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Előszó

Egyetlen  mondaton,  egyetlen  célzáson  múlott  1995-ben  annak  a 

lavinaszerű  eseménysornak  elindulása,  a  mi  végső  soron  a  vajdasági 

magyarság népi kultúrájának feltérképezését eredményezte. 

A mondat Dr. Voigt Vilmos tudománytörténeti  előadásán hangzott 

el, és — amennyire vissza tudom azt idézni — a nemzetiségek körében 

végzett  regionális  atlaszok  igen  hasznos  és  sikeres  voltára  hívta  fel 

figyelmemet. Ahhoz, hogy ez ilyen módon elhangozhassék — a Tanár Úr 

alaposságát  ismerve  — a  magyarországi  szlovákok,  a  Szolnok  megyei 

atlasz állapota és tanulságai, valamint Barabás Jenő tanár úr délnyugat-

dunántúli kutatásai, és végső soron a Magyar Néprajzi Atlasz eredményei 

szolgáltattak  alapot.   Ezúton  is  köszönetet  szeretnék mondani  a  Tanár 

Úrnak a későbbi önzetlen szakmai támogatásáért is.

A  mondat  elhangzását  követő  időre  visszatekintve  elmondható, 

hogy gyermeki naivitás jellemezte: lázas buzgalommal láttam hozzá azon 

ismeretanyag  összegyűjtéséhez,  ami  a  majdani  akkor  még  Vajdasági 

Néprajzi  Atlasznak  módszertani  hátteret  szolgáltathatott.  A  Vajdasági 

Néprajzi  Atlasz  az  elsődleges  elképzelések  szerint  a  magyar  lakosság 

mellett  a  többi,  Vajdaságban  élő  nemzeti  közösséget  is  vizsgálata 

tárgyának  tekintette,  és  ezáltal  az  interetnikus  kapcsolatok  kutatásának 

egy  igazán  jól  használható  alapot  teremtett  volna.  A  kezdeti  euforikus 

hangulatot  a  mérsékletre  intő  és  józan gondolkodásra  késztető  valóság 

fékezte le, ami a kutatás nemzeti sokszínűségét, illetve a kutatás keretét 

és tartalmát is lényegesen korlátozta.

A  véglegesnek  tűnő  tervvel  való  kilincselés  hosszú  hónapjai 

alkalmat szolgáltattak az intézményrendszer behatóbb tanulmányozására: 

voltak helyek, ahol merev elutasításba ütköztem, megint másutt illedelmes 
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kitessékelés és a “köszönöm, majd értesítjük a döntésünkről”  búcsúzási 

formula tett pontot a további kérdezősködésre. 

A csüggedés időszakát Dr. Sárkány Mihály törte meg azzal, hogy 

mint  az  MTA  Magyarságkutatás  főirányának  Határon  túli  magyarság 

kutatása kuratóriumának elnöke a végsőkig kitartott az ötlet mellett. Ha a 

Tanár  Úr  a  tervet  akkor  nem  támogatta  volna,  ma  —  minden 

szerénytelenség nélkül állítva — szegényebbek lennénk egy átfogó munka 

eredményeivel, és a további kutatási tervek kiindulópontjával. Köszönöm, 

hogy bízott bennünk a Tanár Úr.

A  Vajdasági  (most  már  Magyar)  Néprajzi  Atlasz  költségvetése  a 

töredéke  volt  a  hasonló  jellegű  vállalkozások  költségvetésének,  ennek 

ellenére  a  kilencvenes  évek  Vajdaságában  nagy  segítséget  jelentett  a 

munkatársaknak.

A menet közben formálódó szempontok leginkább a számítógépes 

barátaimat  viselték  meg,  akik  az  adatbázis  megjelenítését,  a  térképek 

kialakítását  végezték,  elsősorban  barátságunk  és  regionális  öntudatuk 

mezsgyéje mentén, hónapokon keresztül, előre rettegve az újabb és újabb 

ötletek  damoklészi  kardja  alatt.  Jeges  Ernő,  Simonyi  Gábor  és  Takács 

Zoltán szabadkai-budapesti lakosok érdeme, hogy 2002-ben bemutatásra 

került az igen tekintélyes mennyiségű adatbázis abban a formában, ami a 

korábbi  kartográfiai  eredményeket  a  korszerű  technikai  feltételekkel 

összehangolva láttatta. Baráti kapcsolatunk tartalmasságát támasztja alá 

az  is,  hogy  tudják,  ez  a  munka  folytatódni  fog,  és  bízom  benne, 

számíthatok rájuk.

Köszönettel tartozom Terbócs Attilának, akivel hónapokon keresztül 

napi  tizenhat  órában  csűrtük-csavartuk  az  adatbázis  szöveges  részét, 

hogy az a végleges formájában elfogadható legyen. Ugyancsak köszönet 

illeti  az Atlasz szerkesztőbizottságát és minden munkatársát,  valamint a 

támagazdákat,  hogy szakmai hiúságukat félretéve a feladat jelentőségét 

és a lehetőségeket felismerve együttműködtek az öt év alatt.
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A  sikeres  munka  legfontosabb  feltétele  családom  megértése  és 

türelme  volt:  feleségem,  Zsuzsanna,  hosszú  évekre  biztosította  azt  a 

légkört,  amiben  dolgozni  lehetett,  sok  esetben  felmentve  a  hétköznapi 

kötelezettségek  alól  is.  A  család  irányításának  feladatában  a  közeli 

rokonok is segítségére voltak azért, hogy jómagam ezidő alatt a számomra 

akkor  legfontosabb  munkának,  a  vajdasági  magyarság  néprajzi 

adatbázisának, végső soron atlaszának elkészítésének végére juthassak, 

kizárva a hétköznapi gondokat és bajokat. 

Az  öt  évre  visszatekintve  köszönetet  szeretnék  mondani 

mindazoknak,  akik  bíztak  bennünk  és  támogattak  munkánkban,  de 

azoknak is, akik kételkedtek, hiszen belőlük is meríthettünk erőt.

Munkánkra  —  a  Vajdasági  Magyarok  Néprajzi  Atlaszára,  ezzel 

együtt  az  összes  dinamikus,  lezáratlannak  tekintett  vállalkozásra   — 

jellemző, hogy állandóan szem előtt lebeg annak jobbítási, korszerűsítési 

szándéka: ennek okát esetemben a korábbi műszaki iskolázottságomban 

vélem felfedezni, ami a társadalomtudományok rendszerében is racionális-

pragmatikus  osztályozási  kényszert  eredményezett,  és  egyszersmind 

lehetőséget  teremtett  az  interdiszciplinaritás  eseti-gyakorlati 

megvalósításának. 

Hogy mekkora sikerrel, azt az olvasóra bízom.

Kelt Szabadkán, 2006. március 10-én

6



1. Bevezető

A  dolgozat  megírását  a  tudománytörténeti  és  módszertani 

értelemben  is  jelentős  vállalkozás,  a  gyakorlatilag  intézményi  keretek 

nélkül  készült  Vajdasági  Magyarok  Néprajzi  Atlaszának  megjelenése, 

illetve annak munkálatai során felmerülő kérdések ösztönözték. Miután a 

VMNA  lényegében  az  atlaszkészítési  tevékenység  kronológiai  sorának 

végén  helyezkedik  el1,  kötelességemnek  tartottam  az  eddig  elkészült 

néprajzi atlaszok rövid bemutatását is a dolgozat első részében elvégezni. 

A  most  kézben  tartott  dolgozat  második  része  a  Vajdasági 

Magyarok Néprajzi Atlaszával (a továbbiakban VMNA), illetve a vajdasági 

magyar néprajz problematikájával foglalkozik.

A  dolgozat  harmadik  részében  a  vajdasági  (a  VMNA  kapcsán 

összegyűjtött) recens adatok felhasználásával kialakított adatbázis, annak 

további  felhasználási  lehetőségei  találhatók:  az  elméleti  szinten 

megfogalmazott  lehetőségek  széles  spektrumának  vékony  szeletei, 

melyek  a  társadalomtudományok  terén  már  alkalmazott  matematikai 

(statisztikai)  módszert  kutatási  segédanyagként  használják,  a 

másodelemzés  lehetőségeinek,  egyúttal  a  néprajzi  atlaszok  adatainak 

újraértelmezési kísérletének bemutatása céljából.2 A  statisztikai 

módszer alkalmazási lehetőségeinek kapcsán a VMNA bizonyos fejezeteit 

vizsgáljuk  meg.  Nem tarthatjuk  kizártnak  azt  sem –  és  itt  a  bizonyítás 

eszközét  és  célját  szándékosan  felcseréljük  majd  –  hogy  a  numerikus 

matematika, a statisztika egy sor olyan lehetőséget kínál számunkra, mely 

további összefüggésekre deríthet fényt és újabb problémafelvetésekre és 

magyarázatokra ad módot a kartográfia területén is.

1 A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza 2002. március 9-én, Szabadkán került bemutatásra. Az atlasz ötlete, 
megvalósulása és kiadása igen rövid idő alatt, 1997 és 2002 között történt. Ilyen értelemben a legfiatalabb 
atlasznak kell tekintenünk.
2 Másként – és kézzelfoghatóbban – leírva, azt tapasztalhatjuk, hogy a módszeres adatgyűjtés során kialakuló 
adatbázis lehetővé teszi a hasonló jellemzőkkel leírható területek (régiók) és ezek határtvonalának viszonylag 
precíz behatárolását matematikai módszerrel (is), amire a klaszteranalízis bizonyult legkézenfekvőbbnek.
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Amellett,  hogy  a  röviden  felvázolt  feladatok  megoldását  jelen 

dolgozat  lehetőségeihez  mérten  magára  vállalja,  néhány  rokon 

tudományterületnek  (nyelvészet,  statisztika)  témánkkal,  a  kartográfiával 

egybevágó  módszerének tárgyalását,  a  jelenségek  térbeli  elterjedtségét 

térképeken  bemutató  és  elemző  módszer  boncolgatását  addig  tekinti 

feladatának,  míg  a  módszertani  hasonlóság  (azonosság)  azt  indokolttá 

teszi.  Ennek értelmében a nyelvi,  nyelvjárási  atlaszok tüzetes elemzése 

más dolgozat tárgyát képez(het)i. A néprajzi kartográfia - mint ahogy az a 

bemutatás  elején  szándékomban  állott  -  módszerénél  fogva  a  rokon 

jelenségek  aprólékos  bemutatása  nélkül  is  kielégíti  a  kartográfia  iránti 

kíváncsiságunkat.

2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése

Jelen  dolgozat  első  része  általános  betekintést  tesz  lehetővé  a 

néprajzi  kartográfia  történetébe,  módszerébe.  A  kartográfiai  módszer 

bemutatására Barabás Jenő örökbecsű művét, a „Kartográfiai módszer a 

néprajzban”3 című munkáját használjuk vezérfonalként addig, amíg annak 

módszertani megállapításai azt megengedik. Mint azt Barabás Jenő a fent 

említett könyv előszavában is leírja, az anyaggyűjtés 1960 decemberében 

zárult4. Az elmúlt közel fél évszázad gyakorlati és elméleti téren is számos 

újabb  eredményt  tudhat  magáénak,  aminek  a  vizsgálatba  történő 

bevonása  nélkül  csak  a  korábbi,  már  ismert  adatok  szolgai  másolása 

történhetett volna meg. Fontos tehát kihangsúlyozni, hogy a jelen dolgozat 

szándéka  szerint  megkísérli  kiegészíteni  és  tágabb  időhatárok  közé 

helyezni a kartográfiai módszer gyakorlati, de egyúttal elméleti határait és 

alkalmazását  anélkül,  hogy  az  ismert  és  a  jelen  körülmények  között 

megkérdőjelezhetetlen kérdések taglalásába, cáfolatába bocsátkozna. 
3 Barabás J. 1963. 7-62.
4 Barabás J. 1963. 9.
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Meg kell jegyeznünk, hogy a vezérfonal bölcs előrelátással sejteti5, 

sugalmazza azt  a  logikus utat,  melyet  csak a későbbi  műszaki  fejlődés 

adta lehetőségek tettek járhatóvá, mint például a számítógép alkalmazása 

és az ebben rejlő,  még mindig csak részben kiaknázott  feldolgozási  és 

értelmezési lehetőségek.

A  kartográfiai  módszer  gyakorlati  alkalmazása  ugyanakkor  nem 

nélkülözheti azokat a fontos pontokat, fejezeteket sem, melyek lényegében 

nem változtak, nem változhattak az idő folyamán: ez a kérdőív, a terepen 

történő gyűjtés, a gyűjtött anyag forráskritikai vizsgálata, ami az adatbázis 

kereteit és a majdani kartogram és a térképekből álló atlasz hitelességét 

hivatott szolgálni. Módszertani szempontból már ezen a ponton is számos 

eltéréssel  találkozunk,  de  a  változatosság  a  néprajzi  kartográfia 

alkalmazásának minden fázisában tapasztalható. Ennek okát egyrészt a 

módszer  és  alkalmazás  fejlődésében  és  céljában,  másrészt  az  eltérő 

történelmi,  gazdasági,  társadalmi  körülményekben  és  igényekben 

kereshetjük.

Mint  azt  a  Magyar  Néprajzi  Lexikon  III.  kötetének  “kartográfiai 

módszer” címszó szerzője röviden összefoglalja, “a kartográfiai módszer: 

az összehasonlító néprajzi vizsgálatnak az az ága, amely a népi kultúra 

jelenségeinek,  jelenségegyütteseinek  térbeli  elterjedtségét  vizsgálja 

térképes  ábrázolás  segítségével,  és  ezek  tanulságaira  építve,  további 

ismeretek  bevonásával  különféle  összefüggések,  szabályosságok, 

törvényszerűségek  megállapítására  törekszik.  Elvileg  a  kartográfiai 

módszer  abból  a  feltételezésből  indul  ki,  hogy  a  kultúra  táji 

differenciáltsága  nem  véletlenszerűen  jött  létre,  s  így  fejlődési 

szabályosságokat tükröz.”6

A paraszti, hagyományosnak tekintett kultúra térben erőteljesebben 

differenciáltabb,  mint  a  hivatalos  kultúra.  „Ezeket  figyelembe  véve  azt 

5 Barabás J. 1963. 7.
6 Ortutay Gy. 1987. 85-86. Barabás J. címszava
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mondhatjuk,  hogy  a  táji  különbségek  elemzéséből  lényegbevágó 

tanulságok  vonhatók  le  az  illető  népcsoport,  lakosság  kultúrájának 

állapotára, fejlődésére, etnikus voltának lényegére, reagálási ösztönére, s 

általában  következtethetünk  a  kulturális  mozgás,  az  ember  belső 

mechanizmusának törvényszerűségeire.”7

A  kartográfikus  módszer  értelmét  az  adja,  hogy  a  térbeli 

azonosságok és eltérések táji elrendeződéséből vissza lehet következtetni 

történeti folyamatokra.

„Lényegében a „hol” kérdés vizsgálatának fontossága hozta létre a 

néprajzon belül  a  kartografikus  eljárást,  mint  a  kutatásmód szemléletes 

eszközét, amely világos, áttekinthető anyagrendezési mód. A kartografikus 

módszer alkalmazásának legmagasabbrendű formája az atlasz, amely már 

nemcsak ad hoc anyagra támaszkodik, hanem a térszemlélet elvei alapján, 

a  „hol”  kérdés  fontosságának  tudatában,  a  táji  eltérésekre  ügyelve, 

anyagot  is  gyűjt.  Az  egyszerűen  csak  térképező  eljárással  dolgozó 

kartografikus  módszertől  rendszerint  eltér  annyiban,  hogy  az  anyag 

felvételi  módja  homogén  –  legalábbis  törekvésében  az  -,  míg  a 

legkülönbözőbb  közlések  anyagára  épülő  térképeknek  az  egyenetlen 

gyűjtési szempontokból származó veszéllyel számolniuk kell.”8

„Az  atlaszmunka  csak  egy  módszer  a  sok  közül  a  jelenségek 

vizsgálatára,  amely  térbeli  elterjedésből  következtethető  tanulságokat 

igyekszik  levonni,  és ezeket  a  következtetéseket  a  kulturális összképbe 

elhelyezni.”9

Az atlaszok lényegében térképre vitt  adattárak,  melyek  a kutatók 

kimeríthetetlen  forrásai.  Egy  korábbi  meghatározás  szerint  a  néprajzi 

atlasz  feladata  az,  “hogy  olyan  térben  rendezett  néprajzi  anyagot 

bocsásson a  kutatás  rendelkezésére,  mely általános törvényszerűségek 

7 Barabás J. 1955. 421.
8 Barabás J. 1955. 422.
9 Barabás J. 1955. 421.
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megállapítására — ha úgy tetszik — etnológiai  értékelésre elsőrendűen 

alkalmas”.10

A néprajzi térképezés a konkrét vizsgálat gyakorlatában alakult ki, 

viszonylag  egzakt  módszernek  tekinthető,  „  a  népi  kultúra  elemi 

egységeiből  minden  jellemző  tényezőt  tekintetbe  véve  alkot  világos 

kategóriákat, s ezeket sematikus jelekkel kifejezve előfordulási  helyükön 

térképre vetíti. Így az anyag rendszerezésében a szubjektivitás lehetősége 

minimálisra  csökken,  a  jelek  mint  egyértelmű  formulák  megteremtik  az 

összehasonlítás biztonságos feltételét.”11 

 Röviden  összefoglalva  elmondhatjuk  tehát,  hogy  a  néprajzi 

kartográfia  a  hagyományos  (paraszti)  kultúra  jelenségeit  rögzíti, 

kulcsfeladata  a  kultúra  jelenségeinek  feltérképezése  és  pontos 

lokalizálása.  Minthogy  ennek  során  egységes  kérdőívek  segítségével 

végzik  az  adatgyűjtést,  egységes  kérdésekre  kaphatunk  különböző 

válaszokat, amelyek térbeli elterjedtségük révén egy (vagy több) felvetett 

kérdés magyarázatára adnak lehetőséget. 

A  kérdőívekre  adott  válaszok  adatbázist  alkotnak  (primer 
eredmény),  amely  térképek készítésére  (szekunder  eredmény),  illetve 

összefüggések  és  következtetések  megfogalmazására  nyújtanak 

lehetőséget (tercier eredmény) ami tulajdonképpen a néprajzi kartográfia 

célkitűzése. 

A  néprajzi  kartográfia  iránt  támasztott  igen  kategorikus 

szempontrendszerünk  alapján  azok  a  kartográfiai  munkák  tekinthetőek 

szűkebb értelemben „néprajzi kartográfiának”, melyek: 1.) a hagyományos 

(paraszti)  kultúrát  tekintik  vizsgálatuk  tárgyának,  2.)  az  adatok 

összehasonlíthatósága érdekében kérdőívek segítségével gyűjtik a később 

10 Barabás J. 1957. 609. Idézi Gunda Bélát: Gunda B. 1939. 294.
11 Barabás J. 1963. 7.
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térképre vetített  jelenségeket,  más esetben a népi  kultúra terén gyűjtött 

adatokat  dolgozzák fel  a kartográfia módszereit  felhasználva,  3.)  az így 

rendszerezett anyag lehetőségekhez mérten tematikus egészet alkot vagy 

szerencsésebb  esetben  a  népi  kultúra  egészéről  ad  elemzésre  és 

következtetések  levonására  alkalmas,  térképre  vitt  adathalmazt, 

adatbázist.

Ha  a  kultúra  egyetlen  jegyét,  a  nemzeti  hovatartozást 

(nyelvhasználat,  vallási  hovatartozás)  az  első  szempont  keretein  belül 

értelmezzük, a második és harmadik pont megléte a néprajzi kartográfiával 

tipológiailag rokonítható statisztikai, demográfiai kartográfiát körvonalazza.

Hasonló eredményt kaphatunk abban az esetben, ha a kultúra egyik 

hordozójának,  a  nyelvnek  kiemelését  végezzük  el:  nyelvi-  nyelvjárási 

atlaszokról, nyelvi kartogramokról és atlaszokról beszélhetünk.

A bemutatott három csoport között módszertani hasonlóságuk okán 

további  két  csoport  formálódik,  a  nyelvi-néprajzi,  illetve  a  demográfiai-

néprajzi kartográfia átmeneti kategóriája.

A  kérdőívek  alkalmazása  lehetővé  teszi  a  szinkronvizsgálatot.  A 

kiválasztott időszak(ok) az elvégzett gyűjtés során elsősorban egy korábbi 

időszakra vonatkozott(ak),  és  jobbára a  hagyományos  (paraszti)  kultúra 

felbomlását megelőző időszakot — az atlaszok túlnyomó többségében a 

19. és 20. század közeli periódust — célozták meg. 

Bizonyos  atlaszok  —  levéltári  és  írásos  dokumentumok,  illetve 

korábbi gyűjtések felhasználásával — még korábbi időszakot is vizsgálatuk 

tárgyává  tesznek,  amiért  joggal  jellemezhetjük  történeti-néprajzi 

atlaszokként  azokat.  A  szinkronvizsgálat  mellett  — a fenti  megállapítás 

tükrében  —  elméletileg  a  diakronvizsgálat  is  lehetséges.  Sajnos,  erre 

elsősorban  a  hagyományos  értelemben  vett  térképészeti-kartográfiai 

munkák  szolgálnak  csupán  példákkal,  míg  a  társadalomtudományok  — 

vélhetően  a  jobbítás  szándékával,  illetve  a  folytonosság  első  számú 
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ellenségével,  a  pénzhiánnyal  küzdve  — eddig  nem éltek  az  egyébként 

joggal elvárható kutatási technikával.

Az  összehasonlító  vizsgálatok  alapjában  két  utat  követnek:  vagy 

elemeket, motívumokat vizsgálnak, vagy összetett organikus egységeket, 

konfigurációkat.  A  néprajzi  kartográfia  lehetőséget  biztosít  az  elemi 

egységekből  építkező,  összetett  organikus  jelenségsorok 

rekonstruálására, illetve konfigurációk megalkotására.

Másik  lehetőség  az  azonosság  és  eltérés  tényének 

megállapításánál  a  kulturális  komplexusok,  mint  alapegységek 

összehasonlítása.  Ennek  értelmében  az  elemeknek  önállóan  nincs 

szerepük, hanem az egészben elfoglalt  helyük szabja meg azt.  A belső 

lényeget a legjobban az integrált jellegzetes részleg, a kultúrpatron fejezi 

ki. 

Ahhoz,  hogy  össze  lehessen  hasonlítani  valamit,  ugyanazon 

nézőpontból kell vizsgálni két ponton ugyanazt a jelenséget.12

A  fenti,  elméleti  felvetések  alapján  tehát  az  első,  “terepen” 

jelentkező feladat a kérdőívek problematikája. Kívánatos, hogy a kérdések 

egyértelműek, világosak legyenek a kérdezőbiztosnak és a válaszadónak 

egyaránt.  Ezek  után  várhatjuk  el,  hogy  a  kérdőívre  adott  válaszok 

értékelhetőek,  összehasonlíthatóak legyenek,  egyúttal  a  térképre  vitelük 

során ne merüljön fel a „pontosítás”, egyúttal az értelmezés folyamatában 

óhatatlanul bekövetkező információvesztés veszélye. 

A  kérdőív  összeállításakor  számolni  kell  azzal  a  ténnyel,  hogy 

számos  esetben  nem  kapunk  értékelhető  választ,  ami  az  üres  helyek 

problematikáját eredményezi. Az “üres helyek” jelensége a feldolgozás, a 

kérdésfeltevés esetében nem tekinthető igazán kudarcnak.

12 Barabás J. 1963. 57. ” Számtani kifejezéssel élve, csak közös nevezőjű törtekkel lehet műveletet 
végrehajtani.”
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Az anyaggyűjtés során elengedhetetlen szempont a hitelesség, ami 

nem csak a válaszok, de az esetleges segédanyag irányában is alapvető 

kritérium  (szöveg,  rajz,  fénykép).  Tapasztalhatjuk,  hogy  számos 

atlaszmunkálat a múzeumi tárgyak bevonását is elvégzi a kérdőívre adott 

válaszok  kiegészítése  céljából,  tehát  a  szubjektív  emlékezés  határainál 

időben  korábbi  adatok  használatának  gyakorlatát  is  alkalmazza.  Ezt 

módszertani  szempontból  akkor  tarthatjuk  indokoltnak,  ha  a  vizsgált 

földrajzi  tér  egészéről  rendelkezésre  állnak  azonos,  összehasonlításra 

alkalmas  adatok  —  ebben  az  esetben  múzeumi  tárgyak—  amelyek  a 

muzeológia elveit betartva minden releváns adattal rendelkeznek. Barabás 

Jenő némiképp eltérő véleményt fogalmaz meg azzal, hogy még a hiányos 

adatokkal rendelkező tárgyaknak is túlzottan nagy jelentőséget tulajdonít, 

amivel lényegében a gombhoz találja meg a kabátot: ”A múzeumi tárgy, 

még ha adatolása hiányos is, lényegesen többet ér, mint a fénykép és rajz 

együttvéve, s az összehasonlító vizsgálatnak komoly bázisát jelentheti.”13

Az összehasonlítás terén jelentkező hiányosságok kiküszöbölésére 

születtek a kalauzok, kérdőívek, melyek megjelenésük első szakaszában 

nem  a  kartográfia  céljait  szolgálták,  hanem  a  praktikus  kollektálás 

hiányosságait igyekeztek pótolni.

Ennek igénye  meglepően korán megfogalmazódik:  pl.  az első — 

francia  — kérdőív  1808-ban  jelenik  meg14,  az  osztrákok  is  ezidőtájt  is 

készítenek  hasonló  segédeszközt,  Mannhardt  1855-ben  már  határozott 

céllal készít kérdőívet.15 

A  másik,  igen  fontos  kívánalmunk  a  témafelbontás  kapcsán 

fogalmazódik meg: optimális esetben a maximálisan részletezett, a kultúra 

elemi részeire vonatkozó adatok térképezhetők legpontosabban.

13 Barabás J. 1963. 129.
14 Barabás J. 1963. 130.
15 Barabás J. 1963. 130.
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A beérkezett adatok kritikai vizsgálata után a térképezés következik. 

Annak  függvényében,  hogy  a  (néprajzi)  térképek  készítésének  mi  a 

konkrét  célkitűzése,  illetve  a  jelenségek  elemzése,  értelmezése  milyen 

mélységű kíván lenni, Barabás szerint több térképtípust különböztethetünk 

meg:

1.  Illusztratív  térképek.  Nem  konkrét  adatokat,  hanem  többé-kevésbé 

általánosító  következtetéseket,  feltevéseket  közöl.  Nem pontmódszerrel, 

hanem vonalas, vagy színező eljárással készül, tehát nem egyes vizsgálati 

pontok adatait, hanem a kutatott területre jellemző általánosítást nyújtja.

2.  Dokumentum  térképek.  Elemi  egységekkel,  a  valóságban  jelentkező 

elemekkel és nem tudományos kategóriákkal operál.

3.  Atlaszok. Az atlaszok általában dokumentum térképek. Van általános 

atlasz és van szakatlasz, amely a néprajz egyik vagy másik témakörének 

elmélyültebb feldolgozása.

A kutatott terület dimenziója alapján is hármas felosztást alkalmazhatunk: 

ezek  szerint  a)  táji  vagy  regionális,  b)  nemzeti  (ezek  dominálnak  és 

indokoltan), c) nemzetközi atlaszokról beszélhetünk.

3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei

3.1. A néprajzi leírások és a térszemlélet kezdeti eredményei

A  néprajzinak  tekinthető  megfigyelések,  leírások  az  európai 

társadalmak  körében  azon  egyének  részéről  nyilvánult  meg,  akik  a 

mássággal történő találkozást írásaik vagy tudósításaik révén az utókorra 

hagyták. 

Ennek  ideje  a  gyarmatokkal  rendelkező  országok  esetében  a 

gyarmatosítással16 esik  egybe,  míg  a  gyarmatokkal  nem,  de  élénk 

16 Pl. Cocchiara G. 1954.
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kereskedelemmel vagy egyéb külkapcsolatokkal17 rendelkező királyságok 

vagy  fejedelemségek  esetében  lényegesen  korábbi  érintkezéssel,  és 

tágabb értelemben néprajzi vizsgálódásnak tekinthető tevékenységgel kell 

számolnunk.  “A néprajzi  vizsgálódás kezdete a legtöbb európai  nemzet 

körében a középkorig nyúlik vissza “18írja Barabás. Az eltérés, a “másság“ 

bemutatása még a korai leíró műveknél is jelen van, hiszen a sajátos jelleg 

bemutatása, esetleg a kuriózumok keresése, lejegyzése volt a cél.

Tudományos igényű munkákról a nemzetállamok megjelenésétől, a 

18.  századtól  beszélhetünk,  hiszen  a  felvilágosodás  kora  és  az 

enciklopédisták  tevékenysége,  új  szellemisége  meghatározóvá  válik  a 

tudományosság körében.  Megjegyzendő,  hogy a kor  sajátja  a  "nemzet-

karakterológiák" megjelenése, melyek időnként szűkszavú jellemzéseivel 

is  a  "nép"  megismerésére,  pontosabban  leírására  tett  kísérleteknek 

tekinthetők. 

A tudománytörténet Percy, Herder, Mőser nevét emeli ki, mint akik 

nyomán  elindult  a  néprajzi  kutatás,  de  a  kartográfiai  igény  legkisebb 

nyoma nélkül.19 

Hasonlóképpen a mitológiai irányzat módszerében is még távol áll 

bármiféle bizonyító vagy akár ábrázolási szándéktól, hiszen "…a tér és idő 

csak zavaró körülményként hathat. "20

A  tudatos  térszemlélet  Wilhelm  Mannhardt21 munkájában  jelenik 

meg,  egyúttal  felhívja  figyelmünket  a  kultúra-  és  térszemlélet 

jelentőségére,  de  ezzel  egyidőben  a  térszemlélet  igénye  tekintetében 

Morgan,  Tylor,  Bastian a 19. század hetvenes éveitől  új  korszakot  nyit, 

amit Mannhardt munkája is befolyásolt.

17 Az utazók útleírásai közül csak néhányat említenék. Ibn Ruszta, Ibn Khaldún, a honfoglaló magyarokról, 
Julianus barát az õshaza és a még ott élõ magyarokról, Evlia Cselebi a hódoltsági területekrõl. 
18 Barabás J. 1963.11.
19  Barabás  J.  1963.11.  Vö.  Jakob  és  Wilhelm  Grimm  jelentős,  fontos  tevékenységével.  Minthogy 
tevékenységük és hatásuk feltárt és bemutatott, ezért ennek ismertetésétől eltekintenék, ehelyett a vizsgálatunk 
szempontjából jelentősebb irányzatok és eredmények kartográfiával rokonítható jelenségeire szorítkozunk.
20 Barabás J. 1963. 12.
21 Mannhardt W. 1904.
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Morgan  és  Tylor  evolucionizmusa  abból  a  tényből  indul  ki,  hogy 

minden  előrehaladás  az  előző  fokozatokra  épül.  Tylornál  ez  nem  a 

kulturális jelenségek konkrét történetéből rajzolódik ki, hanem az elemek 

kapcsolataiból függetlenített fejlődési séma nyomán22.  

Bastian23 már számol a térbeli elrendeződés tényével, keresi a táji 

tagolódás  törvényszerűségeit.  Ratzel  munkásságában  a  döntő  érv  és 

elképzelés,  miszerint  a  földrajzi  adottságok  a  kulturális  javak  terjedése 

tekintetében  meghatározóak,  szembeállítja  őt  Bastian  kultúrakialakulási 

elméletével.24 A  két  elmélet  a  későbbiek  során  nem  csak  a  néprajzi 

kartográfia, de egyáltalán a néprajz elméleti alapjává válik. Frobenius erre 

alapozva  a  kultúrkomplexusok  kérdését  veti  fel,  ami  szerint  nem  csak 

elemek, de kulturális egységek is egyeznek két távoli vidék kultúrájában.25 

A néprajzi  irodalom ezáltal  benne tiszteli  a kultúrtörténeti  iskola elméleti 

megalapozóját.26

Az  elméleti  irányzatok  (kultúrkör  elmélet  és  a  diffuzionista 

irányzatok) alapvetően számolnak a jelenségek térbeli  tagolódásával, és 

kialakítják a maguk módszertanát.27

Az  északi  (finn)  földrajzi-történeti  iskola  jelentősége  elméleti  és 

gyakorlati szempontokat figyelembe véve is meghatározó. “Alapítójának J. 

Krohnt  tekinthetjük,  aki  a  Kalevala  eredethelyének  vizsgálatával  kezdte 

meg  az  ilyen  irányú  munkát”  (1884).28 Későbbi  állatmese-elemzéseivel 

más területre is kiterjeszti vizsgálatát (1889). A módszer a variációk térbeli 

elrendeződésének  vizsgálatán  alapul:  egy  ősformát  feltételeztek,  amitől 

távolodva  az  eltérések  száma  nő,  ami  által  a  vándorlás  útjára 

következettek.29 

22 Barabás J. 1963. 15.
23 Bastian, A. 1884.
24 Barabás J. 1963. 16. Idézi Ratzel F. 1885-88.
25 Barabás J. 1963. 17. Frobenius L. 1898. 637-650.
26 Barabás J. 1963.17.
27 Barabás J. 1963. 17.
28 Barabás J. 1963. 19.
29 Barabás J. 1963. 20. Idézi J. Krohn 1926. 58.

17



3.2. A térképek megjelenése a néprajzban

A  néprajzi  munkákban  megjelenő  első  térképek  olyan  gyakorlati 

célokat  szolgáltak,  mint  a  nemzetiségi  térképek,  melyek  egy nép,  törzs 

lakóhelyét  tüntették  fel,  illetve  bizonyos  területen  élő  népesség  etnikai 

tagozódását  ábrázolták30.  Ezt  leggyakrabban  egyetlen  ismérv  alapján 

tették. Muromcov 1867-ben már több jelenség alapján húzza meg a hiteles 

nemzetiségi  határvonalat.  A  Muromcov-féle  kísérlet  idejében  Grimmék 

történeti-filológiai módszere volt a hódító, ezért nagy jelentőségű Wilhelm 

Mannhardt  Wald  und  Feldkulte-ja  (1875-1877),  amely  a  földrajzi  tér 

vonatkozásait állítja előtérbe.

Más  tudományágak  terén  is  megnő  az  érdeklődés  a  kartográfiai 

módszer  iránt:  1874-ben  a  stockholmi  antropológiai  és  archeológiai 

kongresszus is elismeri a kartográfiai módszer fontosságát. A. Meitzennek 

1882-ben megjelent munkájában a német háztípusokról közöl térképeket31.

A 19. század közepén Heinrich Berghaus nyolc kötetben — többek 

között a sorozat utolsó darabjaként — antropológiai és néprajzi térképek 

kiadását  végzi  el.32 A  közölt  térképek  az  akkor  rendelkezésre  álló 

ismeretanyag térképes ábrázolásai, a jelenségek zonális megjelenítésével.

A régészek és antropológusok a 19. század utolsó negyedében már 

javasolják  az  adatok  és  jelenségek  térképek  segítségével  történő 

ábrázolását.  Az  antropológusok  körében  a  testmagasság,  szem,  haj, 

bőrszín megoszlásának térképezése válik gyakorlattá.33 

Párhuzamosan a néprajzi elméletek fejlődésével, a nyelvtudomány 

lényegében ezzel egyidőben megteremti a gyakorlatilag azonos elméletét 
30 Barabás J. 1963. 20.
31  Meitzen, A. 1882. Das deutsche Haus in seinen volkstümlichen Formen. Berlin
32 Berghaus, H. 1852. Physikalischer Hand-Atlas. Gotha. A sorozat ezt megelőző kötetei: 1. Meteorológia és 
klimatográfia, 2. Hidrológia, 3. Geológia, 4. Magnetizmus, 5. Növényföldrajz, 6. Zoogeográfia, 7. 
Antropológia.
33 Hagen B. 1898.
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és módszerét. A nyelvtudományban először Johannes Schmidt publikálta 

1875-ben nézeteit, ami ma nyelvhullámelmélet néven ismert34. Az elmélet 

szerint a nyelv termékei vagy jeleségei a föld egyik vagy másik pontján 

keletkeztek, és mint a vízbe dobott kő nyomán terjedő hullámok, terjedtek 

szét  más pontokra.35 Jelentősebb és termékenyítőbb hatású G. Wenker 

1876-ban  végzett  gyűjtése36,  ami  már  a  német  nyelvi  atlasz  alapját 

jelentette.  A hangtörvények kivételnélküliségében szándékozott bizonyító 

anyagot találni, aminek során a jeleségeket térképre vetítette. Tanítványai 

és követői már tudatos rendszerként kezelték a nyelvföldrajzi módszert, és 

ennek szellemében alkottak.37 Az atlaszt végül F. Wrede valósítja meg.38 

Vélhetően  későbbi  kezdeményezés,  de  a  német  nyelvatlaszt  harmadfél 

évtizeddel megelőző a francia nyelvatlasz39. 

A nyelvhullámelmélet antitéziseként alakult ki a szóföldrajzi kutatás, 

mely a szavak vizsgálatára helyezte a hangsúlyt, ezek térbeli változásait 

vizsgálva a térszemlélet fontosságát hangsúlyozta.

“A  századfordulón  főleg  a  nyelvtudomány  példája  nyomán  a 

néprajzban  is  meghonosodott  a  térbeli  szemlélet,  s  az  ennek  nyomán 

kialakuló  eljárást  elsősorban  a  német  szakirodalomban  geográfiai 

módszernek  nevezték.”40 Ebben  az  időszakban  a  térképek  elsősorban 

illusztráció  céljából  jelennek  meg  a  tanulmányokban,  aminek  során 

bizonyos jelenségeket regisztrálnak a térképlapokon.41

Az  első  világháborút  követően  új  helyzet  áll  elő,  elsősorban  a 

vizsgált  probléma és  a térkép viszonyában:  Lithberg  1918-ban publikált 

34 Moszynski K. 1947.15. , Gajek, J. 1957. 6. 
35 Barabás J. 1963.18. Forrásként Moszynskit idézi: Moszynski, K. 1947.15. 

36 Deme L. 1956.
37 Barabás J. 1963. 18. Weigandra utal: Weigand, G. 1909.
38 Wrede, F. 1926.
39 Gilliéron, J.- Edmont. E.1902-10.
40 Barabás J. 1987. 85.
41 ”Az első világháborúig tartó korszak fejlődését néhány szembeötlő vonás jellemzi. A térképek egyik 
csoportja csak regisztrálni kíván, más részük a tanulmányban feltett kérdés illusztrálásául szolgál…Az 
illusztratív térképek dokumentatív ereje azért kicsi, mert rendkívül csekély számú tényanyaggal dolgoztak.” 
Barabás J. 1963. 22.
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térképe  a  svéd  mozsárformákat  helyezi  térképre.42 Az  időszak  másik 

vonása  az,  hogy  a  jelenségek  térbeli  elrendeződéséből  kirajzolódó 

problémák jelentik a vizsgálat alapját.

Ebben az  időszakban ugyan  van néprajzi  térképezés,  de  csak a 

háború után merül fel komolyan a gondolat, hogy ”egyenesen térképezés 

céljára történő gyűjtés alapján kell  és lehet néprajzi elterjedéstérképeket 

szerkeszteni,  illetve  ezek  gyűjteményéből  önálló  munkát,  atlaszt 

létrehozni.43

Az első világháború utáni időszak legfőbb képviselői a lengyel és német 

atlasz,  amely gyakorlatilag egyidőben készül  és jelenik  meg,  egymástól 

függetlenül, ugyanakkor Jaberg-Jud nyelvi-néprajzi atlaszának, valamint a 

katalán,  breton,  korzikai  regionális  atlaszok  nyomtatása  is  erre  az 

időszakra esik.

A két háború közötti időszakban a néprajzi térképező munka sokkal 

élénkebb,  több  konkrét  eredménnyel  dicsekedhet,  mint  sok 

atlaszpróbálkozás.  Az  atlasz  igen  nagy  erőkoncentrálást,  gondos 

előkészítést, szervezettséget és jelentős anyagi befektetést kíván, ami a 

legtöbb  helyen  hiányzik.  Ezzel  szemben  egy-egy  téma  vagy  probléma 

térképezése sokkal megoldhatóbb.44 Elsősorban a múzeumi gyűjtemények 

nyújtanak komoly lehetőséget, s így természetes, hogy éppen ezekre épül 

a legtöbb néprajzi térkép. 

A két világháború közötti  időszak másik jellemzője, hogy előtérbe 

kerül  a  módszer,  de  leggyakrabban  csak  technikai  kérdések  kapcsán. 

Pessler  összefoglalása  1932-ben  lát  napvilágot,  de  a  részproblémák 

kifejtése45 is  ekkor  történik  meg,  mintegy előrejelezve a később születő 

atlaszok irányvonalát.

42 ”De nemcsak a múzeumi tárgyak bevonása, hanem a nagyobb mennyiségű anyag pontos lokalizációval 
történő rögzítése is ezzel vette kezdetét.” Barabás, J. 1963. 25.
43 Barabás J. 1963. 26.
44 Barabás J. 1963. 33.
45 Barabás J. 1963. 34

20



Az elterjedési térképek a néprajzi analízis eszközei, de csak a 20. 

század  harmincas  években  válik  átalánosan  elterjedt  módszerré  a 

térképek használata.

3.3. Térképészeti előzmények (historikus-etnokartográfia)

A  néprajzi  kartográfia  módszere,  elvi  behatárolása  után  joggal 

merülhet fel bennünk az a kérdés, hogy milyen gyűjtőfogalom bevezetése 

lehet  célszerű  abban  az  esetben,  amikor  azokról  a  korai  térképekről 

kezdünk  értekezni,  melyek  a  behatárolt  terület,  a  néprajzi  kartográfia 

elfogadott  időhatárain  és  módszerén  kívül  esnek  ugyan,  de  néprajzi 

szempontból  érdekes,  szerencsésebb  esetben  értékes  információval 

szolgálnak.46

Miután a néprajzi  kartográfia,  etnokartográfia  szókapcsolat,  illetve 

fogalom ”foglalt”, zavarba ejtő az a szűkös terminológiai szabadság, mely 

íly  módon még a  rendelkezésünkre  állhat:  minthogy minden  esetben a 

térképek, atlaszok illetve ezek közvetlen környezete került megtekintésre, 

a kartográfia fogalma kétségtelenül elmaradhatatlan. A kartográfia jelzős 

szerkezetét illetően felmerülhet az a lehetőség, hogy — az anyag jellegét 

tekintve  —  a  legkézenfekvőbb  a  historikus  etnokartográfia  terminussal 

éljünk,  ugyanakkor  a  pro–,  vagy  proto-etnokratográfia  szókapcsolat  is 

megfontolandó.

A historikus etnokartográfia fogalma alatt tehát nem a már korábban 

világosan körvonalazott  néprajzi  kartográfia  fogalma értendő,  hanem az 

annak  megjelenése  előtti,  a  népélet  ábrázolása  céljából  vagy  a  „nép” 

bizonyos  sajátosságait  jelölő  kartográfiai  eredmények  kerülhetnek 

bemutatásra.  Joggal  feltételezhetjük,  hogy  a  historikus  etnokartográfia 

46 Pápay Gy. 1995. 101.  In: Klinghammer I. – Pápay Gy. – Török Zs. 1995. A kartográfia kifejezés a 19. 
század első harmadában honosodik meg: Heinrich Berghaus (1797-1884) kartográfiai folyóiratában, amely 
1829-től 1835-ig jelent meg, többször említette, a 30-as évek végén pedig a francia irodalomban is felmerült 
ez a kifejezés.
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esetenként a ”térkitöltő kartográfia” fogalommal is körülírható lenne, de ez 

csupán a bemutatásra kerülő példák egy részére érvényes.47

A historikus kartográfia forrásai a korai általános atlaszok, térképek, 

kéziratos térképek lehetnek. Ezek száma igen nagy, ezért a teljes anyag 

áttekintésére  nem  vállalkozhattunk.  A  feldolgozás  korlátozott 

lehetőségekkel, elsősorban az OSzK Térképtárában található térképek és 

atlaszok és néprajzi térképek elemzésével történt48. 

Amennyiben  durva,  de  ugyanakkor  legalább  elemi  szinten 

elfogadható kategorizálást kísérlünk meg, a következőket mondhatjuk el: a 

historikus  etnokartográfia  fogalma  alatt  a  néprajzi  kartográfia 

térképtörténeti  előzményei,  a  népélet  térképekre  vetített,  szórványos 

ábrázolásai,  népcsoportok,  törzsek  szállásterületének  kezdetleges 

jelölése, illetve azon más céllal készített atlaszok népéletre vonatkozó írott-

rajzolt adatai értendők, melyek a kartográfiai munkák (atlaszok, térképek) 

lapjain találhatók és történeti-néprajzi, valamint kultúrtörténeti szempontból 

értékelhető adatokat tartalmaznak. A történeti dimenziót az elkészülésük 

ideje,  a  kor  társadalmi  igénye  és  technikai  lehetőségei,  valamint  az 

ismeretanyag minősége feltételezi. Kartográfiai volta eleve adott, hiszen az 

elsősorban az ismert és bemutatott terület kétdimenziós leképezéseinek, a 

térképnek részei vagy kísérőábrái, melyek egyúttal történelmi lenyomatai is 

az adott kornak és szemléletnek.

Barabás  Jenő  említi,  hogy  a  néprajzi,  pontosabban  a  néprajzi 

szempontból is hasznosítható térképek a középkorban már megjelennek. 

Anélkül,  hogy  a  felsorolásra  kerülő  példák  a  teljesség  csalóka  képét 

vetítenék az olvasó elé, a továbbiakban rövid bemutatásukra kerül sor.

47 A barokk korszakban nagy szerepet játszott a térkép keretének kartusokkal és emblémákkal történő 
díszítése. A földrajzi atlaszok elsősorban a németalföldi térképészek és újonnan alakuló térképkiadó 
vállalataik tevékenységének eredményeként jöttek létre.
48 Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az áttekintett forrás többszöröse is a vizsgálatunk tárgya lehetett 
volna: a kéziratos térképek kiadása, feldolgozása még sok meglepetést tartogathat a téma iránt érdeklődők 
számára.
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 A példák kiragadottak és csupán korlátozott számú forráscsoport állt 

rendelkezésre  a  feldolgozás  során,  ennek  ellenére  lényegesen 

gazdagíthatja azt a szempontrendszert, melyet az etnokartográfia történeti 

elemzése vizsgálata tárgyául választott és korábbi időpontra helyezheti a 

néprajzi kartográfia kezdeteit.

Fontosnak tartom leszögezni,  hogy a felsorolásra kerülő példákat 

sem  tekinthetjük  a  néprajzi  kartográfia  közvetlen  elődeinek,  legfeljebb 

történeti előzményeinek.

Jellegénél  fogva  a  historikus  etnokartográfia  szöveges,  jelekkel 

absztrahált és feloldott, illetve ábrákat felvonultató.

Ha  funkcionális  csoportokat  alakítunk  ki,  a  következő  nagy 

csoportok, illetve ezek átmeneti formái állapíthatók meg:

1.) a  térképek  részét  képező,  azok  értelemzését  közvetlenül 

segítő jelek és magyarázatok

a) a törzsek, népcsoportok szálláshelyének 

(metanasztázisának) jelölése

b) a lakosságot, a lakosság foglalkozását jelölő térképek

c)  a  népesség  felekezeti  eloszlását,  elterjedését  jelölő 

térképek

2.) A térképek illusztrációi

a) allegórikus alakok és életképek

b)  a  jellegzetes  viseletben  bemutatott  nemzetek, 

népcsoportok

3.) az etnokartográfia jeleit magán viselő térképek – a statisztika 

alkalmazásának előzményei 
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3.3.1.a) A törzsek, népcsoportok szálláshelyének (metanasztázisának) 
jelölése49

Az  egyetemes  kartográfia  kezdetének  meghatározó  munkája 

Claudius  Ptolemaiosz  Geográfiája.  A  nyolckötetes  munka  hat  kötete 

nyolcezer koordinátával lokalizált helynevet, földrajzi fogalmat tartalmaz50.

 A térképek tábláin tizenhárom törzs – többek között  a szarmaták és a 

jazigok – valószínű szállásterülete van feltüntetve.51

Wolfgang  Lazius  térképén52 ugyancsak  a  korabeli  igényeknek 

megfelelően, az ismeretanyagot rögzítve a ”Cumanorum Campus”, kunok 

pusztája  mint  metanasztázist  jelölő  kifejezés  olvasható,  de  ugyanitt 

található  meg  a  sejtelmes  Campus  Maxons  is.53 Minthogy  a  térképek 

készítői  nemritkán  a  már  korábban  fellelhető  térképek  névanyagát 

másolták  át,  valószínűsíthető,  hogy  elsősorban  az  üres  felületek 

gazdagítása  céljából  olyan  névanyagot  is  rögzítettek,  melynek  pontos 

lokalizálhatósága  erősen  megkérdőjelezhető  volt.  A  Campus  Maxons, 

49 Egy rövid kitérő erejéig tekintsük át a középkori térképészet nagyobb csoportjait. A római, vetület nélküli, 
úgynevezett paratopikus térképek korát követően a középkor kartográfiáját a kolostori kartográfia, az arab 
térképészet és a portolán térképek határozták meg. A kolostori térképek kisméretű világtérképek voltak és 
elsősorban a Biblia magyarázatát voltak hivatottak szolgálni. Az ún. OT (Orbis Terrarum) és klímazónás 
térképek jellemezték, valamint ezek kontaminációja. A kolostori kartográfia sok tekintetben visszaesést 
jelentett a ptolemaioszi térképekhez képest, de fontos megjegyezni, hogy az első, a magyarok szálláshelyét is 
feltüntető térkép ebben a korban és ebben a környezetben készült: ez az ún “anglosaxon” térkép, amelyen a 
Hunorum Gens toponímia olvasható, emellett a Tribus Zebulon, Turchi, Tracia jelölések is megtalálhatók. Az 
arab térképészet jellemzője, hogy ismereteikkel javították és kiegészítették Ptolemaiosz Geográfiáját az általuk 
ismert országok esetében. Az ún. portolán térképek legkorábbi példái 1300 körüliek. Megjelenésüket és egyre 
precízebb kivitelüket a hajózás egyre gyakoribbá válása, új területek felfedezése, valamint az iránytűnavigáció 
fejlődése eredményezte.
50  A sorrendben utolsó kötet kartográfiai tanácsokat, valamint az akkor ismert világot 26 lapon megrajzolandó 
térképének részletes szerkesztői utasításait foglalja magában.  Ptolemaiosz Geográfiája bizánci közvetítéssel 
maradt fenn. Maximos Planudész a 13. században egy darabjának birtokába került, és ennek köszönhetően 
maradt fenn eme igen becses mű. Ma 52 teljes részkézirat ismert, ebből tizenegy tartalmazza a ptolemaioszi 26 
térképet. Annak ellenére, hogy az eredeti, 2. századi munka egyetlen példánya sem maradt fenn, a térképekre 
vonatkozó szöveges rész alapján rekonstruálták és rajzolták meg először 1477-ben a Ptolemaiosz féle térképet. 
A 16. századig 31 Ptolemaiosz kiadás látott napvilágot.
51 Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae Examinationis Libri Octo (1541) a törzsek lakóhelyét 
(metanasztázisz) is feltünteti.
52 Lazius, W. Karten der Österreichischen lande und des Königreich Ungarn aus dem Jahren 1545-1563
53 Pesthy F. I. 139. Ez utóbbiról a történeti leírások alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a becskereki 
vár és az Alduna közötti mocsaras, gyéren lakott területen csupán néhány lakott település létezett, és ennek 
egyikéről, Maxondról (más olvasatban Maczondról) és az azt körülvevő nagy pusztaságról esik szó. A 
korabeli Maxond vélhetően a mai Alibunár  település helyén létező település.
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másutt  Campus  Marons  ennek  szignifikáns  példája,  hiszen  a  későbbi 

térképeken  már  nem  Becskerek  és  az  Alduna  között  véljük  felfedezni, 

hanem a Déli-Kárpátok és a Duna között.54 

A korai  tematikus térképek közül,  melyek  a színekkel  fejeznek ki 

tematikus információt, a legkorábbiak Gottfried Henschel nyelvelterjedési 

térképei, amelyek 1741-ben Nürnbergben jelentek meg55. 

A korai nyelvelterjedési térképek közül kiemelkedik Julius Klaproth 

1823-ban Párizsban kiadott könyvéhez mellékelt rézmetszetes térképe, az 

„Asia Polyglotta”,  amely felületi  és körvonalas színezéssel huszonhárom 

nyelv elterjedését mutatta be.”56

A17. századi, Párizsban nyomtatott “Les Confins des Chrestien des 

Turces en terre Ferme C’est a dire” c. Duval által készített térképen (1661) 

a  Balkán-félsziget  és Közép-Európa tartományain  a fennhatóság jelei  a 

következőképpen  ábrázoltatnak:  a  címerpajzsokon  az  osztrák 

fennhatóságot  a  három sáv,  a  magyart  az  Árpádsáv,  a  lengyelt  a  sas, 

Erdélyt  a hét vár, Velencét az oroszlán, a török fennhatóságot a félhold 

hivatott ábrázolni. 

3.3.1.b.) A lakosság foglalkozását jelölő térképek

A metanasztázis jelölését kivonatosan bemutató térképekről szólva 

már jeleztük, hogy a korabeli térképkészítési gyakorlatnak megfelelően a 

szállásterületet  jelölő  térképrészletek  esetében gyakran  megfigyelhető  a 

54 A metanasztázis jelölésének gyakorlata a későbbiek során is szívósan fennmaradt: Az 1756-ban kiadott 
Carte des Possessions Francaise et Anglois Dans le Canada a két világosan meghúzott határ közötti területen 
az őslakos törzseket név szerint is megjelöli, de megteszi ezt a terület egészén.
Benjamin L.E. Bonneville: Map of the Territory of the Rocky Mountanis, Philadelphiában 1837-ben kiadott 
térképén az indián törzsek territóriumai jelölve vannak ugyan, de pontos határvonal nem lett jelölve. 
55 Az „Europa Polyglotta Linguarum Genealogum exhibens…” című rézmetszeten kézi színezés jelöli Noé 
háron fiának leszármazottait. A sárgával jelöltek Jáfet, a kékek Sém, a zöldek Hám leszármazottai. 
Kilnghammer I- Török Gy. 1995. 166-167. Ugyancsak Henschel nevéhez fűződik a  Miatyánk első sorának a 
megfelelő felületen elhelyezett megírása. Klinghammer I. – Török, Gy. 1995. 147.
56 Klinghammer I. - Török I. 1995. 166-167.
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jelölések  ”vándorlása”.  Természetesen más jelek  is  ”vándorolhatnak”:  a 

Kárpát-medencében a Duna-Tisza-közén szürkemarha legel.57 

Az  1595-ben készült,  szükebb hazánkban,  a  Nagyalföldön legelő 

szürkemarhát  és  juhokat  láttatni  akaró,  Ortelius-féle  térkép  (Hungariae 

Descriptio) a következő példa a kronológiai sorban. Arra következtethetünk 

az ábrázolásból,  hogy a térkitöltés okán a vidékre jellemző foglalkozást 

szándékozott megörökíteni.

3.3.1.c) A népesség felekezeti eloszlása

A  1786-ban  készült  egyházi-közigazgatási  térképen  az  egyházi 

alapításokat,  egyházkerületek  székhelyei  jelekkel  kerültek  bejegyzésre, 

egyházi rangjuknak megfelelő sorrendben. Minthogy egyetlen térképlapról 

van  szó,  a  szemlélő  érdeklődésére  sajátos  illusztrációs  megoldásával 

tarthat számot. 

Szűk szakmai érdeklődésre tarthat számot csupán, de figyelemre 

méltó F. Renner “Mappa calcographico conventium Provinciae S. Joannis 

Capistrano  (1823)  térképe,  ahol  tizenhat  rendház  axonomertikus 

(térszerkezeti) szabályok alapján rajzolt térképe is látható.

3.3.2. A népélet ábrázolása, mint a térképek Illusztrációja

A rajzokkal, pontosabban térkitöltő illusztrációkkal készült térképek 

a  10.  századtól  ismertek.  A  térképészek  gyakran  alkalmazták  azt  a 

gyakorlatot,  hogy az üresen maradt  felületre,  kellő ismeretek hiányában 

mitológiai lényeket rajzoltak, ily módon igazolva az adatok hiányát. Már a 

10. században felfedezhetjük azt a megjegyzést, miszerint ”itt oroszlánok 
57 A nagy üres területre Matthias Zyndt csatajelenetet, katonai felvonulást rajzol 1566-ban, Orteliusnál a 
Campusban szürkemarha legel (vélhetően átvétel okán).
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élnek”,  de  a  16.  században  is  találkozhatunk  az  ”isola  di  demoni” 

kifejezéssel.

A  portugál  hajósok  elsősorban  ún.  portolán,  a  tengeri  hajózást 

segítő térképeket készítettek,  ahol a tájékozódást elősegítő részletes és 

pontos,  a  partra  vonatkozó  rajzok  láthatók,  de  a  parttól  távolabb  lévő 

szárazföldre vonatkozó adatok híján azt – mint azt várni lehetett -  képzelet 

szülte lényekkel népesítették be.58

3.3.2.a.) Allegórikus alakok és életképek

A  17.  században  elterjedő  térképgyűjtemények  díszes  lapjait 

általában színezték.  Az atlaszkartográfia  fejlődésével  párhuzamosan jött 

létre  a  térképfestés  mestersége,  amelynek  elődje  inkább  a  középkori 

kártya  és  nyomatfestés,  mint  az  illuminátorok  művészi  igényű 

munkája.Petrus Kaier Belgium különböző régióit, tartományait mutatja be 

külön  lapokon.  Az  üresen  maradó  részeken,  elsősorban  a  címerpajzs 

minél  díszesebbé  tétele  érdekében  a  vidékre  vélhetően  jellemző 

foglalkozások kerülnek: így találkozhatunk dudással, a sörlapátot, kaszát 

fogó személlyel, de ugyanígy felbukkannak a viseletek is.59

Jacopo Castaldi:  La nuova Francia,  1556-ban Velencében kiadott 

atlaszában  az  észak-amerikai  őslakosok  lapostetős  sátrak  alatt 

tartózkodnak, kenu rejtekében húzódnak meg és onnan cserkészik be a 

58 Diego Ribeiro 1532-ben Dél-Amerika partjaról készít viszonylag pontos térképet, az ismeretlen részről (a 
szárazföldről) nicsenek ismeretei, ezért papagájok, és ismeretlen ragadozók láthatók ott. A lények 
hozzávetőleges beazonosítását talán a korabeli irodalmi párhuzamok segítségével végezhetnénk el. Pierres 
Descaliens 1550-es világtérképén Észak-Amerika partjainál víziszörny (vélhetően óriáscet) két sugárban vizet 
lövel, Labrador környékén a medve halat eszik, a nyugati parton pigmeusok! láthatók. Dél-Amerika 
Amazonas-menti részén a Kannibálok földje került bejelölésre.
Paulo Forlani: Universale descrittion di tutta la terra conosciuta fin gui 1565 térképén a tengereket 
viziszörnyek népesítik be, míg a Déli-sarkon (amit terra incognitaként tüntet fel), az elefánt mellett unikornis, 
rinocérosz, egypupú teve, oroszlán fedezhető fel.
59 Iohannes Jannssonius Cinquesime Partie du Grand Atlas 1652-ben Amszterdamban kiadott atlaszában a 
címerpajzsot az északi sark ábráján eszkimók tartják, más ábráknál vélhetően a benszülöttekről szóló 
beszámolók ihlette ábrázolások láthatók a címerpajzsot fogva, de megtalálhatóak a turbános  személyek, 
indiaiak, indiánok is… Az atlasz érdekessége, hogy a szöveges rész bővelkedik a néprajzi leírásokban (pl 
házasodási, temetkezési szokásleírásban).
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vadászzsákmányt.  Ugyanő az ismeretlen, pontosabban fel  nem fedezett 

résznek az ”isola di demoni” nevet adja és ide szárnyas ördögöket telepít.60 

Nicolas  Guedeville  1714-ben  készült  Atlas  Historique-ja  több 

fejezetre  osztott  atlasz  Dánia,  Svédország,  Lappföld,  Lengyelország  és 

Moscovia  (ez  esetben  muszkaföld)  részeket  tartalmazza.  A  Lappföldet 

tárgyaló  rész  hat  lapja  betétlapként  lapp  játékokat,  kultuszt,  lakóházak 

rajzait mutatja be. 

Jannssonius  Amsztredamban 1657-ben kiadott  Theatrum exhibus 

Illustriones  Principesque  Germaniae  superiorus  civitates  számos 

illusztrációjával keltheti fel figyelmünket61. 

Külön  fejezet  foglalkozhatna  a  vedutákon,  azok  közvetlen 

környezetében  látható  ábrázolásokkal:  maguk  a  veduták  vélhetően 

pontosak, ugyanakkor a néprajzi  szempontból  értékelhető segédábrák a 

leggyakrabban átvétel, másolás eredményei. Ennek ellenére elmondható, 

hogy a veduták bővelkednek életképekben, de ezek elsődleges célja — 

hasonlóképpen a korábbi példákhoz — a tér kitöltése, a lap díszessé tétele 

volt.  Johannes  Mayen  térképein  is  megfigyelhetjük  a  korabeli  ruhába 

öltöztetett allegórikus alakokat: halászokat, vadászokat, míg Mayen másik 

térképén a vejszék elhelyezési módja és helye is elénk tárul .

.

3.3.2.b.) A nemzetkarakterológia  térképészeti  előzményei

60 Diogo Homem: Opus Geographicum-ában (London 1558) nyíllal, buzogánnyal felszerelt indiánokat láttat , 
a Tűzföldön egyetlen bőrbe öltözött embereket rajzol: nem járunk messze az igazságtól, ha itt az ona (yamana) 
törzsbeli indiánokat ismerjük fel, akiket a többszáz évvel későbbi leírások is hasonló ruházatban írtak le. Azt is 
feltételezhetjük, hogy a Magellán-szoros közelsége, egyszersmind a hajósok elbeszélései befolyásolták az 
ábrázolást.
Braziliai indiánok gyűjtenek fát Pedro és Jorge Reinel: Tabula hec Regionis brasilis térképén 
 Jocodus Hondius: America, Atlas sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi Et Fabricati Figuro 
című, Amszterdamban 1613-ban kiadott művében a vízirémek mellett már kenuból vadászó grönlandi, illetve 
csónakból halászó floridai őslakosok is megfigyelhetők. 

61 Az első kötet 55. lapján Graz városa ábrázolásakor a bal alsó sarokban tekéznek, célba lőnek, az 
Enns folyón halásznak (70. lap), Medling környékén szőlőszüret folyik (83. lap) Schwalbach mellett a bal alsó 
sarokban borkút látható.
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Igen  tekintélyes  azoknak  a  térképeknek  a  száma,  melyek  a 

bemutatásra kerülő térképek üres felületein62, oldalszalagján, esetleg felső 

és alsó szalagján jellemző viseletben látható személyeket  vagy párokat 

jelenítenek meg.

Csupán néhány példa: Jocodus Hondius: Map of England, Ireland 

and  Wales  1590  nobilis  Anglus,  nobilis  femina  in  Anglia,  Londonensis, 

Femina Londinesa képeket közöl, míg ugyanő a Franciaországról készült 

térképén (1591) Nobilis Gallus, Nobilis femina in Gallia, Mercator Gallus, 

Femina Parisiensis, Rustians communis Galliac, Rustica communis Galli 

ábrákkal gazdagítja térképét.

Jocodus  I.  Hondius  Nova  Totius  Europae  Descriptio-ján 

(Amszterdam, 1595), a térképet összesen 16 korabeli  ruhába öltöztetett 

pár  rajza  öleli  körül  (pl.  a  nemes  spanyol  (Hispanus  Nobilis),  az  olasz 

kereskedő  (Mercator  Italus)  stb.)  majd  újabb  karéjban  rövid  leírás 

olvasható.63 Magyarországi  párhuzama  az  a  John  Speed  (1626)  által 

készített térkép, ahol nyolc viseletbe öltözött személy látható. 

Claes Jansz Visscher 1614-es világtérképének felső és alsó szélén 

összesen  húsz,  viseletbe  öltözött  személy  látható,  nevezetesen  a  felső 

sorban spanyol, francia, olasz, német, lengyel, muszka (orosz), tatár, lapp, 

limai, szumátrai, az alsóban török, Molukka-szigeti, perui, tűzföldi, brazil, 

madagaszkári,  guineai,  angol,  belga.  Tíz  párral  teszi  még  díszesebbé 

Guilleume Blaeu Európa-térképét. 

Cornelius Claesz: Wandkart van Amerika in acht bladen 1602 körül 

kiadott kérképein nyolc amerikai őslakos ábrázolás látható a felső sorban, 

többek között kenuból szigonyt vető eszkimót is láthatunk. 

Az alsó sorban (vélhetően az ismeretanyag váltakozó volta miatt) 

emberevők (Anthropophagi in Brasilia), még egy emberevő (Canibalorum 

62 Matthias Quad (1596) “Celeberrimi Tractus Danubiani” (Köln), vagy a két évvel korábban Nürnbergben 
megjelenő, ismeretlentől származó “Hungaria Regnum” előkelőket ábrázol. Említésük azért fontos, mert a 
korabeli viseletben látható személyek nem a címet körülölelő életképben jelennek meg.
63 Szathmári T. 1986. 209.
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Rest), tűzföldiek, valamint a nyaknélküli emberek (Homo qui dicitur absque 

capite  in  Guiana  provincia)  is  helyet  kaptak.  Az  őslakosok  ábrázolása 

mellett hasonló megjegyzés olvasható: „Antropophagi hic sunt”. 

Henricus Hondius 1624-ben reprint kiadásban kinyomtatja az 1608-

as Blaeu-atlaszt. Az ázsiai térképen 16 pár szerepel, többek között szírek, 

arabok, örmények, brámánok, malabariak, peguániak, Krk-szigetiek (aurea 

chersoresi),  szumátraiak, jávaiak, kinaiak, japánok,  tatárok, szamojédok, 

Molukka-szigetiek.64

Meg  kell  jegyezni,  hogy  a  kutatás  az  esetek  némelyikében 

felderítette  az  eredeti  rézkarcot  vagy  nyomatot,  aminek  alapján  az 

illusztráció készítője elkészítette az ábrát. 65

A  térképek  oldalszalagján  történő  illusztrálás  talán  utolsó 

képviselője  Berghaus  atlaszában  található  meg,  ahol  a  korabeli 

antropológiai  gyakorlatnak  megfeleően  koponyaformákat,  fejformákat 

mutat be, erősen szelektív jelleggel.66 

3.3.3. Statisztikai adatok alapján szerkesztett térképek

A statisztikai adatok rendszeres gyűjtése és elemzése a 17. század 

közepén a népességtudomány területén kezdődött, de igazán rendszeres 

és  megbízható  adatgyűjtésről  a  18.  század  közepe  előtt  aligha 

beszélhetünk.  A  korai  statisztikai  kutatások  a  népességnyilvántartás 

mellett  elsősorban  a  pénzügy  és  a  hadügy  területét  érintették…Villiam 

Playfair először 1801-ben alkalmazta a felületdiagramok általa kidolgozott 

módszerét,  amikor kör- és osztott  kördiagramok segítségével  hasonlított 

össze népességi adatokat.67

64 Az Európa-térképen a bal oldalon angol, ír, francia, belga, norvég, litván, lengyel, cseh és német, a jobbon 
portugál, cantabriai, kasztíliai, toszkán, velencei, görög, magyar és helvét viselet látható. 
65 Günther Schilder: Monumenta Cartographica Neerlandica 5. 1996.  6. 2000.
66 Berghaus, H. 1852.
67 Klinghammer I. –Török I. 1995. 151.
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A statisztikai,  elsősorban népszámlálási  vagy népességösszeírási 

adatok az adatgyűjtés során alkalmazott módszerességükkel az adatbázis 

térképes  feldolgozásának  lehetőségét  az  adatok  jellegénél  fogva  már 

magukban  hordozták.  Magától  értendőnek  tekinthetjük  tehát,  hogy  a 

térképen  történő  megjelenítésük  röviddel  az  adatgyűjtés  után 

megtörténhetett volna. Más kérdés, hogy a térképészet állapota még nem 

tette  lehetővé  a  pontos  térképek,  mint  információhordozó  alap 

létrehozását.  Fontos  megjegyezni,  hogy  az  országos  összeírások  előtti 

népességösszeírások  is  lehetővé  tették  a  térképes  feldolgozást,  így  a 

regionális térképek korábbi idő állapotát mutathatták volna be: a Balkán-

félszigetről,  pontosabban  a  Skadari-tó  környékéről  1690-ben  készített 

térképen a tó körüli településeken – bizonyára az adózás okán rögzített – 

görögkeleti,  katolikus  és  muzulmán  házak  száma  olvasható  le,  miután 

számokkal  és  szimbólumokkal  jelölve  vannak.  A  vallási  megoszlást  a 

szimbólumok  (kereszt,  háromszög  és  félhold)  alapján  lehet 

kikövetkeztetni.68 

Regionális  nemzetiségi  térképnek  tekinthetjük  Korabinszky  János 

Mátyás  1793-ban  Bécsben  készült  Novissima  comitatus  Sárosiensis-ét, 

ahol a településeken a vélhetően többségben lévő nemzet külön színnel 

került jelölésre, településenként. 

Korabinszky  1795  körül  két  változatban  készíti  el 

„Magyarország  természeti  tulajdonságainak  tüköre”  című  térképét. 

„Világviszonylatban is ez az első térkép, amely egy ország gazdaságának 

az  egészét  próbálja  bemutatni… Ez a  munka a  világ  első  nemzetiségi 

országtérképe is.”69 

Ugyancsak nemzetiségi elterjedési térképnek tekinthetjük azokat a 

térképlapokat,  amelyek  közül  Carl  Sax:  Ethnographische  karte  der 

68 A térkép szerzője Vicenzo Maria Coronelli, (rézmetszet, a Serenissima megbízásából készült).
69 Papp-Váry Á. 2002. 50. “Térképe egyik változatán a szerző a jobb alsó sarokba kis köröket rajzolt és alattuk 
megírta a nemzetiségeket. A német, a magyar, a szlovák, a román, a ruszin, a vend, a szlovén és a horvát 
nemzetiségeket szerepelteti…” Papp-Váry Á. 2002.50. Ennek előzménye az általunk bemutatott térképlap 
lehetett. (P.Á. megj.)
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Europaischen Türkei (1877) Törökország európai kiterjedésében ábrázolja 

az ott lakók nemzetiségi eloszlását. Az új módszer, a kartogram-ábrázolás 

kindulópontjai sok tekintetben a 18. század felületdiagramjai, felületi jelei, 

mint  például  Playfair  1786-os  és  1801-es,  vagy  Crome  1785-ös 

ábrázolásai lehettek…A statisztikában a grafikus módszer hívei továbbra is 

elsősorban demográfiai adatokat dolgoztak fel így. Joseph Fourier (1768-

1830)  francia  matematikus  a  koncentrikus  görbék  megalkotásával  járult 

hozzá  az  ábrázolás  módszertanához.  Adolphe  Quetelet  1827-től 

alkalmazta Belgiumban a statisztikai adatok megjelenítését szemléltetési 

és  elemzési  célokból,  társadalmi  jelenségeket  elemző  tanulmányaiban 

szinte mindig találhatóak diagramok. 

A kartogramok fejlődésének kiindulási helye Franciaország, ahol a 

közigazgatási  egységekre  vonatkozó  mennyiségi  adatokat  térképeken 

ábrázolták. Az új módszert kezdetben „Cartes figuratives”-nek nevezték, a 

kartogram  kifejezés  csak  az  1860-as  években  terjedt  el,  amikor  már 

számos különböző típusát alkalmazták.70

Az elterjedés sűrűségét jelző adatok, a földrajzi sűrűség elve már a 

18.  században  ismert,  és  a  népsűrűség  —  amelyet  specifikus 

népességnek  neveztek  —  fogalmának  bevezetésével  általánosan  el  is 

terjedt.  A  statisztika  tudományának  térhódításával  a  közigazgatási 

egységekre  vonatkozó  relatív  adatok,  mint  területi  átlagértékek  már 

rendelkezésre  álltak  ekkorra,  és  ez  vezetett  Franciaországban  a 

felületkartogramok kifejlesztéséhez.71

Az  abszolút  értékek  egységet  vagy  kategorizált  értékegységeket 

jelentő  pontokkal  történő  ábrázolása  a  tematikus  kartográfiában 

egyértelműen visszavezethető a viszonylag nagy méretarányú térképeken 

alkalmazott jelmódszerre. Példaként szolgálnak azok a 18. század utolsó 

harmadából a 19. század közepéig megjelent várostérképek, amelyeken a 

70 Klinghammer I. –Török I. 1995. 167-168.
71 Klinghammer I- Török I. 1995. 168.
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sárgaláz vagy a kolera fellépését szemléltetik. A legismertebb John Snow 

1855-ös munkája, amelynek segítségével a szerző egyértelmű kapcsolatot 

mutatott ki a kolera-megbetegedések és egy londoni közkútból származó 

ivóvíz között. “Snow térképe talán az első eset a tematikus kartográfiában, 

amikor  a  térkép  nem  szemléltető-,  hanem  kutatóeszközként  működött, 

hiszen segítségével megtalálhatták a fertőzések forrását.”72

Keleti  Károly  1871-ben  teszi  közzé  könyvét  Hazánk  és  népe  a 

közgazdaság és társadalmi statisztika szempontjából  címmel.  Fényessel 

szemben a száraz adatok térbeli különbségeinek a bemutatására 12, két-, 

illetve  négyszínű  kartogramot  mellékel.  A  térképek  között  találhatjuk  a 

népességre, a nemzetiségre, vallásra, a népesség műveltségi fokára utaló 

térképeket összehasonlítva a nemzetiséggel, illetve a vallással.73

“Szorosabb értelemben vett néprajzi térképeket a 19. század eleje 

óta  készítenek Európában....Az  első  számottevő  kísérlet  Európáról  F.A. 

O’Etzel 1821-es térképe (Ethnographische Karte von Europa), R.I. Köppen 

az európai Oroszországról (1851), C. Frh. v. Czoernig pedig az Osztrák 

Monarchiáról (1855) készítettek néprajzi térképeket. 

A  nemzetiségi,  politikai  mozgalmak  is  felhasználták  a  statisztikai 

eredményeket,  és  ezzel  egyidejűleg  uralkodóvá  vált  a  Kárpát-medence 

néprajzi térképészetében. Csaplovics János (1821), majd Gáj Lajos (1838, 

Ljudevit Gaj) és Šafarik Pavel Josef (1842) készítettek a saját nemzetiségi 

szempontjaikat  kiemelő  térképeket.  Némi  hitelességre  csak  az  1850-es 

népszámlálásra  támaszkodó  térképek  tarthatnak  igényt; Czoernig  már 

említett térképe ilyen volt.”74 A nemzetiségi adatok politikai célokra történő 

felhasználására jó  példa Gane G: Harta Etnografica Europe-Centrale  c. 

72 Klinghammer I. - Török I. 1995. 172.
73 Papp-Váry Á. 2002.51.
74 Stegena L. 1998. 35. A magyar szabadságharc leverése után, Ausztria egyik célja a magyar nemzetiségi 
törekvések diszkreditálása volt Európa szemében. Ennek egyik legkézenfekvőbb eszközének a néprajzi-nyelvi 
térképek bizonyultak. Richardson, J. P. 2000. 21.
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térképe,  de  ugyanez  elmondható  Andonovic  Milan  Etnografska  karta 

srpskih  zemalja  1903  Belgrádban  kiadott,  elsősorban  a  tanuló  ifjúság 

oktatását célzó térképéről is: ez utóbbin a hallatlan expanziót megélő szerb 

politika  további  célkitűzései  is  nyomon követhetők,  hiszen a  Dusán cár 

idejében fennálló határok jelentik az eszményített állapotot. 

A felsorolt térképek általános jellemzője, hogy a többségi nemzetet 

ábrázoló  színnel  befedték  a  lakatlan  területeket  is,  így  a  városok 

koncentrált  lakosságának  eltérése  eltörpült  a  nagy  felületek  mellett. 

Cholnoki  Jenő  1906-ban  készült  térképe  statisztikai  módszerű 

négyszögekkel  operál,  majd  Bátky  Zsigmond  1909-es  fali  térképe  a 

lakatlan területeket üresen hagyja.

Mint  az  a  rövid  felsorolásból  kiderül,  a  néprajzi  kartográfia  ma 

elfogadott  térképei  csak  merész  gondolattársítással  tekinthetők  a 

bemutatott  térképek  leszármazottainak,  ugyanakkor  koruk  ilyetén 

megfogalmazott kérdéseire vélhetően választ adtak. A 19. század közepén 

(1852-ben) adják ki azt az albumot, ahol a két-három évszázaddal korábbi 

illusztrációs igény folytán a térképet magyarázó ábrák ölelik körül.75

A néprajzi kartográfia korai, elsősorban illusztratív célokat szolgáló 

példái mellett feltétlenül meg kell kell  említenünk azokat a térképeket is, 

melyek  kisebb  területet  (község,  megye)  vagy  nagyobb  közigazgatási 

egység (ország) területét foglalják magukba: az 1794 készült csáktornyai, 

illetve a több, mint  száz évvel  későbbi  Pozsony vármegyét,  annak ipari 

jellegzetességeit  bemutató,  Hátsek-féle  térkép  ilyen.  Ezek  a  térképek 

eredetileg  elsősorban  a  birtokviszonyok  rendezését,  más  esetben 

államérdek,  többek között  hadicélokat,  adózási  rendszer  korszerűsítését 

szolgáltak. 

75 Berghaus 1852.
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A kisebb terület térképen történő rögzítését hivatott dokumentumok 

a földfelszínen megjelenő és az adatok rögzítését lehetővé tevő adataival, 

mint  a  határ  kiterjedése,  művelési  módok,  egyes  foglalkozások  (pl. 

vízimalmok,  malmok,  kocsmák,  csárdák),  vagy  a  gazdálkodás  korabeli 

állapotát elénk táró arányok (legelő, rét,  erdő, szántóföld), de egyúttal  a 

település  formája,  nagysága  okán  méltán  tarthatnak  számot  kiemelt 

érdeklődésre a néprajzzal, elsősorban a történeti néprajzzal foglalkozók

 körében. 

Elsőrangú forrást jelentenek a toponímia, helytörténet kutatói  számra is, 

jóllehet igazi, igényes feldogozásuk elsősorban a térképészek feladata. Az 

anyag  mennyiségét  illetően  csak  becslésekbe  bocsátkozhatunk,  de 

valószínűsíthető,  hogy az eddig feldolgozott  vagy jobb esetben publikált 

térképek többszöröse várja újrafelfedezését és publikálását. 76

Az anyag mennyiségét illetően az előbbivel egyenrangú forrásként 

kezelhetjük  a  katonai  felmérések  térképeit,  melyek  ma  már  közkinccsé 

váltak77 és  így  elemzésük nem ütközik  komolyabb  akadályba.  Átfogóbb 

tanulmányok elkészítése esetén megkerülhetetlen forrásnak bizonyulnak. 

Minthogy  több  katonai  felmérés  térképei  állnak  rendelkezésre,  a 

földfelszínen  rögzített  változások  vizsgálata  iránti  igényünk  sem  marad 

kielégítetlen.  A  dolgozat  célkitűzése  más  lévén,  a  kéziratos  térképek, 

illetve a katonai térképek kivonatos tárgyalásától eltekintünk.

76  Ennek egyik igen szignifikáns példája a közelmúltban megjelent, Győr vármegye kéziratos térképeinek 
gyűjteménye, amely gazdag térképanyagával a megyei levéltárak gazdagságára, egyszersmind a térképek 
szakmai szempontból vett értékére hívja fel figyelmünket. Néma S. 2003.
77 A katonai felmérések térképei a közelmúltig csak igen körülményesen voltak kutathatóak. A 19. században 
a térképeket az igen értékes udvari okmányokkal együtt többször szállították biztonságos helyre, pl a 
napóleoni háborúk idején Péterváradra.
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4. Etnokartográfiai tevékenység Európában és Európán kívül

A rendelkezésre álló ismeretek alapján megállapítható, hogy a 20. 

században  atlaszkészítési  szándékról,  szerencsésebb  esetben 

tevékenységről  majdnem  minden  európai  állam  vagy  nemzet  esetében 

beszélhetünk.  A  tevékenység  kivonatos  bemutatása  során  a  tapasztalt 

szabályszerűségek  még  hangsúlyosabbá  tétele  érdekében  nagyobb 

régiókat alkotó csoportosításra vállalkozunk.

Ily  módon,  ha  lehet,  még  kézzelfoghatóbbá  válik  a  módszertani 

hasonlóságok  vagy  különbségek  megléte,  aminek  jelen  sorok  közé 

emelését  csupán  ilyen  szinten  találjuk  célravezetőnek.  A  felosztás 

elsősorban  földrajzi-kulturális  régiók  mentén  történik.  Az  egyes 

országokban  folyó  atlaszmunkálatokról  vagy  már  lezárult  kutatásokról 

külön-külön  számolunk  be  úgy,  hogy  a  megvalósult  és  csak  tervben 

maradt  atlaszok  nemzeti  jellege  maradjon  az  elsődleges  rendszerezési 

szempont.78

Az európai és Európán kívüli néprajzi atlaszkészítési tevékenység 

bemutatása során a nyelvjárási atlaszok részletes tárgyalása csak az adott 

nemzet  atlaszkészítési  munkálatainak  hátterében,  kivonatosan  és 

másodlagosan kerül bemutatásra: kivételt a Magyar Nyelvjárások Atlasza 

és egyúttal a Kárpát-medence, ezen belül is a magyar nyelvjárási atlaszok 

jelentenek majd. 

A kialakított csoportok:

1. Közép-Európa  (Németország,  Ausztria,  Svájc,  Szlovákia(Cseh-

Szlovákia) Magyarország)

78 Ilyen értelemben fogjuk számba venni a dolgozathoz módszertani szempontból társítható nyelvjárási 
atlaszokat is, jóllehet ezekre a célkitűzésnek megfelelően kisebb hangsúlyt fektetünk.
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2. Mediterráneum és az Ibériai-félsziget (Franciaország, Portugália és 

Spanyolország, formai hasonlóság okán Olaszország)

3. Benelux államok és a szigetország (Hollandia és Belgium, valamint 

Luxemburg, illetve Nagy-Britannia, Irország, Izland)

4. Észak-Európa és  a  Baltikum (Finnország,  Svédország,  Norvégia, 

Dánia, Észtország, Lettország és Litvánia)

5. Lengyelország,  Kelet-Európa  és  Szovjetúnió  (Ukrajna, 

Fehéroroszország, Moldva)

6. A  Balkán-félsziget  (Jugoszlávia,  Albánia,  Bulgária,  Görögország, 

Románia, Törökország)

7. Európán kívüli atlasztevékenység.

Külön beszélünk azokról a kísérletekről, melyek a kontinens egészén 

vagy  több  ország  területén,  nagy  régiókat  felölelve  folytak,  vagy 

nyelvcsaládok  vizsgálatát  tűzték  célul.  Ez  utóbbiak  közé  soroljuk  az 

Európai Néprajzi Atlaszt (Ethnological Atlas Europe, a továbbiakban EAE), 

illetve  az  Európai  Nyelvek  Atlaszát  (Atlas  Linguarum  Europae,  a 

továbbiakban ALE). Miután a nyelvcsaládok, illetve nagyobb régiók (pl. a 

Kárpát-medence) kutatása egy korszak jellemzője, ezek külön csoportba 

sorolása nem ütközik komolyabb akadályba.

 A  bemutatást  követően  az  atlaszok  kapcsán  nyilvánvalóvá  váló  és 

általánosítható jellegzetességek, következtetések felsorolása történik meg.

4.1. Közép-Európa

A  néprajzi  kartográfia  történetét  meghatározó,  a  további 

atlaszmunkálatokat  nagyban  befolyásoló  elméleti  és  gyakorlati, 

módszertani  gyökerek  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  Közép-

Európához, ezen belül a német kartográfiai tevékenységhez köthetőek. A 
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két  világháború  közötti  időszak  iskolateremtő  munkája,  az  Atlas  der 

deutschen  Volkskunde  (a  továbbiakban  ADV)  nemcsak  készítésének 

idején,  de  a  második  világháborút  követő  időszakban  is  nagyban 

meghatározta  a  közép-európai,  tágabb  értelemben  európai  néprajzi 

atlaszok készítésének módszerét.

4.1.1. Németország

A  német  néprajzi  kartográfia  kezdőpontja  Mannhardt:  Wald  und 

Feldkulte-ja, ami 1875 és 1877 között jelenik meg, az 1855-ben készített 

kérdőívekre adott válaszok alapján. Ezt követően előbb Wenker észak- és 

közép-német  nyelvatlasza  jelenik  meg79,  később  Meitzen  1882-ben  a 

német  háztípusokról  közöl  térképet,  majd  a  településformák  térképes 

ábrázolását  kísérli  meg.80 Az  elterjedési  térképek  készítése  a 

századfordulón már nem ritka.81

Wilhelm Pessler 1906-ban megfogalmazza a kartografikus módszer 

programadó tanulmányát82. Az időtől kezdve a német néprajztudományban 

megkerülhetetlen a néprajzi-geográfiai módszer alkalmazása.

A  második  lökést  vélhetően  a  nyelvész  Aubin,  Frings  és  Müller 

elméleti  munkája  adta83,  ahol  a  komparatív  módszer  hasznossága még 

inkább kifejezésre jut84. Ezt követik a Ferdinand Wrede által szerkesztett 

Deutscher  Sprachatlas  1926-ban85 csakúgy,  mint  az  1930–1931-ben 

megjelent német kultúratlaszok86. 
79 Wenker, G. 1881.
80 Barabás J. 1955. 412. közli A Meitzen: Das deutsche Haus in seinen volkstümlichen Formen. Berlin. 1882. 
és Siedlung und Agrarwesen… I-III. Berlin 1895.
81 Barabás J. 1955. 412. W. Pesslert emeli ki, akiben 1932-ben már a földrajzi módszer metodikájának 
megalapozóját is tisztelhetjük. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg további alapművekről sem: vö. Möbius, 
K. 1891.
82 Paríková. M. 1974. 528. utal Pessler, W. 1906a. Vö. Pessler, W 1906b.
83 Aubin H. – Frings Th. – Müller, J. 1926.
84 Paríková. M. 1974. 528.
85 Wrede, F. 1926.
86 Lüdtke, G.- Mackensen, L. 1930-1931., Maurer, F. 1931., vagy a vitatott területek, ez esetben az elzász-
lotaringiai atlasz: Wolfram, G. – Gley, W. 1931. A két világháború közti időszak első regionális atlasza a W. 
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A  fenti  példákkal  egyidőben,  1926-27-ben  indul  meg  a  német  néprajzi 

atlasz (ADV - Atlas der deutschen Volkskunde) előkészítése      W. Pessler 

és  J.  Meier  vezetésével  Bonnban.  Az  előkészületekre  W.  Pessler87 

regionális  atlasz-kezdeményezései  (alsó-szász)  nagy  hatással  voltak.  A 

német  Néprajzi  Társaság  már  192688-ban  hozzálát  a  néprajzi  atlasz 

kidolgozásához,  aminek  terepi  részét  egy  kiterjedt  levelezõhálózat 

segítségével  végezte  az  akkori  Németország,  valamint  a  németeklakta 

vidékek  többségében  (a  Szudétavidék  például  lényegesen  ritkábban 

szerepel  kutatópontokkal,  vélhetően  a  kérdőíves  gyűjtés  eredményével 

arányosan).89 

Az  eredeti  tervben  ezer  kérdést  dolgoztak  volna  fel,  de  idővel  5 

kérdőívbe összesen 243 kérdés került, amit 1930-35 között küldtek szét. 

Erre 23000 munkatárs válasza érkezett be zömében Németországból és 

Ausztriából, lévén hogy a többi, németek lakta országokban nem sikerült 

teljes  gyüjtőhálózatot  szervezni  és  csak  kivételes  esetekben  került 

válaszuk  térképre.  A  munkatársak  képzésére  külön  hangsúlyt  fektettek: 

külön  újságot  jelentettek  meg  számukra.  Az  elkészült  térképek  zöme 

folklóranyagra (ünnepi szokások, hiedelem) vonatkozik. A kérdőfüzeteket 

munka  közben  állították  össze,  amire  a  gyakran  cserélődő  vezetőség 

elképzelései, ideológiai beállítottsága is rányomta bélyegét.90 A sajnálatos 

módon  megszakadt  munka  beérkezett  kérdőfüzetekre  adott  válaszaiból 

1937-39 között 120 térképlap jelent meg hat kötetben91 (I. számú függelék 

1. számú melléklet).

Pessler által szerkesztett “Plattdeutscher Wortatlas von Nordwestdeutschland”, amit Hannoverban adnak ki 
1928-ban.
87 Pessler, W. 1933. Volkstumatlas von Niedersachsen. Braunschweig. Az alsószász region kutatása kapcsán 
lásd még: Pessler, W. 1928., Pessler, W. 1929., Pessler, W. 1931a., Pessler, W. 1932c., Pessler, W. 1933., 
Pessler, W. 1936., Pessler, W. 1937., Pessler, W. 1957.
88 Schwatrz 1928-ra teszi a kezdés időpontját. Schwartz 1931a. 42.
89 A kezdeti elképzelések alapján 23000 kutatóponton folyt volna kérdőíves gyűjtés Németország, 
Lengyelország, Csehszlovákia, Ausztria, Magyarország, Románia, Svájc és Luxemburg területén.
90 Az ADV korabeli értékelésére lásd: Heppner, T. 1931., Heppner, T. 1933-34.
91 Harmjanz H. – Rőhr E. 1937-1939. további adatok: Röhr, E. 1938., Röhr, E. – Zender, M. 1937.
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A  térképeken  a  tájékozódást  a  négyzethálón  kívül  a  folyók 

feltüntetése és néhány nagyobb város bejelölése segítette. A négyzethálón 

—  koordináta-  rendszeren  belül  lehet  megtalálni  a  településeket,  ami 

könnyíti a tájékozódást.  

Az  ADV  munkálataival  párhuzamosan  több  regionális  atlasz  is 

napvilágot lát:  Az ADV kiadásával  egyidőben Alsó-szászország Néprajzi 

Atlaszának kiadása is megtörténik 1933-37 között.92 

Ezt  a  pomerániai  német  atlasz  követi.93 Az  1936-ban  megjelent 

regionális atlasz az 1930-1936 között végzett gyűjtés eredményeként jött 

létre, aminek alapját a Német Néprajzi Atlasz öt, valamint egy kifejezetten 

pomerániai hét kérdéscsoportból álló kérdőívre adott válaszok képezték.94 

A jelenségeket  44  térképlapon adták  közre.  A  szerző,  Kaiser  téma-  és 

térképválasztása  viszonylag  önkényesnek  mondható:  „a  közép-

pomerániai-ék”,  a  szóföldrajzi  interpretációs  séma  néprajzi 

felhasználhatóságának kísérlete, mint egyedi probléma azt eredményezte, 

hogy  a  későbbiek  során  alig  talált  befogadóra,  hiszen  elsősorban 

etnocentrikus elvek formálták.95

Az ADV kapcsán a harmincas években végzett gyűjtés kisebb része 

került kiadásra a második világháború kitöréséig. A feldolgozatlan anyag 

és ennek pótlása képezi az Új sorozat törzsanyagát (Atlas der deutschen 

Volkskunde  –  Neue  Folge,  a  továbbiakban  ADV-NF).  Olyan 

fogyatékosságokat  is  pótoltak,  mint  a  magyarázókötet  hiánya.96 Az 

atlaszként kiadott kötetek97 kizárólag folklóranyagot tartalmaznak, többek 
92 Pessler 1933.
93 Ismertetés: Kaiser, K. 1934a, Kaiser, K. 1934b.
94 Kaiser, K. 1936.
95 Drőge, K. 2001.
96 Zender M. 1959-77.
97 A kiadásra kerülő hat kötetben már bánáti – romániai és jugoszláviai – kutatópontokról is közöl adatokat is: 
pl a halott etetése térképen már bőségesen találunk bánáti adatokat, sőt bácskai adatok is találhatók. Emellett 

40



között  új  térképeket,  melyek  a  női  munkával,  a  szenttisztelettel  a 

temetkezési és házassági szokásokkal foglalkoznak (I. számú függelék 2. 

számú  melléklete).  Az  Új  Sorozat  elődjének  tekinti  a  Német  Néprajzi 

Atlaszt, de egyben az új követelményeknek is eleget tesz98.

A volt NDK területén (fennállása alatt) tervbe vették a befejezetlen 

atlasz  folytatását.  A  cédulák  másodpéldányai  a  táji  gyűjteményekben 

maradtak,  és  Spamer99 intézetében  maradt  húszezer  fényképet  is 

szándékukban áll feldolgozni, de új gyűjtést nem terveztek.100

Feltétlenül szólnunk kell a szakosodott tematikus térképekről és a 

regionális  atlaszokról.101 A  német  atlasztevékenységet  bemutató  rész 

elején  már  szóltunk  azokról  az  atlaszeredményekről,  melyek  a  nemzeti 

vállalkozással párhuzamosan jelentek meg. Emellett  a stájer parasztság 

történeti atlasza102, Saale és Elba-vidéki103 honismereti atlaszok, továbbá 

baden-würtenbergi és bajor történeti atlaszok104 és végül, de nem utolsó 

sorban a regionális nyelvi atlaszok hosszú sora kívánkozik ide, mely nem 

tartozik  közvetlenül  vizsgálatunk  tárgyához.105 Nem  lenne  teljes  a 

bemutatás, ha nem tennénk említést azokról a nyelvi atlaszokról, melyek a 

romániai  (szász)106,  vagy  a  luxemburgi  németajkú107 lakosság  körében 

gyűjtött adatokat dolgozták fel.

egyes térképeken, pl az 5. számún szlovéniai (Kočevlje), bánáti (Versec), a 9.sz. térképen Duna-menti (Apatin 
és Újvidék közötti) adatokat láthatunk.
98 Az első atlaszmunkálatok menetéről lásd Vidossi, G. 1934, a második ismertetése Simon, M. – Schürman, 
T. 1994. Mutatvány, résztéma feldolgozása és ismertetése időrendben: Gruber-Glück, G. 1959., Gruber-Glück, 
G. 1962., Wiegelmann, G. 1964., Wiegelmann, G. 1965., Wiegelmann, G. 1967., Wiegelmann, G. 1968a., 
Sauermann, D, 1969., Segschneider E.H. 1976., Gruber-Glück, G. 1977., Gruber-Glück, G. 1987., Gruber-
Glück, G. 1988., Matter, B.C. 1988., Gruber-Glück, G. 1989-90., Gruber-Glück, G. 1994., 
99 Spamer korábbi terveiről lásd: Spamer, A. – Wildhagen, E. 1933.
100 A tervekről, célokról, ötletekről lásd: Steinitz, W. 1953., Peesch, R. 1969.
101 Csupán egy példa: 1954-ben, vélhetően az ADV-NF lendületétől ihletve harang-atlasz tervéről Grundman, 
G. 1954.
102 Pherschy G, 1976.
103 Schlüter, O. – August, V. 1959-1962.
104 Historischen atlas von Baden-Würtenberg 1972, Historischen atlas von Bayern 1967., 1971.
105 Mitzka, W. 1928., Mitzka, W. 1950a., Mitzka, W. 1950b., Mitzka, W. 1952., vagy Huche, H. 1961., 
Kőnig, W. 1978.
106  Klein, K.K. 1963., Mittelstrass, O. 1991.
107 Schnitt, L.E. 1963.
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4.1.2. Ausztria 

A  terület  egészén  először  az  “Atlas  der  deutschen  Volkskunde” 

kapcsán történik átfogó, kérdőives gyűjtés, ennek első eredményei 1937-

ben látnak napvilágot Lipcsében.

Az önálló osztrák atlasztevékenység az Osztrák Néprajzi Múzeum 

által  kijelölt  célnak  megfelelően  először  a  tartományi  komplex  atlaszok 

elkészítését  tűzi  ki  célul.  Számos regionális  atlasz jelenik  meg 1925-től 

1951-ig. Sorrendben az első a karintiai108, mely 1925-ben Bécsben jelenik 

meg.  Burgenlandról  1941-ben  H.  Hassinger-F.  Bodo  szerkesztésében 

jelenik  meg  néprajzi  kérdéseket  is  tartalmazó  gyűjtemény.109 1946-ban 

Stájerországról  a  “Heimatatlas  der  Steiermark”110 számol  be.  A  Felső-

ausztriai  atlasz111 előzménye,  a  felső-ausztriai  honismereti  atlasz 

(Oberösterreichischer Heimatatlas) 1951-ben jelenik meg112,  akárcsak E. 

Arnberger  szerkesztésében  Alsó-Ausztriát  bemutató  “Atlas  von 

Niederösterreich” is.113

 Az  önálló  osztrák  atlasz  elkészítésének  ötletét  Geramb  veti  fel 

1953-ban.  A  linzi  székhelyű  központ  tevékenységében  Haberland, 

Geramb,  Igl,  Helbock,  Burgstaller  vesz  részt,  és  ennek eredményeként 

Linz környékén próbagyűjtést végeznek.

1955-ben Helbok vezetésével  kezd működni  az  Osztrák  Néprajzi 

Atlaszbizottság, amit az Osztrák Tudományos Akadémia később Richard 

Wolfram  vezetésével  külön  bizottságként  támogat.  Ekkor,  1955-ben 

kezdõdik el a kérdõíves munka az Österreichische Volkskundeatlas-on (a 

108  Wutte, M. –Raschinger, V. – Lex, F. 1925.
109 Burgenland. Ein deutsches grenzland im Südosten.
110 Illetve Stranke, M. 1970.
111 Atlas von Oberösterreich 1958-1971.
112 Feldolgozás és bemutatás: Klaar, A. 1971.
113  Arnberger, A. 1951-58.
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továbbiakban ÖVA)114, az elsõ kiadás pedig már 1958-ban megjelenik, 13 

lapon,  tetszetős kivitelben.115 Minden osztrák tartományt  egy-egy vezető 

etnográfus képviselt, irányításuk mellett dolgozott az a bizottság Linzben, 

melynek  vezetését  Burgstallerra  bízták.  Vélhetően  az  eredményeken 

felbuzdulva szervezik meg az első nemzetközi kartográfiai tanácskozást, 

melyet még azévben tartanak meg ugyancsak Linzben116. A tanácskozás 

koordinátorai  Ernst  Burgstaller  és  Branimir  Bratanić.  Az  előbbi  mint 

házigazda és a sikeresnek ígérkező atlaszmunkálatok vezetője, a másik 

mint  a  legtekintélyesebb apparátussal  rendelkező atlaszkísérlet  vezetője 

elnököl. A házigazdák személyében a már említett  Burgstaller mellett  H. 

Commenda, A. Haberland, A. Helbok voltak jelen, míg a külföldiek között 

tisztelhetjük Barabás Jenőt, Valter Eschert Svájcból, Branimir Bratanićot, 

Filipović  Milenkót  Jugoszláviából,  Korbusickovát  Prágából,  valamint 

Pozsonyból Podolskit és Bonnból Mathias Zendert. A közös program és 

szemlélet a későbbi atlaszok alakulását is döntően befolyásolta.

Az 1956-ban meghatározott tervek alapján az atlasz 16 fõ témakört 

tartalmaz117.  Az  atlasz  anyagának  egyes  részei  már  korábban  is 

rendelkezésre álltak, ugyanis az ADV kutatópontjai Ausztria területére is 

kiterjedtek, emellett  Felsõ-Ausztria és más regionális atlaszok anyaga is 

elhérhetõ közelségben voltak.

A gyûjtõpontok száma az országon belül 2242, Dél-Tirolban további 

72 kutatópont található, ami így összesen 2314 kutatópontot jelent.118 

114 Részeredmények ismertetése: Helbok, A. 1957.
115 Burgstaller, E. – Helbok A. 1959.
116 Burgstaller, E. 1959a.
117Népességmozgás, szociológia, a tehetség népességen belüli eloszlása, ház és település, táplálkozás, paraszti 
és  kisipari  termékek,  kereskedelem  és  közlekedés,  népnyelv,  nyelvjárás,  népi  jogszokások,  néphit, 
népszokások, népdal, színjátszás, zene és tánc, népmesék, viselet, népmûvészet, játék és sport.  Burgstaller. 
1959.123-130.
118 Branimir Bratanić jegyzi meg egyik ismertetõjében, hogy a kutatópontok esetében nem derül ki, vajon 
melyek a kisebbségekkel lakottak, illetve hol volt célként kitûzve azok kutatása. ”A kutatópontok között, 
főképp az Alsó-Karintiában és Stájerországban találhatók között több, mint 80 településről ismert tény, hogy 
azokat szlovének lakják, de Burgenland és Alsó-Ausztria esetében több mint 30-ban horvátok élnek, de nem 
lett külön kihangsúlyozva. Kérdés, hogy tőlük gyűjtöttek-e adatokat.” Bratanić, B. 1960. 225.
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Annak  ellenére,  hogy  a  Svájci  Néprajzi  Atlasz  (ASV)  időközben 

megjelent  lapjai  is  mintaként  szolgáltak,  annak  erényét  a  nemzetiségi 

települések  válaszait  külön  bemutatni  nem  állt  szándékukban  az  ÖVA 

lapjain.

Az  ÖVA  három  nagy  egységbõl,  összesen  116  térképből  és  fénykép-

táblából (I. számú függelék 3. számú melléklet) tevõdik össze:

a) az alaptérképek

b) az anyagi mûveltséget bemutató térképek

c) a folklór és a társadalomnéprajzot bemutató térképek119

A  jelenségeket  pontokkal  vagy  területi  elterjedési  mezõkkel 

ábrázolták,  ez  utóbbi  esetben  az  1909-es,  Anton  Dahlers-féle, 

háztípusokra  vonatkozó  kutatás  módszereit  alkalmazták.120 A  pont  és 

típusjelölések  így  egymást  kiegészítik.  1982  májusában  az  Osztrák 

Tudományos Akadémia bemutatta a huszonhét éves munka eredményeit. 

A  főtérképek  mellett  segédtérképek  is  találhatók,  melyek  léptéke 

1:3000000, az első kötethez dialektológiai jellegű segédtérképek tartoznak.

Az  ÖVA121 nem  szándékozott  a  néprajz  minden  területéről 

beszámolni.  Ha  a  kötetek  csomópontjait  kellene  kijelölni,  akkor  a  jeles 

napok  hiedelmei,  cselekményei,  tárgyi  eszközei  mellett  a  szlovák 

atlaszban  később  megjelenő  üvegfestés,  éves  tűzek,  Adventi  koszorú-

májusfa-zöldág kérdések tűnnek fel elsőnek.122 

Talán  a  korábbi  sikeres  regionális  atlaszok  tapasztalataira  is 

alapozva folytatják a regionális atlaszok kiadásának tevékenységét, hiszen 

119 Kretschmer I. 1984. 82.
120 Erixon, S. 1955c. 88. 
121 Burgstaller, E. – Helbok, A. 1959-1971.
122 Egyes témák feldolgozására lásd Burgstaller, E. 1957, Burgstaller, E. 1974. Az  ÖVA bemutatására lásd 
Wolfram, R. 1969.
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Burgenland,123 Felső-Ausztria124néprajzi,  valamint  Vorarlberg  és  Tirol 

nyelvjárási bemutatására is mód nyílott.125 

4.1.3. Svájc

Az Atlas der schweizerische Volkskunde (ASV) a harmadik svájci 

atlaszkészítési  kísérlet  eredménye:  az  első  a  Jaberg-Jud-féle  atlasz126, 

illetve a második a német atlaszhoz kapcsolódott, de ez utóbbi nem tudott 

komolyabb  eredményeket  felmutatni.127 Vélhetően  az  élénk 

gyűjtőtevékenység  léte  eredményezte,  hogy  az  1934-ben  Bernben 

megrendezett I. Nemzetközi Népművészeti Kiállításon bemutatásra került 

a  ”Svájci  nemzetiségek  írásban  és  képben”,  aminek  alapját  az  1585 

kérdésből  álló  anyagra  adott  válaszok alkották,  amit  képzett  gyűjtők  és 

önkéntesek gyűjtöttek a bázeli központ számára.128 

Az  ASV megvalósítása  P.  Geiger  és  R.  Weiss  nevéhez  fűződik. 

1931-ben129 kezdik meg a munkát, 1937-ig elkészítik a kérdőívet, amiből 

hét könnyű kérdést választanak ki, ezekkel próbagyűjtést végeznek, amire 

589 helységből érkezik válasz.130 A kérdések 1. A kora reggeli evés, ivás, 

2. Játékkártya, 3. születés- és névnap ünneplése, 4. január 2-i szokások, 

5. Szt. Miklós ünnepe, 6. Gyermekijesztők, 7. Szerencsétlen napok.131 A 

terepi  tapasztalatok  a  kutatópontok  (387)  és  a  kérdések  számának 

csökkentését (150) eredményezték. A terepi, illetve a párhuzamosan folyó 

német atlaszeredmények tapasztalataiból okulva a német néprajzi atlasztól 

123 Burgenlandról: Schmidt, L. 1959., Schmidt, L. 1960a., Schmidt, L. 1960b., Schmidt, L. 1966., Schmidt, L. 
1966-67., Schmidt, L. 1968.,
124 A kérdőívekről: Burgstaller, E. 1952a, Burgstaller E. 1953., a kérdőívezésről Burgstaller, E. 1954b., illetve 
az atlasz megjelenése: Burgstaller E. 1958-60, Burgstaller, E. 1971.,  valamint Pfeffer, F. 1971a, Pfeffer, F. 
1971b. 
125 Anich P. - Edliger M. 1982., vorarlbergi nyelvatlaszról  Gabriel, E. 1994.  annak előzményeiről Gabriel, E. 
1965., Gabriel, E. 1972.  illetve Stranke, M. 1970. Klein, K.K. 1965-1972
126 Jaberg, K. – Jud, J. 1928-1940.
127 A kutatás 1933-ban ellehetetlenedik. Escher W. 1990. 4.
128 Escher W. 1990. 4.
129 Lásd Weiss, R. 1931.
130 Geiger, P. 1943.
131 Barabás J. 1955 415. igézi R. Weiss- P. Geigert. 1937. 237.
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gyakorlatától eltérően a gyűjtést szakképzett gyűjtők végezték. Az országot 

16 körzetre osztották, ahol szakképzett etnográfus végezte a gyűjtést. A 

kérdőíveket132 egyszerre  bocsátották  ki,  ami  a  válaszok  szinkronitását 

szolgálta.  A  kartografikus  módszer  szempontjából  nehezen  ábrázolható 

témaköröket,  mint  a  népdal  vagy  népi  színjátszás,  illetve  a  más 

intézmények  által  már  amúgy  is  kutatott  témaköröket  (település  és 

építkezés) eleve nem kutattak.

Az ASV történetében négy korszak különböztethető meg: a tervezés 

(1934-1937), az anyaggyűjtés (1937-1942), az értelmezés (1942-1950) és 

a kiadás időszaka (1951-1966)133.

A  második  világháború  idején  összesítik  az  anyagot  és  az  első 

térképtömb kiadására 1951-ben sor kerülhet134. Kétségtelen újítása a svájci 

néprajzi  atlasznak abban áll,  hogy kimerítő  előszó és  néhány technikai 

újítás -segédtérkép is rendelkezésére áll a szemlélőnek.

A  bevezető  kötet  1950-ben  jelent  meg  R.  Weiss  jóvoltából135,  mely  az 

eddigi eredményeket és az atlaszmunkálatok eddigi menetét is bemutatta. 

A következő két évben két kötet jelent meg, 32 térképlappal. A teljes atlasz 

2 kötetben 8 sorozatból áll  (I. függelék 4 számú melléklet).  A projektum 

hordozóinak  halála  (Geiger  1952,  Weiss  1962)  után  az 

atlasztevékenységet  Elsbeth  Liebl,  Arnold  Niederer  és  Walter  Escher 

vezeti.

132 Centlivres,  P.  1984.  56.  A kérdőívben  a  következő  kérdéscsoportok  szerepelnek:  köszönési  formulák, 
étkezés, dohány (1-19 kérdés), viselet (20-30), eszközök és szerszámok (31-36), földművelés (37-42), közös 
munkák, ingatlan öröklési jog (43-48), kereskedelem és terminusai (49-56), hazafias és közösségi ünnepek, 
sport  és játék (57-68),  a fiatalok és asszonyok számára fenntartott  ünnepek,  táncok (69-75),  (Pentecote-i) 
Szent Miklóshoz kapcsolódó szokások és ünnep (76-79), az éves szokásokra vonatkozó különböző kérdések 
(94-101), az emberélet fordulói: születés, házasság, halál és temetés (102-119), a kimondott szóba vetett hit 
(120-128), népköltészet (129-138) a jövő,  népi meteorológia, dologtalan napok (139-143), Népi gyógyászat 
(144-149), a jószágnak vetett maradék (150)
133 Petrescu, P. 1969. 491. A készítés első szakaszára vonatkozóan Weiss, R. 1936., Weiss, R. 1937., Weiss, 
R. 1951., Weiss, R. 1963., Weiss, R. 1977-79.,
 Az első tömb kollektálása lásd Geiger, P. et alii 1979., a második Escher, W. et alii 1989, a regiszterről és a 
kommentárokról Escher, W. – Liebl, E. 1995., az atlasz készítésének történetére Niederer, A. 1988.
134 Geiger, P. – Weiss, R. 1951.
135 Weiss, R. 1950., mutató 1958-ban: lásd Baumer, I. 1958.
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A  röviden  bemutatott  ASV  megvalósulását  már  mondhatni 

törvényszerűen  megelőzte  egy  nyelvjárási  atlasz  elkészülte.  Az  Atlas 

Linguistique et Ethnographique de L’Italie et de la Suisse Meridionale a 

romanista Karl Jaberg és Jakob Jud136 kezdeményezésére indult el, három 

terepen gyűjtő munkatárssal: Paul Scheuermeierrel,  Gerhard Rohlfs-szal 

és  Max Leopold  Wagnerral.  A  gyűjtőmunka  1924  és  1927 között  folyt, 

összesen  416  kutatóponton.  Ennek  eredményeként  1705  térképlap  lát 

napvilágot. Scheuermeyer, valószínűleg a terepen gyűjtött adatok alapján 

két  kötetben  a  népi  építészet  tematikus  összefoglalását  is  elvégzi.137 A 

nyolcvanas években lát  napvilágot  két  további  atlasz:  a  svájci  németek 

nyelvjárási, valamint Svájc strukturális atlasza138.

4.1.4. Szlovákia (Csehszlovákia)

A szlovákiai nemzeti kartográfiatörténet meglehetõsen távoli múltba 

vezeti vissza kezdeteit: S. Kovačevičova felsorolásából139 ugyanis kiderül, 

hogy  a  mai  Szlovákia  területén  már  1736-ban  jelölnek  kulturális 

sajátosságokat  (Bél  Mátyás  Notitia...),  ötven  évvel  késõbb  pedig 

Korabinszky  János  munkája  teszi  ugyanezt.  Niederle  1903-ban  a 

magyarországi  szlovákok  néprajzi  (demográfiai)  atlaszának140 

elkészítésénél  már  statisztikai  adatokra  és  a  kartográfia  módszereire  is 

támaszkodik.

A  Szudéta-vidéki  németek  körében  gyûjtést  végeznek  az  ADV 

számára a harmincas években.  Nagy kérdés, hogy vajon hova kerültek 

ezek az adatok, ugyanis az ADV lapjain csak elvétve találhatók a területről 

válaszok.  A  Magyar  Néprajzi  Atlasz  kutatópontjai  a  mai  Szlovákia 

136 Richard Weiss Jakob Judot tekinti a néprajzi tudományosság útján mentorának.
137 Scheuermeyer P. 1943, Scheuermeyer, P. 1956.
138 Baumgarten H. - Hotzenköcherle R. 1983, Bopp M. - Schuler M. 1985. A legkorábbi regionális atlasz, 
amely magára Európára vonatkozott, Johann Stumpf műve, amely tulajdonképpen Svájc atlasza, ezért számot 
tarthat az első nemzeti atlasz címre is, Christoffel Froschauer adta ki 1552-ben.
139 Kovacevicova, S.  1971. 204-206.
140 Niederle, L. 1903.
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területére is kiterjedtek, így az atlaszkészítés második világháború utáni 

időszakának jellemzője Szlovákia esetében is a viszonylagos párhuzamos 

adatgyűjtés jelensége. Ilyen elõzmények után került sor Szlovákia Néprajzi 

Atlaszának  (Etnologicki  Atlas  Slovensko,  a  továbbiakban  EAS) 

elkészítésére.

Három  intézmény:  a  szlovák  Nemzeti  Múzeum,  a  Néprajzi  Tanszék, 

valamint  a  Szlovák  TA  Néprajzi  Kutatóintézete  közreműködésének 

eredménye a Szlovák Néprajzi Atlasz. Ennek során 75000 cédula, 10000 

fénykép, 3000 színes diapozitív és mintegy 1000 vázlat halmozódott fel. 

1974-ig  mintegy 100 próbatérképet  készítettek,  a  kritikai  ellenőrzést  22 

intézet 70 szakembere végezte.141 Az atlasz kérdőíve 170 kérdést tett fel. A 

gyűjtést specialisták végezték öt éven keresztül 1971 és 1975 között. 

A  Szlovák  Néprajzi  Atlasz  területi  koncepcióból  indul  ki,  aminek 

során  összesen  250  helységet  –  a  MNA által  kutatott,  magyarok  lakta 

települések egy részét is, de nem mindet – összesen 37 magyart, továbbá 

17  ruszin-ukránt,  4  gorált,  3  egykori  német  települést  is  vizsgál.  A 

kutatópontok  kiválasztásánál  kettős  mérce  mutatható  ki:  egyrészt  a 

négyzethálós, illetve a jellegzetes vidékek (Liptó, Turóc, Szepesség) külön 

kulturális és történelmi egységet képeznek, és ezért vizsgálni kell.

A Szlovák Néprajzi  Atlasz három évének áttekintése a Slovenskỳ 

Národopis  tematikus  számában  olvasható.142 A  közel  hetventagú, 

kutatókból álló csoport már 1969-ben tanácskozást szervezett, amelyen a 

következő  célkitűzések  szerepeltek:  Szlovákia  egész  területéről  adatok 

gyűjtése azzal a céllal, hogy a térbeli elterjedés feldolgozható legyen és 

hogy az adatok Csehszlovákia és Európa hagyományairól tanúskodjanak, 

valamint hogy a jellemző elemek tanulmányozásának lehetősége, illetve a 

141 Kovačevičova S. 1974b. 355.
142 Slovenskỳ Národopis 1974. 22/3. sz. A tematikus számban – többek között – mutatvány is található: lásd 
Kovačevičova. S. 1974c. Az előmunkálatok menetéről még lásd Stolična, R. 1982.
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további  nemzedékek  számára  értékelhető  adatok  összegyűjtése 

megtörténjen.143 Ennek érdekében első lépésben próbakérdőív készül.144

Az 1990-ben napvilágot látott atlasz térképlapjai (I. számú függelék 

5.  számú melléklet)  áttörést jelentenek abban a tekintetben, hogy olyan 

összefoglaló  térképeket  is  tartalmaznak,  melyek  több  jelenség  alapján 

állapítanak  meg  bizonyos  kulturális  sajátosságokat:  az  ilyen  jellegű 

szintézis igénye az atlasz egészét végigkíséri és így a korábbi kulturális 

régiók  és  határok  megállapítására  tett  véletlenszerű  kísérleteken 

túlmutatnak.145

Az atlaszban  szereplő  térképek  másik  sajátosságát  a  jelenségek 

ábrázolásának uniformizálási igényében fedezhetjük fel: csak a válaszok 

alapján derül fény arra a tényre, hogy az adatközlők milyen nemzetiségűek 

voltak. Más kérdés — amire a későbbiek során sem teszünk egyedi kitérőt 

—  hogy  az  adatközlők  kiválasztása  vagy  az  adatok  súlyozása  során 

mennyire  vették  figyelembe  a  nemzetiségi  arányokat,  és  egyszersmind 

mennyire pontos a térképre vetített jelenség.

Az 1965-ben megjelent  Csehszlovák Nemzeti  Atlasz az általános 

nemzeti,  történeti  atlaszok  csoportjába  sorolható,  de  némi  helyet 

biztosítottak a néprajz körébe sorolható kérdések számára is.146 Vegyes 

jellege  ellenére  a  változásokra  helyezett  hangsúly  miatt  egy  fontos 

gyűjteménynek tekinthetjük.147

Csehország,  Morvaország  és  Szilézia  történeti-néprajzi  atlasza  a 

szántáshoz kapcsolódó eszközök,  a kézművesipar,  háziipar,  ipartörténet 

és  céhtörténet kutatói  számára  fontos  forrás.  Miután  a  többkötetes 

143 Kovačevičova. S. 1974. 351. Módszertani kérdésekről lásd: Filova, B. 1974., Kovačevičova. S. 1971a., 
Kovačevičova. S. 1975a., Kovačevičova. S. 1984., Kovačevičova. S. 1993.
144 Próbakérdőívvel a következő jelenségeket vizsgálták: 1. népi kerámia (a XVII sz.-tól napjainkig, a díszítés 
nemzeti sajátosságai), 2. szélmalmok (elterjedtség a 19. században, középkori jelentése, védett épületek, 
tipusok) 3. tutajozás (elterjedtség, tipusai), 4. csipkekészítés (elterjedtség, típusok, morfológia)
145 Feldolgozásra lásd Pariková, M. 1993.
146 Ezért találjuk meg a gyűjtögetés és vadászat, a bronz- és vaskor, a szlávok és a nagy Morva Birodalom, a 
kora feudalizmus politikai változásai, a gazdasági és kulturális változások a korai és késői feudalizmus 
időszakában, a huszita forradalom, a 19. század politikai és kulturális változásai témaköröket.
147 Az adatok feldolgozására lásd Frolec, V. 1974. a háztípusokról, vagy Vařeka, J. 1968.,
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munka148 elsődleges  forrása  a  Mária  Terézia  királynő  és  császárnő 

rendeletére összeállított  kataszter,  jogosan vetődik fel  a kérdés,  hogy a 

magyar,  kézműiparra  és  céhes  iparra  vonatkozó  adatok  mikor  látnak 

napvilágot, lévén a kollektálás már húsz éve megtörtént.149

4.1.4.1. A magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza

A Magyar Néprajzi Atlasz és Szlovákia Néprajzi Atlasza kérdéseit 

és  módszereit  felhasználva  készült  nemzetiségi  atlasz  a Magyarországi 

Szlovákok  Népi  Kultúráját  bemutató150.  A  vállalkozás  kereteihez  képest 

meglepõen sok – összesen 430 – kérdés került térképen megjelenítésre (I. 

számú  függelék  6.  számú  melléklet).  A  kérdések  az  EAS  kérdéseivel 

egyezõek, így a két atlasz válaszai összehasonlíthatóak. A munkálatra is 

az  éppen  megjelenõ  EAS  ösztönözte  a  magyarországi  szlovákok  népi 

kultúrájával  foglalkozó  kutatókat  1991-ben,  hogy  ezt  követően  igen 

gyorsan a kiadásra is sor kerülhetett. 

Hasonlóan  bölcs  előrelátással  készült  a  magyarországi  szlovák 

nyelvjárások  atlasza:  a  vizsgálat  1949-ben  kezdődött  tájékozódó 

gyűjtésekkel,  minek  alapján  48  kutatópontot  jelöltek  ki.  A  nyelvjárási 

adatokat  a  szlovák  nemzeti  Nyelvjárások  Atlasza  kérdőíves  alapján 

gyűjtötték151,  aminek  749  tétele  mintegy  2000  kérdést  tartalmazott.  A 

Magyarországi  Szlovák  Nyelvjárások  Atlasza152 jellegét  tekintve  a 

kisebbségi nyelvatlaszok csoportjába sorolható.

4.1.5. Magyarország 

148 Vařeka, J. – Kramařik, J. 1978, Scheufler V. 1991., Vařeka, J. - Petranova L. 2000., Martinek, Z. 2000.
149 Domonkos O. - Kiss M. - Nagybákay P. 1986.
150 Divičanova A. 1995., Az atlasz kapcsán még Benža, M. 1995., Slavkovskỳ, P. 1995.,  Benža, M. 1998.
151 Pauliny E. – Štolc J, 1947.
152 Király P. 1993.
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A Magyar Néprajzi Atlasz (a továbbiakban MNA) munkálatai 1955-

ben  indultak,  az  osztrák  atlasztevékenységgel  egyidőben.  Jóllehet  a 

vállalkozásnak  voltak  előzményei,  mégsem  tekinthetjük  ezek  egyenes 

folytatásának annak ellenére,  hogy Gunda Béla  személyében  a  háború 

előtti és a címben jelölt atlaszmunkálatok egyik vezetőjét tisztelhettük.

1955  augusztus  27-én  tartották  a  MNA  alakuló  ülését,  három 

feladatot  tűzve  maguk  elé:  1.  elvi  kérdések  tisztázása,  2.  a  kérdőív 

elkészítése,  3.  a  kutatópontok  hálózatának  kijelölése.  A  kérdőív  négy 

füzete 1958-ban, a gyűjtési útmutató rá egy évre látott napvilágot153.423 

kutatópontot  jelöltek ki,  amiből  258 belföldi,  165 az országhatáron kívül 

rekedt magyar népességgel bíró települést jelentett.  A kérdések zöme a 

századforduló  körüli  állapot  rögzítésére  irányult,  némi  jelenkutatással 

tarkítva  ott,  ahol  a  változások  bemutatása  eredménnyel  kecsegtetett. 

Egyes kutatópontokra tíz kutatónapot terveztek.154

Az  atlasz  elkészítéséhez  200  kérdéscsoportot  alakítottak155 ki, 

melyek közül a földművelés az első harminchat kérdéskörben (1-36), az 

állattartás (37-50), építkezés (51-60), a házberendezés és telektartozékok 

(61-80),  szállítás  (81-89),  házimunkák  (90-100),  táplálkozás  (101-131), 

viselet  (132-150),  családi  élet  (151-167),  jeles  napok  szokásai  és 

alakoskodók  (168-177),  tánczene  hangszerei  (178),  a  halál  (180-183), 

égitestek (185-187), néphit (188-200) kapott helyet. A fenti emlékeztető is 

az  arányok  bemutatását  szolgálta.  1967-ben  egyes  próbalapokat 

mutatványként publiáltak.156

A kész térképek 1987 és 1992 között láttak napvilágot (I. számú függelék 

7. számú melléklet).157

153 Barabás J. - Diószegi V. - Gunda B. - Morvay J. - Szolnoki L. 1959.
154 Balassa I. 1997. 264.
155 Az ún. kalsszikus témák a kérdések 60-70%-át alkotják. A témakörök kiválasztásáról bővebben lásd 
Barabás J. 1957. 613.
156 Barabás J. 1967.
157 Barabás J. 1987., Barabás J. 1989a., Barabás J. 1992b. A MNA mutatványai vagy részismertetések: 
Barabás J. 1957., Barabás J. 1959., Barabás J. 1960., Barabás J. 1966., Barabás J. 1967b., Barabás J. 1970., 
Barabás J. 1974. Kutatástörténet: Gunda B. 1989.
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Az előzmények rövid felsorolása rendkívül tanulságos lehet. A 19. 

század  magyarországi  néprajzi  kartográfiáját  –  más  országokhoz 

hasonlóan  –  a  nemzetiségi  térképek  jelentették,  így  elsőként  a  Karl 

Czoernig által  kidolgozott  térkép (1855) említhető,  amely az 1850-51-es 

cenzus adatai alapján készült.158 A nyelvi és vallási megoszlást bemutató 

térkép elkészítésére már az 1773-as összeírás is lehetőséget adott, ennek 

legteljesebb bemutatását Petrov159 végzi el 1924-ben. 

A magyar néprajztudományban Solymossy a kartografikus módszer 

első következetes alkalmazója160. A népi kultúra jelenségeit atlaszlapokkal 

is  illusztráló  munkák  között  Bellosits  Bálint161 neve  sem  megkerülhető. 

Bátky  és  Györffy162 alkalmazza  ugyan  a  földrajzi  módszert,  de  az 

kartografikus eljárással  alig  párosul.   Róheim Géza163 ugyancsak készít 

térképet  a  lucaszék  kérdéskörének  tárgyalásakor.   Gunda  Béla  és  K. 

Kovács  László  múzeumi  tárgyak  vaktérképre  vetítésével  próbálkoztak. 

Térképeket készít  még Cs. Sebestyén,  Fél Edit  és Gönyei  Sándor164.  A 

felsoroltak esetében természetesen nem beszélhetünk atlaszokról, de egy 

bizonyos kérdés ábrázolásáról, vagy a probléma illusztrálásáról igen. Ilyen 

értelemben az atlaszmunkálatok korai elődjeit tisztelhetjük bennük.

A  német  néprajzi  atlasz  munkálatai  nyomán merült  fel  először  a 

hazai  németség  atlaszának  elkészítése.  Schwartz  Elemér165 veti  fel  a 

magyar néprajzi atlasz gondolatát is 1931-ben. Vélhetően ennek hatására 

németszakos tanárjelölteket küldtek Berlinbe és Párizsba tanulmányozni a 

módszert, de érdemi eredményt nem mutattak fel. Balassa Iván szerint166 

158 Paládi-Kovács A. 1986-88. 325.
159 Petrov, A. 1924.
160 Solymossy S. 1920, Solymossy S. 1925.
161 Paládi-Kovács A. 1986-88., hivatkozása Bellosits B. 1902. munkájára
162 Györffy I. 1925. 
163 Róheim G. 1920.
164 Barabás J. 1955.412.
165 Schwartz E. 1931a. 42.
166 Balassa I. et alii 1989. 453.
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Schwartz,  a  szegedi  egyetem  professzora  már  1929-ben,  a  Magyar 

Néprajzi  Társaság választmányi  űlésén felveti  az  atlasz  szükségét.  Ezt 

később Bátky Zsigmond is szorgalmazza, de csak 1939-ben kerül sor az 

előkészítő munkálatokra Gunda Béla vezetésével. 

 Gunda  Béla  1939-ben  kidolgozza  a  néprajzi  atlasz  tervét  és 

programját,  vonatkozó  tanulmánya  pedig  még  azévben  megjelenik167. 

“Ebben  minden  olyan  kérdést  felvetett,  amit  később  megvalósított.  A 

különböző nemzetiségi,  vallási  kölcsönhatások megállapítása,  az etnikai 

csoportok határproblémái,  egyes kultúrtörténeti  és társadalmi  problémák 

stb.  tisztázása  volt  a  célkitűzés."168 A  munka  kezdetben  a  Néprajzi 

Múzeumban, később az egyetem Magyarságtudományi Intézetében folyt. 

Az  országot  14-15 körzetre  osztották,  mindegyikben  30-40 kutatópontot 

vettek  fel,  összesen  400-at.  A  visszacsatolt  részekkel  gyarapodott 

országterületen a kutatópontok száma 700-ra növekedett, ahol a gyűjtést 

14  munkatársnak kellett  volna  elvégezni.  A  teherhordás kérdőíve  került 

kibocsátásra 20 főkérdéssel.169

 Az atlaszterv abban tért el a német atlasztól, hogy az anyagi kultúra 

kérdéseinek  hangsúlyozott  figyelmet  szentel.  Az  etnikailag  egységes 

területen  a  kutatópontokat  ritkították,  az  etnikailag  vegyes  területen 

sűrítették.

 A  cséplés  és  nyomtatás  kérdésköre  már  csak  kézirat  szintjére 

jutott.  A  vizsgált  jelenség  formai,  funkcionális,  kultikus  és  szociális 

vonatkozásaira, valamint a tárgyi javak mellett a szellemi kultúra anyagára 

is ki szerettek volna térni.

167 Gunda B. 1939. 294-300.
168 Barabás J. 1955. 418.
169 A vizsgált kérdések: 1. Teherhordás fejen. 2. Bazárka. 3. Hajdiván. 4. Fülkosár. 5. Edényhordó kendő. 6. 
Kasornya. 7. Vízhordó rudak. 8. Vállrúd két személyre. 9. Légelyhordó rúd. 10. Petrencehordó rúd. 11. 
Saráglya. 12. Körömfa. 13. Teherhodó ponyva. 14. Batyu. 15. Hátikosár. 16. Hátitarisznya. 17. Oldaltarisznya. 
18. Átalvető. 19. Kupa. 20. Kászu.
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Az  atlaszterv  széles  megalapozottságú  volt,  amihez  hozzájárult 

Gunda Béla svédországi tanulmányútja és az ott szerzett tapasztalatok is, 

elsősorban módszertani értelemben.   

A harmadik atlaszkísérlet Mollay Károly és Weger Imre170 nevéhez 

fűződik.  Ez  utóbbi  Berlinben  végzett  néprajzi  atlaszmunkálatokat,  ott 

láthatta a hasonló német kultúratlaszok példáját, aminek hatására 1942-

ben  a  „Sopronmegyei  Kultúratlasz”  elkészítésére  vállalkoznak,  helyi 

munkatársak  bevonásával.  A  Kultúratlasz  a  megye  néprajzi,  műemléki, 

helytörténeti,  régészeti,  művelődéstörténeti  anyagát  volt  hivatott 

összegyűjteni.  Erre  a célra  kérdőíveket  is  kidolgoztak,  s  azokat  a  helyi 

munkatársaknak küldték szét. A háborús idében megkezdett munkálatok 

azonban hamarosan megszakadtak.

A  második  világháború  utáni  időszakra  esik  Szolnoky  Lajos 

regionális  munkája,  ami  közvetlenül  a  MNA ötletének  felmerülése  előtt 

valósult meg.171 Valójában a módszeres, atlaszkészítéssel párhuzamosan 

teret  hódító  térképkészítési  gyakorlatról  a  második  világháborút  követő 

időszakban Szolnoky Lajos tevékenysége után számolhatunk.172

A  hetvenes  években  az  atlaszkészítés  némiképp  szerényebb 

keretek között,  jól  körülhatárolható területek -  megyék -  szintjén folyt.173 

170 Weger Imre a néprajzi térképek módszeréről írt értekezését lásd Weger I. 1941.
171 Szolnoky L. 1954. 65-69. 1948-ban, a Kraszna-Tisza-országhatár határolta területen a kendermunka 
témában végzett kartografikus feldolgozásról számol be 20 községben, három időegységben (1870-1880, 
1900-1910, 1948), a társadalom különböző, vagyoni állapot alapján elkülönülő rétegeiben, mint a nincstelen 
földnélküliek, a 10 hold alatti és feletti gazdák soraiban. Összesen 16 térkép készült el.
172  Csak néhány példa: Balassa I. 1960., Hoffmann T. 1963., Balassa I. 1973., Paládi-Kovács A. 1979., 
Takács L. 1980. 
173 Önálló munkáknak kell tekintenünk minden egyes atlaszt, hiszen a kérdések egymással csak kis részben 
megegyezőek, inkább a helyi körülményekre alkalmazottak. Bizonyos fokú átjárhatóság természetesen létezik 
a már említett MNA és a későbbi atlaszok között, de egymás között lényeges különbségek fedezhetők fel.
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Talán a nagy néprajzi atlasz tapasztalatai is eredményezték a koncepció 

ilyenirányú  változását.  A  kisebbnek  igazán  nem  mondható  feladatot 

részben  a  MNA  munkatársai,  részben  a  néprajztudományban  affirmált 

személyek vállalták.

A  Magyar  Néprajzi  Atlasz  munkálataival  párhuzamosan  folytak  olyan 

atlaszmunkálatok, pontosabban kérdőíves módszerrel történő adatgyűjtési 

kísérletek,  melyek  alkalmasak lehetnek egy tematikus174 vagy regionális 

atlasz  elkészítésére.  Előre  kell  bocsátani,  hogy  csupán  néhány  terv 

tekinthető  sikeresenek,  míg  több  közülük  csupán  részeredményeket 

mutatott fel. 

A  kérdőív  szintjéig  jutó  vállalkozások  sora  ismert  a  20.  századi 

Magyarország  területéről.  Ezek  egy  része  később  a  MNA kérdőívének 

elkészítése  során  került  felhasználásra,  másik  részük  a 

településmonográfia és tematikus monográfia metszéspontjába helyezhető 

munkákhoz szolgált alapul vagy csak az utóbbi céljából készült175.

4.1.5.1. Szolnok Megye Néprajzi Atlasza (SzMNA)

Az 1963-ban  szerkesztett  kérdőív176 134  kérdéscsoportot  érintett, 

növekvő sorrendben első a földművelés (1-18 kérdéscsoport), állattartás, 

pásztorkodás  (19-35),  halászat  (36),  település,  építkezés  (37-45), 

teherhordás (46-49), házimunkák (50-52), táplálkozás (53-70), viselet (71-

75), családi élet (76-94), jeles napok (95-100), néphit és gyógyítás (101-

118),  szövegfolklór  (119-120),  lokális  kapcsolatok  (121-132),  nyelvjárás 

(133-134).

Megjegyzendő, hogy a kutatás túlmutatott Szolnok megye határain, 

így a megyéből a 18. században történt kirajzás egyes településeken is 
174 Lásd Tüskés G.- Knapp É. 1995.
175 EA 1178/1-83. Jogi néphagyományok- kérdőív, EA 10172/1-15 “Néző” kiskérdőív, EA 10179 Morvay 
Péter “Kérdőív Magyarország néprajzi felderítéséhez, EA 10853 Töktermesztés. Szilágyi Miklós 1959.,  EA 
10046 Fejfa kiskérdőív Morvay Péter. 1957.
176 Cs. Pócs É. – Csalog Zs. 1963.
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végeztek gyűjtést (Vajdaság három települése, Bácsfeketehegy, Pacsér és 

Piros. Ennek ellenére csak a Szolnok-megyei adatok kerülnek térképre.). 

Az anyag feldolgozása után a kész atlasz első része 1974-75-ben177 jelenik 

meg  (I.  számú  függelék  8.  számú  melléklet).  A  kommentárok  második 

része 2001-ben lát  napvilágot:  mint az előszóban olvasható,  a második 

kötet  “a szellemi néprajz,  a társadalom, az árucsere vizsgálatát tűzte ki 

célul  a  76-tól  132-ig  terjedő  kérdéscsoportok  feldolgozásával”178.  A 

kommentárok  második  részére  vonatkozó  térképek  kiadása  továbbra  is 

várat magára.

4.1.5.2. Baranya Megye Néprajzi Atlasza

Az  atlasz  ötlete  egyrészt  a  korábbi  példák,  a  MNA  és  SzMNA 

alapján született. A kérdőívet is az előbbiek mintájára állították össze és 

adták  ki  1972-ben,  kiegészítve  vagy  elhagyva  egyes  témákat.  Egy 

tájegység, az Ormánság kutatásának apropóján merült fel annak szüksége 

és lehetősége, hogy egy nagyobb (közigazgatási) egység egészén follyon 

minden településre kiterjedő és részletekbe menő kutatás. Ötletgazdának 

Zentai  Jánost  tekinthetjük:  az  elképzelések  alapján  Baranya  megye 

minden településén folyt  kérdőíves vizsgálat és ahol több nemzetiség is 

előfordult az adott településen, ott több kérdőívet töltöttek ki179. Összesen 

80 kérdéskör került a kérdőívbe180,  amiből 21 közvetlenül a folklórtémák 

közé sorolható. A szerkesztő Mándoki László halála után a tevékenység 

megakadt,  további  sorsáról  nem  áll  rendelkezésemre  információ.  Az 

összegyűjtött  anyag  a  pécsi  Janus  Pannonius  Múzeum  adattárában 

található.

177 Szabó L. – Csalog Zs. 1974-75a, Szabó L. – Csalog Zs. 1974-75b.
178 Szabó L. – Gulyás É. – Csalog Zs. 2001. 5.
179 Dr Mohay Tamás szíves közlése 2005 június 2-án
180 Mándoki L. 1972.
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4.1.5.3. A délnyugat-dunántúli mikrorégiók kutatása

Barabás Jenő181 ösztönzésére és vezetésével egy, a terület összes 

települését182 feltérképező  vállalkozás  indult  1985-ben  Vas  és  Zala 

megyékben „azzal a céllal, hogy ezen a kulturális mezozónán belül — ahol 

több mint 500, nagyobbrészt kis lélekszámú település található — derítse 

fel  a  falvak  kapcsolatrendszerét.”183.  A  kutatás  egyik  célja  tehát  a  2—5 

faluból álló egységek, sejtek körvonalainak meghatározása, egyszersmind 

a MNA térképlapjai alapján kirajzolódó „mezotáj” további kutatása, és az 

ezen belül is meghatározható mikrotájak definiálása. A kutatás időtartama 

15-20 évre tervezett. „A kérdőív összeállításában rajtam kívül Zala és Vas 

megyében dolgozó 8 néprajzkutató muzeológus vett részt…A kérdőív négy 

nagy témaköre közül az első, a Külső kapcsolatok és a történeti tudat 19 

kérdést, a Termelés és munka köre 29, a Ház és háztartás kerete 26, a 

negyedik nagyobb egység, a Család, közösség, világkép pedig 18 kérdést 

tartalmaz. Ez az egész összesen 92 kérdés”.184 Barabás Jenő a kutatás 

kapcsán még leírja, hogy „…regionális néprajzi atlaszt nem tervezünk, de 

az egyes témák feldolgozása során az elemzés és dokumentálás céljából 

bizonyára  sok  térkép készül  az  egyes  dolgozatok mellékleteként.”185 Az 

elképelések  alapján  a  több  évre  tervezett,  több  fázist  magába  foglaló 

vállalkozás  első  része  extenzív  kérdőíves  gyűjtés  a  régió  egészén,  a 

második fázisban történne az intenzív, mikrozónák mentén történő kutatás.

181 Barabás J. 1989.
182 Az első, nyomtatott formában is kézbe vehető kiadvány megjelenése idején, a mellékelt térkép és jegyzék 
alapján ez a szám valójában 173 Vas, Zala és Somogy megyei települést, illetve két ausztriai és egy szlovéniai 
kutatópontot jelent. Barabás J. 1989. 42-45.
183 Barabás J. 1989. 5.
184 Barabás J. 1989. 6.
185 Barabás J. 1989. 7.
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4.1.5.4. A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza

Az  1997-ben  indult  vállalkozás  2002-ben  zárult.  A  dolgozat 

harmadik  részében  bővebben  beszélünk  a  VMNA  készítésének 

folyamatáról.

4.1.5.5. A magyar nyelvterület nyelvjárási atlaszai

Nem lenne teljes a bemutatás és következetlenek is lennénk, ha a 

nyelvjárási  eredmények  bemutatásától  –  ha  csak  kivonatosan  is  - 

eltekintenénk.

„Már  a  19.  században  foglalkoztak  magyar  nyelvészek  a 

nyelvjárások  területi  elhelyezkedésével,  de  térképen  nem  rögzítették…

Habár  a  nyelvészeknek  voltak  ismereteik  a  francia  és  német 

nyelvatlaszokról,  de  nem  ismerték  fel  a  jelentőségét  és  azt,  hogy  a 

nyelvtudomány  számára  ez  egy  fontos,  nagyszerű  kutatási  forrásként 

használható eszköz lehet”186 

Valódi  nyelvatlasz  készítésének  ötlete  Melich  János  által  a 

Debreceni  Egyetem  Nyelvatlasz  Intézeténél  (amely  német  nyelvjárások 

kutatásával foglalkozott) merült fel 1929-ben. A kérdőíveket csak Debrecen 

környékén küldték szét és nagyon kevés érkezett vissza a kutatókhoz. A 

további, korai eredmények felsorolása során elegendő talán Horger Antal 

első magyar nyelvföldrajzi munkájára187, Csűry Bálint szótárára188, valamint 

Szabó T.  Attila,  Gálffy  Mózes és Márton Gyula  korszerű szemléletű  és 

módszerű nyelvföldrajzi  gyűjtésére emlékeztetni189.  Ezek az eredmények 

azonban elmaradtak az Európa-szerte folyó nyelvföldrajzi kutatásoktól.

186 Tokaji I. 2001. 2.
187 Horger A. 1905.
188 Csűry B. 1935-36.
189 Szabó T et alii. 1944.
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Az  első  szervezett  kísérleti  atlaszgyűjtés  munkálatai  1941-ben 

kezdődtek,  nyelvészeti  intézeteket  bíztak  meg  a  munka  elvégzésével, 

összeállították  a  gyűjtendő  szavak fogalmi  csoportját,  próbagyűjtések  is 

folytak190,  de 1943-ban az igazán még el sem kezdődött munka is abba 

maradt.

1949-ben Deme László vezetésével megalakult a Nyelvtudományi 

Munkaközösség,  amely  tervvázlatot  dolgozott  ki  a  nyelvatlasz 

munkálataira.  Terveik szerint 500 kutatóponton végeztek volna hangtani, 

szóalkotás  –  és  szótagragozási  vizsgálatot,  a  szóföldrajz  háttérbe 

szorításával.  

A  gyűjtést  magyar  lakosságú  településeken,  hangrögzítéssel, 

földművesek  körében  tervezték  elvégezni.   Az  1950-ben  megalakult 

Nyelvtudományi  Intézet  úgy  határozott,  hogy  a  nyelvtani  szempontú 

gyűjtéssel párhuzamosan megindítja a szóföldrajzi gyűjtést is.191

A nyelvjárásgyűjtés  1950-ben elkezdődött,  de  1951-ben lelassult, 

mivel több bizottsági tag kivált a gyűjtők közül.  Ez is közrejátszott abban, 

hogy  a  szóföldrajzi  kutatópontok  számát  200  helyett  164-re,  a 

nyelvtaniakét  pedig  500  helyett  324-re  csökkentették.   Az  adatokat 

munkatérképlapokra rögzítették, hogy így menet közben fény derüljön az 

esetleges problémákra.

1952-ben az addig elkészült munkák próbaellenőrzésére került sor, 

mely az addig végzett  munka helyességét  bizonyította.  Mivel  a magyar 

népesség  egy  része  a  szomszédos  országokban  él,  kiterjesztették  a 

nyelvjárásgyűjtést ezekre a területekre is, így a határokon túl élő magyarok 

nyelvjárási  helyzetéről  is,  ha  csak  korlátozott  mértékben  is,  de  sikerült 

képet  alkotni  „A  Magyar  Nyelvjárások  Atlaszának  1162  térképéből  617 

190 Próbagyűjtések folytak kilenc, járás nagyságú területen. Lásd: Bárczi G. 1944.
191 1950-ben megalakult a Szerkesztő Bizottság, melynek tagjai Benkő Lóránd, Deme László, Kálmán Béla, 
Lőrincze Lajos, Pais Dezső, Sulán Béla és Szabó Dénes voltak.
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(53%) a lexikai, 365 (31%) a morfológiai és 189 (16%) a fonetikai jelzetű.192 

A regionális nyelvatlaszok is szép számmal képviseltetik magukat.193

4.1.5.5.1. A határon túli magyar nyelvjáráskutatás eredményei

 A  MNyA  gyűjtését  1960-ban  sikerült  befejezni  Magyarországon, 

Csehszlovákiában  és  Romániában  is.  (Igaz,  hogy  az  utóbbi  országban 

inkább félbe szakadt.)  1960 és 64 között Szovjetúnióban, Jugoszláviában 

és  Ausztriában  is  megtörtént  a  gyűjtés.   Ezt  követően  került  sor  az 

ellenőrző munkákra. 

4.1.5.5.1.a) Erdély

A  rendszeres  munka  megindításának  a  feltételeit  az  1948-as 

tanügyi  reform,  valamint  a  Román  Tudományos  Akadémia  kolozsvári 

Nyelvtudományi  Intézetének megszervezése tette  lehetővé.  Nem sokkal 

később  a  Nyelvtudományi  Intézetbe  is  kineveztek  két  magyar 

nyelvjáráskutatót, Gazda Ferencet és Nagy Jenőt. Ezáltal megteremtődött 

a  feladatok  megosztásának lehetősége:  a  Nyelvtudományi  Intézetben a 

romániai  magyar  nyelvjárások  nagyatlaszának  az  elkészítése  kezdődött 

meg,  az  egyetemi  tanszéken  pedig  a  tájnyelvi  atlaszok  anyagának 

192 A kötetek:  I. kötet: gabonafélék és részeik, betegségeik; a gabonafélék gyomnövényei; egyéb termesztett 
növények és részeik; gyomnövények; gyümölcsök; fák; a föld megművelésének eszközei; a szekér és részei; 
ló- és ökörszerszámok; aratás, cséplés; - összesen: 192 térkép.
II. kötet: a ház és berendezése; a házi munkák; a konyhaeszközök; a ház környéke; a háziállatok, cselekvéseik, 
sajátságaik; - összesen 192 térkép.
III.  kötet: a sütés-főzés; a disznóölés; a ruházkodás; a család és a rokonság elnevezései; az emberi test, az 
emberi tulajdonságok, cselekvések; - összesen 182 térkép.
IV. kötet: a kendermunka; a népi szokások; a vallási és társadalmi élet; az időjárás és a természet; a vadon élő 
kisebb állatok; a madarak; a rovarok; a hét napjai; - számnevek; melléknevek;; névmások; egyéb szófajok; - 
összesen 198 térkép.
V. kötet: más helyre nem sorolt igék; igenevek; összesen 192 térkép.
VI. kötet: más helyre nem sorolt főnevek; 7 szemléltetett térképlap; - összesen 202 térkép.
193 Csupán két példa: lásd Balogh L. –Király L. 1965. Rónai B. 1993.
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gyűjtése,  majd  szerkesztése.  A  nagyatlasz  anyagának  összegyűjtését, 

szerkesztését - mivel előbb Gazda Ferencet, majd Nagy Jenőt 1956 után 

politikai  okokból  eltávolították  az  intézetből  -  Murádin  László  egyedül 

végezte el. A tizenegy kötetesre tervezett RMNyA. közzététele jelenleg is 

folyik. 

1949 és 1962 között főként Szabó T. Attila, Gálffy Mózes és Márton 

Gyula részvételével 1370 adatot tartalmazó kérdőívvel folyt a terepmunka 

a moldvai csángók között. Ígéretek ellenére azonban Romániában a 60-as 

években  nem  jelenhetett  meg  az  atlasz,  csak  a  rendszerváltás  után 

Magyarországon194. 

A  moldvai  és  a  Fekete-Körös  völgyi  gyűjtés  tapasztalataival 

gazdagodva  Gálffy  Mózes  és  Márton  Gyula  1954-ben  megkezdte  a 

székely  nyelvjárás  tanulmányozását,  majd  pedig  a  tervezett  atlasz 

anyagának gyűjtését.   Az atlasz anyagának összegyűjtéséhez Gálffy és 

Márton  436  kérdésből  álló,  összesen  724  nyelvi  adatot  tartalmazó 

kérdőívet  állított  össze.  Forrásként  használták  a  Kolozsvár  és  vidéke 

népnyelvi térképének kérdőívét (331 adat), a MNyA kérdőívét (276 adat) 

és a székely nyelvjárással foglalkozó szakirodalmat. A kérdések 51 %-a 

hangtani,  15  %-a  morfológiai,  34  %-a  pedig  lexikai  jellegű.  A  kérdőív 

tételeit tematikusan csoportosították. Összesen 9 témakört alakítottak ki. A 

gyűjtés 14 évig tartott, s a kérdőívet Kovászna és Hargita megye minden 

egyes  székely  lakosságú  településén  (310)  kikérdezték.195 1968-ig 

megszerkesztették  Csík  és  Gyergyó  atlaszát,  1969-ben  befejezték  a 

háromszéki  és 1972 végéig az udvarhelyszéki  atlaszt.196 Az említett  két 

évtized alatt  634 településről  kb.  600 000 nyelvi  adatot  jegyeztek  le.  A 

194 Gálffy Mózes-Márton Gyula-Szabó T. Attila (szerk.) 1991.  A moldvai magyar nyelvjárások atlasza I-II. 
MNyTK. 193. szám. Bp.
195 Teljes kutatópont-hálózatú atlaszt terveztek.
196 Ezek a következők: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza (1949-1952), Csík és Gyergyó atlasza, 
háromszéki atlasz, udvarhelyszéki atlasz (e 3 együtt Székely nyelvatlasz 1954-1968), Aranyosszéki nyelvjárás 
atlasza (Murádin László, 1956-1958), Felső-Maros mente tájnyelvi atlasza (Balogh Dezső és Teiszler Pál, 
1959-től), Szamosháti tájnyelvi atlasz (Teiszler Pál, 1960-as évek), Bánsági nyelvjárás atlasza (Vöő István, 
1969-ig anyaggyűjtés)
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terepmunkával  párhuzamosan  végezték  az  anyag  cédulázását, 

rendezését, ezt követően pedig az atlaszok szerkesztését. Ezen atlaszok 

közül csupán a már említett A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I-II. jelent 

meg  Az előbbi gazdag sorozatot még kiegészítjük a megjelenés alatt lévő 

RMNyA.-val, valamint a már forgatható Szilágysági nyelvatlasszal.197 

A  háromszéki  atlasz  teljes  kutatópont-hálózatú,  összesen  108 

településre kiterjedő tájnyelvi  atlasz, mely a nyelvjárás legjellegzetesebb 

tulajdonságait mutatja be, különös tekintettel a nyelvjárási sajátosságok és 

a nyelvjárások elhatárolására, valamint a nyelvjárások belső tagolódására, 

a kisebb tájnyelvi egységek körülhatárolására. 

4.1.5.5.1.b) Jugoszlávia

A  hajdani  jugoszlávia  területén  élő  magyar  nemzetiség  néprajzi 

kutatását  egyrészt  a  Magyar  Néprajzi  atlasz,  másrészt  a  nyelvjárási 

térképek kapcsán végezték el. Ez utóbbiakat Penavin Olga neve fémjelzi, 

hiszen nem volt olyan magyarok lakta része az országnak, ahol a mindenki 

által tisztelt Tanárnő ne gyűjtött volna nyelvjárási adatokat.198  A Magyar 

Nyelvjárások Atlasza mellett elsősorban az újvidéki Hungarológiai Intézet 

keretében  végzett,  kisebb  területi  egységek  nyelvjárását  feltérképező 

munkák emelkednek ki, melyeket Penavin Olga és Matijevics Lajos199 neve 

fémjelez. 

4.1.5.5.1.c) Szlovákia

197 Anyagát gyűjtötte Márton Gyula. Szerk. Hegedűs Attila. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, Bp. - Piliscsaba, 2000).

198 Penavin O. 1969b., Penavin O. 1972. Penavin O. 1988., Penavin O.1989., Penavin O. 1995. Így születik a 
szerémségi  magyar  szigetek,  a  székelytelepek,  a  szlavóniai  magyar  nyelvjárások  atlasza,  a  későbbiekben 
jelenik a bácskai és bánsági nyelvjárási atlasz. 
199 Penavin O. – Matijevics L. 1978.
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Az első szlovákiai  magyar  nyelvjárási  atlasz Sándor Anna Nyitra-

vidéki magyar nyelvjárásokat bemutató atlasza200. A Magyar Nyelvjárások 

Atlasza  huszonhat  szlovákiai  kutatóponton  végzett  gyűjtést,  ugyanúgy, 

mint ahogy a Nyitra  vidéki atlasz kapcsán Sándor Anna. A kérdőív 228 

kérdésből állt, amire minden községből legalább négy adatközlő válaszolt. 

A 228 kérdésből 60 hangtani, 40 alaktani és 128 lexikai jellegű. A gyűjtést 

próbagyűjtés  előzte  meg,  aminek  során  a  kutatópontok  és  a  kérdések 

száma  pontosításra  került  és  véglegessé  vált.  A  nyelvtudomány  már 

régóta szorgalmazta az ilyen regionális nyelvatlasz születését, ugyanis a 

többi magyaroklakta régióhoz képest jelentős lemaradás tapasztalható.

4.1.5.5.1.d) Kárpátalja

A kárpátaljai magyar nyelvjáráskutatás eredményei közül az 1992-ben 

megjelent kétkötetes atlasz201, illetve a hatkötetes Összkárpáti nyelvjárások 

atlasza érdemel figyelmet202

4.1.6. Összefoglalás

Az  adatok  alapján  elmondható,  hogy  a  közép-európai  néprajzi 

atlaszok korai szakaszában – a két világháború között – a Német Néprajzi 

Atlasz  hatása  a  legnagyobb,  hiszen  az  atlasz  térbeli  kiterjesztése, 

módszertani  megalapozottsága  példa  nélküli  az  adott  időszakban.  Más 

atlaszok  készítésére  is  ösztönzőleg  hatott,  mindamellett  a  regionális 

atlaszok  készítésének  közép-európai  gyakorlatát  is  előrelendítette.  A 

háború  miatt  megszakadt  tevékenység  új  szemlélettel  folytatódott  az 

országok  többségében,  másutt  az  új,  nemzeti  atlaszok  kiadása  történt 

meg.  Meg  kell  jegyezni,  hogy  egyes  országok  esetében,  mint  például 

200 Sándor A. 2004.
201 Lizanec P. 1992
202 Lizanec P. Et alii 1989-1997.
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Svájc, a háborús évek alatt is folyt atlasztevékenység, így a sok áldozatot 

követelő világégés inkább szünetet, mint korszakhatárt jelentett.

4.2. Mediterráneum és az Ibériai-félsziget 

A felsorolást a Mediterráneummal és az Ibériai-félszigettel folytatjuk. 

Miután  a  nyelvészet,  statisztika  kartográfiai  alkalmazása  és  bizonyos 

módszertani  kezdeményezések  itt  jelentek  meg  először  —  pl.  az  első 

kérdőívek  —  azok  a  lényeges  kartográfiában  későbbiek  során  is 

alkalmazott  elvek,  a  felsorolás  elejére  kívánkozik  a  francia,  spanyol  és 

portugál, illetve olasz atlaszmunkálatok rövid bemutatása.

4.2.1. Franciaország

A  francia  néprajzi  atlaszmunkálatok  szerkesztésükben  és 

témaválasztásukban  lényegesen  eltérnek  az  általunk  eddig  áttekintett 

atlaszkészítési gyakorlattól: minthogy az atlasz készítése során elsősorban 

a  nyelvészek  tekinthetők  úttörőnek,  az  általuk  kialakított  módszer  válik 

uralkodóvá,  egyúttal  meghatározóvá  is  nemcsak  a  frankofon 

nyelvterületen,  de  a  szomszédos  országokban  és  némely  francia 

orientáltságú országban is.

A francia nyelvi atlaszok ötletét először Gaston Paris veti fel 1888-

ban203 a  Tudományos  Társaság  párizsi  kongresszusán,  a  német 

eredményektől ösztönözve.204

203 Dauzat, A. 1954. 61.
204 A Gillérion-féle nyelvi atlasz elõzményének tekinthetjük a Gustav Wenker szerkesztésében megjelent 
Sprachatlas von Nord- und Mitteldeutschland-ot (1881), és ekkor jelenik meg az elsõ kartográfiai módszerrel 
is élõ tanulmány, amelynek címe (és témája) l’Atlas Phonétique du Valais Romand (1880), majd Hermann 
Fischer szerkesztette Geographie der schwäbischen Mundart, mit einem Atlas fon 28 Karten (Tübingen 1895) 
valamint a Gustav Weigand-szerkesztette Linguistischer atlas des daco-rumänischer Sprachgebietes (Lipcse, 
1898-1909).
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Az  elsõ  atlaszt  a  francia  dialektológia  atyja,  Gillérion  készítette 

munkatársával,  Edmonttal205 (Atlas  linguistique  de  la  France  romane, 

ALFR)  melynek  anyagát  1897  és  1901  között  gyûjtötték,  megjelenése 

pedig 1902 és 1910 között történt és összesen 2000 térképet tartalmaz. A 

térképek  szócsoportokat  mutatnak  be.  A  kutatópontok  között  találjuk  a 

vallonok  lakta  részeket,  Svájc  egy  részét,  a  piemonti  fennsík,  vagy  a 

baszk, breton, flamand és elzászi részeket is.206 Az ALFR iskolát teremtett, 

hiszen ennek nyomán születik meg Jaberg és Jud207 sváci-olasz, Griera208 

katalán, Blanquaert flamand, Pušcariu és Pop209 román nyelvi atlasza. 

Az  1928-ban  La  Haye-ban  tartott  első  Nemzetközi  Nyelvészeti 

Kongresszuson Melliet veti fel a komparatív nyelvészet szolgálatában álló, 

nemzetközi atlasztevékenység szükségességét. Dauzat véleménye szerint 

ennek  tulajdonítható,  hogy  az  1937-es  párizsi  Nemzetközi 

Folklórkongresszus  is  hasonló  léptékben  kezd  foglalkozni  az 

atlaszkészítés  időszerű  kérdéseivel.210 A  francia  néprajztudomány  elsõ 

térképeit A. van Gennep211 és Varagnac publikálja 1936 és 1958 között a 

Manuel-ban: összesen 106 térképet.

A  második  világháború  után  tematikus  néprajzi  atlaszok  látnak 

napvilágot: az öröklési szokások különböző formáit bemutató212 és a breton 

viseleteket  elemző213,  vagy  a  kálvária-atlasz214.  Emellett  olyan,  a 

jelenkutatás módszerével készült, szociológusok által szerkesztett atlaszok 

is kézbe vehetõk, mint az Atlas de la France rurale215, Atlas de la practique 

205 Gillérion, J.- Edmont, E. 1902-1910.
206 Dauzat. A. 1954. 61.
207 Jaberg, K. – Jud J. 1928-1940.
208 Griera, A. 1923- 39.
209 Pušcariu S. – Pop, S. – Petrovici, E. 1940-42.
210 Dauzat, A. 1954. 62. Ennek kapcsán lásd a Varagnac által felvetett módszertani kérdéseket: Varagnac, A. 
1932.
211 Gennep, A. van. 1937-1958. 1935 és 1943 között egy közös nagy vállalkozás van kibontakozóban, 
amely A. Dauzat, R Maunier, Van Gennep hatására ölt testet: ez az Atlas folclorique de la France: sorsa 
ismeretlen.
212 Yver, 1966.
213 Creston 1978.
214 Castel, Y.P. 1980.
215 Dupleix, J. 1968.
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religieuse  des  Catholiques  en  France  stb.216 Ez  utóbbiak  már  annak  a 

sorozatnak  a  tagjai,  amelyek  tematikus  kartográfia  gyűjtőszóval  írhatók 

le.217 A tematikus kartográfia Franciaország területén végzett  munkálatai 

periodikusságot  mutatnak:  a  régi  földmûvelés  terén  végzett  kutatások: 

(Revue  de  Folklore  francais  et  de  Folklore  colonial,  1937),  naptári 

szokásokra vonatkozó kérdõívek (1942), a gyermekfolklór kutatása (1931-

33), néprajzi (folklór) atlasz kérdõívei (1942) pl. Balázs, Illés, Rókus, a népi 

építkezés (1942-1945),  a regionális mobilitás kérdõívei218,  illetve az erre 

adott válaszok sorsa, eredményei feltáratlanok maradnak.

Összegzésként elmondható, hogy a francia atlaszmunkálatok nyelvi 

és néprajzi jelleggel bírnak.219 A nagy nemzeti atlasz elkészítését regionális 

atlaszok megvalósulásával  és összeillesztésével oldották meg.  Azt csak 

sajnálni tudjuk, hogy a francia regionális nyelvi-néprajzi atlaszok térképre 

kerülő  válaszai  nem  követknek  egységes  elvet,  így  nem  illeszthetők 

maradéktalanul egymás mellé. Franciaország területén összesen huszonöt 

régió kialakításával és ezek néprajzi és nyelvjárási feldolgozásával érték el 

a kívánt célt.220 A regionális atlaszok készítése lényegében végig jelen van 

a  francia  nyelvészet  és  néprajz  20.  századi  történetében, 

eredményesen.221

216 Bromberger C. 1984. 15-39., Isambert, F.A. – Terrenoire, J.P. 1980, vagy a France Rurale 1989.
217 Lásd Krüger, F. 1950.
218 Cuisenier J. 1984. 218-224.
219 Bouvier, J.C. 1984a., Bouvier, J.C. 1984b.,
220 Bouvier J.C. 1984 227-239.
221 A regionális atlaszok időrendben: Le Roux, P. 1924-1953., Gardette, P. 1950., Gardette, P. 1952., Legros, 
E. 1953., Legros, E. 1954., Séguy, J. 1954., Legros, E. 1955a., Legros, E. 1955b., Legros E. 1955c., Gardette, 
P. 1956c., Nauton, P. 1956., Séguy, J, 1956., Nauton, P. 1957., Séguy, J. 1958., Nauton, P. 1959. Nauton, P. 
1961., Nauton, P. 1963., Guiter, H. 1965., Bourcelot, H. 1966., Séguy, J. 1966., Bourcelot, H. 1969., Gardette, 
P. 1969., Duboisson, P. 1971., Martin, J.B. - Tuallion, G. 1971., Massignon, G. - Horiet, B. 1971.,  Séguy, J. 
1971., Dondaine, C. 1972., Séguy, J. 1973., Simoni-Aurembon, M.R. 1973., Massignon, G. - Horiet, B. 1974., 
Bouvier, J.C. - Martel, C. 1975., Guillaume, G. - Chavenau, J.P. 1975., Martin, J.B. – Tuallion, G. 1975., 
Potte, J.C. 1975.,  Tavendet, G. 1975., Duboisson, P. 1976., Gardette, P. 1976., Philipp, M. 1977., Tavendet, 
G. 1977., Bourcelot, H. 1978. Dondaine, C. 1978., Martin, J.B. - Tuallion, G. 1978., Beyer, E. - Matzen, R. 
1979., Bouvier, J.C. - Martel, C. 1979., Bouvier, J.C. 1979-80., Brasseur, P 1979-80., Ravier, X. 1979., 
Simoni-Aurembon, M.R. 1979., Brasseur, P. 1980., Lanher, J. - Litaize, A. - Richard, J. 1980.,   Boisgarten 
1982., Brasseur, P 1983-1984.,Ravier X. 1983., Potte, J.C. 1987., Carayol, M. - Chaudeanson, R. 1995. 
Dalbera-Stefanaggi, 1995. Tuallion, G. – Deparis, C. é.n.
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4.2.2. Portugália

A  kartográfiai  munkálatokat  a  “Centro  de  Estudos  de  Etnologia 

Peninsular”  és  a  portói  egyetem  közremûködésével  Jorge  Dias 

vezetésével  végezték.  A  részleges  publikációkról  (1955-ig  összesen  11 

ilyen született) S. Erixon számol be222. Addig csak monografikus munkák 

álltak  rendelkezésre.  A  keretek  egyébként  szerények,  a  monografikus 

kutatások terepmunkán alapszanak.

1968-ban  az  egyetlen  térkép  a  magtárakat  dolgozza  fel,  de  a 

feldolgozásra  váró  témák  között  szerepelnek  az  ekék,  a  vízemelők, 

malmok, hangszerek. A tematika kialakításánál a sajátos jelleg kiemelését 

látták  szükségszerűnek,  amiről  a  rendelkezésre  álló  adatok 

tanúskodnak.223 A  cséplés  kérdésköre  mellett  a  szérűk,  jármok,  apály-

dagály  elvén  működő  malmok,  posztóványolás  kérdéseit  tervezték 

feldolgozni.  A feldolgozás központja  a  lisszaboni  néprajzi  kutatóközpont 

volt.

Jorge Diasnak, az atlaszmunkálatok lelkes vezetőjének halála után 

valóban helytálló az a kissé cinikus megjegyzés, miszerint a portugálok az 

elsők között voltak, de még mindig a munka elején topognak.224

4.2.3. Spanyolország

A nyelvjárási  atlaszok Spanyolország esetében lényegesen elõbb 

megjelentek, mint bármilyen néprajzi atlasz. Vélhetően a francia nyelvi és 

néprajzi  atlaszok  sikere  vezérelte  a  spanyol  tudományosságot  a  kettős 

222 Erixon 1955c. 95. Dias, J. 1948.
223 Cséplés különböző típusú cséplőkkel, ütés a cséplővel, a kéve verése állványon, nyomtatás álatokkal, 
különböző cséplőtalpak, meg nem nevezett (módok)
224 Novak V. 1974. 181.
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jellegű, nyelvi-néprajzi atlaszok tervezésében és elkészítésében. A katalán 

nyelvatlasz öt kötete 1923 és 1939225, az andalúz nyelvatlasz hat kötete 

1961-1973 között kerül ki a nyomdából226. Manuel Alvar nevéhez további, a 

cím  tanulsága  szerint  nyelvi-néprajzi  atlasz  kiadása  és  szerkesztése 

fűződik:  a  Kanári-szigetek  három,  Aragónia  és  Navarra  tizenkettő, 

Cantabria kettő, Kasztilia három kötetben megjelenő, vélhetően egységes 

elveket  valló  feldologása  érdemel  említést.227 Ugyane  sorba  tartozik 

Guitiérrez-Tuňon  Bierzo-tartomány  anyagát  feldolgozó  nyelvi-néprajzi 

atlasza.228 A atlasztevékenység felsorolásából is nyilvánvalóvá válik, hogy 

a  regionális  nyelvi-néprajzi  atlaszok  gyakorlatának  sikeres  alkalmazóit 

üdvözölhetjük a spanyolokban. 

Ezen  tények  ismeretében  nem tűnhet  furcsának,  hogy  1976-ban 

nem  állt  szándékukban  önálló  néprajzi  atlaszt  vagy  legalább 

atlaszbizottságot  létrehozni,  de  számos  területen  végeznek  kimerítõ 

gyûjtést,  mint  pl.  a  vadlovak,  a  mezõgazdasági  mágia,  maszkok, 

boszorkányság  kérdéskörében.  Joggal  tehető  fel  a  néprajzi  adatok 

jellegére  vonatkozó  kérdés.  Erre  a  legújabb  források  alapján  lehet 

következtetni.

José Antonio González Salgado a nyelvi  atlaszok adatait néprajzi 

szempontból  csoportosítja,  mintegy  adattár-mutatványt  hoz  létre229. 

Jogosan vetődik fel  a kérdés, hogy vajon csupán a népi gyógyászat  és 

népdal, néphit témakörei kerültek-e feldolgozásra a spanyol nyelvi-néprajzi 

atlaszok  kérdőíveiben.  A  források  nehéz  hozzáférése  miatt  csupán 

találgatásokba bocsátkozhatunk.

225 Griera, A. 1923-1939.
226 Alvar, M. 1961-1973. Alvar, M. – Llorente, S. 1961-64., 
227 Alvar, M. 1970., Alvar, M. 1972., Alvar, M. 1973., Alvar, M. 1975-1978, Alvar, M. 1979-1983, Alvar, M. 
1995, Alvar, M. 1999. A kérdőívet 1963-ban adják ki: lásd Alvar, M. 1963.
228 Guitiérrez-Tuňon, M. 1996-2002.
229 Salgado, J.A.G. 2003., Salgado, J.A.G. 2004a., Salgado, J.A.G. 2004b.,
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4.2.4. Olaszország

Az  ország  területén  több,  terjedelmét  tekintve  inkább  a  kisebb 

vállalkozások  sorába  helyezendõ  atlasz  készítése  folyt  vagy  folyik.  A 

legnagyobb és legjelentõsebb a Karl  Jaberg és Jakob Jud-szerkesztette 

Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz.  Az első kötet 1928-

ban  jelenik  meg,  majd  1940-ig  további  kötetek  látnak  napvilágot.230 

Elsősorban  nyelvészeti  atlaszról  beszélhetünk,  de  a  témakörök  között 

szereplő  „rokonságnevekkel,  életkorral  kapcsolatos  elnevezések,  a 

szerelem, születés, házasság, halál fogalmai, a kézművesség szerszámai, 

a  halászat,  vadászat,  erdészet,  ház  és  háztartás,  a  kender  és  len 

feldolgozásának  szóanyaga  is  olyan,  hogy  a  néprajzi  következtetés 

szempontjából  sokatmondó  lehet.”231 Egyes  tárgynevekkel  kapcsolatban 

rajzokat  is  közöltek.  A  vizsgált  területen  egyenletesen  eloszló  990 

helységből  hoznak  adatokat.  Az  Appenini-félsziget  mellett  Szicília  és 

Korzika anyagát is feldolgozták.

Scheuermeyer népi építészettel  foglalkozó összegző munkája232 a 

Jaberg-Jud-féle  atlaszmunkálatokkal  párhuzamosan,  azzal  egyidőben 

gyűjti  be a kérdőíves módszerrel  kapott  válaszokat.  Ezek ugyancsak az 

olasz nyelvű lakosság körében végzett kutatások eredményeire alapoznak.

Idõrendben  a  második  G.  Bottigloni  korzikai  nyelvi-néprajzi 

atlaszának  hat  kötete,  mely  1935  és  1942  között  kerül  kiadásra, 

párhuzamosan a Jaberg-Jud féle atlasszal233.

1940-ben Vidossi már tervbe veszi egy esetleges Friuli-tartományi, 

tehát regionális atlasz elkészítését. A tervet két elv formálná döntően: a 

230 Az elméleti felvetésre lásd Jaberg, K. – Jud, J. 1928., Index: Jaberg, K. – Jud, J. 1960.
231 Barabás J. 1955. 410.
232 Scheuermeyer P. 1943, Scheuermeyer, P. 1956.
233 Bottiglioni, G. 1935. Bottiglioni G. 1933-1942. ennek elemzése, ismertetése: Lücke, H. 1997.
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regionális  ergológia  szempontjait  figyelembe  vévő  (Scheuermeyer 

alapján),  illetve  azon  néprajzi  témák,  melyek  a  társas  élet  tekintetében 

érdemelnek figyelmet.  Ezen két  szempont  kereszttüzében válogatnák ki 

azokat  a  kérdéseket,  melyek  a  svájci,  német,  osztrák  és  jugoszláv 

atlaszban megtalálhatók. 1965 október 15-én alakul ki az a 98 közvetlen 

és  210  közvetett  kérdést  tartalmazó  kérdéshalmaz,  amely  a  regionális 

atlasz kérdőívét jelentené. Az első kérdőív-füzet 63 kérdést tartalmazna a 

társadalomnéprajz  köréből,  a  második  az  ergológia  témakörét 

boncolgatná,  míg  a  harmadik  a  családi  élet  jelenségeit  vizsgálná.  A 

gyűjtést és koordinálást az udinei Néprajzi Múzeum végzi. A gyűjtőpontok 

száma összesen 120. Az összesítő térképek lényegében a 14-19. század 

közötti  időszakról  számolnak  be,  de  emellett  régi  nyomtatványok 

másolatát  is  tartalmazzák.234 A  Vidossi-féle  terv  egy  a  sok  közül  a 

megvalósítatlan atlasztervek sorában. Tematikus, a toscanai háztípusokról 

készült monográfia is megjelenik 1952-ben.235

Meg  kell  említenünk  a  Cagliariban  készülő,  Alberto  M.  Cirese 

vezette  Atlante  demologico  sardo  körül  folyó  munkálatokat,  melyek 

eredményeit a “Repertorio delle tradizioni Sarde” oldalain publikálják236.

4.2.5. Összefoglalás

A  felsorolt  négy  ország  atlasztevékenysége  alapján  a  Gillérion-

Edmont-féle nyelvi atlasz, illetve annak módszerét hasznosító Jaberg-Jud-

féle  és  egyéb  nyelvi  atlaszok  vonala  mutatkozik  legmarkánsabbnak. 

Néprajzi szempontból Van Gennep, Varagnac, Dauzat nevével fémjelzett 

tevékenység  mellett  Scheuermayer  olasz  kutatásai  emelkednek  ki  az 

234 Perusini, G. 1965. 124-126.
235 Biasutti, R. 1952. lásd 27-29 sz térképeket, vagy a feldolgozásokat, például Fresta, M. 1984.
236 pl Angioni, G. 1971. kezdeményezésekből lásd Telmon, T. 1987. Delitala, E. 1984.
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egyébként  domináns  nyelvi-néprajzi  komplex  atlaszok  tekintélyes 

számából.

4.3. Benelux államok és a szigetország

4.3.1. Hollandia és Belgium

A  hollandiai  és  belgiumi  atlaszmunkálatokról  gyakorlati  okokból 

együtt számolunk be. Ennek legfőbb oka abban rejlik, hogy a megvalósult 

atlasz  két  ország  területéről  közöl  adatokat,  illetve  az,  hogy  közös 

vállalkozásban gyűjtötték,  szervezték és tervezték  az atlasz kiadását.  A 

második világháborút megelőzően már folyt atlasztevékenység a Benelux 

államok  területén:  az  első  fontos  eredmény  W.  Roukens  1937-ben 

megjelent  atlasza237,  a  második a  Holland Királyi  Akadémia kiadásában 

napvilágot látott Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland nyelvészeti atlasz 

1939-ben.

A második világháború után egyesítették a belgiumi és hollandiai 

terveket,  és  így  Hollandia  egész,  illetve  Belgium  flamand  lakosságú 

területén kezdődött el a munka 1952-ben. A gyűjtés 1953 és 1955 között 

folyt238.  Az  első  tíz  térkép  1959-ben  jelenik  meg,  a  hitvilág  néhány 

kérdésére adott válaszok térképes megjelenítésével. Az egész atlasz hat 

fő fejezetből áll majd: 1. néphit, 2. népi tudás, 3. az év ünnepei, 4. az élet a 

házban,  5.  közösségi  élet,  6.  foglalkozás  és  hivatás.239 A  térképek 

kommentárral együtt jelennek meg.

237 Roukens, W. 1937.
238  Meyer, M. de 1955., Coetzee, A. 1960.
239 Barabás J. 1963. 43. eredeti beszámolók: Peeters, K.C. 1960., Peeters, K.C. 1966.
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A második kötet 1965-ben jelenik meg, tíz térképpel. (11-20), a harmadik 

kötet  1968-ban  P.J.  Mertens,  M.  de  Meyer,  K.C.  Peters,  J.J.  Voskuil 

szerkesztésében (21-29)240 míg a negyedik térképtömb1969-ben.241

Részjelentések és térképek jelennek meg a “Volkskunde” és az “Enquetes 

du Musée de la Vie Vallonne” folyóiratokban.242

Miután a kérdőíves és minden egyéb gyűjtés adatbázis létrehozását 

eredményezheti,  nem  meglepő,  hogy  Dekker243 arról  számol  be,  hogy 

holland néprajzi adatbázis készülhet, hiszen az adatlapok száma tetemes: 

1968-ban 490000,  1969-ben 535000,  1970-ben már  577000 adatlap  áll 

rendelkezésre244.  A  néprajzi  tevékenységgel  párhuzamosan  nyelvészeti 

munka is folyik.  Ennek eredménye az Atlas Linguistique de la Wallonie 

(1953),  mely  a  légköri  jelenségekre  adott  válaszok  apropóján  tarthat 

számot néprajzi érdeklődésre245.

4.3.2. Luxemburg

Luxemburg néprajzi atlasza nemcsak az anyagi kultúra területérõl 

számol be, de a jelenkutatási irányzatokat (1976-os állapot) is beemeli. A 

második világháború elõtt  elkészült  ADV lapjain luxemburgi  adatokkal  is 

találkozhatunk,  ily  módon  ezt  kell  az  elsõ  atlaszvállalkozásuknak 

tekintenünk.  A  hatvanas  években  újabb  luxemburgi  néprajzi  atlasz 

elkészülésének lehetõsége állt fenn, de pontos adat nem áll rendelkezésre 

róla, csupán tizenöt térkép létezése feltételezhető.246

240 A néphit  és népi tudás témaköréből  merítő térképeket  tartalmazza: védekezés és gyógyszer  a görcs és 
fejfájás ellen, a fejfájás gyógyításánál használt szentelmények, a szarvasmarha és háziállatok gyógyításánál 
használt szentelmények, a lovak védszentjei, a disznók védszentjei, ráolvasások a jószág védelmében, a lovak 
méhlepényének kiakasztása.
241 Hekker, R.C. 1973.
242 Erixon, S. 1955c. 89. Cox, H. L. 1996.
243 Dekker 1989.
244 Voskuil 1969. 44-75. 
245 Ismertetések: Goose, A. 1957., Meyer, M. De 1959., Meertens, P. 1960.
246 Klees, H. 1972.
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4.3.3. A szigetország kartográfiai tevékenysége

A rendelkezésre álló források alapján rendkívül kevés mondható el 

a szóban forgó önálló államok (Nagy-Britannia, Írország, valamint Izland) 

etnokartográfiai tevékenységéről. Természetesen ez még nem jelenti azt, 

hogy  ilyen  jellegű  tevékenység  nem  folyik  vagy  folyt  volna  az  említett 

államok  területén,  csak  a  források  adta  keretek  alapján  arra  a 

következtetésre juthatunk, hogy mégsem az ilyen jellegű munka jellemezte 

néprajzi  kutatásukat247.  A  néprajzi  térképezés  elsősorban  a  település, 

háztípusok elterjedése és művelési  módok kapcsán merült  fel,  de ez a 

szándék  is  földrajzi  értelemben  figyelemre  méltó.248 Az  írek  regionális 

néprajzi  kartográfiai  tevékenységét  Ó  Danachair  képviseli  két 

dolgozatával.249

Írország esetében fontos lejegyezni, 1955-ben az Európai Néprajzi 

Atlasz kapcsán elkészítik a számukra érdekesnek mondott kérdéseket és 

elkezdik  az  elővizsgálatokat.  Az  események  további  folyásáról  annyi 

állapítható meg, hogy az éves tüzek kérdésében végeznek gyűjtést és ez 

az egységes anyagban helyet kap, de más, előzményről vagy utózöngéről 

nincs tudomásunk.

Nagy-Britanniát (ezen belül  értelmezve Skóciát, Észak-Írországot) 

a  világháború  utáni  atlasz-láz  nem kerítette  hatalmába.  Tervek  szintjén 

maradt az 1971-ben bemutatott Sanderson-féle angol néprajzi atlasz, amit 

a  londoni  székhelyű  Néprajzi  Társaságban  mutatott  be.250 Sem Skócia, 

sem Észak-Írország nem szándékozott saját nemzeti atlaszt elkészíteni, de 

ennek ellenére az európai néprajzi atlasz (EAE) munkájában a késõbbiek 

247 Gailey A. 1972. 64. Lásd  még Sanderson, S. 1971, Stevenson, D. 1982. 
248 Gailey, A. 1972. 124. hivatkozik McCourt, D 1971. 126-174. munkájára.
249 Ó Danachair, C. 1959., Ó Danachair, C. 1967.
250 Gailey, A. 1972. 124. hivatkozik Sanderson S. 1971. 89-98. Nyomtatásban megjelent cikkére.
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során részt vettek. A walesi nemzeti múzeum (Cardiff) 1937-ben kérdõívet 

állított össze. 1940-ben Iowerth Peate ennek alapján készítette el a walesi 

ház (The Welsh House) munkáját.

4.4. Észak-Európa és a Baltikum

4.4.1. Finnország

A finn  népi  kultúra  kartografikus  feldolgozásának  igénye  a  távoli 

1923-as  évig  nyúlik  vissza  a  Finn  Földrajzi  Társaság  jóvoltából.  Ekkor 

fogalmazódik  meg  ugyanis  egy  “kartogram”  utáni  igény251,  melynek 

bizonyos részei néprajzi jellegzetességek bemutatását szolgálták volna. Az 

antropológiára,  nyelvre  és  népmûvészetre  vonatkozó  rész  hat  néprajzi 

elterjedéstérképet  tartalmazott,  nevezetesen  a  csónakra,  a  közlekedési 

eszközökre,  az  agrárrítusra,  az  építményekre,  a  mezõgazdasági 

szerszámokra  vonatkozókat  csakúgy,  mint  a  kenyérre,  pirogra,  vagy  a 

kenyér,  sajt  és  aludttej  készítésére  vonatkozókat.  Az  eredményeket  a 

Régészeti Társaság kiadványaiban tették közzé.252

A második világháborút megelõzõen (1937) már folyamatban van a 

térképezés253,  egyidõben  Toivo  Vuorela  a  Szótár-alapítvány  keretében 

elkészíti az elsõ próbatérképet. A térképezési gyakorlat kiszélesedéséhez 

hozzájárultak azok a személyek is, akik a Német Néprajzi  Atlasz (ADV) 

kapcsán  módszertani  és  gyakorlati  tapasztalatokra  tettek  szert.  A 

világháború  idején  szünetel  a  munka.  A  kartografikus  módszer 

alkalmazásánal  kezdetén  a  szállítás  témaköre  kelti  a  legnagyobb 

érdeklõdést.

251 Vélhetően a Német Néprajzi Atlasz kapcsán (P. Á. megj.)
252 Suomen kartasto 1925. Suomen Maantieteellinen Seura. Helsinki 1925-1928.
253 Lásd Haavio, M. 1939.
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A kérdõivek és a gyûjtés elvégzése után — háborús körülmények 

között — a finn nyelvárási atlasz (Finnish Dialekt Atlas) 1940-ben jelenik 

meg Lauri Kettunen szerkesztésében254. 

A  finnországi  svédek  atlasza  Helsingforsban  (Helsinki)  kerül 

kiadásra 1945-ben. Az atlasz bizonyos térképlapjai a Svéd Néprajzi Atlasz 

lapjaira kerülnek255.  

1962-ben Toivo Vuorela javaslatot  tesz a Finn Irodalmi Társaság 

keretében  egy  összefoglaló  kartográfiai  vállalkozás  elkészítésére,  mely 

négy részbõl  állna, nevezetesen néprajzi-,  folklorisztikai-,  nyelvjárási-  és 

helynév-részbõl.  A  vázolt  elképzelés  néhány  tisztázatlan  kérdés  miatt 

sajnos nem valósult meg teljes egészében. 

Sikeresnek  bizonyul  az  az  elképzelés,  miszerint két  különböző 

útvonalon történne a munka: egy tárgyi néprajzzal és egy folklórtémákkal 

foglalkozó atlaszt készítenének, részenként 3-500 (összesen 600-1000) fő 

témával.

A  különböző kérdéscsoportok  kialakítása  megtörténik,  a  térképek 

elterjedéstérképek, mellettük mutatók, statisztika található. Az alaptérkép a 

vízrajzot is ábrázolja, valamint az 1910-es közigazgatási egységeket.

A térkép kutatópontjai svéd, valamint  szovjet területre is átnyúlnak. 

A  munkálatok  vezetője  Toivo  Vuorela.  A  gyűjtött  anyag  egy  központi 

archívumba került.  A  gyűjtést  önkéntes  gyűjtők  végezték  azzal,  hogy a 

szakemberek elvégezték az ellenőrzést, ellenőrző gyűjtést.

  A Finn Néprajzi Atlasz tárgyi kultúrát tartalmazó kötete 1976-ban lát 

napvilágot256 és 84 térképet tartalmaz. A kutatópontok nem négyzethálós 

rendszer szerint, hanem a népsûrûséget tekintetbe véve alakultak ki. Ezt a 

folklór tárgykörébe tartozó atlasz megjelenése követi 1994-ben257 

254 Kettunen L. 1940. Az atlasz 213 térképet tartalmaz.
255  Ahlbäck, R. 1945. Culture Geographical Maps of Swedish Finland.
256 Vuorela, T. 1976.
257 Sarmela, M. 1994..  ismertetés Liszka J. 2000. atlasz német nyelven Sarmela, M. 2001.
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(I. számú függelék 9. melléklet). Az egy híjján száz térképből álló atlaszt 

hét tematikus egységbe szervezték és egy jelfeloldó térképtömbből áll. A 

történelmi valósághoz hozzátartozik az a tény is, hogy országos, egyúttal 

nemzeti  atlaszt  –  ha  a  svájci  atlaszt  figyelmen  kívül  hagyjuk  – először 

Finnországban adnak ki 1899-ben. Némiképp félrevezető lehet az a korai 

adat, miszerint 1905-ben már megjelent Finnország Néprajzi Atlasza, de 

ez  a  kiadvány  inkább  tekinthető  képeskönyvnek,  mintsem a  szorosabb 

szakmai értelemben vett néprajzi atlasznak.258

4.4.2. Svédország

A svéd néprajzi atlasz gondolata a 20. század húszas éveiben  – a 

finn  atlasz  ötletével  egyidőben  –  fogalmazódik  meg,  de  pénzügyi 

akadályok állják útját a megvalósításnak. Az atlasz elkészítésének másik 

elõfeltétele volt az atlaszbizottság létrejötte Uppsalában 1936-ban. 1939-ig 

folyt az előkészületi szakasz, melyben a nyelvészek és néprajzkutatók két 

csoportot alkottak. A tárgyi néprajz kutatását Erixon259, a szellemi néprajzot 

Campbell irányította. A kérdőívek publikálására 1941-ben kerül sor.260

A Svéd  Néprajzi  Atlasz  a  finnországi  svédek  körében  is  végzett 

kutatásokat,  amiben  finn  kollégáik  voltak  segítségükre.  Az  eredmények 

arról  győzhették  meg  Erixont,  hogy  elképzelhető  egy  több  országra 

kiterjedő tevékenység is.

A finnországi lehetőségekhez képest lényegesen kedvezõbb 

körülmények  között  folytak  a  háború  elõtti  elõkészületek.  Annál 

meglepőbb,  hogy  a  finnországi  svédek  néprajzi  atlasza  korábban  lát 

napvilágot, mint az anyaország ilyen jellegű atlasza.261

258 Finsk Etnografisk Atlas 1905. Helsingissa.
259 Lásd Erixon, S, 1940., Erixon, S. 1942.
260 Erixon, S. 1941. 76-104.
261 Ahlback R. 1945.
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A  svéd  néprajzi  atlasz  első  kötete  1957-ben  jelenik  meg262,  24 

központi  és  68  melléktérképet  tartalmaz,  kisérőszöveggel.  Tematikája 

kiválasztásakor  elsősorban  az  anyagi  kultúrára  fektetnek  hangsúlyt.  A 

vizsgált időszak 1850-1900 közé, a változások időszakára esik. 

A gyűjtést szakemberek és amatőrök  végezték.263

A kérdõív négy nagyobb részre tagolódik: társadalomnéprajzra (16 

kérdés),  építészetre  (47  kérdés),  gazdálkodásra  (40  kérdés)  és 

foglalkozásokra (6 kérdés)264 A svéd néprajzi atlasz második265 része (25. 

sz. ábra) 1976-ban jelenik meg (I. számú függelék 10 számú melléklet).

 A  megjelent  térképek  alapján  a  kutatópontok  kiválasztásánál  – 

hasonlóan a finn néprajzi atlaszhoz - a népsűrűség volt meghatározó.

A finn és svéd atlasztevékenység számos rokon vonása alapján, illetve a 

sikeres  tevékenység  párhuzamos  volta  okán  meghatározóvá  válik:  egy 

skandináv  országokat  egybeszervező  munkacsoport  is  alakul  Nils-Arvid 

Bringéus (Lund) vezetésével.

4.4.3. Norvégia

Néprajzi  atlasz  elkészítésére elsősorban a növénynevek  kapcsán 

mutatkozik lehetőség: ebben a közel 100.000 cédulát tartalmazó anyagban 

a  növénynevekhez  kapcsolódó  folklórelemek,  mint  a  hit,  a  szokások, 

játékok lehetnének egy majdani atlasz csomópontjai. A másik lehetőséget 

az  a  43  kérdőívre  adott  válasz-sokaság  adná,  amit  az  oslói  Néprajzi 

Múzeum  szervezésében  gyűjtöttek  össze:  681  körzetben  szerveztek 

gyűjtést úgy, hogy területi megbízottakra osztották a feladatot, de csak 284 

területi  megbízottat  találtak  alkalmasnak,  olyan  fontos  körzeteket  fehér 

262 Erixon, S. 1957.
263 Milcu. I.M. 1969. 508.
264 A kérdések eredeti nyelven Erixon S. 1941. 76-104.
265 Ismertetés: Nyman, Ǻ. 1982.
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folttá alakítva, mint pl a svéd-norvég határ. Ennek ellenére egyes kutatók 

tematikus térképeket készítettek.266

Nincsenek külön atlaszterveik, de a kartográfiai módszer technikai 

jellegû  problémáiról  az  Ethnologica  Scandinavica  1973-as  számaiban 

olvashatunk.

4.4.4. Dánia

Röviddel  a  Német  Néprajzi  Atlasz  megjelenése  után  Anders 

Bjerrum  vázolja  fel  annak  lehetőségét,  hogy  egy  Dán  Néprajzi  Atlasz 

elkészítése is kilátásba helyezhető267.  Ezt oly módon képzeli  el,  hogy a 

skandináv kollégákkal együtt egy szinoptikus, egységes munka készíthető 

el annak ellenére, hogy a skandináv országok között jelentős szervezési 

és módszertani különbségek tapasztalhatók. 

A Dr. Anders Bjerrum által elképzelt atlasz nem valósult meg (1955-

ös  állapot).  Az  anyagi  körülmények  nem  tették  lehetővé  a  kutatást.  A 

későbbiek  során  a  tevékenységbe  a  Nemzeti  Múzeum  Néprajzi 

Kutatócsoportja, a Nyelvjárási Archívum, valamint a Dán Folklór Archívum 

kapcsolódott  be.  A majdan megjelenő anyag a térképekkel  együtt  kerül 

bemutatásra. Az elemző tanulmányok meg fognak ugyan jelenni, de nem 

az egész országra vonatkozó adatok révén kerülnek megírásra. Számos 

okból kifolyólag jelentős nyelvjárási adatot tartalmaz az anyag.

Az  Atlas  Danicus  összesen  19  nagytérképet  tartalmaz,  valamint 

számos  segédtérképet.  A  nagytérképek  a  nyelvjárás  szempontjából 

jelentősek, hiszen olyan fogalmak helyi nyelvi változatairól adnak számot, 

mint a nap, hold, tó, tenger, part stb. Bjerrum szerint a néprajzi atlasznak a 

266 Erixon 1955c. 94-95.
267 Bjerrum, A. 1941.
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parasztház,  a  gabona  és  tej  kérdéseit  érinteni  kell  csakúgy,  mint  a 

földművelés bizonyos kérdéseit.268

Későbbi  kiadvány  a  Dán  Néprajzi  Atlasz269,  ahol  közel  200 

jelenséget mutatnak be (választottak ki).270

4.4.5. Észtország 

1925  és  1928  között  már  kérdõíves  gyûjtés  folyt  Észtország  területén, 

amikor két kérdõveket tartalmazó füzetben 39, illetve 22 kérdésre 

kerestek választ.271 Mint ahogy a beszámoló szerzője, W. Steinitz 

megjegyzi,  a kész térképek már hazai folyóiratokban megjelentek, 

összesen  tizenkét  publikáció  látott  napvilágot  az  összegyűjtött 

anyag alapján.272 

Az észt nyelvjárási atlasz három kötete Tartuban jelenik meg 1939-

ben, a világháborút  követõen a munkálatok Uppsalában folytatódnak.  A 

második  világháború  után  a  Szovjet  Tudományos  Akadémia  Néprajzi 

Intézete  történeti-néprajzi  atlaszok  elkészítésének  tervét  tûzi  ki  maga 

elé.273 A  Baltikum  népeit  -  letteket,  litvánokat  és  észteket  bemutató 

regionális atlasz egyik sajátossága, hogy az említett népek relatív etnikus 

268 Bjerrum, A. 1941. 118-119.
269 Resch, P.H. 1996.
270 A témakörök: építkezési mód, világítás, szobabelső, kerítés-típusok, szénaszárítás, terménybetakarítás és az 
ezt  követő  ünnep,  cséplés,  állattartás,  halászat,  vadászat,  kertészet,  sörfőzés,  sütés,  hentes,  mészáros,  tej- 
gyapjú, és len-feldolgozás, kézművesség,  társadalom.
271 Az elsõ kérdõív a következõ témákat célozta meg: eke, borona, szántás marhával, szárítás, len mint 
nyersanyag, betakarítás (kasza, sarló,fogas), kasza kalapálása és fenése, cséplés, bokorvágókés, méhkaptár, 
zárt szoba, tetõ, ház sarka, fürdõház, nyárikonyha, mozsár, kézimalom, teknõ, ládafedél, vajashordó, 
tejeshordó, gyertyaöntő hordó, fából készült kulcs, serpenyőfogó, kapacs (mélyítőbalta), csonttű, tű, 
cséphadaró,vágólap, mocsár- (hó-) járó, hócipő, csónak, fakerék, tűzszerszám, mennyezetfelfüggesztés, duda, 
ruha (viselet) darabok. A második rész kérdései a reteszre, a bakos szélmalmokra, fűégetésre, a nők által 
végzett szántásra, cséplőhengerre, cséplőpadra, a rozs sarlóval történő vágására, a méhrajokkal kapcsolatos 
őszi cselekedetekre, a nyüstre (szövőszék része), a szövőszék készítésére, mángorlóra, csöbörtartó hálóra, a 
zsákra, táplálkozásra, a dudásra, a kürtre, verődeszkára vonatkoznak.
272 Steinitz, W. 1932. 258-262.
273 Ennek kapcsán két terv kerül elõtérbe, nevezetesen az északi és szibériai népek, valamint az oroszok 
történelmi és néprajzi adatait bemutató atlasz. Idõvel további négy, hasonló jellegû munka körvonalazódik, a 
Baltikum népeit, Ukrajna, Fehéroroszország és Moldávia területét, a Kaukázus vidékét, valamint Közép-
Ázsiát bemutató vállalkozások.
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homogenitásban  élnek274.  A  gyûjtést  a  helyi  szakemberek  és 

muzeológusok mellett a SzTA munkatársai végezték. Az 1971-es tervek275 

szerint  az  elsõ  füzet  a  következõ  témákat  ölelné  fel:  A  földmûvelés 

eszközei,  település és lakóház, viselet.  A vizsgált  idõszak a 19. század 

közepe és vége, valamint a 20. század eleje és a huszas évek. 

A tervek javarészt megvalósultak, hiszen 1985-ben az első, 1986-

ban a második kötetet adják ki (I. számú függelék 11. számú melléklet). A 

Baltikum népeit  bemutató regionális atlaszok276 viseletet  bemutató része 

terjedelmesebb  minden  eddig  említett  résznél,  hiszen  összesen  80 

térképet és 35 táblázatot tartalmaz. Mindhárom idõszakot és mindkét nem 

(férfi és nõ) viseletét részletesen tárgyalja.

4.4.6. Lettország

A  Lett  Néprajzi  Atlasz  kidolgozásának  első  kézzelfogható 

eredményeiról  a  Folk  Liv  beszámolójából  szerezhetünk  tudomást277.  A 

szűkszavú beszámoló alapján 1939-ben indultak a munkálatok, amiben a 

Lett  Néprajzi  osztály  és  a  Lett  Irodalmi  és  Művészeti  Kamara  tagjaiból 

alakult  Lett  Atlaszbizottság végzi  a munkálatok felügyeletét.  Az előzetes 

tervek szerint elsősorban a svéd atlaszmunkálatok tapasztalatait kívánják 

felhasználni (vélhetően a módszer is hasonló). Hét kérdéskört jelöltek ki 

kutatásra  érdemesnek,  többek  között  a  földművelés  és  állattartás, 

építészet, vadászat, halászat, társadalomnéprajz körében. A kérdőíveket 

274 Terentieva, L.N. 1971. 70.
275 A földmûvelés eszközei rész további négy szakaszra tagolódik: az elsõ a földmûvelés feltételeit és módjait, 
a fejlõdést hivatott bemutatni, összesen 12 térképen és táblázattal. A második csoport a szemnyeréssel 
foglalkozik, 13 térkép és 9 táblázat segítségével. A harmadik térképtömb a gabona cséplésével és rostálásával 
fogalkozik. A negyedik egység 8 térképet és 3 táblázatoz foglal magában, és a lenmegmunkálás módját 
térképezi fel. A településre és építkezésre vonatkozó, táji tagoltságot bemutató fejezet további három részre 
tagolódik, mint a települések történeti fejlõdése, a lakóház, valamint a gazdasági épületek, összesen 34 
térképpel.
276 Terentieva, L. N. 1985. Terentieva, L.N. 1986.
277 Folk Liv 1940. 98-99.
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Trotzig  dolgozza  ki,  a  vizsgált  időszak  az  1850–1900-as  időszakra 

vonatkozik.  A  leírtak  alapján  egy  közös  regionális  fejlődés  léte 

feltételezhető.  A  svéd  és  finn  atlasztevékenység  gyakorlatilag 

párhuzamosan  folyt,  módszerében  is  két  igen  közeli  gyakorlatról 

beszélhetünk.  Az  észt  és  lett  atlaszmunkálatok  azonos  lendülettel  és 

módszerrel  folytak,  de  a  második  világháború  eseményei  és 

impériumváltás következtében már a szovjet tudomány végzi el a néprajzi 

térképezés feladatát.

4.4.7. Összegzés

A  Baltikum  országainak  második  világháború  előtti 

atlasztevékenysége rokon vonásokat mutat a közép-európai atlaszokkkal: 

a  tervezés  időszaka  azonos,  az  eredmények  is  azokkal  egyidőben 

jelennek  meg.  A  szovjet  bekebelezés  után  a  Szovjetúnió  történeti-

demográfiai  irányzata  lesz  domináns.  A  svéd  és  finn  atlaszok 

módszerükben,  elkészülésük  és  megjelenésük  idejében  is  azonosak, 

aminek alapján igazán jogos egy közös, skandináv államokat egyszerre 

bemutató atlasz elkészítésének igénye.

4.5.  Lengyelország,  Kelet-Európa  és  Szovjetúnió  (Ukrajna,  

Fehéroroszország, Moldávia)

4.5.1. Lengyelország
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Lengyel Néprajzi Atlasz munkálatai a német atlasztevékenységgel 

párhuzamosan,  attól  függetlenül  folytak.  Az  atlasz  munkálatait  K. 

Moszynski  irányította  azzal,  hogy  az  1923-ban  meginduló  munkálatok 

1928-ban  vesznek  nagyobb  lendületet.  1928-29-ben  munkatársaival 

összeállítja a kérdőíveket, 1930-ban kezdődik el a terepmunka összesen 

134,  az  akkori  ország  területén  található  településen  tizennyolc 

szakképzett etnográfus közreműködésével.

 1934 és 1936 között három füzetben 30 térképet adnak ki (I. számú 

függelék 12. számú melléklet), leginkább a néphit, kozmológia területére 

vonatkozó  térképlapokkal,  a  negyedik  füzet  kiadására  Lengyelország 

megszállása miatt nem került sor. 

A második világháború után a Lengyel  Néprajzi  Társaság titkára, 

Józef  Gajek  kezdeményezi  egy  néprajzi  atlasz  munkálatainak 

újrakezdését.278

Összesen  351  kutatópontot  jelölnek  ki,  ahol  szakemberek 

gyűjtenek.  A  gyűjtés  célja  az  elmúlt  60-80 év (esetükben a  19.  és  20. 

század  fordulója)  anyagának  gyűjtése,  de  –amennyiben  erre  lehetőség 

nyílik  –  a  levéltári  és  múzeumokban  található  anyag  segédanyagként 

történő  használatától  sem  zárkóznak  el.  Itt  kell  megjegyezni,  hogy  a 

második  néprajzi  atlasz  már  az  újonnan  előállt  földrajzi  helyzethez 

igazodott.279 1953-ban kibocsátották az első, az egész ország területére 

vonatkozóan egységes kérdőívet, majd 1958-ban az első próbalapokat 17 

térképpel280. 

A  kutatópontok  egymástól  25-30  kilométerre  találhatók,  így 

lényegében  egy  egységes,  az  ország  egészét  arányosan  lefedő 

kutatópont-hálózatot  feltételeznek.281 A  jelenségek  ábrázolásánál  a 

278 Bővebben: Gajek, J. 1947., Gajek, J. 1959. a PAE történetére vonatkozó irodalom: Labuda, G. 1954., 
Kutrzeba-Pojnarowa, A. 1961., Gajek, J. 1971., Hanisch, K. 1972., Gajek, J. 1974a., Gajek J. 1974b.
279 Ez egy felettébb sajátos helyzetet teremtett: a korábban németek lakta vidékeken olyan jelenségekre 
lehetünk figyelmesek, melyek előtte a kelet-lengyelországi lengyelek sajátja volt. Néprajzi szakkifejezéssel 
élve ennek oka elsősorban telepítéstörténeti okokra vezethető vissza.
280 Gajek, J. 1958.
281 Gajek, J – Kłodnicki, Z. 1976-1977. 297.
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pontmódszert  részesítik  előnyben,  a  vonal  és  a  felületmódszer 

segédeszközként szolgál.

A Lengyel Néprajzi Atlasz hat kötetben jelenik meg és a kiadások üteme 

egy igen módszeres munkamenetet feltételez.282

A  témaválasztás,  illetve  a  feldolgozás  folyamán  a  szovjet 

atlaszkészítési  gyakorlat  szolgált  vezérfonalként,  amire  a  térképlapok 

összehasonlítása nyújt bizonyítékot.

A szellemi néprajz fejezetben a világkép, mágia, gyógyítás, néphit, 

kultuszok,  művészet,  népi  irodalom,  zene,  tánc,  toponimiák  vannak 

felsorolva, míg a társadalomnéprajz keretén belül  a család és a családi 

ünnepek,  átmeneti  rítusok,  éves  ciklusok,  szokások,  népi  jog  kérdések 

kerültek  felsorolásra.  A tárgyi  néprajz,  mint  a megjelent  hat  térképtömb 

legjelentősebb  részét  kitevő  tematikus  tömb  az  Orosz  történeti-néprajzi 

atlasszal gyakorlatilag összeilleszthető, és ily módon lényegesen nagyobb 

területről  alkothatunk  képet.  A  Lengyel  Néprajzi  Atlasz  megjelent  355 

térképe (I. számú függelék 13. számú melléklet), valamint a rendelkezésre 

álló irodalom alapján egy sajátos kettőség rajzolódik ki: a kulturális zónák 

és a néprajzi területek kettőssége.283

Későbbi könyv formátumban megjelenő atlasz lát napvilágot 1980-

ban, német nyelven: nem egy komplex atlaszról kell beszélnünk, 

hanem egy bemutató jellegű népművészeti és folklórt bemutató könyvről, 

hacsak  az  építkezés  több  válfaja  nem  szerepelne  ugyanitt,  ezután  a 

népművészet,  a  szobrászat,  festészet  és  grafika,  kerámia  témakörök 

következnek. 

A  szintetizáló  közös  vállalkozások  mellett  Lengyelország  egyes 

régiói is regionális atlaszok terepéül szolgáltak: ilyen atlaszként jelentették 

282 Gajek, J. 1959-1981. A PAE alapján születő feldolgozásokra példa: Kłodnicki, Z. 1974.
283 Bohdanowicz, J. 1987., Bohdanowicz, J. 1991.
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be Wiełkopolska (Poznan központtal) atlaszát is, amely közel 2000 kérdés 

alapján tárja elénk a régió népi műveltéségét 18 témakörben.284

Roman  Reinfuss  egy  Lengyel  Népviseletek  Atlaszához  fűz 

javaslatokat.285 A munkát a Kulturális minisztérium támogatja, Józef Gajek 

szerkeszti.  Egy  tudományos-népszerű  sorozatként  képzelik  el, 

monográfiák sorozataként. Az atlasz feladatai: a tovatűnő népviseleteket 

lejegyezni, fontos társadalmi jelenségekről beszámolni, anyagot gyűjteni a 

lengyel  népviselet  tanulmányozásához,  a  legyel  nép  szocialista 

kultúrájának  fejlődéséhez,  az  anyagot  a  művészi-műveltségi  kérdés 

aspektusából  feldolgozni,  felhívja  a  figyelmet  a  nemzetközi 

összefüggésekre.286

4.5.2. A Szovjetúnió

Az  Októberi  forradalom  után  a  Szovjet  Tudományos  Akadémia 

mellett  működik  “Oroszország  és  a  szomszédos  országok  nemzetiségi 

összetételét  tanulmányozó  Bizottság”  a  Szovjetúnió  számos  területéről 

készít térképet, köztük Szibéria soklapos néprajzi térképét.287

A  második  világháború  előtt  a  kutatókat  a  szovjet  népeinek 

etnogenezise foglalkoztatta. Az ötvenes évektől a recens anyag kutatására 

fektettek  nagyobb  hangsúlyt.  Az  etnogenezis  és  a  recens  anyag 
284 Burszta J. 1976-77. 303. az otthon, a táplálék, lenfeldolgozás, az ember, növény- és állatvilág, társadalom, 
az idő és az időjárás, szarvasmarha terelése, földművelés, szállítás, építészet, halászat, toponímia és etnikus 
jegyek, tájnyelv, szavak alakítása, morfológia, szintaxisok, egyéb témák.
285 Reinfuss R. 1954. 806-807.
286 Gomolec L. 1954. 1060. elméleti kérdések: Bohdanowicz, J. 1974.
287 Az időszak elméleti munkái közül említésre méltó Černjakov, Z. 1930., Akuljanc, A.N. 1931. Ez utóbbi 
tizenkilenc olyan „néprajzi térképet” sorol fel, amelyek a Kaukázus kapcsán készültek az első világháborúig: 
lásd Akuljanc, A. N. 1931. 164-165.
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bemutatására  is  megfelőnek  találták  a  kartográfikus  módszer  alapján 

készülő atlaszt.

A  második  világháború  után  a  Szovjet  Tudományos  Akadémia 

Néprajzi  Intézetében  megalapítják  a  Nemzetiségi  Statisztikai  és 

Kartográfiai Laboratóriumot, amely az etnikai kartográfiai munkák jelentős 

részét  összefogta.  A  Néprajzi  Intézet  keretén  belül  két  irányban  folyik 

atlaszkészítési  tevékenység:  egyrészt  demográfiai-néprajzi,  másrészt 

történeti-néprajzi irányban.288 

A rendelkezésre álló adatok tükrében azt  az általános véleményt 

fogalmazhatnánk  meg,  hogy  a  demográfiai-néprajzi  atlaszmunkálat 

elsősorban a Szovjetúnión kívüli, de politikai vonzáskörébe tartozó államok 

területén folyt,  míg a történeti-néprajzi  kutatások,  melyek  sokféle forrást 

használnak elemzésre, ”hazai pályán” folytak. 

Az előbbi a Föld lakosságának és népsűrűségének összefoglalását 

adó  a  Világ  népei  (1961)  címet  viselte,  mely  mintegy  70  térképet, 

táblázatot  és  szöveget  tartalmaz,  illetve  1964-ben  a  négyéves  munka 

eredményeként  a  több,  mint  1500 etnikumot,  népet  bemutató  atlasz.289. 

Ezidőben,  a  múlt  század  hatvanas  éveiben  fogalmazódik  meg  az  az 

elmélet, melyet előtte már a gyakorlatban is alkalmaztak: nagy jelentősége 

van  a  népek  kiemelésének  és  osztályozásának  a  térképeken  (tehát  a 

térképek csak a nemzetiségi összetételt mutatják be). 

A  szovjet  néprajztudomány  sikeresen  alkalmazta  a  különböző 

források,  elsősorban  statisztikai  anyag  felhasználásának  módszerét  a 

néprajzi térképek összeállításában.

Elő-Ázsia  népeinek atlasza290 azon sorozat  újabb darabja,  amit  a 

Szovjet Tudományos Akadémia és a Mikluho-Maklaj Intézet közösen ad ki 

(1960).  Ezt  megelőzően  Hindusztán291 (1956),  Kína,  a  Mongol 

288 Bruk. S. I. 1970. 259.
289  Bruk. S. I. 1964. Ez az atlasz a következő térképeket tartalmazza: az élőhely benépesítése, 
népességmozgás, népsűrűség, migrációs folyamatok, lakosságszám, a településformák, etnikai térképek
290 Bruk, S. I. 1960. 
291 Terleckij, P.E. 1956.
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Népköztársaság, Korea és Indokína atlasza (1959), és velük gyakorlatilag 

egyidőben Afrika, Indonézia és a Fülöp-szigetek atlasza is a feldolgozás 

szakaszában vannak292.

 Elő-Ázsia  történeti-néprajzi  atlasza  abban  hoz  újítást,  hogy  egy 

térképen az etnikai összetétel és a népsűrűség egyszerre lett ábrázolva. 

Ennek  során  a  mezők  ábrázolása,  a  jelenséghatárok  és  a  jelenségek 

előfordulási  helye  is  megjelenik.293 A  népsűrűséget  hat  fokozatban 

ábrázolják a bemutatás tárgyát képező országok területén294.

A történeti-néprajzi irány első képviselője Szibéria történeti-néprajzi 

atlasza,  amely  a  19.  század  és  a  20.  század  eleji  adatokat  összegez. 

Szibéria  néprajzi  atlasza  történeti  jellegű,  bizonyos  esetekben  (pl.  a 

kutyatenyésztés  típusai)  a  18.  századtól  követhető  nyomon  a  datált 

fejlődés. Az első eredményeket 1952-ben tették közzé295. Szibéria történet-

néprajzi atlasza296 1961-ben jelenik meg297. Jóllehet a korábbi elképzelések 

alapján  egy  egységes  atlaszt  képzeltek  el,  a  terület  nagyságára  való 

tekintettel  a  parciális  (regionális)  atlaszok  kivitelezhetőbbnek  tűntek  a 

későbbiekben. 1962-ben két térkép jelenik meg a Szovjetúnió népeiről298, 

az 1959-es népszámlálás alapján Szibéria atlasza esetében az ott  élők 

specifikus sajátosságai is kifejezésre jutottak, hiszen számos olyan kérdés 

is  feldolgozásra  került,  melyek  méltán  tarthatnak  számot  érdeklődésre: 

Szibéria  lakossága  a  17-  és  20.  században,  szánhúzás  (képekkel, 

térképek nélkül), kutya és szarvas fogatolása, sítalpak formái, a csónakok 

formái,  a  sátor  mint  lakóhely,  viselet,  sámándobok,  ormanentika  stb, 

aminek  alapján  inkább  lehetne  monográfiák  gyűjteményének  nevezni  a 

szibériai  népek  atlaszát,  mint  szorosan  vett  atlasznak.  Az  adatgyűjtés 

292 Bruk, S. I. 1960. 3. Bruk, S.I. 1959a., Bruk, S.I. 1959b.,
293 Bruk, S. I. 1960. 3.
294 Libanon, Szíria, az Egyesült Arab Köztársaásg, a Sínai-félsziget (Gáza), Irak, Jordánia, Szaud-Arábia, 
Jemen, Omán, Katar, Kuvait, Bahrein, Izrael, Ciprus, Törökország, Irán, Afganisztán. Bruk, S. I. 1960. 4.
295 Levin, M.G. 1952.
296 Levin, M. G. – Potapov, L. P. 1961.
297 A világhálón azonos címmel találjuk meg: lásd http://www.sati.archeology.nsc.ru/ethno/
298 Bruk, S.I. 1962.
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során nem kizárólag a terepmunkára, hanem a levéltári, múzeumi anyagra 

is  támaszkodtak.  A  terepmunka  a  20.  század  húszas  és  harmincas 

éveiben vált intenzívvé, amikor az ún kis északi népek kutatása a figyelem 

középpontjába került és amikor egy adatbázis létrehozása volt a cél. 

A  múzeumi  anyag  elsősorban  a  19.  század  második  felére 

vonatkozott,  míg  a  levéltári  anyag  lehetőséget  nyújtott  a  korábbi,  18. 

századi adatok beemelését is. A térképeket részletes kommentár oldja fel. 

„Ha  Szibéria  történeti-néprajzi  atlaszát  jellemeznénk,  ezt  a  kollektív, 

együttes munka jelzővel láthatnánk el a szó legszorosabb értelmében.”299

Az orosz néprajzi atlasz körüli munkálatok 1951-ben indultak meg. 

A Néprajzi Intézetnek ez központi célkitűzése volt. Abban az évben már 

összeállították az előzetes terveket.300 

A  Russkie  Istoriki-Etnograficseszki  Atlasz  (I.számú  függelék  14. 

számú melléklete) három részből áll: a földművelésből (17 térkép), a házra 

vonatkozó térképekből (20) és a viselet térképeiből (33). (30. Sz. ábra) A 

térkép  elsősorban  egy  népre  (az  oroszra)  koncentrál,  ezért  az 

összehasonlításra  kevés  mód  nyílik.  Oroszország  történeti-néprajzi 

atlaszának  első  kötete  1967-ben301 a  második  1970-ben  jelent  meg302. 

Külön figyelmet  szenteltek a terminusok elterjedésének (szóföldrajz),  de 

segédtérképeket  is  mellékeltek:  a  növényzet,  egyes  nemzetek  földrajzi 

elterjedése, vagy a kerületek határai.

4.5.2.1. Regionális atlaszok a volt szovjet tagköztársaságokban

299 Ušak. J. 1974. 526.
300 Barabás J. leírja, hogy neki úgy tűnik, hogy ez az atlasz is a már összegyűjtött és megírt adatokra és 
múzeumi tárgyeggyüttesekre támaszkodik.
301 Aleksandrov. V.A. 1967.
302 Ismertetés a munka menetéről: Rabinovič, M.G. 1962., Rabinovič, M.G. 1963., 
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4.5.2.1.1. Baltikum

A  Baltikum  (Észtország,  Lettország,  Litvánia)  Történeti-Néprajzi 

Atlaszának  első  kötete  1985-ben,  a  második  1986-ban  jelenik  meg 

Vilniusban303 (térképekről  lásd  I.sz.  függelék  15.  számú  melléklet).  Az 

atlasz  érdekessége,  hogy  amellett,  hogy  négyzethálós,  a  jelenségek 

gyakoriságának  szemléltetését  oly  módon  oldják  meg,  hogy  a  mező 

közepébe helyezik a nagy jelet, ha az egész mezőt általánosan jellemző 

választ kívánnak rögzíteni, és több kisebb jelet láthatunk, ha több adatot 

jelöltek. A gyakoriságra tehát a jelek nagysága enged következtetni.

4.5.2.1.2. Ukrajna, Fehéroroszország, Moldávia

Gyakorlati megfontolás vezethette a kutatókat a regionális atlaszok 

tervezéséhez  és  megvalósításához.  Ukrajna,  Fehéroroszország  és 

Moldávia  történelmi  és  néprajzi  atlasza  147  kérdést  tartalmaz: 

mezőgazdasági  eszközök  (30  kérdés),  település  és  ház  (67),  viselet 

(50).304

Ukrajna történeti néprajzi atlasza305 elkészült, Fehéroroszország és 

Moldávia regionális történeti-néprajzi atlasza munkafázisban van. A tervek 

szerint az első kötetben a gazdálkodás, a lakás és viselet szerepelne (I. 

számú függelék 16. számú melléklet). A néprajzi atlasz tekintettel lesz az 

etnogenézis,  nemzeti  és  kulturális  fejlődésre  is  az  említett  népeknél.  A 

kijevi néprajzi intézet vezeti a projektet és az évtized (ebben az esetben a 

hetvenes évek) végére szándékukban áll  kiadni.  A tervekkel ellentétben 

303 Viires, O. 1985., Terentieva, Lj. 1986.
304 Bruk S.I. 1970. 259-270.
305 Ponomarjov, A. 1999.

88



Ukrajna  történeti-néprajzi  atlasza  jóval  később,  két  kötetben  1999-ben 

jelenik meg Anatolij Ponomarjov szerkesztésében.306

4.5.2.1.3. Kaukázus

A Kaukázus történeti-néprajzi térképét a földművelés és állattartás, 

a település és hajlék, a viselet és ékszer kérdései jellemzik, Közép-Ázsia 

és  Kazahsztán  Atlaszában  a  földművelés  és  öntözés  és  állatartás.  A 

vizsgált időszak a 19. századtól korábbi időre is adatokat szolgáltat.

4.5.2.2. Összegzés

A  regionális  atlaszok  tervezése  során  három  kérdéscsoport 

tapintható ki: a lakosság gazdálkodása (földművelés, állattartás, vadászat, 

halászat,  erdőgazdálkodás,  kézműipar),  a  település,  a  lakóhely,  a 

gazdasági  épületek,  viselet,  táplálkozás,  szállítás  kérdése,  valamint  a 

szellemi  kultúra  (emberélet  fordulói,  naptári  szokások,  népi  tudás, 

gyógyászat, művészet, zene, tánc, néphit).

A  regionális  atlaszok  készítésének  első  szakasza  után  szükség 

lenne egy különkiadásra, mely a Szovjetúnió, vagy a Szovjetúnió európai 

részének történeti-néprajzi Atlasza nevet viselné.

4.6. A Balkán-félsziget

4.6.1. Jugoszlávia

Az  1958-ban  Eszéken  megtartott  néprajzi  tanácskozás  a 

jugoszláviai  kartográfia  történetében  jelentős  eseménynek  bizonyult:  itt 

merült fel ugyanis először, hogy egy európai léptékben mérve regionális, 

306  Ponomarjov, A. 1999.
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helyi viszonyok között nemzeti atlasz elkészítésével csatlakoznak a többi 

európai országban már javában tartó kartográfiai gyakorlathoz és egyúttal 

szervezőbizottság létrehozását javasolták.307

A  Jugoszláv  Néprajzi  Atlasz  (Etnološki  Atlas  Jugoslavije,  a 

továbbiakban  EAJ)  szerkesztője  (B.  Bratanić)  a  szűkebb  értelemben 

néprajzi atlaszoknak tekintett munkák közül az első lengyel atlaszt tekinti 

eszmei  elődjének.308 Természetesen  ezelőtt  is  történtek  kartográfiai 

módszereket  felhasználó  és  gyümölcsöztető  próbálkozások,  leginkább 

Zágrábban, ahol 1927 óta foglalkoznak kartográfiával, 1959-ig 60 térképet 

készítettek el. A gyűjtés a hatvanas években történik, de gyakorlatilag nem 

zárult  le.  Jóllehet  Bratanić  vélhetően  ideológiai  nyomásra  lengyel 

előzményt tüntet fel, bizonyos fokig mégis német tapasztalatokra alapozza 

munkáját:  1962 és 1964 között  hat füzetben kerül  kiadatásra a néprajzi 

atlasz közlönye, mely a kutatók eligazítását is szolgálta.309

Az előkészületi szakasz két évig, 1963-ig tartott, amit a próbalapok 

kiadása zárt le310. A próbakérdőívben öt téma összesen mintegy kilencven 

kérdéssel  szerepelt,  amire  a  tervezett  3320  helység  helyett  1683-ból 

érkezett  válasz.  A  végleges  formát  nyert  munkabizottságban  200 

néprajzost  és  800  amatőr  gyűjtőt  találunk.  Az  atlasz  egyik  célja  az 

országhatáron kívül élő jugoszláv (az adatok alapján elsősorban a szerb) 

nemzetek bemutatása volt, ezért a nemzetközi kapcsolatok ecélú felvételét 

is előrelátták.

1966.  márciusáig  az  első  kérdőív  gyűjtését  végezték  el, 

Vajdaságban  68  helységben.  A  második  kérdőív  gyűjtésének  során  az 

időközben végbemenő pénzreform az anyagi keret megcsappanását vonta 

maga után.

307 Nikolić, R. 1971. 383.
308 Bratanić B. 1959a. 9.
309 Glasnik radne zajednice za etnološki atlas 1961, Glasnik radne zajednice za etnološki atlas 1-5. 1962-64. 
Etnološki Atlas Jugoslavije 1963. Uvodne napomene i način sabiranja.
310 Pokusne karte 1963. A próbalapok tematikája: a kettős járom formái, a járom rögzítése, szemnyerési 
módok, a szemnyeréshez használt eszköz, a falu tanácsának találkahelye, éves tüzek alkalmai, az éves tüzek 
elnevezései, az alakoskodás alkalmai, napjai. A próbalapokról: Išgum, M. 1980.
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Egy  évvel  később  a  Szövetségi  Tudományos  Alap  elfogadta  a 

tervet.  A  köztársasági  és  tartományi  alapok  a  pénzeszközök  40%-át 

fedezték,  a  nagyobb  részt  a  Tudományos  Alap  biztosította.  Az  Alap 

megszűnésével  az  egész  összeg  előteremtése  a  köztársaságok  és 

tartományok feladata lett.

Az  1968  március  12.  és  15.  között  Bonnban  megtartott 

tanácskozáson  Bratanić  beszámol  arról,  hogy  a  1966  februárjában 

Zágrábban megtartott, általa első nemzetközi munkatárgyalásnak nevezett 

összejövetel  eredményeképpen  a  folyó  év  során  kiadják  a  III.  és  IV. 

kérdőívet, és így összesen 192 témát dolgoztak ki (mint tudjuk, valójában 

csak 157-et  lásd az I. számú függelék 17. számú mellékletét).

A moszkvai tanácskozáson az eredményeken felbuzdult hallgatóság 

Európa  Néprajzi  atlaszának  koordinálását  szeretné  a  jugoszláv 

atlaszbizottságra  bízni.  Mindezidő  alatt  az  előkészületi  szakasz 

tapasztalairól számos tanulmány születik.311

Germina Comanici  1980-ban tett  jugoszláviai  látogatása  kapcsán 

számol  be  a  EAJ  állapotáról.  Itt  állapítja  meg,  hogy 3242  kutatópontot 

jelöltek meg, melyből Szerbiában 698, Vajdaságban 211, Koszovón 165, 

Horvátországban  852,  Szlovéniában  293,  Bosznia  és  Hercegovinában 

632,  Macedóniában  273,  Montenegróban  150  kutatópont  van. 

Kutatópontok  találhatók  a  néhai  ország  határain  kívül  is:  Karintiában, 

Burgenlandban  és  Budapest  környékén,  ahol  számottevőbb  délszláv 

származású lakosság él.312

 A gyűjtést  szakemberek, egyetemisták, érdeklődők végzik. 1981-

ben, a jelentés idején 50%-os feldolgozottságot feltételeznek, valamint 50 

térképlapot, amelyek már elkészültek. (31. sz. ábra)

1982-ben  önálló  intézmény,  a  Néprajzi  Kartográfiai  Központ 

foglalkozik a koordinálással.  Minthogy a központ Zágrábban található,  a 

311 Bratanić B. 1959a., Drljača D. 1960., Nikolić R. 1971.
312 Comanici, G. 1981. 219-223.
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további tevékenység nehézkessé vált a polgárháború kitörését megelőző 

időszakban is.

Az atlasz első hat térképe313 1989-ben lát napvilágot Zágrábban314, 

ahonnan  az  adattgyűjtés  folyamatát  is  irányították  .  Az  időközben 

darabjaira  hullott  ország néprajzi  térképeinek további  kiadásáról  ezideig 

nincs hír. Ezt csak sajnálni lehet, hiszen a kérdőív alapján egy rendkívül 

árnyalt  munka  ismeretétől  fosztanák  meg  a  szélesebb  olvasó-  (és 

szemlélő) tábort.  A kérdőívek másolata területi  megbízott múzeumokban 

megtalálható,  számunkra legérdekesebb anyag,  a vajdasági,  az újvidéki 

Vajdasági Múzeum Levéltárában. Zárolt és feldolgozás alatt lévő anyagnak 

tekintik,  így  részleges  felhasználása  is  igen  korlátozott  eredményekkel 

kecsegtet.315 

Az előzményekről feltétlenül érdemes szólni. Jovan Cvijić köre, mely 

laikusokból  és  tanult  szakemberekből  állt,  a  századforduló  idején  már 

módszeresen kutatja a településformák, háztípusok kérdését. Szerencsés 

körülmény,  hogy  a  Szerb  Királyi  Akadémia  az  összegyűjtött  anyag 

publikálását  egy  külön  kiadvány  életrekeltésével  támogatja.316 A  kiadott 

kötetek képezik a későbbi antropogeográfiai munkák alapját. A jugoszláv 

néprajzban  a  század  húszas  éveitől  már  nyomtatásban,  addig  csak 

alkalmazásban jelen volt  a kulturális area fogalma, amivel  a nyilvánvaló 

politikai aspirációnak teremtettek tudományos alapot. A Balkán-félsziget és 

a délszláv népek c. nagyszabású művében Jovan Cvijić317 már az akkori 

kor szellemében bizonyításként használta a térképeket. Ez nem állhatott 

távol tőle, hiszen eredeti hivatását tekintve földrajztudós volt. A későbbiek 

313 Boronafajták, a borona elnevezései, a vadméhek elűzésének módjai, a vadméhek befogásának módjai, 
méznyerés, kultikus kertek.
314 Belaj, V. 1989., reagálás: Čertić, Lj. 1993.
315 A helyzet az elmúlt tíz évben nem változott lényegesen: minthogy komolyabban egyetlen kutató sem 
rendelkezik kellő ismerettel és szakértelemmel a fenti intézményben, ezzel együtt nem szándékozik 
foglalkozni az anyaggal, félő, hogy sok más anyaggal együtt feledésbe merül, de nem dobják ki az egyik soron 
következő leltár alkalmával.
316 Srpski Etnografski Zbornik.  Belgrád. Gavazzi, M. 1929-1930. 280.  
317 Cvijić J. 1925.
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során  Milovan  Gavazzi318 is  munkáiból  meríthetett  ihletet.  Az 

atlaszmunkálatok  tehát  nem  hatottak  az  újdonság  erejével,  csupán 

változást hoztak.

A  hajdani  jugoszlávia  területén  élő  magyar  nemzetiség  néprajzi 

kutatását  egyrészt  a  Magyar  Néprajzi  Atlasz,  másrészt  a  nyelvjárási 

térképek kapcsán végezték el. Ez utóbbiakat Penavin Olga neve fémjelzi, 

hiszen nem volt olyan magyarok lakta része az országnak, ahol a mindenki 

által  tisztelt  Tanárnő ne gyűjtött  volna nyelvjárási  adatokat.319 Az EAJ is 

kutatott  magyar  többségű  településeket,  aminek  jelentőségére  a 

komparatív vizsgálatot elemző részben még visszatérünk.

4.6.2. Albánia

A gyűjtés a  tiranai Néprajzi Intézet szervezésében 1960-ban indul, 

összesen  150  albániai  kutatóponton320,  a  jelenségeket  a  pontjelölés 

módszerével rögzítik.321 

1974-ben  tanácskozást  tartanak  “Az  albán  néprajzi  Atlasz 

problémái” címmel. Ebben az időben — az előadás legalábbis erről számol 

be  —  már  500  elkészült  térképlappal  számolhatunk322.  Ennek  ellenére 

olyan benyomásunk támadhat, hogy csupán néprajzi periodikájukban, az 

Etnografia Shqiptare-ban jellennek meg időszakosan publikációk323.A 

történeti  valósághoz hozzátartozik,  hogy már  1940-ben terv  készül  egy 

318 Gavazzi 1929-30.
319 Penavin O. 1972.,  Penavin O. 1988.,  Penavin O.1989., Penavin O. 1995.
320 A mellékelt vaktérkép alapján még további három koszovói kutatóóponton is végeznek gyűjtést.
321 Andromaqi, Gj. 1979. 60-72.
322 Stefanaq P. 1975. 276.
323 Shkutri S. 1976, 1981, Andromaqi Gj. 1983. 
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albán  néprajzi  atlasz  megvalósításáról,  ugyanakkor  az  1951-es  évet 

tekinthetjük  elvileg  a  kezdés  időpontjának.  Nem  kizárt,  hogy  a  szovjet 

atlaszmunkálatok voltak hatással az újrakezdésre, melyek újabb lökést az 

európai atlaszmunkálatok során kaptak. 

Az  AESh  (Atlasin  Etnografik  Shqiptar)  öt  nagyobb  egységre:  a 

gazdasági élet, az anyagi kultúra, a társadalomnéprajz, a szellemi néprajz 

és  népművészet  részekre  osztható.  Az  idősík  meghatározásánál  a 

történelmi fordulópontnak számító időszakok kaptak hangsúlyt: 1900-1912, 

1939-1945, 1970-1980, amivel a változást kívánták bemutatni.

Az  albániai  szakemberek  is  részt  vesznek  az  európai  néprajzi  atlasz 

megvalósításában.324 A tervekben szereplő és elkészítendő anyag további 

sorsáról nincsenek megbízható információk.

4.6.3. Bulgária

Bulgária területén az atlaszmunkálatok a 20. században az elméleti 

felvetés  szintjén  mozogtak:  a  két  világháború  közötti  időszakban  és  az 

Európai Néprajzi Atlasz tervezésének szakaszában is számot adnak azok 

szükségszerűségéről, de megvalósításuk csupán remény és vágy maradt: 

Hristo  Vakarelski  1933-ban  egy  bolgár  néprajzi  atlasz  szükségességét 

fogalmazza  meg325.  A  bolgár  néprajzi  atlasznak  véleménye  szerint  két 

nagyobb  egységbõl  kell  állnia:  az  elsõ  részt  a  néprajzi  (népmûvészeti 

résznek) kell uralnia, a másodikat a nyelvjárási sajátosságoknak. 

Ennek alapján egy nyelvi-néprajzi atlasz terveiről beszél Vakarelski. 

Feltételezhetnénk,  hogy  a  francia  nyelvi-néprajzi  atlaszok  sikeres 

megvalósulása  vezeti  tervének  leírásakor.  További  elképzelése  alapján 
324 Zojzi, R.  1974. 27-29.
325 Vakarelski, H. 1933.
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egy általános — a bolgárokat leginkább bemutató részrõl lenne szó — ahol 

a  családszervezet,  a  szomszédság  a  faluközösség,  valamint  a 

jogszokások  szerepelnének.  Az  általános  rész  második  tömbjében  az 

ünnepi  szokások,  az  emberélet  fordulói,  jeles  napok  kapnak  helyet. 

Emellett  egy  szakmai  és  egy  folklórral  (néphit,  természeti  jelenségek 

kapcsán  kialakuló  képzetek,  de  anekdoták,  kisepikai  prózamûfajok) 

foglalkozó részt képzel el.

A  kutatás  területét  nemcsak  a  politikai  határok  között  véli 

szükségesenek,  hanem  mindenütt,  ahol  bolgárok  élnek,  nevezetesen 

Macedóniában, Dobrudzsában, a Morava-folyó mentén, Besszarábiában, 

Bánátban és Dél-Oroszországban, tehát egy nemzeti atlasz alapjait vázolja 

fel. Külön figyelmet szentelne Thrákiának, a görög és török lakosság okán. 

Bulgária  területén  225,  annak  határain  kívül  további  37  települést  vél 

kutatásra érdemesnek.326

Minthogy  a  fent  vázolt  atlasz  nem  valósult  meg,  a  Bolgár 

Tudományos Akadémia új atlasz elkészítését helyezte kilátásba. 1977-78 

folyamán  B.  Tumangelov  a  kérdõív  elkészítését  végzi.   A  terv 

megvalósulásáról ezidáig nincs hírünk.

Tumangelov meglehetős cinizmussal állapítja meg, hogy a bolgár 

néprajzosok  jelen  voltak  ugyan  a  nemzetközi  kartográfiai 

kongresszusokon, anélkül, hogy tettek volna bármit is a cél érdekében.327 ” 

Be kell vallanom, hogy a kényelmesség okán utolsó vagyunk Európában, 

és ebből a kellemetlen helyzetből csak a Bolgár történeti-néprajzi  atlasz 

elkészítése és gyakorlati  megvalósítása jelent kiutat.”328 A megoldást az 

EAE-ban  való  részvétel,  a  Balkán-félsziget  történeti-néprajzi  atlaszában 

való  részvétel  és  végső  soron  a  szlávok  kutatásának  intenzívvé  tétele 

jelentheti.  Az elméleti  szinten megfogalmazott  feladatok és elképzelések 

alapján az atlasz forrásai között a kérdőívekre adott válaszok, levéltári és 

326 Vakarelszki H. 1933. 5.
327  Tumangelov, B. 1976. 8.
328 Tumangelov, B. 1976. 9.
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múzeumi  anyag,  és  az  irodalmi  források  szerepelhetnek.  A 

kutatópontoknak  arányosan  kell  megoszlaniuk  az  ország  területén,  és 

közel 600 kutatópontra lenne szükség.

A  bolgár  történeti-néprajzi  atlasz  öt  fejezetet  tartalmazna:  történeti-

demográfiai,  antropológiai,  tárgyi  néprajz,  szellemi  néprajz,  és  folklór 

(népköltészet, zene és tánc).

Négy idősíkot vél  hasznosnak: a 19. század vége,  az első világháborút 

követő időszak, a negyvenes éveket és a jelenkort (a hetvenes éveket).

Miután  igazán  kevés  ismeretünk  van  a  bolgár  történeti-néprajzi 

atlasz  megvalósulásáról,  azt  kell  hinnünk,  hogy  még  a  tervezés 

időszakában, esetleg a szükséges eszközök biztosítása során meg nem 

oldható nehézségek merültek fel, így csak egy hamvábaholt terv maradt 

megvalósulása.

4.6.4. Görögország

A Zágrábi  kartográfiai  konferencia  (1966.  február  8-10.)  a  Görög 

Tudományos Akadémiát is elõmunkálatokra ösztönözte.

1967.  októberében  kérdõívet  dolgoznak  ki  a  paraszti  munka, 

valamint  az  éves  tüzek  kérdéskörében  (ez  utóbbit  vélhetően  az  EAE 

kapcsán).  Gyűjtés céljából tanítók körébe küldik a kérdőívet. Ebből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy széleskörű gyűjtést terveztek, amiben az 

általános jelenségek lehettek dominánsak.

 Eddig két görög próbálkozás volt térkép készítésére, az elsõ csak 

Görögország egyes területeire vonatkozott, a második 1922 után készült 

ott, ahol valamikor görögök éltek.
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A második világháború után egy “balkán-félszigeti néprajzi atlasz” 

szellemében egy nemzetközi kutatócsoport megalakításának lehetõségét 

latolgatják.329

1976-os jelentés alapján a görög néprajzi atlasz kérdõíveit készítik 

elõ  a  görög  Néprajzi  Kutatócsoportban.  A  tervezett  Görög  vagy 

Görögországi Néprajzi Atlasz állapotáról, illetve megvalósulásáról nem áll 

rendelkezésre pontos információ.330

4.6.5. Románia

A Román Néprajzi Atlasz elkészítésének ötlete 1965-ben merült fel 

Ovid Densunianu, Tache Papahagi és Rumulus Vuia felvetése nyomán.331

1967-ben  láttak  hozzá  a  Román  Néprajzi  Atlasz  előkészítésének.332 A 

Román  Akadémia  és  a  Nemzeti  Művészeti  és  Kulturális  Bizottság 

együttműködésével kell  hogy megszülessen az atlasz, melynek befezető 

tanulmányát  1970  végére  várták.  Az  Akadémia  koordinátori  szerepe 

mellett  az  Atlaszbizottság  hivatott  a  munkát  vezetni.  A  munkába  a 

329 Erixon S. 1955 93.
330 Imellos, S. 1977-78.
331 Vladuţiu I. 1971. 435.
332 Ennek kapcsán lásd a bőséges irodalmat: Florescu, Fl. B. – Irimie, G. 1967., az alapkérdések kapcsán 
Irimie, L. 1969., Simonescu, P. 1969., Ghinou, I. 1971., Maier, R., 1971.,
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Falumúzeum, a Szépművészeti Múzeum, a szebeni, kolozsvári, jászvásári, 

temesvári múzeumok részvételére számítanak. A Román Néprajzi Atlasz 

fontosságát jelzi az is, hogy 1969-ben a Revista külön számot szentel a 

kérdésnek,  és  mintegy  programadóként  a  majdani  atlasz  elvi  kérdéseit 

tárgyalja.333

1974-1977 között tervezték a gyűjtést, az anyagi-műszaki feltételek 

biztosítását.  Ion  Goliat  megjegyzi,  hogy  a  Román  Néprajzi  Atlasz  a 

néprajzi archivum adataival együtt hozhat igazán értékes eredményeket.334

Az Atlasz tervezett fő témakörei:  a paraszti lakóépület, a paraszti 

gazdaság,  gazdasági  épületek,  foglalkozások,  szakmák,  viselet, 

táplálkozás, népművészet, az emberélet fordulói és a naptári szokások, a 

folklór (népköltészet, zene, tánc) elemei.335 1971-ben jelenik meg a Román 

Néprajzi  Atlasz kérdőívének első része,336  majd a témakörök részletes 

leírása337.

A vizsgálatnak három idősíkja lett előrelátva: a 19. század közepe, 

a  19.  század  vége  illetve  napjaink  (ebben  az  esetben  a  20.  század 

hetvenes évei).

A  kutatópontok  kiválasztási  szempontjai  között  a  nemzetiségi 

eloszlás, a települések jellege legalább olyan fontos volt, mint az a tény, 

hogy 1300 kutatópontot láttak elő.338

A  Román  Néprajzi  Atlasz  több  forrás  alapján  szándékozik 

adatbázisát  kialakítani:  a  terepen  végzett  gyűjtés,  a  múzeumokban, 

levéltárakban  található  anyag,  a  szakirodalom  és  az  ikonográfiai 

szakirodalom alapján.339

333 Pl Belcin, C. 1969.
334 Goliat. I. 1969. 433.
335 Goliat. I. 1969. 434.
336 Revista 1971. 481-502.
337 Vladuţiu. I. 1971.442. : a) bevezető oldalak, magyarázatok b) a lakóhely c) hagyományos gazdálkodás d) a 
lakás e) mezőgazdaság f) állattenyésztés g) szőlőművelés h) kézművesség i) kendermunka j) selyemhernyó 
tenyésztés k) méhészet l) borászat m) halászat n) táplálkozás o) népi műszaki ismeretek p) hagyományos 
szállítás r) az emberélet fordulóihoz kötődő szokások  s) a foglalkozásokhoz kötődő szokások sz) naptári 
szokások t) egyéb szokások
338 Ghinou. I. 1969. 490.
339 Vladuţiu. I. 1971. 447.
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Hosszas  elemzés  után  541  kutatópont  kiválasztását  vélték 

célravezetőnek. A kutatópontok kiválasztásánál azok reprezentatív jellege, 

az  egyenletes  eloszlás,  a  településsűrűség  reprezentatív  ábrázolása,  a 

gazdasági,  művelődési  specifikum  bemutatása,  a  nemzetiségek 

reprezentálása volt mérvadó.340

Az  atlasz  elkészítése  során  fontos  szempontnak  tekintették  azt, 

hogy a Román Néprajzi Atlasznak módszertani szempontból komparálható 

legyen az Európai Néprajzi Atlasszal. El kell mondani, hogy nyelvi atlaszok 

nagy száma készült  Románia  területén,  amivel  lépést  tartottak  a nyelvi 

atlaszok nemzetközi ütemével.341

1979-ben jelenik meg az Atlas Republica Socialist Romania, amely 

nem azonos a tervezett néprajzi atlasszal. A VIII témakörben a lakosság 

származási helye, fertilitása, mobilitása, kultúrája is megtalálható, a IX-ben 

a falutípusok, a X az ipar, XI a mezőgazdaság témakörei találhatók.

Hosszas várakozás után a Román Néprajzi Atlasz megvalósulásáról 

szerezhetünk  tudomást:  Ion  Ghinou  mutatja  be  a  2003-ban  megjelenő 

atlasz első kötetét.342 

A  bevezető  alapján  a  néprajzi  atlasz  ötlete  korábbi  és  a 

földrajzkutatók,  nyelvészek  és  szociológusok  körében  már 

megfogalmazódott. George Vălsan a tündérmesék, Dumitru Caracostea a 

folklór  térképezését  veti  fel  mint  lehetőséget.  1963-ban  Romulus  Vuia 

néprajzi  osztálya  Folklór  Intézetté,  majd  Néprajzi  és  Folklór  Intézetté 

alakul.  A Román Néprajzi  Atlasz  körüli  munkálatok kezdetben Romulus 

Vulcanescu, Paul Petrescu és Ion Ghinou vezetésével folytak. A tervezés 

szakaszában határozták el,  hogy a terepi  adatok lesznek döntőek,  amit 

specialisták  gyűjtenek  kérdőívek  segítségével  a  gyűjtőhálózat 

kutatópontjain. A változó számú tagból álló szerkesztőbizottság 1978 után 

340 Dillnbergerová. S. 1974. 532.
341 Puşcariu, S. 1938-43., Petrovici, E. 1956-67. Klein, K.K. 1963.,Cazacu, B. 1967. 
342 Ghinou, I. 2003. www.atlasuletnografic.home.ro
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fejezte  be  az  elvi  kérdések  tisztázását.  A  tulajdonképpeni  munka 

koordinálását Ion Goliat, Ion Vlădutiu, Nicolae Nistor és Ioan Ilisiu végezte 

1967 és 1989 között. 

A  nagy  atlaszprojektumok  munkamenetével  összhangban  1967-

1969 között  egy „próbakérdőív”  terepen történő tesztelése folyt,  aminek 

eredményeként született meg a regionális atlasznak tekinthető vállalkozás, 

ami Romulus Vulcanescu főszerkesztésében lát napvilágot, és a Vaskapu 

környékéről  számol  be.  A  14  munkacsoportban,  négyszáz  szakember 

bevonásával készült atlasz 14 témát dolgoz fel, két nagy csoportba osztva 

(természettudományok  és  társadalomtudományok).  Ez  utóbbiban  kapott 

helyet  a  régészet,  antropológia,  történelem,  gazdaság,  nyelvészet, 

etnológia, valamint az építészeti nevezetességek. (34. sz. ábra) A fizikai 

antropológia  -  akárcsak  a  francia  emberföldrajzban  -  jelentős  helyet 

biztosított magának, így a fejindex és más sajátosságok (orr, magasság, 

vércsoport, haj, szem) sokkal inkább reprezentálva vannak, mint mondjuk 

a bennünket érdeklő néprajzi adatok.

1972-ben  húsz  kérdőív  jelenik  meg,  amit  Olténia  és  Oláhország 

nyugati részének 70 településén újabb próbakérdőíves módszerrel végzett 

gyűjtés  során  próbálnak  ki.  A  Nemzeti  Atlaszbizottság  a  tapasztalatok 

alapján  a  kérdések  számának  csökkentését  és  újabb  kát  témakör,  a 

népművészet  és  népviseletek  beemelését  javasolta.  A  változások 

eredményeképpen a kezdeti javaslatokhoz képest 1200 fő és több, mint 

3000 alkérdés alakult ki. Ennek során a vizsgált időszak az 1900-as évekre 

és  a  kutatás  idejére  koncentrált.  Számos  kezdeményezés  után  a 

kutatópontok száma végül 536 lett. A kutatópontok kijelölése során célként 

lett  kitűzve a „fehér foltok” felszámolása is. Az arányosság biztosítására 

egy kutatópont húsz település közül került kiválasztásra. 
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A nemzeti  kisebbségek számarányának megfelelően 60 település 

meghatározásakor  a  kisebbségek  kutatása  vált  feladattá:  bolgárok, 

csehek,  horvátok,  németek  (szászok),  lipovánok,  szerbek,  szlovákok, 

tatárok, magyarok, törökök és ukránok szolgáltatta adatok ezek, aminek 

arányairól  nincs tudomásunk.  A kisebbségek körében végzett  gyűjtés  a 

Román  Néprajzi  Atlasz  megjelenése  után  lehetővé  teszi  a  Romániai 

Nemzeti Kisebbségek Néprajzi Atlaszának megjelentetését is.343

Az  egységes  módszertani  megfontolások  és  a  kutatás  során 

felmerülő kérdések tisztázása érdekében kilenc alkalommal lát napvilágot 

a néprajzi atlasz időszakos kiadványa 1977 és 1982 között344

A tulajdonképpeni munka kezdése előtt újabb módszertani kérdés 

tisztázására is sor került: az egy kutató egy település, illetve az egy kutató 

egy  téma  lehetőségeket  kellett  megnyugtatóan  tisztázni.  Úgy  tűnik, 

mindkettő megmaradt.

A  gyűjtés  során  több  mint  18  000,  a  19.  század  végén  vagy  a 

századforduló  után  született,  különböző  foglakozású  adatközlő  6000 

kitöltött  kérdőívben  négymillió  oldalnyi  adatot  szolgáltatott.  Az  adatok 

jelentős  része  folklóradat,  ami  a  Román  Néprajzi  Atlasz  archívumában 

található.

A tervezett öt kötet közül az első, a lakáskultúrával foglalkozik (4 

bevezető térkép, a falu 34,  a háztartás 30, a házbelső 43 térképen),  a 

kiadásra  váró  második  kötet  a  foglakozások  (kendermunka  41,  az 

állattartás 25, a selyemhernyó tenyésztés 3, a méhészet 4, a vadászat 3, a 

halászat  10,  a  szállítás  kérdése  13,  míg  a  táplálkozás  kérdésköre  29 

térképen kerül bemutatásra), a harmadik kötet a népi műszaki ismeretek 

körében a gépek kérdését 53, a társulások kérdését 14 térképen tárgyalja. 

A  népművészet  (a  negyedik  tervezett  kötet)  39  térképet,  a  viseletek 

témaköre  45  térképet  tartalmaz.  Az  ötödik  kötet  a  népszokások  és 

343 Ghinou, I. 2003. www.atlasuletnografic.home.ro
344 Bulletin of the Romanian Ethnographic Atlas 1977-1982. A hatodik kötet Szucsava megye területén 
végzett kutatások eredményeit közli, ily módon a próbakérdőív iránti igényünk is kielégül.
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mitológia  témaköreit  a  születés  13,  a  házasodás  33,  a  temetés  31,  a 

naptári  szokások 64 térképével  mutatja  be,  míg a mitológia  8  térképen 

kerül bemutatásra. A térképek léptéke 1: 2 millió. Az adatfeldolgozás során 

a hagyományos módszerek mellett az adatok számítógépes feldolgozása 

is  megtörtént.  A  tekintélyes  mennyiségű  adat  egy  gyorsan  változó 

hagyományos  kultúráról  szolgáltatott  értékes információt.  A  térképre vitt 

adatok  mellett  lehetőség  nyílott  a  szóbeli  hagyományokra  vonatkozó 

adatok kollektálására, valamint az így keletkezett korpusz kiadására is. A 

román néprajzi dokumentumok első három kötete már napvilágot látott. Az 

adatbázis  monográfiák  sorát  eredményezheti,  de  a  nagy  szintézisek 

megjelentetése is lehetővé válik.

4.6.6. Törökország

Jóllehet  a  török  néprajz  önálló  néprajzi  atlasszal  ezidáig  nem 

dicsekedhet345,  az EAE munkájában részt  vettek,  amit  a  már  megjelent 

térképlapokon  szereplõ  kutatópontok  és  az  ott  szereplõ  jelenségek 

szimbolikus ábrázolása is  sejtet.  1975-ben ugyan Nejat  Birdoğan felveti 

egy  néprajzi  atlasz  elkészítésének  idõszerûségét,  azonban  az  atlaszok 

térszemléletével  olyan,  a  török  néprajztudomány  számára 

darázsfészeknek  számító  témába  nyúlhatott  volna,  mint  az  etnikai 

csoportok,  a  vallási  megoszlás,  az  ökológiai  tényezõk  kérdése,  ezért 

vélhetõen  továbbra  is  csak  hiú  ábránd  a  fent  említett  vállalkozás 

elkészülte.

Ennek ellenére elmondható, hogy a török néprajz történetében nem 

egyedülálló  a  Nejat  Birdoğan  által  felvetett  javaslat,  hiszen  fordításban 

számos alapművet közreadtak, amiben már a kartográfia módszere jelen 

345 Ökrösné Bartha J. 1997. 72-81.
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van346.  Az  első  világháborút  követő  időszakban  nyitás  tapasztalható  az 

ország  politikájában.  „Az  anyagi  és  szellemi  kultúra  kutatása  külföldi 

kutatók  bevonásával  indul.  Mindenki  örömmel  tesz  eleget  a  törökök 

meghívásának,  hiszen a szinte  érintetlen Anatólia,  a  civilizáció  bölcsője 

mindenkit  nagy  reményekkel  tölt  el,  és  szakmai  sikerekkel  kecsegtet. 

Francia és angol kutatókon kívül magyarok is lehetőséget kapnak, sőt a 

magyar  kutatások  és  a  magyar  intézményrendszer  szolgál  mintaként  a 

török  tudományszervezők  előtt.”347 1927-ben  szerveződik  az  Anatóliai 

Néptudományi Kör, későbbi nevén Török Néprajzi Társaság, melynek első 

kiadványa  a Néprajzi  Hírek  (Halk  Bilgisi  Haberleri).  Ezzel  egyidőben,  a 

gyűjtőmunka  megkönnyítésére  Gyűjtési  útmutatót  (Halk  Bilgisi 

Tplayicilarina Rehber)  adnak ki,  és ezzel  egyidőben széleskörű néprajzi 

gyűjtést indítanak meg. A néprajzi együttműködésnek török részről Hamit 

Zübeyir Koşay, magyar részről Györffy István volt a kulcsembere. Györffy 

1916-ban megjelent etnikai térképe „máig az egyetlen olyan forrásértékű 

munka,  amely  a  romániai  és  bulgáriai  török  népcsoportokról  alapvető 

támpontot  adhat  a  további  kutatásokhoz.”348 Györffy  a  Lénárd-féle 

expedició tagjaként, a háborús viszonyok között tér haza 1918-ban, egy 

Észak-Bythiniáról készült etnikai térképpel.

1975-ig, Nejat Birdoğan felvetéséig tudománytörténetileg rögzíthető 

kezdeményezés atlaszkészítés terén nem rögzíthető. Ismerteti a módszer 

alkalmazásának  előnyeit,  a  tájegységek  közti  kapcsolatok,  a  kulturális 

elemek  elterjedésének  vizsgálati  lehetőségeit.  Felhívja  a  figyelmet  a 

folklórjelenségek változására ható tényezőkre, mint az etnikai, táji, vallási 

csoportok. Kitér az ökológiai tényezőkre, javasolja a népzene vidékenkénti 

gyűjtését,  de  szorgalmazza  a  viselet,  a  lakodalmas  szokások, 

gyermekfolklór,  néptánc,  építkesés,  gazdálkodás  kartografikus 

feldolgozását  is.  „A  munkához  1:100  000  léptékű  térképek  használatát 

346 A. Van Gennep 1939, A Santyves 1951.
347 Ökrösné Bartha J. 1997. 73.
348 Ökrösné Bartha J. 1997. 75.
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javasolja,  s  példaként  mutatja  be  saját  munkatérképeit.”349 Az  európai 

szabványok alapján történő dokumentálást tartja követendőnek. Annál is 

fontosabb ennek kihangsúlyozása, mert „…a török szerzők, noha tisztában 

vannak azzal, hogy mit jelentenek az etnikai sajátosságok a kultúrában, az 

etnikumokat mégsem jelölik, pusztán az adatok származási helyét tüntetik 

fel.”350 Noha az  eltelt  idő  alatt  kiváló  összefoglaló  munkák,  a  regionális 

kutatások megindulását illusztráló művek születtek, a kartográfia módszere 

nem terjedt el a török kutatók körében.

4.6.7. Összegzés

A  Balkán-félsziget  országai  az  Európai  Néprajzi  Atlasz  kapcsán 

kezdenek  újból  komolyabban  foglalkozni  annak  gondolatával,  hogy 

nemzeti  atlaszt  készítsenek.  Egyes  országokban  ez  elméleti  szinten 

fogalmazódik  meg  és  ezen  a  szinten  megreked,  más  országokban  a 

gyűjtés  megtörténik,  de  érdemi  eredmények  ezen  túl  nem  születnek. 

Romániában  igen  hosszú  idő,  közel  negyven  év  után  kezdődik  el  a 

publikálás.

4.7. Európán kívüli atlaszok

A  kartográfiai  eredmények  áttekintése  során,  az  európai  néprajzi 

törekvések ismerete alapján talán azt feltételezhetnénk, hogy legalább az 

európaival  azonos  mennyiségû  vagy  attól  csak  némiképp  elmaradó, 

esetleg módszerében hasonló atlaszokkal találkozhatunk Európán kívül.   

Feltételezésünk  legalább  annyira  helytálló,  mint  amennyire  téves:  a 

következõ rövid felsorolás azt bizonyíthatja, hogy a kartográfiai módszer 

349 Ökrösné Bartha J. 1997. 78.
350 Ökrösné Bartha J. 1997. 79.
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számunkra ismert  formája vagy a kontinensünkkel  kapcsolatban álló  (pl 

szovjet  kartográfiai  törekvések),  vagy  az  európai  iskolázottságú  kutatók 

Európán  kívüli  munkáiban  kap  teret  vagy  foglal  el  központi  helyet. 

Némiképp  felhagyva  a  korábbi  beosztással,  amikor  államonként  vettük 

sorra az ott végzett kutatásokat, ezúttal a földrészekkel tesszük ugyanezt. 

4.7.1. Ázsia

Európa után vegyük elõször sorra Ázsiát: a Szovjet Tudományos 

Akadémia támogatásában a Szovjetúnió egész területén végeznek 

térképezést, de Elõ-Ázsia, Hindusztán, Kína, Mongólia és Korea, Indokína 

népeinek (demográfiai) atlasza is elkészül 1956 és 1959 között, késõbb 

Afrika, Indonézia és a Fülöp-szigetek néprajzi, pontosabban demográfiai-

statisztikai térképezése is a Mikluho-Maklaj Intézet jóvoltából feldolgozásra 

kerül. Miután gyakorlatilag azonos személyek végezték a felmérést, a 

módszer nem változott számottevõen. 

4.7.2. Afrika

A szovjet  Afrika-atlaszt idõben lényegesen megelõzte Leo Frobenius 

Atlas Africanus-a, amely 1922-28 között látott napvilágot nyolc kötetben és 

kommentárkötettel. Minden tekintetben magán viseli a kor jegyeit, ugyanis 

a  jelenségek  ábrázolása  és  az  ábrázolásra  érdemesnek  vélt  témák 
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kiválasztása is mondhatni hagyományos: a térképen Afrika egésze látható, 

azon a jelenségek mezõkkel vannak jelölve.

4.7.3. Dél- és Észak-Amerika

Dél-Amerika nyelvjárási és néprajzi kartografiájának története Navarro 

Tomas-szal  kezdõdik,  aki  a  huszas  években  Puerto  Rico  nyelvjárási 

adatait rögzíti majd 1948-ban kerül sor a kutatás publikálására.351 Ekkor 43 

adatközlõ ugyanannyi helyrõl válaszol 445 kérdésre. Kolumbia nyelvjárási 

és néprajzi atlaszának kérdőívét 1960-ban adják ki.352 Dannemann Manuel 

szerkesztésében Chile népzenéje lesz a chilei  atlasz központi  témája.353 

Minthogy  ezidáig  csak  leírások  léteznek  a  munkáról,  a  valódi 

eredményekrõl  pedig  keveset  tudunk,  a  kérdést  lezáratlannak  kell 

tekintenünk. Fernandez-Latour Olga Argentina hagyományos kultúrájáról 

készít atlaszt.354 

Észak-Amerika hagyományos kultúrája az antropógiai iskolák jelentõs 

részének közelségében a vizsgálatok állandó hatása alatt volt. Jóllehet az 

antropológia bizonyos elméletei,  mint a diffuzionizmus, a kultúrák térbeli 

elterjedését  egyik  alapvetõ  kiindulópontjának  tekinti,  az  eszközként 

használt  vagy  célnak  tekintett  atlaszok  száma  kicsi.  Az  általunk  már 

megszokott  atlaszjelölési  mód  csak  hosszas  keresés  után  bukkan  fel. 

Murdock Néprajzi atlasza355 például 862 társadalmat vizsgál a jelenít meg 

egy  táblázatos  kódrendszer  alapján,  térkép  nélkül.  Az  atlasz  késõbbi 

kiadása (1980-ban) már egy továbbfejlesztett változat. 

351 Stepanov G.V. 1974. 113. Idézi Navarro T. 1948.
352 Buesa O. -Tomás F. 1960.
353 Dannemann M. 1969, 1975a, 1975b, 1977.
354 Fernandez-Latour O. 1980., Fernandez-Latour O. 1984., Fernandez-Latour O. 1986.javaslat születik 
antropológiai eredmények térképezésére is: lásd Hunn, E. 1981.
355 Murdock G.P. 1965.
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 Murdock  kapcsán  kell  megjegyeznünk,  hogy  forrásai  tekintetében 

lényegesen,  mondhatni  gyökeresen  eltér  az  európai  gyakorlattól: 

szakirodalmi  adatok  használatával,  gyakorlatilag  a  kultúrpatron-elmélet 

alkalmazásával kísérli meg a Föld népeinek kulturális képét megrajzolni oly 

módon, hogy közben az általunk igen kategorikusan megkövetelt feltétel, a 

kartográfia  lényege,  a  terepi  kutatás  szorul  háttérbe.  R.  Spencer  és  E. 

Johnson “antropológiai atlasza”356 kulturális áreák és nyelvcsaládok alapján 

mutatja be a Világot. A francia nyelvjárási kutatásokhoz kapcsolódik Kelet-

Kanada és Québec kutatása.357

4.7.4. Összegzés

Teljesen új távlatokat nyithat az atlaszok történetét kutató vagy azok 

számbavételével foglalkozó személyek számára a világháló: segítségével 

a legújabb kiadványok kerülnek elérhető közelségbe.358

A rövid áttekintés is meggyőzhetett  bennünket arról,  hogy a néprajzi 

kartográfia  elsősorban  európai  országok  körében  alkalmazott  módszer, 

ami természetesen csak egy a módszerek sokaságában. Ennek ellenére 

leszögezhető,  hogy  az  atlaszkészítés  fontossága  még  hangsúlyosabbá 

válik az idő múlásával:  a számítógép egyre szélesebbkörű alkalmazása 

révén vélhetően bebizonyosodik a kartográfiai módszer és a számítógép 

sikeres használatának két azonos vonása, ez pedig az adatbázis, valamint 

a feldolgozás során elengedhetetlen összehasonlíthatóság feltétele.

356 Spencer R.F. - Johnson E. 1974.
357 Dulong G. 1978, 1979, 1980a Dulong G - Bergeron G.1980 Terv szintjén maradt ötletre példa: Rooney, J 
et alii 1981.
358 Két kulcsszó, az ethnographic és az atlas kapcsolódása igen tekintélyes mennyiségű találatot eredményez, 
többek között például Nyugat-Radzsasztán zenei kultúrájának atlaszát: lásd www. 
arts.ucla.edu/dneumann/Rajatlas/rap

107



5. Több ország összefogásával készülő,  regionális  és kontinentális  

atlaszok

5.1.  Európai Néprajzi Atlasz

Az  Európai  Néprajzi  Atlasz  gondolata  a  háború  előtti  időben 

született:  S.  Erixon  1937-ben  Párizsban  kezdeményezi  egy  koordináló 

bizottság  létrehozását,  amiben  Bogatyrjov,  Campbell,  Erixon,  Keyser, 

Röhr, Loorits, Sayce, Varagnac és Roukens kapnak helyet.359

1938-ban  Koppenhágában  ült  össze  a  Folklóratlasz  munkálatait 

koordináló bizottság (Comission de coordination des Atlas Folkloriques). 

Ekkor  13  téma  kerül  a  bizottság  elé,  mint  vizsgálatra 

legalkalmasabbnak vélt  kérdéscsoportok: az éves tüzek, a karácsonykor 

felállított fa, körmenet, a kölcsönös csapkodás szokása ággal, ágacskával, 

az utolsó köteg gabona neve, ennek hazavitelének szokása, a házasságra 

legelőnyösebb  nap,  az  ételadományozás  szokása  a  keresztelő 

ünnepségen, a gyermekek bölcsője, a naponta fogyasztott kenyér fajtája, a 

szemnyerési  módszerek  és  munkafolyamatok,  a  háziállatok  elnevezései 

koruk és nemük alapján, a katicabogárral kapcsolatos elnevezések, dalok 

és  jóslatok,  a  mocsarak  felett  látható  fényekkel  kapcsolatos 

néphitelemek.360 Ekkor  már  megjelent  az  a  térkép  (ADV)  ahol  az  éves 

tüzek kerültek feldolgozásra, sikeresen.

A munka a háború miatt megszakadt, és 1953-ban kerül sor egy új 

bizottság  felállítására,  Erixon  vezetésével.  A  bizottságban  B.  Bratanić 

(Zágráb),  J.  Dias  (Lisszabon),  M.  Maget  (Párizs),  P.J.  Meertens 

(Amszterdam), K. Vilkuna (Helsinki) és R. Weiss (Bázel) kap helyet.

1953  szeptemberében  Namurban  (Belgium)  nemzetközi 

atlaszbizottságot hoznak létre (két korábbi sikertelen kísérletet követően), 

359 Cox H.L. 1984. 25.
360 Campbell Å. 1951.112. Feltűnő módon az ADV kapcsán már sikeresen elvégzett térképezés és publikálás 
alakítja a témák zömét. (P.Á. megj.)
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amikor  újból  a  közös munka mellett  teszik  le  a  voksot  és megalakul  a 

Standing  International  Atlas  Comitee  (SIA).  Ettől  kezdve  éves-kétéves 

időszakontként  találkozik  a  nemzetközi  bizottság361.  1964-ben  a  SIA 

soraiból  kilép  M.  Maget,  R.  Weiss  meghal,  helyettük  Barabás  Jenő  és 

Matthias Zender (Bonn) kerülnek a bizottságba. 

A  nemzeti  néprajzi  atlaszmunkálatok  állapotát,  eredményeit 

áttekintő  táblázatot  Sigurd  Erixon362 állítja  össze  és  végzi  el  az  ezzel 

kapcsolatos ismeretek összegzését. 

1966. február 8-10. Zágrábban 23 résztvevő országgal tartják meg a 

SIA első tanácskozását, ezt a bonni tanácskozás követi  (1968 március), 

ahol az EAE által vizsgált időszakot 1880-ban állapítják meg.363 

1970-ben  Helsinkiben  Kuusta  Vilkuna  javaslatára  az  ekeformák 

vizsgálatát látják elő, a vizsgált időszakként a századfordulót jelölik meg.364

1972-ben  Stockholmban  Albánia,  Ausztria,  Bulgária,  Kanada, 

Csehszlovákia,  Dánia,  Nagy-Britannia,  Finnország,  NSzK,  Hollandia, 

Magyarország,  Olaszország,  Jugoszlávia,  Luxemburg,  Észak-Írország, 

Norvégia,  Lengyelország,  Portugália,  Románia,  Szovjetúnió,  Skócia, 

Spanyolország,  Svédország  és  Törökország  képviselői  vesznek  részt  a 

negyedik kartográfiai kongresszuson.365

 1974-ben  Budapest-Visegrádon  a  résztvevők  a  következő 

pontokban  hoztak  határozatot:  a  különböző  országokból  érkező  adatok 

tudományos  rendezése  fontos  és  jelentős,  ezért  a  Volkskundeatlas 

Europas und seiner Nachbarländer (EA) elkészítése nem tűr halasztást.366

1975-ben úgy döntenek, hogy három témában háromnyelvű (német, 

francia és angol) próbakérdőívet készítenek: ezek a földművelés eszközei, 

az éves tüzgyújtási alkalmak, a lidércfény.367

361 Bratanić B. 1965. 243-244., és Erixon 1955a.
362 Erixon S. 1955c. 79-98. Az EAE elméleti hasznáról és elméletéről: Erixon S. 1955a., Erixon S. 1955b.
363 Fellenberg, R.J. 1970a. A módszerről értekezik Hvarfner, H. 1968-1969.
364 Fellenberg, R.J. 1970b., Kretschmer, I. 1970.
365 Fenton, A. 1973.
366 Bentzien, U. 1976.
367 Imellos, S. 1975.
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A próbakérdőíven három kérdéséből csak egy téma maradt — az 

éves tüzek kérdése — de csatlakozott hozzá a cséplés kérdése.

A megjelenítés az elképzelések szerint 1:4 mill léptékű térképeken 

történne meg, azzal, hogy a térképek öt darabból állnának össze. Felmerül 

a  Kanári-szigetek,  Észak-Afrika  és  Nyugat-Ázsia  területén  történő 

szinkronvizsgálat igénye és lehetősége is (Marokkó, Egyiptom, Jordánia, 

Izrael, Libanon, Szíria, Irak és Törökország, valamint Irán nyugati része), 

de Burgstaller erősen bírálja az eddigi eredmények alakulását is. Wolfram, 

Zender  és  Bratanić  nagy  projektumok  híve,  emiatt  a  gyakorlatiasság 

mentén haladó kutatókkal összeütközésbe kerülnek.368

Az  elképzelések  alapján  összesen  43  kérdésben  végeznék  el  a 

kutatást  és  megjelenítést,  ami  az  állattartás,  földművelés,  település,  és 

építkezés,  táplálkozás,  viselet,  szállítás,  társas  alkalmak  szokások  és 

néphit témák köréből választanának ki.

1976-ban  St  Poelten  ad  helyet  a  hatodik  találkozónak,  amin  25 

ország  résztvevői  vannak  jelen.  Alexander  Fenton  összegzésében  a 

résztvevő  országokban  folyó  kartográfiai  tevékenységről  is  számot  ad. 

Ennek alapján Bulgáriában, az NDK-ban,  Görögországban, Írországban, 

Norvégiában,  Skóciában,  Spanyolországban  nem  folyik  komolyabb 

atlaszkészítési tevékenység.369

1978-ban az észak-írországi Enniskillenben tartják a hetedik kongresszust.

1979-ben  kiadják  az  éves  tüzekre  vonatkozó  térképet,  a  80-as 

években  fokozatosan  elnehezül,  majd  1990-ben  gyakorlatilag  leáll  a 

tevékenység.  A  néprajzi  tevékenység  országosan  eltérő  volta  miatt 

elképzelhetetlen elindítani újból. 

Ezért sokkal valóságszerűbbnek tűnik az európai regionális atlaszok 

készítése, hiszen a szomszédos országok közötti eltérés kisebb.370 A több 

368 Az EAE kapcsán felmerülő módszertani kérdések közül példa: Kretschmer, I. 1967., Kretschmer, I. 1968., 
Kretschmer, I. 1974., Kretschmer, I. 1984.,
369 Fenton, A. 1976. 212-213.
370 Erre példa a Balti régió történeti-néprajzi atlasza (Istoriko-etnographiceski atlasa Pribaltiki 1985-1986).
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évtizedes fáradságos munka eredménye egyetlen kérdéskörben, az éves 

tüzek kapcsán készített térképlapok kiadásában mérhető: az aránytalanul 

nagy erőkifejtés nem hozta meg várt gyümölcsét. A kiadásra kerülő atlasz 

a korábbi gyűjtések alapján készített nemzeti atlaszok adatait használta fel 

adatbázisának kialakítására. 

5.2.1.  A nagy, de megvalósulatlan tervek

A több állam területére kiterjedő nemzeti atlaszmunkálatok, mint a 

Gillérion-,  Jaberg-Jud-féle,  a  Német  Néprajzi  Atlasz  tapasztalatai 

ösztönzőleg  hatottak  a  nemzetközi  tervek  kidolgozására.  Az  előképek 

sikere  kontinentális  atlasz  kidolgozását,  illetve  szélesebb,  több  állam 

területén folyó atlasztevékenység tervezését eredményezték.

A  kontinentális  atlasztervek  között  néprajzi  és  nyelvi  atlasz  is 

találhatók. A szűkebb keretek között tervezett, de a szervezés és tervezés 

terén  ugyanannyi  problémával  bővelkedő  nemzetközi  regionális 

atlasztervek  elsősorban  egy  meghatározott  nyelvcsalád  lakóterületén 

tervezte a nyelvi és néprajzi kérdéseket feltérképező munkálatokat.

Olyan tervek is születtek, melyek az EAE, valamint a Balti-államok 

történelmi  és  néprajzi  atlaszához  hasonlóan  a  több  országra  kiterjedő 

közös vállalkozásban vélték felfedezni a lehetséges megoldást. 

Ilyen ötlet volt a Szláv Néprajzi Atlasz. Mint ahogy az atlasztervet 

bemutató szerző írja:”ha a nyelvészek vállvetve együtt dolgoztak, személy 

szerint én nem látom akadályát annak, hogy ugyanezt mi (etnológusok) is 

megtegyük”371 A szláv atlasz ötlete az 1963-ban megtartott szófiai szlavista 

kongresszuson  merült  fel  először,  Rabinovics  professzor  irányából,  az 

éppen folyamatban lévő orosz történelmi és néprajzi atlasz kapcsán azt 
371 Benza. M. 1995. 87. A nyelvészeti atlasz: Obcseszlavjanszki lingviszticseszki Atlasz 1978-1988.
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mint  regionális  munkát  további,  szlávok  lakta  országok  atlaszainak 

sorában  képzeli  el,  ami  egészen  új  megvilágítást  és  kérdésfeltevést 

eredményezhetne.  Az  1973-ban  Ohridban  tartott  szimpózium a  szlávok 

lakta  országokban  folyó  atlaszmunkálatokról  szólt.  A  kikristályosodott 

elképzelés ettől az eseménytől datálható. Bratanić a jugoszláv, S.M. Bruck 

(ez nem Samuel Ivánovics) a szovjet, Kłodnicki a lengyel, bolgár részről B. 

Tumangelov és J. Vakarelski (nem Hristo) a luzsicei szorbok részéről J. 

Novotnỳ,  Zágrábból  Vlasta  Domaćinović,  a  brünni  központból  J.  Frolec, 

Pozsonyból  S.  Kovačevičová  vett  részt  a  tervezésben.  A  központi 

referátum  tárgya  a  néprajzi  atlaszok  tárgyának,  a  tárgyi  kultúra 

dinamikájának  és  történetiségének  kartogrammon történő  megjelenítése 

volt, illetve a kultúra folytonosságának bizonyítása.

Az  atlasz  etnikai  alapon  szerveződne,  és  a  szlávok-lakta 

országokban jelölnék ki a kutatópontokat: Fehér-Oroszország, Bosznia és 

Hercegovina, Bulgária, Csehország, Crna Gora, Horvátország, Macedónia, 

Németország, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia 

és Ukrajna területén folyna kutatás372.

A  kiválasztott  idősík  a  19.  sz  közepénél  semmiképp  sem  lehet 

korábbi és a 20. század közepéig húzódna. A kérdések száma 40 és 50 

között  mozoghat.  A  kérdéskörök  a  szláv  nemzetek  többségénél 

vizsgálható  kérdésekből  állnának  össze.  A  vizsgálat  tárgya  a  szlávok 

hagyományos  kultúrája  lenne,  de  közben  a  szomszédos  népek  is  a 

vizsgálat tárgyaivá válnának.

A Szláv Néprajzi  Atlasz gondolatának ösztönzője egy akkor  még 

csak folyamatában lévő nyelvi atlasz részeredményei voltak. A szláv nyelvi 

atlasz  ekkor  még  nem  kerül  kiadásra,  de  1978-ban  és  1988-ban  már 

kézzelfogható eredményei vannak a koordinált tevékenységnek.373 

372 Benza, M. 1995. 88.
373 Benza, M. 1995. 87.
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A  következő  regionális  atlasz  ötlete  a  Szláv  Néprajzi  Atlasszal 

párhuzamosan vetődik fel, és gyakorlatilag az előbbivel azonos pontig, a 

tervezés fázisáig jut el.

J.O.  Dzendzelivśkyj  1970-ben egy több országra kiterjedő nyelvi-

néprajzi atlasz tervéről számol be, melyet már felvetés szintjén 1963-ban 

bemutatott: a Kárpátok Nyelvi és Néprajzi Atlasza Románia egész területét 

annak  déli  és  délkeleti  részeinek  kivételével,  Ukrajna  részét,  Rzeszów, 

Krakkó,  Katowice  és  Opole  vajdaságokat  Lengyelországban,  Közép-  és 

Kelet-Szlovákiát annak déli részeinek kivételével, Észak-Morvaországot és 

Dél-Morvaország északi részeit tekintené vizsgálati területnek, ezen belül 

pedig  a  szláv  nyelvcsaládhoz  tartozó  népcsoportokat  kérdezné  ki. 

Előreláthatóan  100-120  km²-re  esne  egy  kutatópont.  A  LEAKK 

(Linguistisch-ethnographischen Atlasses der karpatischen Kultur) kérdőíve 

a  különböző  gazdálkodási  módokat  is  figyelembe  venné.374 Összesen 

huszonöt kérdéskört javasol az állattartás, vadászat, halászat, méhészet, 

az állat-és embergyógyászat, az ember és állat testrészeinek elnevezései, 

a  takarmány  elkészítése,  a  falusi  gazdaság,  a  népi  építőművészet,  a 

szállítás  és  közlekedés,  a  háziipar,  a  népi  időjárásra  vonatkozó 

terminológia,  a  viselet,   az ételkészítés,  a  néphit,  a tabu,  démonológia, 

díszítőművészet, a pásztorfolklór, hangszerek és onomasztika területéről. 

A  tanulmány  nem közöl  bővebb  tájékoztatást  a  projektum koordinációs 

központjáról  és  egyéb  fontos  szervezési  kérdésekről  sem,  melyek  a 

munkálatok végzéséhez elengedhetetlenek lennének. A terv állapotában 

maradt atlaszok sorát a terjedelmi korlátok miatt nem szándékozom tovább 

gazdagítani.

374 Dzendzelivśkyj. A. 1970. 251-253.
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5.3. A megvalósult atlaszok

5.3.1. A Kárpát-medence Nyelvjárási Atlasza

Néprajzinak  tekinthető  térképek  a  házra,  annak  berendezésére 

vonatkoznak.  Nemzetközi  kutatócsoport  végezte el  a  kérdőíves munkát, 

amit  a  továbbiakban  összegyűjtöttek  és  megjelentették.  Számunkra  a 

házberendezés elnevezései  jelenthetnek a rokonsági  terminusok mellett 

ezesetben használható adatokat.

Magyar, ukrán, cseh, szlovák, jugoszláviai, lengyel, romániai szakemberek 

közös  munkájáról  van  szó,  aminek  eredményeit  a  moldáv  fővárosban, 

Kisinyovban adták ki 1989-ben. A bevezető kötetet Skopljeban jelentetik 

meg 1988-ban.

Analitikus térképeken, nyelvészeti  áreákban mutatják be bizonyos 

elemek elterjedtségét.  Egy térképen egy fogalom található,  valamint az, 

hogy  mit  értenek  rajta,  mire  használják.  A  könyv  bal  oldalán  a  helyi 

megnevezés,  jobb  oldalon  a  térkép  látható.  Ezt  követi  a  térképre  nem 

vetített adatok halmaza.

5.3.2. Atlas Lingvarum Europae

Nyelvjárási  atlaszok  sorában  a  legtekintélyesebb  vállalkozás  a 

természeti  jelenségek,  világképre  vonatkozó  kérdések  között  a 

szivárványban levő zoomorf és antropomorf alakok neveire is rákérdeztek, 

ami egyik legkellemesebb meglepetés volt számomra. 

A  nyelvjárási  atlaszok  áttekintése  megerősítette  a  bevezető 

sorokban  jelzett  aránytalanság  meglétét.  Ennek  ellenére  felsorolás  és 

bizonyítás szintjén áttekintettük azokat.
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6. A néprajzi atlaszok korszakai

A  bemutatott  példák  alapján  nyilvánvalóvá  vált,  az  atlaszok 

megjelenése,  készítése  kapcsán  nemcsak  a  néprajzi  atlaszok,  de  a 

felsorolásra  került  többi  tudományág  szemszögéből  is  elvégezhető  az 

eredmények  korszakolása,  ami  egyúttal  általános  is  tanulságokkal 

szolgálhat.

Barabás  Jenő  a  rendelkezésére  álló  adatok  alapján  három 

korszakot határoz meg: az első a 20. század húszas éveivel zárul, ezt a 

két világháború közti időszak követi, míg a harmadik szakasz a második 

világháború utáni időszak. Korszakolása során a nagy atlaszeredményeket 

tekinti mérvadónak, hiszen a második szakasz jellegzetes vonását a német 

és lengyel néprajzi atlasz megjelenésében, a harmadik szakaszban pedig 

az orosz és svájci atlaszmunkálatokban látja. Miután a rendelkezésre álló 

anyag  lehetőséget  nyújt  a  korszakhatárok  kibővítésére  és  módszertani 

sajátosságok  mentén  történő  elemzésére,  az  alábbiakban  kísérletet 

teszünk  további  korszakok  meghatározására.  Kétségtelen  tény,  hogy  a 

nagy  világégések  olyan  területi-közigazgatási  változásokat,  illetve 

népességmozgást  eredményeztek,  melyek  lényegesen  befolyásolták  a 

vizsgált csoport (népesség, a vizsgálat kiterjedése) dimenzióit, ami alapján 

a hármas korszakolás igazolt  és indokolt  volt.  Ennek kapcsán meg kell 

állapítanunk, hogy a néprajzi, bizonyos esetben a nyelvi-néprajzi, történeti-

néprajzi  atlaszok  munkálatai  és  eredményei  –  a  vizsgált  témakör 

szóhasználatával  élve – olyan ”zónákat”  hoznak létre, melyek valójában 

pontosítják a történelmi szemléletű korszakolást.

A  kronológiai  beosztás  bővítése  során újabb csoportok  kialakítására 

vállalkozunk:  ez  a  historikus  etnokartográfia,  illetve  a  kartogramok 

csoportja,  valamint  a  már  bemutatott  három  korszak  utáni  időszak 

kartográfiája, amit kis- és nagyrégiók kartográfiája jellemez. Ennek alapján 

a kronológiai tengely hat időszakot tartalmaz:
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1. Historikus (proto) etnokartográfia

2. Kartogramok megjelenése

3. A 20.  század húszas éveivel  bezáruló,  kartogramok készítésével 

jellemezhető szakasz

4. A két világháború közötti szakasz

5. A második világháborút követő szakasz

6. A regionális és nemzetközi atlaszok kora

A  másik  tengely  elemeit  a  „kartográfiai  iskolák”,  a  módszertani 

értelemben  vett  újítások  alkotják.  Be  kell  vallanunk,  ennek  kialakítása 

során  sem  függetleníthettük  magunkat  teljes  egészében  a  kronológiai 

szemlélettől,  ugyanakkor  a  feltételezett  zónák  jelölésére  alkalom 

mutatkozott.

A függőleges tengely elemei:

1. Historikus kartográfia, nemzetiségi kartográfia

2.  Nyelvi  atlaszok  (Gillérion,  Jaberg-Jud)  nyomán  készült  regionális 

atlaszok

3.  A  néprajzi  atlaszok  készítésének  első  szakasza  (német  és  lengyel 

néprajzi atlasz)

4. Nemzetközi atlaszok készítésének ötlete 1937 után (EAE, ALE)

5.  Történeti-néprajzi  és demográfiai  néprajzi  atlaszok (Szovjetúnió  1945 

után)

Az elmondottak alapján egy hat oszlopból és öt sorból álló mátrix 

alakul ki.  A mátrix egyes mezői — a kartográfiai  tevékenység jellegéből 

adódóan — üresen maradnak, míg más mezők igen gazdag adathalmazt 

eredményeztek. A történetiséget szem előtt tartva a következő tanulsággal 

szolgál elemzésünk:
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1. Az általunk historikus etnokartográfiának nevezett térképek a 10. 

századtól, nagyobb számban a 15. és 18. század között láttak napvilágot, 

és  gyakorlatilag  a  felvilágosodás  időszakában  szűnik  meg  készítésük 

gyakorlata.

2.  A statisztikai adatokat felhasználó kartogramok megjelenésének 

időszaka  a  18.  század  és  a  20.  század  eleje.  A  nemzetiségi  eloszlás 

térképen  történő  ábrázolásának  első,  magyar  képviselője  Korabinszky 

János,  aki  1793-ban  már  megszerkeszti  első  néprajzi-nemzetiségi 

térképét.  Ettől  korábbi,  gyakorlatilag  vallási  (nemzetiségi)  eloszlást 

ábrázoló  térkép  készül  Coronelli  jóvoltából  1690-ben  a  Skadari-tó 

környékének  lakosságáról.  A  Korabinszkyval  indított  sort  Oetzel, 

Csaplovics  1821-es  térképei,  Ljudevit  Gaj  1838-ban,  Safárik  1842-es, 

Köppen 1851-es oroszországi, valamint Czoernig 1855-ös térképe követi. 

A  tudományosság  iránt  támasztott  igény  az  államigazgatás 

szükségleteinek  kielégítése  terén  a statisztikai  (adózás,  népességszám) 

módszer megszületését és fejlődését vonta maga után. Playfair már 1786-

ban  felveti  annak  lehetőségét,  hogy  a  statisztikai  adatokat  térképen 

ábrázoljon,  amit  1801-ben  felületdiagramok  készítésével  valósít  meg. 

Quetelet 1827-ben belgiumi területen végzi el a statisztikai adatok térképre 

vetítését.

John Snow pontábrázolással  készült  ”koleratérképe”  1855-ben az 

első  olyan  térkép,  amely  nem  csak  illusztrál,  hanem  következtetések 

levonására  alkalmas. A  nemzetiségi  mozgalmak  bizonyító-illusztratív 

térképeinek sorában kell említenünk Gane román térképét 1900-ból, illetve 

Andonović 1903-as térképét. A magyar néprajzi térképészet nemzetiségi 

térképei közül az első világháború előtti időszakra esik a Balogh Pál-féle 

1902-es,  illetve  Cholnoky  1906-os  térképe.  A  1910-es  népszámlálás 

alapján készül el Teleki Pál térképe.
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3.  A  20.  század  húszas  éveivel  bezáruló,  néprajzi-nyelvi 

kartogramok  készítésének  szakasza.  Meitzen  1882-ben  6  különbözõ 

háztipus táji elrendezõdését mutatja be. Késõbb egyes településtípusok és 

építmények elterjedésérõl készít hasonló munkát. 375

Sebillot 1893-ban néprajzi és nyelvi jelenségek alapján a francia és 

a breton nép közti határ megállapítását célozza meg. Mellette még Gilléron 

munkássága  kiemelkedõ.  A  század  elején  Pessler  a  szász  parasztház 

típusainak  elterjedését  vizsgálja.  A  tipológiai  szemlélet  hatása  alatt  a 

morfológiai elemeket túlbecsüli.376 A magyar munkák sorát Bellosits 1902-

ben  a  nyári  napfordulóról  publikált  térképe  nyitja.  Az  elsõ  világháborút 

megelõzõen Jankó, Bátky, Róheim, Solymossi tevékenysége említhetõ.377

Itt kell említenünk még Cvijić378 nevét is, hiszen kétkötetes munkájában a 

térképeket bizonyítás céljából közli alig leplezett tendenciózussággal. 

4. A két világháború közötti szakasz379.  A néprajzi atlasz gondolatát 

igazában a  K.  Jaberg-  J.Jud-féle  atlasz  lendítette  elõre.  A  világháborút 

követõen kezdõdött a munka, 1928-ban jelenik meg az elsõ kötet, 1940-ig 

gyakorlatilag évente újabb kötet lát napvilágot. (K. Jaberg -J. Jud Sprach- 

und sachatlas Italiens und der  Südschweiz.  Halle.  1828-1940.  I-VIII.)  A 

népélet  szóanyagából  indultak ki,  és néprajzi  rendszer alapján történt a 

csoportosítás, amit P. Scheuermeier közremûködésének tulajdoníthatunk. 

A szóanyag mellett  rajzokat is közöltek, néhány lapon380.  Összesen 990 

helységbõl van adatunk, a címben is jelölt területek mellett Szicíliából és 

Korzikáról is.

A nyelvatlasz létrejötte után a román nyelvatlasz is megszületik (1938 és 

40 között három kötet).
375 Meitzen. A. 1882. 32.
376 Pessler, 1906.
377 Barabás 1963. 25.
378 Cvijić J. 1922. 
379 Schippers meghatározása szerint az atlaszkészítés “aranykora”. Schippers, Th.K. 2000. 629.
380A bölcsõrõl, tésztaszaggatókról, teknõtartókról, tûzszerszámokról, kõ- és fafeldolgozó eszközökrõl, az 
erdõmunka szerszámairól, különbözõ háztartási edényekrõl és bútorokról láthatók ábrák.
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K.  Moszynski  néprajzi  atlasza  az  elsõ  valóban  néprajzinak 

tekinthetõ atlasz (Atlas kultury ludovej w Polsce. I-III.  1934-36. Kraków). 

Ekkor már folynak a német néprajzi atlasz munkálatai (Atlas der deutschen 

Volkskunde. Berlin 1937-39. a továbbiakban ADV).381

Ezt a kettõt Barabás a nyelvi atlaszok hatására létrejött munkáknak tekinti. 

A nyelvészek mellett  a kartográfiai módszer is termékenyítõleg hatott az 

atlaszok létrejöttére,  de gyakorlatilag minden társadalomtudomány terén 

kifejtette  hatását.  Gennep  pontmódszerrel  száz  Savoya-i  község 

szokásanyagát  térképezte.382 Emellett  a  francia  fizikai  antropológia 

eredményei is jelentõsek, a kutatások eredményei ma is meghatározóak.

A  század  húszas  éveitõl,  az  atlaszmunkálatok  térhódításával  a 

módszeresség igénye is komolyabb teret kap.

A szakaszra  jellemző minõségi  változást  Lithberg  1918-ban a Nordiska 

Museet mozsárgyûjteményérõl publikált térképe jelentené. Ezzel kezdetét 

vette  a  múzeumi  tárgyak  bevonása  a  vizsgálatba,  ami  hozzájárult  a 

történeti-néprajzi atlaszok adtbázisának feltöltéséhez is.

Az  idõszakra  jellemzõ,  hogy  a  jelenségek  térbeli  elrendezõdésébõl 

kirajzolódó  problémák  jelentik  a  vizsgálat  alapját.383 A  két  világháború 

közötti időszakban veszi kezdetét a Svácji Néprajzi Atlasz elkészítése, de 

megjelenése  miatt  inkább  a  háború  utáni  időszak  eredményei  közé 

sorolhatjuk.

5.  A  második  világháborút  követő  szakasz. Az  atlaszkészítési 

hullámot  az  ÖVA  indítja  meg,  valamint  azok  a  nemzetközi 

kezdeményezések,  melyek  egy európai  atlasz  kapcsán felhívják  a  honi 

kutatók figyelmét a kartográfiai módszer fontosságára. A szakasz tehát az 

ötvenes évektõl  a  nyolcvanas évek elejéig  tartott.  Az utóbbi  húsz év a 

381 Barabás J. 1955.409.
382 Gennep. 1937. I. 86.
383 Barabás J. 1963. 25. Említi Aubin-Frings- Müller 1926. és  Geramb 1925.
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regionális  atlaszok helyi  változatainak,  a  megyei  és  tartományi,  esetleg 

kisebb régiót feltérképezõ vállalkozásoknak kedvezett. 

5.1. Történeti-néprajzi és demográfiai néprajzi atlaszok (Szovjetúnió a II vh 

után). A szovjet atlaszmunkálatok kivonatos bemutatását már elvégeztük. 

A  közép-európai  atlaszoktól  némiképp  eltérő,  demográfiai-  és  történeti-

néprajzi  tevékenységük  a  második  világháború  után  válik  dominánssá, 

eredményeinek egyik része a volt Szovjetúnió területén gyűjtött anyagból 

áll384,  a  másik  a  világ  népeit  statisztikai-demográfiai  módszerrel 

feltérképező módszer terméke, ez utóbbiak a 20. század ötvenes-hatvanas 

éveit jellemzi.385

6. A nemzetközi és regionális atlaszok, a határ és régió kérdései.   

A nemzetközi atlaszok készítésének időszaka egy elméleti felvetéssel 

kezdődik:  Melliet  1928-ban  –  vélhetően  a  német  néprajzi  atlasz 

előkészületei  és  terepi  gyűjtéseinek  eredményeként  –  felveti  a  több 

országra  kiterjedő  atlaszmunkálatok  szükségességének  és 

hasznosságának  kérdését.  Ez  a  Jaberg-Jud-féle  atlasz  első  kötetének 

megjelenésének éve, ami még inkább bizonyítja a több országra kiterjedő 

atlaszmunkálatok lehetőségét. Sajátos módon a nyelvi atlaszok lesznek a 

második világháború hatvanas éveitől azok, amelyek a nemzetköziséget a 

munkacsoportokon belül folyó munkálatok során érvényesíteni tudják.386 

 A hetvenes  évek a finn és svéd atlaszok megjelenésének évei, 

ugyanakkor  intenzív  munka  folyik  a  magyar,  az  osztrák,  a  román 

atlaszokon.  A  hetvenes  évek  másik  jellemzője  a  nemzetközi  (nyelvi  és 

néprajzi)  atlaszok készítése,  helyenként  sikeres realizálása is.  A nyelvi-

néprajzi atlaszok nyugat-európai kiadása ugyancsak a hatvanas-hetvenes 

384 Aleksandrov, V. A. 1967.,  Aleksandrov 1975., Bruk, S.I. 1964., Avanetsov – Aleksandrov – Bruk 1967., 
Ponomarjov 1999.
385 Brik, S.I. 1959a, Bruk, S. I. 1959b.,
386 Deanovic, M. 1963a. egy Mediterrán atlaszról, ugyanő Deanovic M. 1963b a Balkán térségének atlaszáról, 
Dzsendelivskyj J.O. 1970, 1989 a Kárpátok nyelvi atlaszáról számol be.
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évek jellemzője, de az ilyen irányú tevékenység a második világháború óta 

töretlenül folyik. 

Módszertani  értelemben  újítást  a  nyolcvanas-kilencvenes  évek 

hoznak, amikor a számítógép-adta lehetőségek gyakorlati  alkalmazására 

is sor kerül. Ennek okát az újból felvetett kérdések korszerű eszközökkel 

(számítógéppel)  történő  feldolgozhatósága  tette  lehetővé,  és  főként  az 

ötvenes  években  “kézzel”  sikeresen  elvégzett  több  jelenség 

egymásravetítésének  módszerét  alkalmazó  gyakorlat  alapján 

megfogalmazott  határ,  régió  fogalmak  formálták387  Miután  a  hetvenes 

években  ezek  a  kérdések  újból  aktuálissá  váltak,  az  elemzés  és 

értelmezés  jelentős  része  ennek  céljából  történt.  Meg  kell  jegyeznünk, 

hogy az adatok analitikus elemzésére már korábbi, etnológiai adatbázisok 

is  módot  adtak388,  és  vélhetően  a  továbbiakban  is  számos  esetben 

találkozhatunk a számítógép segítségével készült felhasználói programok 

néprajzon belül történő alkalmazásával, illetve a számítógépen keresztül 

megjelenített audio-vizuális adatbázisok gyakorlati  felhasználásával.

A lejegyzettek alapján röviden összefoglalható, hogy lényegében — 

intenzitás és mennyiség tekintetében — két hullámhegyrõl  beszélhetünk 

az  atlaszkészítés  kapcsán:  az  elsõ  hullámhegy  a  huszas  évek  végén 

kezdõdik és a második világháború töri meg ívét. A második hullámhegyet 

a  világháború miatt  megszakadt  atlasztevékenység befejezése,  valamint 

az ahhoz újonnan csatlakozott nagy nemzeti atlaszok készítési szándéka 

duzzasztotta.

Az idő és módszer mátrix kivonatos elemzése is tanulságos: a szó 

szoros  értelmében  vett  néprajzi  atlaszok  készítése  az  első  világháború 

387  Weiss, R. 1951., Erixon, S. 1957. Bringéus, N-A. 1972., Talve, I. 1973-74. Gajek J. 1974b.
388 Murdock, 1969. Spencer-Johnson 1974.
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után kezdődik, a nyelvi atlaszok kétségtelenül ösztönző hatással vannak 

az  elméleti  kérdések  kidolgozására.  A  20.  század  húszas  éveiben  a 

német,  a lengyel,  a svéd, finn, észt,  később a francia atlaszmunkálatok 

indulnak  el.  Az  ADV  térképlapjainak  kiadása  újabb  hullámot  indít  el  a 

holland,  belga,  olasz,  svájci,  magyar  néprajzosok  körében.  A háborútól 

közvetlenül  nem sújtott  országokban  a  negyvenes  évek  elején  is  folyik 

munka,  de leginkább az összegyűjtött  anyag  elemzése történik  meg.  A 

második világháború után a kartográfia korábbi gyakorlatával, elsősorban 

Közép-Európában  szándékoznak  szakítani,  ezért  önálló,  de 

módszertanában az ADV-tól nem függetleníthető atlaszok készülnek, mint 

a magyar, osztrák. A szovjet atlaszmunkálatok külön utat követnek, de a 

néprajzi kartográfiai eredményeket már felmutató lengyel atlasz, vagy az új 

koncepción  alapuló  holland-belga  atlasz  megjelenése  is  a  20.  század 

hatvanas éveire tehető.

Az  európai  néprajzi  atlaszok  régiók  szintjén  ugyan  mutatnak 

bizonyos  hasonlóságot  a  tematika  kialakításában  és  a  kérdésfeltevés 

módjában, ugyanakkor szinte lehetetlen az összes európai néprajzi atlasz 

„mutatójának”  elkészítése:  míg  a  „keleti”  atlaszok  (az  Orosz  Történeti-

Néprajzi Atlasz, a második Lengyel  Néprajzi Atlasz, a Baltikum Néprajzi 

Atlasza,  Ukrajna,  Fehéroroszország  és  Moldávia  Néprajzi  Atlasza,  a 

Román  Néprajzi  Atlasz  áttekinthető  eredményei)  a  készítés  minden 

szakaszában  a  leíró  térképészetet  és  elsősorban  az  anyagi  kultúra 

kérdéseit részesíti előnyben, addig a „nyugati” atlaszok ( Osztrák Néprajzi 

Atlasz,  Német  Néprajzi  Atlasz,  Svájci  Néprajzi  Atlasz)  a  folklór 

tárgykörében  kutat  inkább  és  a  jelenségek  funkcionális  megközelítését 

tekinti  feladatának,  a  „puha”  adatokat  ábrázolva.  A  „középső”  tengely 

(Közép-Európa,  Észak-Európa  atlaszai)  a  mindkettő  jegyeit  magukon 

viselik:  egyrészt  leíró  jellegűek,  másrészt  a  jelenségek  működésének 

modellezését kísérlik meg.
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Az atlaszok egyike sem mutatta be a népi (hagyományos) kultúra 

összes  jelenségét  és  szeletét,  így  a  térképlapok  alapján  történő 

következtetések levonása után könnyen zsákutcába kerülhetnénk389.

Amit  megtehetünk,  az  bizonyos  jelenségek  elterjedése  kapcsán 

használható  térképlapok  és  források  táblázatos  bemutatása.  Az 

összehasonlítás  bonyolultságát  harminc  tetszőlegesen  kiválasztott 

jelenség példáján mutatom be: ennek alapján a jelenség kiterjedtségére is 

nagy fenntartásokkal ugyan, de következtethetünk (II. számú függelék 1. 

számú tábla).

Utaltunk rá, hogy az atlaszok nemzeti jellegüknél fogva elsősorban 

a saját kulturális jegyeik térbeli kiterjedésére helyezik a legfőbb hangsúlyt, 

és bizonyos jelenségek nemzetközisége a korábbi kutatások eredményeit 

ismerve  megkérdőjelezhetetlenek.  Ahhoz,  hogy  egy  meghatározott 

jelenségcsoport összehasonlítása megtörténhessék, először a térképlapok 

összehasonlításának  kell  megtörténnie.  Erre  a  Kárpát-medencében 

végzett  kutatások  és  megjelent  atlaszok  mutatkoznak  megfelelőnek, 

számos  közös  vonás  okán.  Az  összehasonlításra  kerülő  öt  atlasz  (a 

Magyar  Néprajzi  Atlasz,  a  Szlovák  Néprajzi  Atlasz,  a  Magyarországi 

Szlovákok Néprajzi  Atlasza, Szolnok megye Néprajzi  Atlasza valamint a 

Vajdasági  Magyarok  Néprajzi  Atlasza)  meglepően  kevés  közös  elemet 

tartalmaz: a nemzeti jelleg, illetve a regionális jelleg kidomborítására tett 

erőfeszítések eredményesnek  bizonyultak390.  A  párhuzamok bemutatása 

azonban haszonnal jár, hiszen bizonyos jelenségek megléte vagy hiánya 

további  magyarázatokra  ad  módot.  Minden  atlasz  egyedi,  sajátos. 

Összehasonlításra csak a kulcsszavak mentén nyílt  lehetőség, ezért  az 

összehasonlító  táblázatok  kialakításakor  első  lépésben  a  kulcsszó  és 

annak  funkcionális  szövegkörnyezete  (pl.  tej  feldolgozása,  a  ház 

389 Csupán egy igen hétköznapi példa: a gyógyászat csak elvétve szerepel a térképlapokon, ennek ellenére 
nehezen képzelhető el, hogy nem volt vagy nincs a betegségekre vonatkozó képzet vagy gyógyítási gyakorlat 
az adott területen.
390 Minden atlasz – kimondatlanul ugyan – szerkesztése során egyedi, sajátos arculatot kap, és egyúttal az 
egyediségre is törekszik. A törekvés nem öncélú, hanem a jobbítás, korszerűsítés eszméje formálja.
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elnevezése stb.) képezte az összehasonlítás alapját (II. számú függelék 2. 

számú tábla).  Az így elkészült  táblázat a térképlapokat használó,  illetve 

újabb  kérdőívet  készítő  számára  is  hasznos,  hiszen  az  atlaszok 

diakronitása  okán  elsősorban  a  korábbi  eredmények  szolgálhatnak 

kiindulópontként.

7. Amit Vajdaság magyar néprajzi hagyományairól tudhatunk

A köztudat napjainkban már rögzült tényként kezeli Vajdaság, mint 

területi egység létét, annak jól érzékelhető politikai és földrajzi határaival 

együtt.  A  regionális  öntudatra  ébredés  azon  hátrányos  döntések 

sorozatának  eredménye,  melyek  a  kilencvenes  években  hatottak  a 

legnagyobb mértékben azzal,  hogy egy korábbi,  lényegesen kedvezőbb 

légkorű időszak emlékeit ébresztették.391

 A  határozott  “mi-tudat”,  a  különállóság hangsúlyozása  Vajdaság 

esetében — úgy tűnik — egyre inkább egy területi, mintsem nemzetiségi 

alapon  történő  szegregáció  jeleit  mutatja.  A  ma  fogalmi  rendszerében 

használt  Vajdaság  határai  részben  természetes,  részben  pedig  politikai 

határok. Északon országhatár választja el a Nagyalföldtől, keleten pedig a 

Bánság (vajdasági szóhasználatban Bánát) romániai  részétől.  A politikai 

határok  kialakításakor  gyakorlatilag  azonos  nemzetiségi  összetételű 

lakosság élt a határ mindkét oldalán. Délen és nyugaton a Duna Vajdaság 

(egyben  a  hajdanvolt  megyehatár)  évszázados  természetes  határa. 

Szerémség csak az 1945-ös, köztársaságok közötti területrendezés során 

válik  Vajdaság  részévé.  Ennek  szellemében  a  politikai  határok 

mesterségesek,  amit  számtalan  társadalomtörténeti  tanulmány  is  híven 

bizonyít. 

391 Minthogy  a  regionális  öntudat  kialakulása  egy  vélt  vagy  valós  kiváltság  csorbulásának 
eredménye  is  lehet,  ez  a  jelenség  nem áll  példa  nélkül  a  néprajzi  irodalomban.  Számos,  “mi-
tudattal” rendelkező etnikai csoport kialakulása köszönhető hasonló körülményeknek.
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7.1. A vajdasági magyarok néprajzának kutatástörténete 

A  jugoszláviai  -  egyúttal  vajdasági  -  magyar  néprajz 

kutatástörténetének  összefoglalása  a  20.  század  ötvenes  éveitől  több 

alkalommal megtörtént392. Ezek újabb szintézisét - megítélésem szerint - 

nem  ehelyütt  kell  elvégezni,  mint  ahogy  eltekintünk  a  folklorisztikai, 

társadalomnéprajzi  és  etnográfiai  gyökerek,  a  “legelső”  eredmények 

feltárásától  is393.  E tanulmány ennek ellenére nem téveszti  szem elől  a 

tudománytörténetben  mérföldkőnek  tekinthető  eseményeket  és  a  jeles 

személyek tevékenységét.394 

Az  érintett  időszakban  négy  szakasz  különböztethető  meg, 

melyeket az impériumváltások láttak el cezúrával: az első szakasz 1918-

cal zárul, ezt egy több mint két évtizedig tartó, a magárahagyottságtól az 

útkeresésig és szociális érzékenységig húzható képzeletbeli skála mentén 

formálódó időszak követ, a harmadik szakasznak az 1941 és 1945 közötti 

időszakot, negyediknek az 1945 utáni időszakot tekinthetjük. Az időszakok 

eltérő szellemiséget és szemléletet képviseltek.

392 Bóna J. 1953. Kósa L. 1972, Katona I. 1974, Égetõ M. 1975, Gunda B. 1979, Voigt V. 1983. 
Katona I. 1983., Sulhóf J. 1952, Bori I. 1976., Jung K. 1983. Bori I. 1982. és Bori I. 1993.
393 Ennek okán kimarad a klasszikusnak tekinthetõ “elsõ” fõszövegbe emelése is: (Bátya,  bátya, 
mely  az  út  Becskerekére?  /  Uram,  uram,  ez  az  út  Becskerekére!)  Ugyanakkor  Bori  I.  1971, 
valamint Bori I. 1993 és Kósa L. 1972 eme neves történeti emlékkel kezdi néprajzi áttekintését.
394 A bemutatásra kerülő anyag és időszak sajátossága, hogy személyekhez és e személyek körül 
formálódó műhelyekhez, illetve folyóiratokhoz köthető legszerencsésebben (különösen jellemző ez 
a  két  világháború  közti  időszakra),  ami  egyúttal  a  kutatásban  tapasztalható  aránytalanságok 
tekintetében felmerülő kérdéseinkre is választ adhat: amint azt bemutatásunk is híven bizonyítja, a 
négy  megye  területén  folyó  kutatást  az  egy-  vagy  többszemélyes  intézmények  érdeklődése  és 
tehetsége határozta meg.
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7.1.1. Néprajzi kutatás az első világháború végéig (1918-ig) 

 

Az első időszakban elsősorban a szlavóniai magyar falvak keltették 

fel  a  kutatók  figyelmét,395 ugyanakkor  igazságtalanok  lennénk,  ha  úgy 

jegyeznénk  meg,  hogy  Bácska  és  Bánát  alulmaradt  volna  a  néprajzi 

buzgalomban. Erdélyi  János gyűjtői  között  találunk muzslyai,  becskereki 

illetőségűeket  is,  de  torontáli  és  Pétervárad-környéki  adatközlőket  is.  A 

gyűjtők  Ipolyi  Arnoldnak  Török-  és  Magyarkanizsáról  szolgáltatnak 

adatokat,  Kiss  Áronnak  kúlai,  törökbecsei,  bajsai,  padéi  és  csáktornyai 

munkatársai vannak. 

A századvéget megelőző két évtizedben egyesületek és társaságok 

alakulnak, melyeknek célja a közös érdeklődésű személyek egybegyűjtése 

volt. A gyűjtőtevékenység és ezáltal a múzeumok ügyének felkarolásására 

Bács-Bodrog vármegyében Zombor és Szabadka mutatott hajlandóságot: 

az  előbbi  mint  megyeszékhely,  az  utóbbi  mint  a  tőkekoncentráció 

központja: a Zomborban megalakított Bács-Bodrog vármegyei Történelmi 

Társulat köré olyan emberek gyűlnek, mint Margalits Ede, Dudás Gyula, 

Thim  József,  Iványi  István,  Gubitza  Kálmán,  Szentkláray  Jenő,  Ortvay 

Tivadar, Bellosits Bálint, de említhetnénk Holzmann (Hajnal) Ignácot is. A 

Társulat  folyóirata  az  1885  és  1917  között  megjelenő  Bács-Bodrog 

vármegye Történelmi Társulat Évkönyve396. A Magyar Nyelvőrön kívül az 

395 A reformkorban Hoblik Márton “Parasztlakodalmi szokások Verőcze vármegye három s Szerém 
egy magyar falvaiban” címmel közöl munkát a Tudománytárban 1834-ben. Szarvas Gábor 1874-
ben  a  “drávaelvi  magyar  falvakat”  figyeli  meg,  nyomában  Balassa  József  publikál  nyelvjárási 
tanulmányokat.  1911-ben Garay Ákos néprajzi szempontból is értékes  leírást  közöl “Szlavóniai 
régi  magyar  faluk”  címmel,  de  értékes  fényképsorozatot  is  készít  “emberekről,  viseletről, 
építkezésről”. Dobanovciban Patkó Olivér végzett gyűjtést (ispiláng), Erdővégről Neuhard János 
népdalszövegeket, meséket, balladákat küld be az adattárba. A Magyar Nyelvőr első évfolyamában 
jelenik  meg  a  muravidéki  Dobronakból  származó  mese  (Fatér  József  közli),  míg  a  második 
évfolyamban (1873) (Penavin O. 1993. 5-6.), Borcsa Mihály hosszúfalusi mesét publikál (Penavin 
O. 1993.6-7.).
396 Összefoglalását lásd: Káich K. 1984.
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Ethnographia397,  valamint  a  Néprajzi  Értesítő  publikál  időnként  rövid 

tanulmányokat  a  majdani  Vajdaság  területéről,  a  korra  jellemző  módon 

legnagyobb  számban  bunyevác,  német,  szerb,  szlovák   és  ruszin 

anyagot.398 

A Társulat megalakulásának célja a hiánytpótló folyóirat létrehozása 

mellett egy megyei múzeum alapítása volt.399 E probléma legalább olyan 

sarkalatos  kérdése  néprajzi  kutatásunknak,  mint  az  időnként  jól-  vagy 

kevésbé  jól  működő  néprajzi  gyűjtőhálózat  megszervezése  volt.400 

Kétségtelen tény,  hogy a Borovszky-féle vármegye monográfia írása és 

kiadása, illetve a millenniumi ünnepség közvetlen eredményeképpen erőre 

kap a néprajzi érdeklődés, de egyúttal a további intézményépítés is.401

A zombori múzeum néprajzi gyűjteményének alapjait az a sokácok 

között végzett tárggyűjtés alapozta meg, melyet Szond, Vajszka, Bogyán, 

Szántova és Béreg helységekben végeztek 1894-ben.  Ezt  tizenöt  évvel 

később a dél-bácskai szerbek körében (Zsablja, Csúrog, Sajkás, Titel stb.) 

történő gyűjtés követi, aminek során újabb 74 tárgy kerül beleltározásra. A 

terepen történő gyűjtés eredményei mellett a zombori múzeum már az első 

világháború  előtt  megalapozza  méltán  jelentős  mézeskalács  és  húsvéti 

tojás gyűjteményét402.

A  gyűjtőhálózat  megszervezése  mellett  néprajzi  jellegű  és 

érdeklődésű kiadványok is napvilágot látnak. A sorban az első Margalits 

397 Pl. Bellosits B. 1902.
398 Kósa 1972. 
399 Versecen  már ezidőben működött  múzeum (Milleker  Bódog egyszemélyes  intézménye),  ezt 
követi a zombori, nem sokkal később Szabadkán alakul meg a mai múzeumoknak megfelelő baráti 
kör  belső  magja  1892-ben.  A  múzeumalapítás-kezdeményezések  sorában  kétségtelenül  előkelő 
helyet foglal el a Matica Srpska 1847 október 14-én megfogalmazott döntése, ahol “..egy majdani 
szerb  nép  régiségeit  és  nevezetetességeit  magába  foglaló  gyűjtemény...”  létrehozása  szerepelt 
célként. A kiállítás azonban csak 1900 július 12-én nyílott meg.
400 Az  már  intézménytörténeti  sajátosság,  hogy a  múzeumok elsősorban  egy  korábbi  régészeti 
anyag alapján születnek meg, majd a századforduló táján megerősödő néprajzi érdeklődés újabb 
gyűjteményeket teremt a már meglévők mellé.
401 1911-ben Nagybecskereken (a mai Zrenjanin) megyei múzeum nyílik, amibe például bekerül a 
néprajzi  szempontból  igen  értékesnek  tetsző szenthuberti  francia  telepesek tárgyi  emlékeiből  is 
néhány.
402 Bodor A. é.n. 20-25.
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Ede  “Bácskai  közmondások  és  szólásmondások”  című  kötete  (1877), 

Révész Hugó pedig “Bácskai  dalok,  mesék”  címen ad ki  egy kiadványt 

(1892),  amely  “egy  akkoriban  divatos  közizlést  tükrözött,  de  az  általa 

néprománcoknak nevezett szövegek között helyi balladák is találhatók, ami 

azt látszik bizonyítani, hogy e műfaj akkoriban fordult termőre Bácskában 

is”403.  A  szerző  (gyűjtő?)  fiatal  kora  arra  enged  következtetni,  hogy 

vélhetően  saját  szülőfaluja  és  lakhelye,  Bajmok  folklórkincse  indította 

kiadói vállalkozásra. A verbászi Kármán József 1877-ben Zomborban adja 

ki  “A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda” c. kötetét. A babonaság 

ellen íródott  könyv számos helyi  hiedelmet  közöl.  Váli  Dezső az Orvosi 

Hetilapban  közöl  szülészeti  babonákat  1899-ben.  Bellosits  Bálint  a 

Muravidéken  és  Bácskában  gyűjt  a  tárgyi  néprajz  körébe  tartozó 

emlékeket.  Bellosits  írja  a  Magyarország  vármegyéi  és  városai  sorozat 

Bács-Bodrog  vármegye  bunyevác,  Evetovics  János  a  sokac,  Hadzsics 

Antal a szerbek életét bemutató fejezeteket404. Bellosits következő munkája 

a 1907-ben a közismertté vált  “Útmutató néprajzi  tárgyak gyűjtésére”  c. 

ismertető.  Ez utóbbi megírását a zombori  múzeum néprajzi  osztályának 

bővítési  igénye  ösztönözhette.  A  világháború  előtt  gyűjt  Bartók  Béla 

Horgoson, amikor 40 népdalt jegyez le.405

Az első világháború előtti  néprajzi érdeklődés a számos gyűjtésre 

buzdító  felhívás  eredményeképpen  a  helyi  gyűjtők  nagy  számát 

mozgósította,  akik  a  Magyar  Néprajzi  Társaság  által  szorgalmazott 

gyűjtőhálózatban  vettek  részt.406 Csefkó  Gyula  adai  katonadalokat  és 

403 Bori I. 1993. 301.
404 Bellosits B. 1909. Evetovics J. 1909. Hadzsics A. 1909.
405 Bodor  A.  1994.  283.  Csupán  tudománytörténeti  adalék,  de  érdemes  lejegyezni,  miszerint 
Herman Ottó, a polihisztor, az 1867 utáni időszakban tetteivel teljesen elszigetelődő Kossuth-párti 
néprajzkutató,  halászatunk egyik jeles leírója Mosztonga-parti adatait  családi  kapcsolatok révén 
szerzi és 1874-ben Magyarország pókfaunája egyes fejezetei Doroszlón születnek.
406 Úgy tűnik, a feledés homályába vesztek azok a buzgó emberek, akik nem sorolhatók a képzett 
néprajzosok közé - ha egész tárgyilagosak akarunk lenni, ilyenekről 1929-ig, a szegedi egyetem 
Néprajz  Tanszékének  megnyitásáig  eleve  nem  beszélhetünk  -  akik  munkájának  gyümölcse 
csendben  porosodik  többek  között  a  budapesti  Néprajzi  Múzeum  Ethnológiai  Adattárában. 
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babonákat  gyűjt  (1901)407.  S(z)inkovich  Jenő  adorjáni  gúnyneveket, 

gúnyverseket, borköszöntőket küld be az adattárba408.

 Apatinban elsősorban a német hagyományok kerülnek napvilágra 

Leidecker  János,  Jurg  János  (Hans  Jurg),  Wahl  Ignác  jóvoltából409. 

Scultéty  Nata 1914-ben az ispilángról  küld  dolgozatot.410 Évszám nélkül 

kerülnek  az  adattárba  Bajmokról  a  Révész  Ernő  által  gyűjtött  találós 

mesék, mondókák, népdalok.411 

Bácsból offerek rajzait közli Gubitza Kálmán 1907-ben412. Az adattár 

betűrendes mutatójában Bácsföldvárnál találkozhatunk először Holzmann 

(később Hajnal)  Ignác nevével.  Elsősorban vegyes  hiedelemanyagot  és 

“babonákat”  gyűjt  nemcsak  Bácsfölváron413,  Bácsszentivánon,  de 

Cservenkán, Veprődön, Paripáson, Bácspetrőcön (ez már szlovákok lakta 

falu),  Pincéden,  Újszentivánon,  Torzsán is.414 Holzmann Ignácz szerepe 

ezidáig  ismeretlen  volt,  jóllehet  gyűjtőtevékenysége  nem  maradt  teljes 

egészében kéziratban, másrészt nemcsak a német nemzetiségűek, hanem 

Anélkül,  hogy  az  így  összegyűjtött  adatok  dokumentaritását  kétségbe  vonnánk,  felsoroljuk  a 
jelentősebb gyűjtőket akik a néhai Bács-Bodrog vármegye különböző településein tevékenykedtek 
a világháború előtt.
407 Ethnológiai Adattár (a továbbiakban EA) 3577. Az egyébként Hosszúfaluban (Brassó vm.) lakó 
gyűjtőt a Magyar Nyelvőrben megjelenő felhívás ösztönzi cselekvésre.
408 EA 3718 és EA 644. S(z)inkovich Jenõ a Folklore Fellows gyûjtésre buzdító felhívásának tesz 
eleget A gyûjtõ a Nyitra vármegyei Nyitrabajnáról származott, a jelzet alatt szereplõ gúnynevek a 
Magyra Nyelvõr hasábjain már megjelentek.
409 A szokásleírások, gyermekfolklór mellett a “kripili” is lejegyzésre kerül ez utóbbi gyűjtő 
jóvoltából.
410 EA 5163.
411 Az  adattári  szám  (EA  197,  illetve  EA  723)  révén  jogosan  gyanakodhatunk  arra,  hogy 
tulajdonképpen a korábban már bemutatott Révész Hugó édestestvéréről beszélünk. 
412 EA 1912.
413 EA 801.  bácsföldvári  adatai  “magyar  babonákat”  rögzítenek,  szám szerint  tizenötöt:  a  férj 
hûtlenségére, a halottól félõkre, a kapor növekedésére, a tojás szaporulat növelésére vonatkozókat, 
az  abroncson  keresztül  etetés,  a  karácsonyi  asztal,  házasodás,  házassági  jóslás  náddal,  a  fák 
megszólaltatására, Karácsony éjjelére, a keresztúton álló boszorkányra,  a karácsonyi  ünnep alatt 
szárított ruhára történõ utalásokkal.  További hetvenegy feljegyzés  Torzsáról származik. Szlovák 
adatok az 57, 73-77 jelezetek közt találhatók a szerbektõl négy hiedelmet közöl. A jegyzetek után 
szereplõ megjegyzés, ha lehet, még nagyobb jelentõségû: “A fenti babonákat magam gyûjtöttem a 
népet  megfigyelve  és minden alkalmat lejegyezve,  részint  cselédeimtõl  vagy kocsisoktól  hallva 
irtam le már néhány éve. Holzmann Ignácz okl. néptanító”
414 Vélhetően ez utóbbi településről származott Holzmann (Hajnal) Ignác, ugyanis a torzsai adatok 
(16 jelzet) mindegyike - egy kivételével - tőle származik. A kivételt Tauszer Jakab alkotja, aki 
lakodalmi köszöntőt közöl. (EA 1959).
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szlovákok,  magyarok,  szerbek,  között  is  gyűjtött.415 Bocsári  Kálmán 

Bácsföldvárról  közli  az  által  gyűjtött  lakodalmi  kurjongatásokat.416 

Szabadkai népszokásokkal és babonákkal ismerkedhetünk meg Balázspiri 

József  rövid  beszámolójából  1901-ből,  illetve  állatgyógyítási  adatokhoz 

juthatunk417. Rövid közlés számol be az újvidékiek szokásairól.418  

 

 Sokáig kéziratban maradt Zsidó Domokos frissen, az éppencsak 

letelepedett  aldunai  székelyek  körében  gyűjtött  nyolc  meséje,  amely 

inkább  az  összmagyar,  mintsem  a  helyi  mesekincs  élvezetes  példája 

lehet419.  A  mesék  zöme  —  összesen  hét  darab  —  Hertelendyfalváról 

származik, és a gyűjtő buzgalmának köszönhetően a mesemondók neve is 

ismert. Ugyane csokorban található Herrmann Antal420 aurélházi (Torontál 

vm.) gyűjtése is.

A  századforduló  legjelentősebb  gyűjtője  Kálmány  Lajos421.  A 

szegedi  kirajzás  falvaiban  gyűjtött422,  szolgálati  helyeit  kényszerűségből 

gyakran váltogatva.  A kiadott  könyvek mellett  roppant mennyiségű az a 

kéziratban heverő anyag, melynek közzététele csak idő kérdése. Az 1881-

1891 között kiadott “Szeged Népe I-III” zömmel szajáni adatközlők meséit 

gyűjti  egybe.423 A  “Hagyományok”  (1914)  második  kötetében  Borbély 

415 További adattári jelzetek: Pincéd és Torzsa településeken élõ kétnyelvû (német és tót) adatok a 
szomorú- és virágvasárnap (EA 3627) Torzsa: gyógymódok és állatorvoslás (EA 1887), ugyancsak 
Torzsáról turkajárás (EA 2174), Torzsa: Idõjóslás (EA 2126), torzsai németek lakodalmi szokásai 
stb. (EA 8764.)
416 EA 789.
417 Szabadka, század eleje: a tehén ivarszervének megkukacosodása ellen, a kismacska érintésének 
tilalma. (EA 1961)
418 “Tavasszal, mikor a Duna hídját ismét visszahelyezik, az újvidékiek a híd forgácsaiból egyet 
emlékül megõriznek, hogy a szerencsét magukhoz kössék.” (EA 19049 sz. n. é. n. 1900 k.)
419 Berze Nagy János Régi magyar népmesék (1961) olvashatjuk õket elõször. Penavin O. 1993. 
255. A meséket Penavin O. 1993 53-75. is közli .
420 A Magyar Néprajzi Társaság alapítótagjainak egyike.
421 Kósa 1983. 22. Legbõvebb életrajza: Péter László 1952.
422 Gyálán,  Rábén,  Majdánon,  Oroszlámoson, Törökkanizsán,  Verbicán,  Monostoron,  Terjánon, 
Tiszaszentmiklóson,  Jázován  (Hódegyházán),  Padén,  Tiszahegyesen,  Kisoroszon,  emellett 
Törökbecsén, Magyarszentmártonban és Eleméren volt pap.
423 A  bánáti  részekről  összesen  38  mese  olvasható  ehelyütt,  ebből  14  szajáni,  öt  hódegyházi-
jázovai,  négy  mese  olvasható  Padéról  és  Törökbecséről,  három  Tiszaszentmiklósról,  kettő 
Tordáról, Tiszahegyesről, és Majdánról, és meglepetésünkre csupán egy verbicai mese  található. 

130



Mihály  verbicai  mesemondó két  hét  alatt,  napszámba elmondott  meséit 

rögzítette addig nem tapasztalt módszerességgel, ezzel előhírnökévé vált 

a magyar vagy budapesti egyéniségkutató iskolának. Bánáti népköltészeti 

szövegeket tesz közzé Haraszti (Hantz) Gyula becskereki tanároskodása 

idején424.

Igen  értékes  anyagot  tartalmaz,  és  ezért  hiba  volna  elsiklani  a 

Borovszky-féle  vármegye-leírások  Torontál  megyére  vonatkozó,  még 

olvasható néprajzi kérdőívei felett. Szerencsés körülménynek tekinthetjük, 

hogy  a  210  településről  137  beérkezett  kérdőív  anyaga  a  mai  napig 

olvasható425.

Az  első  világháború  előtti  néprajzi  gyűjtőtevékenység  nem 

korlátozódott  egyetlen  nemzet  hagyományainak  minél  részletesebb 

feltérképezésére, inkább a gyűjtő számára kuriozitást képviselő jelenség 

rögzítése figyelhető meg.426

Összefoglalásként  elmondhatjuk,  hogy  a  “vajdasági”  néprajzi 

érdeklődés  első  időszakában  a  gyűjtők  hatékonyan  éltek  a 

soknemzetiségű  terület  adta  lehetőségekkel,  és  sajátos  módon  a 

kimondatlan  és  kimondott  magyar  szupremáció  leple  alatt  éppen  a 

nemzetiségi kutatás került előtérbe. Ez a gyakorlat a későbbiek során- mint 

azt tapasztalni fogjuk - nem ismétlődött meg.

Penavin O. 1993. 21-53.
424 Bori I. 1993. 304. Penavin O. 1993. 7-8. és 13-14. Magyar Nyelvõr V és VII évf (1877-1879)
425 Az anyag részletes ismertetése: Papp Á. 2000. 
426 Ezért  olvasható  Kausch  Mihály  szerb  szokásokról  (EA  1278),  Lukácsi  György  román 
hagyományokról  írt  jegyzete  is  (EA  1422).  Népdalokat,  anekdotákat  közöl  Brunowsky  Rezső 
1904-ben (EA 3572). Holzmann Ignác Deszpot-tanyán babonákat gyűjt, de Perlasz községből kerül 
ki a mintegy nyolcvan oldalnyi anyagot kitevő, hely és szerző nélküli vegyes hiedeleanyag is (EA 
1843).
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7.1.2. A két világháború közötti időszak néprajzi tevékenysége

(Szociális érzékenység és identitáskeresés. A Kalangya és Híd időszaka 

(1932-1941))

A két  világháború között  megszakad a korábbi  gyakorlat,  ami  az 

amatőr helyi  gyűjtők élénk tevékenységét és a helyi  gyűjtemények nagy 

számát eredményezte. Az időszakra inkább a folyóiratok — elsősorban a 

Kalangya  és  Híd  —  szerkesztéspolitikájából  és  érdeklődéséből  fakadó, 

ugyanakkor a legégetőbb és megoldatlan gondként jelentkező földkérdés 

indította  szociális  érzékenységből  adódó  érdeklődési  kör  kiemelkedése 

tapasztalható. A két folyóirat közül ez utóbbi képviseli azt az irányvonalat, 

amely hosszú évek távlatából is haladó szellemiségűnek tekinthető.

7.1.2.1. A Kalangya

A Kalangya első száma 1932. május 1-jén jelenik meg, és irodalmi 

folyóiratként hirdeti magát.427

Az  első  néprajzi  kutatástörténeti  adattal  1933-ban  találkozunk, 

amikor Batta Péter kilenc dalt közöl kottával, hely nélkül, jóllehet későbbi 

írásaiból közvetetten kiderül, hogy Magyarkanizsa környéki gyűjtésről van 

szó. A kilenc dalból hatot “Mózes Mária tanyai lány énekel”428.  Jellemző a 

szerző buzgalmára az a naív lelkesedés, aminek hangot ad programadó 

nyilatkozatában:  “Többször  hangoztattuk  már,  hogy milyen  fontos  lenne 

felkutatni  és  megmenteni  népünk dalköltészetét  és  egyéb  folklorisztikus 

értékeit, mert a néplelket csak ilyen módon ismerhetjük meg igazán.”429

427 Három korszakát különböztetjük meg amikor a folyóirat arculatát annak szerkesztői alakították: 
az első korszak a helyi színek felfedezése (1932-36), a második a dilettantizmus elleni harc (1936-
41),  a  harmadik  -  háborús  -  korszak  a  regionalizmus,  a  magyarok  és  szerbek  szellemi 
sorsközösségének felvállalásával jellemezhető. Bori I. 1993. 116.
428 Ezúton szeretnék kegyelettel adózni anyai nagyanyám emlékének. (P.Á. megj.)
429 Batta P. 1933. 255. Kalangya (a továbbiakban K)
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A továbbiakban is a Kalangya jelenteti meg Batta Péter folklór tárgyköréből 

közlő  írásait,  pontosabban  a  szépirodalmi  folyóirat  első  korszakában 

egyedül Batta Péter képviseli a néprajzi kutatást430.

A  néprajzi  érdeklődés  és  kitekintés  Makkai  László  révén  érhető 

tetten, hiszen Bartók Béla: Népzenénk és a szomszédos népek zenéje c. 

könyvét ismerteti.431

A  Kalangya  második  időszaka  néprajzi  források  közlésében 

szegény,  inkább  feldolgozások  és  tanulmányok  olvashatók  ezidőben. 

Jellemző  módon  a  jugoszláviai  magyarság  birtokviszonyai  is  a  szerzők 

figyelmének előterébe kerülnek432.  Ugyanekkor  a  Kalangya  hozzájárul  a 

reliktumterület,  Szlavónia újrafelfedezéséhez. Lapjain jelenik meg Bartha 

Katalin  tanulmánya  “Szlavóniai  babonák,  babonás  történetek  és 

cselekmények”  címmel.  1941-ben  Kiss  Lajos  “A  szlavóniai  sziget-

magyarság  ősi  zenéje”  címmel  publikál.  A  már  korábban  megindult 

gyűjtőmunkájának  eredménye  a  108  népdalt  tartalmazó  “Délvidéki 

daloskönyve”433.  A  módszeres  és  következetes  tanulmányok  mellett 

430 Batta Péter Kalangyában közölt írásai két fő téma körül csoportosulnak: az általa  nótáknak, 
játékoknak nevezett folklóralkotások közlése körül (hely nélkül, egyedül az adatközlőt feltünteve) 
valamint a néprajzi gyűjtés és néprajzi múzeum kérdése körül. Eklektikussága megható: ugyanez 
évben közel tíz gyermekjáték-leírást közöl, néprajzi gyűjtés szükségét jelzi és programját fekteti le, 
a “Kultúrális  feladatunk gazdasági  téren” c.  írásában (Batta  P.  1934. 141-144. K) a népiskolák 
felállítását és Kalendárium kiadását sürgeti, de egy majdani néprajzi múzeum terveiről is beszámol. 
Ez  utóbbi  színvonalára  jellemző,  hogy  nemritkán  hajmeresztő  ötletek  olvashatók:  “A  gyûjtött 
anyagnak aztán egyenlõre vagy maga a gyûjtõ vagy az egylet adjon helyet. Ha nincs a célra egész 
szoba, egy-két szekrényláda  csak akad...ekkor lehetne tárgyalni  arról,  hol  s  mibõl állítsuk fel  a 
jugoszláviai magyar kisebbségi múzeumot.” (Batta P. 1934. 6. sz. 448. K) Batta Péter a Kalangya 
hasábjain már 1934-ben két alkalommal is egy majdani néprajzi múzeum vízióját vázolja fel. Kis 
hazájának  újrafelfedezése  során  vetődik Doroszlóra,  ahol  lehetőséget  lát  egy  vajdasági  magyar 
néprajzi múzeum megalapítására. (Batta P. 1934. 6. sz. 446-448 K és Batta P. 1934 9. sz. 656-664. 
K) Ennek megvalósulására - jóllehet csupán egynapos néprajzi kiállításról volt szó- egészen 1937-
ig várni kellett, amikor a Gyöngyösbokréta-mozgalom keretében, a 30-40 párból álló bokor és a 
lovasbandérium felvonulása  mellett  1937 június  27-én “szoba-konyha-  folyosó  -  népművészet” 
nyílik egy bérelt házban. (Batta P. 1937. 6.sz. K.)
431 Makkai L. 1935. 3.sz. K.
432 pl Tóth Bagi I. 1937. 5-6. sz. 274-278. K. Kerék M. 1941. 1-2. sz. 55-60. K.
433 Bartha K. 1940a. 2-3.sz. 77-85. K. , Bartha K. 1940b. 6.sz. 241-248. K., Kiss L. 1941a. 1-2 sz. 
1-30. K., Kiss L. 1941b. 4.sz. 227-241. K.
Bori  I.  1993.  305-306.  Kiss  Lajos:  Délvidéki  daloskönyv.  Budapest  1943.  “Gyûjteményének 
arányait mutatja, hogy az 335 lemezoldalnyi jugoszláviai magyar zenét jelent.” (Bori I. 1993. 306.) 
Kiss Lajos postumusz munkáinak utolsó példánya 1990-ben jelenik meg.
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természetesen  még  mindig  olvashatunk  olyan  munkákat  is,  melyek 

“romantikus” jelzővel történő jellemzése is eufemizmusnak tekinthető434.

Jóllehet a harmadik, 1941 és 1945 közti időszakra esik a Kalangya 

további ismertetése, a folytonosság kedvéért mégis itt emlékeztetünk rá: a 

periódust Kiss Lajos szlavóniai magyarságról írt tanulmányai nyitják. “Kiss 

Lajos a jugoszláviai magyar népdalkincs legjelentősebb gyűjtője, kutatója. 

Már a negyvenes évek elején nagyarányú gyűjtést végzett Szlavóniában, 

Baranyában,  Doroszlón  és  Gomboson,  valamint  Dél-Bánát  székely 

községeiben...”435 Az időszakra — de különösen  az 1942-43 évekre — a 

néprajzi  írások  számának  igen  tiszteletet  parancsoló  számbeli 

gyarapodása  jellemző.  Nemcsak  Bácska  magyar436,  de   bunyevác437, 

német438 lakosságának  története  is  tisztes  helyet  kap,  akárcsak  a 

számbelileg kisebb nemzetiségek történeti statisztikai ismertetője439 is.

 A Bácskába telepített székelyekről Bodroghy Szabolcs ír: az első 

ízben, “A bukovinai székelyek bácsmegyei élete”440 ihleti meg. Sajnos nem 

derül  ki,  melyik  település  látványa  serkenti  írásra,  majd  “A  bácskai 

székelyek vallásos szokásai” címmel jelenik meg a naptári szokásokat, az 

emberélet fordulóit jellemző szokások összefoglalása.441

A háború idején Zentán tevékenykedik Banó István. A Kalangyában 

először  tőle,  a  Zentán  gyűjtött  anyagból  jelenik  meg  népmese442,  ezt 

rövidesen Ortutay Gyula443 bácsjózseffalvi népmesegyűjtése követi. 
434 “Melyik  az  igazi  magyar  zene?...Azok  az  õs-egyszerû  ötös  hangsorú  dalok-e,  amilyeneket 
Erdély bércei között gyûjtöttek nagy zenészeink, vagy a cigányok játszotta nóták?... majd a szerzõ 
a következõ konklúziót vonja le:”A cigány indiai zenész-kaszt volt... cigány zenész csak ott van, 
ahol hun- utódok vannak.” (Békássy Gy. 1939. 6. sz. 273-278. K.)
435 Bori I. 1985. 19.
436 Lévay E. 1942. 1-2. sz. 24-30. K.
437 Vukovich G. 1942. 3. sz. 95-98. K.
438 Lévay E. 1942. 4.sz. 162-170. K. Lévay E. 1942. 5.sz. 202-206. K. Lévay E. 1942. 11.sz. 497-
501.K.  Csuka J. 1942. 4. sz. 179-182.K.
439 Csuka J. 1942. 6. 271-280. K.
440 Bodroghy Sz. 1942. 6.sz. 239-244. K.
441 Bodroghy Sz. 1943. 2. sz. 83-88. K.
442 Banó I. 1943. 2.sz. 116-119.K. , Banó I. 1943. 4.sz. 169-173. K.
443 Ortutay Gy. 1943. 11 sz. 494-497. K.

134



Krekuska György 19 éves horgosi  első vőfély elmondása alapján 

születik  meg  Dr.  Hegedűs  László:  Horgosi  lakodalom  c.  leírása.444 A 

szokásleírások  között  tarthatjuk  számon  Muhi  János445 írását,  Herceg 

János446  a  bácskai  népdalokról  ír.  Bálint  Sándor  személyében  a 

tudományosságot tisztelhetjük a lap oldalain447.

7.1.2.2. A Híd

Az 1934-től megjelenő Híd az 1938-44 köztöti időben a Jugoszláv 

Kommunista Párt magyar nyelvű folyóirata.  Indulásakor a Sarló 1926-os 

programját hirdeti meg, aminek eredményeként a falukutatás erőre kap. A 

két háború között Vajdaságban néprajzi gyűjtőhálózat nem létezett, a Híd 

folyóirat  közöl  helyenként  néprajzi,  elsősorban  szociográfiai  ihletettségű 

tanulmányokat448.  A  kisebbségben  élő  délvidéki  magyarságnál  a 

falukutatási lendület akkor kulminál, amikor a felvidéki Sarló már feloszlott, 

az  Erdélyi  Fiatalok  még  dolgoztak.  A  szociográfiai  érzékenységről 

tanúskodó írások lesznek a Híd legjelentősebb írásai.449

A falukutatás  eredményeinek  első  összegzése  1937-ben  történik 

meg450, ami szerint a falukutatás gyanánt közölt írások nem haladják meg a 

publicisztika szintjét,  mivel nincs szociológiai  iskolázottságuk az íróknak. 

Egy későbbi vélemény csak megerősíti az öt évvel előtte tett bírálatot.451 

444 Hegedûs L. 1942. 1-2. sz. 31-42. K.
445 Muhi J.  1942a. 1-2. 60-66. K. és Muhi J. 1942b. 5.sz. 220-224. K.
446 Herceg J. 1942. 11. sz. 495-497. K.
447 Bálint S. 1942. 6.sz. 258-262.K.  Bálint S. 1943. 4.sz. 162-165.K. 
448 A  faluleírások  Törökkanizsáról,  Temerinről,  Feketicsről  (Bácsfeketehegyről),  Bajmokról, 
Moravicáról, Szenttamásról, Moholról, Topolyáról, Felsőhegyről, Telecskáról (Bácsgyulafalváról), 
Magyarcsernyéről és Muzsláról. Bori I. 1993. 305.
449 Bori I. 1993. 132.
450 Híd 1937. 4 13.
451 “A falukutatás,  mint minden más mozgalom, hozzánk is átcsapott, de a műkedvelésnél  nem 
jutott tovább.” Kalangya 1942. 7-9 sz. 393-396 A helyi értelmiség érdeklődése - szociális kérdés, 
földkérdés  -  a  történelmi  sajátosságok  folytán  egyúttal  nemzeti  kérdéssé  alakult:  az  érintett 
problémák ugyanis elsősorban a földreformból szándékosan “kifelejtett” magyarokat sújtották. A 
két háború közötti  időszak a többi nemzetiség körében is inkább egy “befeléfordulás” időszaka 
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A két háború között folyó szerb néprajzi kutatás  a korabeli Dunai 

Bánság  területén  szerény  eredményeket  tudhat  magáénak.  Mint  azt  a 

kevés  összefoglaló  jellegű  írások  egyike  megjegyzi,452 a  terület  a 

szakkáderek  hiányában  került  mostoha  helyzetbe.  A  két  háború  közötti 

néprajzi  kutatásaik  sorában  kiemelkedik  Jovan  Erdeljanović Bánságban 

végzett  sokéves  kutatása  (1922-28)  aminek  eredménye  az  a  negyven 

gyűjtőfüzet, aminek kiadása még várat magára. A kiterjedt és szerteágazó 

kutatás beindítását a Matica Srpska is szorgalmazta (1922 augusztusa), 

kérdőívet  bocsátott  a  gyűjtők  rendelkezésére453,  de  nagyon  gyenge 

visszhangra talált  a kezdeményezés454.  Az érdeklődési kör elsősorban a 

települések és a lakosság eredetére szűkült (a bánáti szerbek és horvátok 

eredete)455.  Ennek  eredményeként  olvashatjuk  Erdeljanović vidékünkről 

szóló alapvető írását456.  Forrássértékű műként tartjuk számon a bácskai 

Deronje helység babonáiról szóló összefoglalót.457

Szerémség területéről  származnak a Julianus-mozgalom kapcsán 

rögzített  faluleírások,  amelyek   gyakorlatilag  szociográfiai  ihletettségről 

tanúskodnak.458

7.1.3. Az 1941-1945 közötti időszak

volt.
452 Nikolić R. 1970. 11-12. 
453 Uputstva za ispitivanje narodnog života i običaja u Vojvodini, 1925.
454 Pl. Ðorđe Bota: Život i običaji u selu Jarkovcu. A szerző 1891-ben érkezik Jarkovácra, 1926-28 
között tölti ki a már említett kérdőívet.
455 Škorić, M. Đ.  1939.
456 Erdeljanović J. 1925.
457 Bubalo-Kordunaš, M.. 1932.
458 Deák Imre 1922-1925. A leírások tulajdonképpen jelentések, amelyek a szerémségi magyarok 
kiábrándítóan nehéz életkörülményeit  tárják elénk. A gépelt  jelentések elsősorban az iskolázási, 
nyelvhasználati  problémákkal  foglalkoznak.  Külön  érdekességük,  hogy  a  jelenkori 
identitásszervező elemek megformálási nehézségeivel azonos gondokkal találkozhatunk nyolcvan 
évvel korábbi írásokban.
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A  vizsgálatunk  tárgyát  képező  Vajdaság  1941-ben  három 

közigazgatási  egységre  szakad459.  Úgy  vélhetnénk,  a  hagyományosan 

soknemzetiségű  vidék  majd  vonzza  a  kutatókat,  akik  az  addig 

kisebbségben  élő  nemzetrészeik  körében  nagy  lendülettel  pótolják 

gyűjtőtevékenységük  terén  bekövetkezett  lemaradásukat.  A  kutatás  és 

gyűjtés  ennek  tükrében  többféleképpen  történhetett:  a  német  lakosság 

túlnyomó többségét tömörítő Kulturbund keretében folyó munkáról nem áll 

rendelkezésünkre adat, csak feltételezhetjük, hogy néprajzi adatgyűjtés is 

történhetett.  A  dolgozat  időszakát  követő  időben,  a  kitelepített  németek 

körében szinte kötelező erejűvé nőtt  az ún Heimatbuch-ok, (lényegében 

falumonográfiák) elkészítése, ami rendkívül sok értékes adattal lepné meg 

a  kutatót,  ha  ezek  akár  érintőleges  áttekintésére  vállalkozna  valaki.  A 

Heimatbuch  “műfanak”  két  háború  közötti  előzményeit  már  Bácska 

területén is felfedezhetjük, hiszen a kutatástörténet első korszakában Hans 

Jurg (Jurg János) már elkészíti Apatin monográfiáját.

A magyar néprajzi kutatások legmarkánsabb vonulatát a bukovinai 

székelyek kutatása jelentette460. 

A cserkészek falutörténeti kérdőívet készítenek, 1943-ban kerül az 

adattárba az anyag, 114 oldalon.461

459 A Tiszától keletre levő részek közvetlenül német protektorátus alá kerülnek,  a Szerémség a 
Független Horvát Állam területét képezi, Bácska Magyarország része.
460 Vegyes  anyag  Nagyfényről,  (Schérer  M. 1943.  179.)   ugyaninnen  Zaár  Mária  női  viseletet 
taglaló dolgozatai, vagy Máthé Gyula bukovinai festett és festetlen bútorokat bemutató munkája. 
Itt,  Nagyfény  (Bácsjózseffalva)  esetében  kell  említenünk Kerékgyártó  Adrienn  viseletet  kutató 
állomásozó gyűjtését is, de a második világháború idejére esik Groóh János munkájának adattárba 
kerülése  is  a  tűzhelyről.  Kerékgyártó  Adrienn  másik  gyűjtése  kutatótábori  naplóként  került  az 
adattárba  (Bajmok,  Nagyfény,.  Hadikfalva,  Istensegíts  települések).  Ugyanő végzi  azt  a  vegyes 
gyűjtést,  aminek  anyaga  Hadikújfalu  településen  kerül  lejegyzésre.  (EA  8176).  Kozár  Leona 
ugyancsak Hadikújfalun tevékenykedik (1942). Mangha János Hadikligeten betlehemesjátékokat 
gyűjt.
461Az adatok Andrásfalváról, Bajsáról, Bezdánból, Csantavérről, Kelebiáról, Ludasról, Martonosról 
származnak (EA 21576). A cserkészõrsök mindegyike egy elõre megállapított kérdéssor - kérdõív - 
alapján  végzett  településleírást,  kisebb  nagyobb  sikerrel.  Különösen  nagy  érdeklõdésre  tarthat 
számot  az  a  kérdés,  amely  a  szomszéd  települések  lakóinak  csúfneveire  kérdez  rá:  a  ludasiak 
szerint Ludas Szabadka fõvárosa, a martonosiakat és kanizsaiakat bocskorvetõnek hívják, míg a 
martonosiak a horgosiakat bácskai bicskásoknak, a szegedeieket bográcsosoknak, a csantavérieket 
szamarasoknak, a topolyaiakat budlisoknak, a kanizsaiakat rozsdásoknak stb.
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Ezidőtájt  tevékenykedik  a  “Bácskai  Táj  és  Népkutató  Tábor 

Munkaközössége”,  aminek  eredményeként  “családlapok”  kerülnek  az 

adattárba  (528  oldal),  amely  Csantavér  mellett  Hadikújfaluban 

készülnek462. 

Márkus Mihály a zombori múzeum tárgyi-néprajzi feladatait foglalja 

össze: mint írja, “korunk legdivatosabb tudományága a néprajz”, az adott 

körülmények között be kell gyűjteni mindent, ami paraszti és ami helyi463. 

Ennek oka a tárgyak viszonylag kis száma volt464. 

A  második  világháború  idején  a  szegedi  múzeum  munkatársai 

segítenek  a  tárgyak  rendszerezésében.465Nincs  tudomásunk  a  horvát, 

illetve  német  fennhatóság  alá  került  részeken  folyó  néprajzi 

gyűjtőtevékenységről.

A harmadik időszak rövidsége mellett a tevékenység intenzitásával 

hívja fel magára a figyelmet. Az adatok nem voltak széles körben ismertek, 

ezért  talán  éppen  ez  utóbbi  időszak  tarthat  leginkább  számot  az 

érdeklődésre.

7.1.4. A  második világháború utáni időszak

A második világháború utáni időszak kezdetét két személy, Penavin (Borsi) 

Olga  és  Bóna  Júlia  neve,  illetve  a  Magyar  Kultúrtanács  tevékenysége 

fémjelzi. 

Ugyancsak kevésbé ismert adat, miszerint a Hungarológiai Intézet 

megalakulása előtt (1969) már tervbe veszik egy ütőképes munkacsoport 

462 Az előbbi alatt azt a félelmetesen nagy,  de talán éppen ezért még feldolgozatlan adattömbjét 
értjük, ami az egyes családok tagjait sorolja fel.(EA 8178.) A Táj és Népkutató Intézet égisze alatt 
tevékenykedik Bácsandrásszálláson és Feketicsen a csikszeredai Kovács Dénes rajztanár 1942-ben, 
aki hivatásához híven rajzokat készít a településeken.
463 Márkus M. 1942. 7-8. 335-340. K.
464 A megállapítás látszólag ellentmond annak a ténynek, amit a néprajzi kutatások első időszakára 
vonatkozóan jegyeztünk le a múzeumi tevékenység kapcsán. Az ellentmondás okát az időszakok 
szemléletében kell keresnünk.
465 Banner István, Párduc Mihály, Korek József

138



összehívását, amely a népi kultúra egyes területein végezne gyűjtést és 

feldolgozást.  Ez  a  kezdeményezés  a  Magyar  Kultúrtanács  (korábban: 

Kultúrszövetség) volt, amiben Penavin Olga, Czimmer Anna, Lévay Anna, 

Sulmann  Imre,  Degrel  István  és  Újházi  Erzsébet  vett  részt.  A 

dokumentumok nehéz elérhetősége miatt a csak Kultúrtanács munkájának 

kezdetén tett erőfeszítésekről tudhatunk meg többet466.  Ezek szerint 1953-

ig két gyűjtést szerveztek: az egyik keretében nyugat-bácskai467, a másik 

szlavóniai településeken468 végzett kutatásokat. 

Nem tekinthetjük véletlennek, hogy Penavin Olga első néprajzi írása 

a  szlavóniai  sziget-magyarságról  számol  be.  Programadó  gondolatai 

szellemében Jugoszlávia  magyarlakta  területeinek  mindegyikén gyűjt  és 

eredményeit publikálja.469 

G.  Czimmer  Anna  Kupuszina  (Bácskertes)  és  Gombos  kutatása 

kapcsán megkerülhetetlen személye az időszaknak470.

A  tudománytörténet  álláspontja  szerint  a  zentai  folklorisztikai 

kutatásokkal  veszi  kezdetét  az  a  folyamat,  aminek  során  már  nem 

elsősorban  anyaországi,  hanem  helyi  kutatók  vállalják  magukra  azt  a 

feladatot,  hogy  folklórkincsünket  összegyűjtsék.  A  helyi  kutatók 

megjelenése  több  tényező  szerencsés  összjátéka.  Az  újvidéki 

466 Bóna J. 1983. 9-14. A tanulmány felsorolja azokat a helyi kutatókat, akik a fenti időszakban 
néprajzi szempontból értékelhető tevékenységet fejtettek ki. A szerző ugyanitt hangot 
elégedetlenségének is: úgy véli, a szerb néprajzosok a felszabadulás után többet tettek a magyar 
néprajz ügyéért, mint a helyi magyar kutatók. "Ezek után ha bárki megpróbálná összehasonlítani 
azt a magyar néprajzi anyagot, amit 1949 és 1953 között összegyűjtöttünk, azzal a néprajzi 
anyaggal, amit a szerb kutatók gyűjtöttek össze nálunk, Vajdaságban, egykönnyen rájöhetne, hogy 
nemcsak mennyiség, de minőség szempontjából is sokkal többet értek el néprajzi kutató 
munkájukban, mint mi.” Bóna J. 1983. 13.
467 Kupuszina (Bácskertes), Doroszló, Gombos. Bóna J. 1983. 11.
468 Szentlászló, Kórógy. Bóna J. 1983. 11.
469 A magyarországi  nyelvjárási  atlaszmunkálatokkal  párhuzamosan  jelennek meg a Muravidék 
(1966), Baranya (1969), a szerémségi magyar szigetek (1972) a székelytelepek (1978), szlavóniai 
(1984) Bácska (1988) és Bánát (1995) nyelvjárási  atlaszai, sőt ez utóbbiak a terület  vizsgálatát 
teljessé teszik. Ehhez járul még a földrajzi nevek gyűjtése, amely munka a 60-as években indul, a 
kiadás 1975-től 1982-ig tart. Harmadik, folyamatosan jelen lévő kutatási területe Szlavónia maradt. 
Az Új Magyar  Népköltési Gyűjtemény XVI köteteként látnak napvilágot  a kötetbe szerkesztett 
“Jugoszláviai  magyar  népmesék”,  valamint a  kutatás  további lépéseiben  a Jugoszláviai  magyar 
diakrón mesegyűjtemény I-II címmel.
470 Gombos kapcsán lásd EA 10173
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Bölcsészettudományi  Egyetemen  már  szakszerű  képzés  folyik, 

ugyanakkor  a Zentai  Múzeum is – mely a korabeli  elképzelés szerint  a 

vajdasági magyarság múzeuma lesz -  megnyitja kapuit 1972-ben, tehát 

mondhatni  minden  feltétel  adott  a  zavartalan  munkához.  Ennek 

bizonyítéka az utóbbi harminc év igen gazdag néprajzi irodalma. Néprajzi 

kalauzok jelennek meg471,  valamint könyvkiadó vállalataink is egyre több 

néprajzi  kiadványt  jelentetnek  meg.  Az  eddig  felsorolt  és  kézbevehető 

munkák mennyiségi tekintetben a kilencvenes években kiugró eredményt 

mutatnak.  Ekkorra  érik  be  annak  a  munkának  a  gyümölcse,  amit  a 

különböző  felhívások  és  pályázatok  alapoztak  meg.  Valószínűleg  közel 

járunk  az  igazsághoz  azzal,  hogy  a  hatvanas  években  tapasztalható 

gazdasági fellendülés a néprajzzal szabadidejében foglalkozó személyek 

számának  csökkenéséhez  vezetett.  A  gyűjtések  és  az  ebből  készült 

dolgozatok  megjelenése  is  a  nyolcvanas  évek  végére  esik,  amihez  a 

Hungarológiai Intézet kiadói tevékenysége is hozzájárult.

A kilencvenes évek eseményeinek hatására a képzett néprajzosok 

száma  drasztikusan  lecsökkent:  ma  a  vajdasági  múzeumokban  négy 

képzett magyar szakember dolgozik, a múzeumokon kívül további négy.

A több mint egy évszázados áttekintés végén meg kell jegyeznünk, 

hogy a romantikus elképzelésektől a pozitivizmuson keresztül juthattunk el 

a  módszeres  kutatás  szakaszába.  A  három,  általunk  leírt  időszakot 

megkülönbözteti a későbbi hatodfél évtizedtől az a tény, hogy néhány, a 

negyvenes években felbukkanó szakembert kivéve (Kiss Lajos) Vajdaság 

nem termett   képzett  néprajzkutatót,  hanem azok jobbára  kutatni  jöttek 

vidékünkre. A helyzet a későbbiek során némiképp változik, de ez már egy 

másik tanulmány tárgya.

471 Pénovátz A. 1979., Bosnyák I. 1991.
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8. A vajdasági magyar népi kultúra rövid áttekintése

Bizton  állíthatjuk,  hogy  az  általunk  vizsgált  régió  népesedési  és 

telepítéstörténeti  sajátosságai  sok tekintetben eltérnek a környező,  vagy 

távolabbi  vidékek ilyen  jellemzőitől.  Ha csupán a 20.  század történetén 

futnánk végig, a számunkra döbbenetes mértékű népességcsere keltené 

fel  figyelmünket:  a  korábban  kialakult  és  általánosnak  tekintett  német-

magyar-szerb számbeli egyensúly radikális felborulását tapasztalhatjuk.472 

A  három,  számbelileg  nagy  és  meghatározó  nemzet  mellett  Vajdaság 

rendkívül tarka etnikai képét olyan, kisebb létszámban jelenlevő etnikumok 

is tarkítják,  mint a románok,  szlovákok,  horvátok,  ruszinok,  de sokácok, 

bunyevácok is.473 Az izraeliták alacsony számaránya a szomorú és ismert 

tények  mellett  abból  adódik,  hogy  a  népszámlálási  adatok  kategóriái 

gyakran lehetetlenné tették egzakt lajstromba vételüket.474 

A  mai  magyar  lakosságon  belül  tapasztalható  néprajzi 

változatosság  egyik  oka  azok  eltérő  származása,  kibocsátóközpontja, 

ezzel együtt a magukkal hozott hagyományok változatossága. A bácskai 

magyarok  Duna-melléki  csoportja  Dunántúli  és  felvidéki  gyökerekkel 

büszkélkedhet az alföldiek mellett, a Tisza-mellék lakossága jász és palóc 

kirajzásokkal  gazdagodott,  a  református  falvak  a  Nagykunság 

irredemptusainak  leszármazottaitól  népesek,  a  Bánát  kertészfalvai  a 
472 A szerb nemzetiségű  lakosság az impériumváltást  követően,  valamint a  polgárháborúk  után 
három nagy hullámban érkezik a korábban már letelepedett  nemzettársaikhoz. A németek 1945 
utáni  deportálása  gyakorlatilag az  etnikai  tényezőként  való számontartásukat  teszi  lehetetlenné: 
jelentős részük a túlélés reményében inkább magyarnak vallja magát. Ez a számbeli megerősödés 
némiképp  csalóka  képet  festhet  a  magyar  lakosság  egészéről,  hiszen  az  ekkor  bekövetkező 
demográfiai  ugrás  ez  utóbbi  ténynek  tulajdonítható.  A  magyar  lakosság  időnkénti  számbeli 
stagnálásának vagy mérsékelt fogyásának számtalan okát tudnánk felsorolni.
473 A magukat etnikumként nem definiált cigányok bizonyos sajátosságuk miatt kívülmaradnak az 
általános népesedéstörténeti tendencián: a cigányok a mai napig saját belső, illetve a mások által 
kialakított külső sztereotípiák miatt sem integrálódtak a lakosság egészébe, annak ellenére, hogy 
gyakorlatilag  minden  településen  megtaláljuk  képviselőiket.  Az  általuk  űzött  specifikus 
foglalkozások ugyan nélkülözhetetlenné teszik őket a település mindennapi életében, de továbbra is 
megfigyelhető a lakoságon belüli szegregációjuk.

474 A két világháború között a szellemi vezetőréteg nélkül maradt magyar kisebbség élére 
részben éppen a zsidó polgárok álltak. 
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szegedi nagytáj kertészeinek ivadékai, ugyanakkor a környező megyékből 

ezerszámra telepedtek le a könnyebb boldogulás reményében. 

Idővel az ily módon benépesült megyék is kibocsátókká válnak: a 

Dunántúlról és Bácskából több tízezer család telepedik le Szerémség és 

Szlavónia  területén,  ahova  a  filoxéravész  utáni  időszak  egyik 

legkedvezőbb  földvásárlási  lehetősége,  illetve  a  szülőhelyüktől  eltérően 

szokatlanul magas napszámbér vonzza őket. A földvásárlási lehetőséget a 

határőrvidék felszámolása után végkielégítésként kapott földek eladása is 

lehetővé tette. Állami telepítésnek tekinthetjük azokat a kései, 19. század 

utolsó  negyedében  lejátszódó  falualapításokat  is,  melyek  a 

megoldhatatlannak  tűnő  agrárkérdést  voltak  hivatottak  orvosolni.  Úgy 

vélhetnénk,  a  közel  egy  évszázaddal  korábban  lejátszódott  földesúri 

telepítések  ismétlődnek  meg,  hiszen  akárcsak  a  18.  század  végét 

megelőzően, ekkor is miniszterekről, akkori hatalmasságokról neveznek el 

településeket  (Tiszakálmánfalva,  Hertelendyfalva,  Fejértelep, 

Bácsgyulafalva,  Szilágyi  alakul  kisközséggé,  de  említhetnénk  a  már 

korábban  megalakított  Ürményháza  vagy  Gombos  településeket).  Az 

aldunai székelyek után a bukovinai csángók tekinthetők az utolsó magyar 

betelepedési  hullámnak  Vajdaság  (pontosabban  a  Bácska)  területén, 

amely  a  második  hilágháború  idején  visszakerül  a  Magyarországhoz. 

Hamarosan  menekülniük  kell,  az  első  világháború  után  letelepült 

dobrovoljác házakból a kollektív bűnösséggel sújtott  németek otthonaiba 

kerülnek, Tolna megyébe. 

Az  elmondottakból  is  következtethetünk  a  néprajztudomány és  a 

vizsgálata  tárgyául  választott  népélet  mint  komplex  egység  történeti 

jellegére.475

475 Nem tehetjük meg tehát azt a vakmerő és határozottan téves lépést, hogy a néprajz tárgyát, lett 
légyen az a folklór, az anyagi kultúra vagy a társadalomnéprajz, egy tetszőlegesen és önkényesen 
kiválasztott  időre  és  jelenségre  szűkítsük.  A néprajz  vizsgálatának  tárgya,  a  népélet  különböző 
aspektusai  térben  és  ugyanekkor  időben  is  változó  kategóriák.  Nem tekinthetjük  tehát  a  népi 
kultúrát sem kövületnek, de még egzotikumnak sem. Azon téves elképzeléstől vezérelve, miszerint 
a népi kultúra a régi,  romlatlan, letisztult forma hordozója nemcsak a köznapi használatban, de 
időnként a néprajzban is jelenlevő felfogás. Nem tekinthetjük “népibbnek” a látványos és színes 
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 Hálás  dolog  volna  megnyugtatóan  tisztázni  a  nép  fogalmát.  Az 

elmúlt  több  évtizedes  időszakban  a  keleti  országok  néprajzában 

meghonosodott az a nézet, miszerint a néprajz (egyúttal a folklorisztika) a 

népet,  az  alávetett  népréteg  teljes  társadalmi  tudatát  vizsgálja.  Ha van 

alávetett réteg, ez egyrészt a munkásosztály, jobb esetben a parasztság, 

valamint  a  társadalmi  ranglétrán  köztük  elhelyezkedő  csoportok 

lehetnek.476 A parasztság vagy a nép olyan kategóriák, melyek továbbra is 

magyarázatra  szorulnak.477 Számtalan  példát  találhatunk  arra,  hogy  az 

“alászállott  műveltségi  javak”  a  nép  körében  újrafogalmazódtak  és 

átértékelődtek. Nem a mi tisztünk annak eldöntése, vajon ez az eredmény 

tekintetében  pozitív  vagy  negatív  irányban  történt-e.  Minthogy  minden 

kultúra  csak  a  saját  rendszerében  értelmezhető,  a  népi  kultúra 

változásában és alakulásában is sorra kell vennünk azokat  a tényezőket, 

melyek hatással vannak a kultúra pillanatnyi állapotára.

viseletdarabokat, melyeket ma már csupán folklórszemléken viselnek egy falu lakosai, mint például 
a sokkal inkább népéletünket meghatározó öröklési formákat és más jogi népszokásokat.  Hajdan a 
nép körében rögzített “hagyományok” mára nemritkán teljesen elvesztek vagy átalakultak, helyüket 
egy funkciójában teljesen azonos cselekvés vagy felfogás váltotta fel. A hagyományozódás, a népi 
tudás  (folklore)  egyik  fontos  ismérve  is  számos  értelmezésben  olvasható.  Ha  egészen  rövid 
meghatározást  szeretnénk  rögzíteni,  akkor  talán  a  nemzedékek  egymásra  örökítő,  általuk  még 
világosan  értelmezhető  kódrendszerét  tekinthetnénk  kultúrának,  ennek  átadása  pedig  a 
hagyományozódás.  Az  egymást  követő  nemzedékek  a  meghatározott  kódrendszert  újabb 
tartalommal  ruházzák  fel,  esetenként  egy  megüresedett  formát  más  tartalommal  töltenek  meg. 
Ekkor  változnak  meg  a  hagyományok.  Nem  vitás,  hogy  a  népi  kultúra  egyik  kútfője  az  idő 
folyamán  egyre  inkább  magát  egyedülállóként  definiáló  hivatalos  kultúra,  amelyből  egyes 
elképzelések szerint a népi kultúra az “alászállt kultúrális javakat (Gesunkenes Kulturgut)” teszi 
magáévá. Ennek alapján a nép nem alkot, csak újraalkot.
476 A  dolgozat  szempontjából  másodlagos  feladat  lehet  a  társadalmi  rétegezettség  további 
boncolgatása, jóllehet az érintett időszakban a zsellérek, cselédek, kubikusokok alkották a lakosság 
jelentős hányadát.
477 Az egyik frappáns meghatározás szerint a paraszt önálló földműves, aki saját családjával műveli 
saját  földjét  és  a  közösség erkölcsei  szerint  él.  A másik -  a  munkamegosztás  kérdését  taglaló 
álláspont  szerint  -  a  parasztot  aránytalan  csereviszony  fűzi  a  társadalom  többi  eleméhez.  A 
hasonlatosság ellenére azonban nem ettől válik a munkásosztály is a vizsgálat  alanyává, hanem 
mert  van  szóbeli  költészete  (népköltészete)  amely  hagyományozódik,  oralitásában  él  stb.  A 
kétpólusú társadalmi struktúra durva definiciója  szerencsére a háttérbe szorult,  de nem maradt 
nyomtalan.  Ennek során a nép, mint a teljes társadalmi tudat hordozója nem osztályjelleget öltött, 
hanem meghatározott  szempontok szerint jól körülhatárolható csoport  alakját öltötte fel.  Nem a 
“nép” veszett tehát el, hanem a tudomány meghatározási módszerei korszerűsödtek. Ily módon az 
elképzelés azóta jó esetben megdőlt, pontosabban kevésbé sarkítva jelenik meg.
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Korábban  már  rámutattunk  a  demográfiai  tendenciák  legfőbb 

sajátosságaira.  Ehelyütt  csak  ismétlésként  mondanánk  el  azt,  hogy 

Vajdaság majdnem minden községében találhatunk magyar vagy magát 

magyarnak valló személyt,  de tömbszerűen a magyar lakosság zömét a 

Tisza-melléken,  Észak-  és  Közép-Bácskában,  Észak-Bánátban  találjuk, 

Vajdaság más vidékein  pedig  szigetet  alkotva  vagy szórványban  élnek. 

Velük együtt, esetenként egymás mellett élnek más nemzetiségek, melyek 

már a  magyar lakosság számának többszörösét alkotják. Hatásukat tehát 

ezzel együtt  többszörösnek tekinthetjük. Némiképp ellentmond ennek az 

általános feltételezésnek az a  tény, hogy a hagyományos értelemben vett 

parasztság  —  Vajdaság  esetében,  ha  a  magyarságról  beszélünk, 

hagyományosan  a  parasztság  (kisbirtokosok  vagy  föld  nélküliek,  de  a 

földhöz szervesen kapcsolódók tömege) a  legszámottevőbb  társadalmi 

réteg   a  20.  század  első  felében  —  interperszonális  rendszerében 

hagyományosan  a  klerikális  endogámiát  teszi  első  helyre,  ezt  követi  a 

nemzetiségi endogámia, minek következtében a szigorú íratlan törvények 

ellenére  létezik  ugyan  “vegyes  házassság”  és  ezzel  együtt  más,  a 

hagyományos kultúrától némiképp eltérő kulturális javak átvétele, de ezen 

belül  elsősorban  a  közeli  azonos  vallásúak  vagy  társadalmi  rendbe 

tartozók szerepe a döntő478. 

A  mai  vajdasági  településeken  lakó  magyarok  vallási 

homogenitásának  alátámasztására  szolgáljon  a  következő  példa:  a 

telepített  falvak  gyakorlatilag  megőrizték  vallási  homogenitásukat,  a 

nagyvárosok  váltak  egyedül  olvasztótégelyekké.  A  magyar  református 

vallású lakosság településein a vallási  endogámia nagyobb mértékű (és 

könnyen kimutatható), esetleg az azonos vallásúak de már településekről 

származókkal kötött házassságokkal kell számolnunk. 

478 Ez utóbbi markáns nyomát fedezhetjük fel a “suba a subához, guba a gubához” szólásban is.
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Rövidebben úgy mondhatnánk, hogy a hagyományos környezet és 

életmód  inkább  rögzítette  a  korábbi  formát  és  normarendszert,  mint  a 

fokozatosan  iparosodó  városok,  melyek  a  kiegyezés  után  indultak 

fejlődésnek.

Nyitott kérdés a kialakult rétegek közti átjárhatóság is. Minthogy a 

Vajdaság gazdasági tekintetben a földművelésre és az ehhez kapcsolódó 

állattartásra rendezkedett be elsősorban, a vertikális társadalmi mozgás is 

úgy tűnik, ezen csoporton belül történhetett. Az elhíresült földéhség olyan 

vadhajtásokat eredményezett, melyek a mai napig meghatározhatták volna 

társadalmunkat, hacsak a társadalmi struktúrában nem következtek volna 

be végzetes és visszafordíthatatlan változások. 

A modernizáció megállíthatatlan folyamatában előkelő helyet foglal 

el  a  modernizáció  központjainak  tekintett  városok  hálózata,  illetve  az 

általános  globalizációs  tendenciák  térnyerése.  Az  előbbi  kapcsán  a 

városok  vonzáskörzetében  kialaluló  “szolgáltatófalvak”  intézménye 

figyelhető meg, ugyanakkor a rádió, televízió megjelenése egy napjainkig 

csak  bátortalanul  felmért  helyzetet  és  annak  rohamos  változását 

eredményezi. Az életkörülmények gyökeres változása újfent egy igencsak 

sajátos helyzetbe sodorja a vajdasági magyarságot. 

 A  gabonaneműek  sorában  a  búza,  majd  a  kukorica  foglalja  el 

vidékünkön a legelőkelőbb helyet. Mellettük olyan növénykultúrák is jelen 

voltak,  melyek  egy  teljes  település  megélhetését  biztosították,  a  falu 

monokultúrájává lépve elő. 

Ennek kapcsán feltétlenül  meg kell  említenünk a  hagymatermelő 

Bácskertest—Kupuszinát,  a  paprikatermelő  Horgost  és  Martonost,  a 

fokhagymatermelő  Ludast.  A  dohány  és  a  paprika  monopóliuma egész 

területeket  — a  néhai  Torontál  vármegyét  — népesített  be,  odavonzva 

például  a  túlnépesedett  szegedi  nagytáj  emberét  az  akkor  kedvező 
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feltételekkel  kecsegtető  új  alapítású  településeikre.  Kedvezőtlen  és 

hányattatott sorsuk csak a városokba történő elvándorlásukkal ér véget a 

mált  század  hatvanas  éveiben,  amikor  a  városi  munkásság  sorait 

duzzasztják fel az ipari központokban. 

A  vendégmunka  lehetőségének  kihasználása  is  erre  az  időre 

tehető. A hatvanas évek kedvező politikai légköre és gazdaságpolitikája a 

jugoszláviai  munkaerő-felesleg  nyugatra  és  tengerentúlra  vándorlását 

eredményezi. 

Ezt  az  időszakot  tekinthetjük  a  népi  kultúra  változás/elsorvadás 

egyik  markáns  időpontjának  is.  Okai  sokrétűek  lehetnek:  a  néprajzi 

irodalomban  még  hagyományosnak  tekintett  népi  kultúra,  mely  a 

századforduló  környékét  jellemezte,  ekkor  veszíti  el  utolsó,  szervesen 

benne élő tagjait,  akik már tudásukat  (elsősorban folklórtudásukat)  nem 

adhatják át a megváltozott igények között. 

Másik ok a gazdasági erősödésben keresendő: a nyitottá váló piac 

és az ezzel együtt járó lehetőségek olyan feltételeket biztosítanak, melyek 

a hagyományok fokozatos feladásához vezetnek. Megjelenik az információ 

átadását és egyúttal az uniformizálást is elősegítő és megkönnyítő tévé és 

rádió, de az olyan háztartási cikkek is, mint a fagyasztó, hűtő, mosógép, 

egyre több helyen korszerűsödik a tüzelőberendezés is, aminek egyenes 

következménye a lakáskultúra változása.479

479 A korábban általánosnak tekinthető szabadkéményes tüzelőberendezés gyakorlatilag csak ritka 
látványosság marad. A hagyományosnak tekintett tetőfedési anyagok, építkezési mód is eltűnik a 
hatvanas évek környékén. Ennek a hagyományos építkezésnek is számos területi sajátosságát 
lehetett megfigyelni: a bánáti dohánykertészek ismert településein (csak néhányat sorolunk fel: 
Torontáltorda, Szaján, Hódegyháza) a telkek szabályosak, utcájuk széles, házaik oromzata 
napsugaras, ami egyébként is a szegedi kirajzásra utal. A ház falának anyaga a környéken oly 
bőven található föld, amit zsalu között döngölnek, esetenként pedig vályogból raknak. A téglából 
épült házak az ötvenes évektől egyre általánosabbá válnak, fokozatosan kiszorítják, esetleg a 
háttérbe szorítják a falverés korábbi technikáját, ami csak elvétve marad meg a melléképületek 
vagy szerényebb hajlékok építési technikájának. Általános igény mutatkozik a kistelepülések 
zömében is a városi minták követésére: az eredetileg az utcára merőleges házak fokozatosan 
toldalékot kapnak, majd teljes egészében az utcával párhuzamosak lesznek, ugyanakkor a 
gazdasági épület továbbra is a telek hosszában helyezkedik el. Itt találhatók az állatok. A 
földművelési móddal szoros kapcsolatban álló állattartást eltérés jellemezte Vajdaság bácskai és 
bánáti részén.
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 A  termelőszövetkezetek  megjelenése  egy  sor  olyan  körülményt 

teremt,  melyek  a  18.  század  során  kialakuló,  magántulajdonban  lévő 

földeken épült tanyák (szállások) és vele együtt a tanyasi lét intézményét 

teszik lehetetlenné.480 

Általánosan elfogadott nézet szerint a termékenyebb bácskai földek 

kiaknázása a belterjes állattartást tette szükségessé, míg a szikesekben 

bővelkedő bánáti részeken még a mai napon is láthatunk naponta legelőre 

hajtott  nyájat.  Ennek  egyik  oka  a  nagybirtokok  és  a  magántulajdonban 

vagy bérletben lévő földek arányában is rejlik. 

A pásztorok az egész magyar  nyelvterületen arról  voltak híresek, 

hogy  saját  foglalkozásukat  a  többinél  többre  tartották,  a  földet  művelő 

parasztokat  pedig  egyenesen  lenézték.  A  szabadságot  és  büszkeséget 

jelentő  munkát  azonban  idővel  mégis  felváltja  az  addig  megvetett 

földművelés.   Az  uradalmak  csak  pénzszűke  esetén  engedték  a  birtok 

bizonyos  részének felparcellázását,  a  legelők feltörését,  a  kertészfalvak 

pedig  területük  szűkössége  miatt  inkább  a  haszonnal  kecsegtető 

növényekkel ültették be kicsiny bérleményüket. Ezzel szemben a többnyire 

már  felparcellázott  bácskai  földek  inkább  a  kötöttebb  legeltetést  tették 

lehetővé.  A magántulajdonban lévő földek az egyenlő  arányban történő 

elosztás során olyannyira elaprózódnak, hogy hamarosan azok művelése 

már nem biztosít elegendő forrást. Olyan körzetek alakulnak ki a Duna-

Tisza között, melyek a vándormunkások tömegét bocsájtják ki. 

A múlt század második felében meginduló állami vállalkozások a 

Tisza-vidék  sajátos  vállalkozórétegét  alakítják  ki:  a  folyószabályozások, 

építkezések földmunkát végzői ők, akik kubikostalicskájukkal, jobb esetben 

kordéval szállították a megmozgatott  földet. A Tisza-menti  kubikosoknak 

nagy szerepük volt a szerbiai és albániai kubikosság kialakulásában is. 

480 Ennek következtében egyre több tartozéktelepülés válik a szél és eső martalékává, jobb esetben 
a tanyák összevonására kerül sor, amivel távoli, újabbkori tanyaközpontok alakulnak ki.
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A  nagy  állami  munkavállalások  megszűnte  után  lényegében 

továbbra is nagyobb mobilitást mutattak a vidék lakói, mint azt Vajdaság 

más  területein  feltételeznénk,  így  a  már  említett  hatvanas  években 

bekövetkező  nyugati  (elsősorban  Német  Szövetségi  Köztársaságba 

irányuló)  munkavállalások  úttörőinek  bizonyultak.  A  vendégmunkások 

elsősorban a korábbi kézműveshagyományokon nevelődött,  szakmájukat 

kivállóan ismerő személyek voltak. Számbeli gyarapodásuknak egyik oka a 

már  korábban  ecsetelt  birtokelaprózódás,  de  az  általános  oktatásügy 

rohamos  fejlődése  is  közrejátszott  ebben.  Az  ipari  vagy  inasiskolák 

jelentették  ugyanis  a  vajdasági  magyarság  egyik  felemelkedési 

lehetőségét:  sajnálatos  körülmények  folytán  az  anyaországi,  illetve 

többségi szerb lakossághoz mért arányoknál alacsonyabb az értelmiségiek 

száma a populációban. 

A mai vajdasági magyar társadalom egyik szomorú sajátossága az 

első  világháborút  követően  már  vésztjóslóan  hátrányos  társadalmi 

rétegezettség.  Sajnálatos tény,  hogy az apró birtokkal  vagy még azzal 

sem  rendelkező  népesség  megfelelő  támogatás  hiányában  nem  tudta 

kialakítani azt a számára megfelelő társadalmi struktúrát, amely egy saját 

lábán is megálló (rész)társadalmat feltételezne. Ilyen értelemben vajdasági 

magyar (népi) kultúráról szokatlan dolog beszélni, hiszen az anyanemzet 

részeként értelmezhető: a “vajdasági” jelző utal ugyan a területre, esetleg 

területi  hovatartozásra,  de  a  “saját”  elitkultúra  helyett  egy,  a  korábbi 

tömegkultúrából  kifejlődő,  a  tömegkultúra  sávját  vertikálisan  felosztó 

társadalom  alakul  ki,  ami  leginkább  a  második  világháború  után  tűnik 

szembe: a kultúra “uniformizálódik, a kultúrális középréteg foglalja el (jobb 

esetben) a vezető réteg helyét. Ebből számtalan anomália következik. A 

látszólag  előnyös  helyzet  a  földből  élő,  vagy  ipari  munkásság  sorait  is 

sújtja. 

A  látszólag  kilátástalan  helyzetből  a  specializálódás  jelentette  a 

kiutat: a már korábban felsorolt települések “monokultúrára” állásának más 
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lehetőségei  is  voltak,  a  már  ugyancsak  korábban  felvázolt  nagyobb, 

kézművességgel  foglalkozó  műhelyek  megerősödésével,  amikor  a  piaci 

lehetőségek folytán messzi vidékekre is elkerülhettek az olyan termékek, 

mint például a topolyai kocsi. A piaci hálózat nemcsak a kisüzemi formát 

éltette,  de  lényegében  vele  párhuzamosan  a  helyi  specialisták  nagy 

számát  is  kenyérkereseti  lehetőséggel  látta  el.  Minden  település 

emlékezete életben tartja azokat az ezermestereket, akik amellett, hogy az 

éppen adódó javításokat elvégezték, egyéni rátermettségük révén kisebb 

átalakításokat  eszközöltek  és  az  igényeknek  megfelelő  használati 

tárgyakat készítettek. 

Az  Alföld  a  népköltészet  új  stílusát  őrizte  meg.  A  balladák,  a 

népdalok, melyek némelyike még hallható, ugyancsak a folklóralkotások új 

stílusába sorolható azzal, hogy természetesen a régi stílus némely jegyei 

is felfedezhetők.481 A néphit jelenségkörébe tartozó képzetek, mint például 

a  táltosképzet  archaikus  és  jellemző  vonásai  Bánátban  sokkal  jobban 

megőrződtek, mint mondjuk Bácskában. A bika alakjában viaskodó táltos 

csak  a  bánáti  magyarok  körében  található  meg.  Ezzel  szemben  a 

garabonciások a Duna mentén bukkannak fel, aminek okát a dunamenti 

települések  magyarjainak  más  származási  helyében  kereshetjük.  Másik 

(jellegzetes) hiedelemlényünk a markoláb, ami az égitesteket falja ott, ahol 

a palócok leszármazottai élnek. 

Mesekincsünk  ugyancsak  további  vizsgálatot  érdemel:  az  eddig 

elfogadott  nézet  szerint  vidékünket  a  történeti  mondák,  elsősorban  a 

Mátyás  királyról  szóló  történetek  jellemzik  leginkább. 

Mesegyűjteményében  a  377  szöveg  között  még  34  Kraljević  Markóról 

szóló történetet is találunk.  Ez utóbbinál a két háború közti tantervek és 

481 Kálmány Lajos a Bánságban régi stílusú balladát is lejegyzett (Kőműves Kelemen balladája). 
1972-ben  a  Bánság  balladakincsének  rögzítésére  került  sor.  A  125  ballada  egynegyede  a  régi 
stílusba sorolható. A betyárballadák az össz ballada egyharmadát alkották, sokkal kedveltebbek a 
családi,  gyilkosságokról,  balesetekről  szóló balladák.  Bácskában  az  új  stílus  teljes  uralma volt 
megfigyelhető. 
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tankönyvek hatása kétségtelen, de nem járunk messze az igazságtól, ha 

Mátyás király esetében is egy korábbi  népszerűsítő hullámot sejtünk. A 

történeti  mondák  sorában  a  legelőkelőbb  helyet  az  általánosan  ismert 

kőkecske története foglalja el482, de helyi jelentősége van a Tisza-vidéken a 

cseh templomról vagy a zentai csatáról szóló mondáknak is.

A  táncok  sorában  kétségtelen  előnyt  élvez  a  csárdás  és  a 

csárdáshoz  hasonló  párostáncok.  A  korábbi  hagyományokra  alapozó 

verbunkos, mint szólótánc mára már a feledés homályába veszett. Annál 

meglepőbb, hogy tánctörténetileg régebbi táncmódok maradtak fenn egyes 

településeken, mint a körtánc. A csárdás határozott jelenlétét a majdnem 

minden korábbit elsöprő újstílus megjelenésével kell magyaráznunk: a 19. 

század  során  beköszöntő,  tánc  és  zenekultúrát  ugyanúgy  merőben 

megváltoztató  stílusirányzattal  egyidőben  kezd  elterjedni  tágabb 

környezetben a nemzeti romantika és nacionalizmus, így idővel az egyik 

identitásszervező és társadalmi helyzetet meghatározó jelenséggé válik a 

viselet mellett. A körtáncok egészen új megjelenését azonban az egymás 

mellett  élés  alakítja  ki:  nemritkán  láthatjuk  ma  már  a  magyar 

lakodalmakban  is  a  kóló  nevű  körtánc  szenvedélyes  forgatagát, 

harmonikakísérettel.  A  19.  században  a  vidénkünket  jellemző 

szórakozáskultúra  egyik  jellegzetessége éppen  a  zenekarok  hangszerei 

voltak. Határozottan elkülönültek a magyar előkelő réteget jelentő közép- 

és nagybirtokosok szórakozását nyújtó, húros hangszereket megszólaltató 

cigányzenészek  zenekarai,  a  bunyevác  nagybirtokosok  kedvében  járó 

tamburazenekarok,  vagy  a  dudaszó  mellett  vigadó  szerb  mágnások 

szórakozási  szokásai.  Arra is  találunk korabeli  adatokat,  hogy a  három 

napig  vigadó  dzsentrik  a  kimerült  cigányzenészek  helyére 

tamburazenekart rendeltek, majd harmadnap a dudások is jók voltak már. 

Az  ízlés  és  divat  fokozatos  változása  folytán  megmarad  a  hangszerek 

482 Ferenczi I. 1985. 256-267.
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etnikus jellege, de óhatatlanul átkerülnek hangszerek a másik zenekarba 

is. A tambura fokozatosan az egyik legjellegzetesebb hangszerré válik. A 

városi divatot követve az egyébként falusi zenekarokban is helyet kap a 

klarinét, szaxofon, esetenként a villanygitár is.

A zenekarok jelenléte fontos meghatározója az ünnepeknek, vagy a 

mindennapi  élettől  némiképp  térben  elkülönülő  kocsmák  és  éttermek 

hangulatának. Míg az utóbbiak csak térben, esetenként a társadalmi hálón 

betöltött szerepük alapján különülnek el, a lakodalmak a profán idő és a 

kiemelt, szent idő ellenpárban szemlélhetők. Minthogy szerepük amellett, 

hogy  a  közösséggel  tudassák  és  szentesítsék  két  személy  együvé 

tartozását  még  kultikus  jelleggel  is  bír,  talán  a  lakodalom  az  egyik 

leggazdagabb, emberélet fordulóihoz köthető eseményünk. Nem véletlen, 

hogy annyi,  kultikus és mágikus cselekedet  figyelhető  meg csupán egy 

lakodalom során. 

A születés és halál az a további két esemény, mely az emberélet 

legfontosabb mérföldkövei. Az előbbi az újszülött és a tisztátalan anya, az 

utóbbi a hátramaradó közösség védelmét szolgálják. Az újszülöttet rontás 

ellen még most is helyenként piros színű szalag vagy már néhány napos 

korában  piros  köves  fülbevaló  felrakásával  óvják.  A  piros  szín  óvó  és 

rontáselhárító szerepe általánosan ismert. A gyermekágyat fekvő asszony 

ágyát  elfüggönyözik,  az  asszonyt  kímélik.  A  temetés  során  is  számos 

bajelhárító cselekvést végeznek a jelenlévők, leggyakrabban anélkül, hogy 

tudnák  annak  valódi  funkcióját.  A  tükör  letakarása,  a  temetés  utáni 

kézmosás, a temetőben történő szimbolikus halotti tor, aminek során egy 

kis ételt vagy italt a halottnak is öntenek a földre, vagy a recens anyagból 

ismert  cselekvés,  aminek  során  a  vállkendők  feltűzésére  szolgáló 

gombostűket a sírgödörbe dobják, csak néhány példa a jelenségek hosszú 

sorában. 

Az emberélet fordulóinak már nem tudatosan űzött cselekvései után 

a  néphit  jelenségeit  sorolhatnánk  fel,  ha  azok  valamilyen  területi 
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specifikumot tárnának fel előttünk: ezúttal az Alföldet jellemző jelenségek 

helyett csak egyet említenénk: Diószegi Vilmos a markolábképzet kapcsán 

bizonyította  a  palóc  kirajzás  legtávolabbi  pontjait  is:  a  Versec-melletti 

Udvarszállás  mellett  a  Tisza-mentén,  valamint  Temerinben is  ismerik  a 

holdat faló hiedelemlényt. A hiedelemlény csak a palóc területeken ismert, 

ezért a településeken palóc kirajzásokat feltételezünk. 

Észak-Bácska  központjának,  Szabadkának  -  mely  földrajzi  és 

történelmi sajátosságai révén mára nemcsak a magyarság, de egyúttal a 

vajdasági bunyevácok és horvátok központja is - meghatározó ünnepsége 

a  Dužijanca,  magyar  nevén  az  aratóünnepség.  Az  egész  Európában 

elterjedt,  aratás  végét  jelző  és  megünneplő  szokás  egy  sajátos, 

többlettartalommal  bíró  kiteljesedését  figyelhetjük  meg  a  szabadkai 

központi ünnepségben.483 

A viselet a 19. század közepén nem különbözött a Bánát területén a 

Szegeden vagy az  Alföldön látható  viseletnél.  A  férfiak  nyírták  hajukat, 

bajúszt viseltek, csizmában jártak ünnepkor, széles szárú gatyát hordtak, 

az ingre lajbit húztak. Az ünneplőruha része volt a kék vagy fekete nadrág. 

A nők a hajukat kontyban viselték és azt kendővel kötötték be. Lábukra 

cipőt és csizmát húztak. A polgári mintákat követve hamarosan megjelenik 

483 Az egyébként nemzeti specifikummal nem rendelkező ünnepséget, a magyarság körében Illés 
vagy István napkor tartották, aminek során a gazdának, az intézőnek és esetenként a gépésznek is 
aratókoszorút nyújtottak át és amely az aratást végezetető nagygazda házánál ért véget.  A fenti 
terminus alatt jelzett ünnepség 1911. augusztus 6-án Blaško Rajić plébános elképzelése alapján 
válik először a bunyevácok látványos felvonulásává. A századforduló környékén egyre gyakoribb 
aratósztrájkok miatt egyébként javallott ünneplések már ekkor ismertek. Új tartalommal 1936-ban 
gazdagodik  az  ünnepség,  mikor  a  bunyevácok 250 éves  idetelepedése  kapcsán  elevenítik  fel  a 
látványos, lovasbandériumot sem nélkülöző felvonulást. A hetvenes években újból megszervezik 
az aratóünnepséget, de ekkor már a helyi politikai erők saját céljaikra fordítják a hagyományosnak 
mondható felvonulást, amikor minden évben más település rendezi meg az aratóversenyt, közben a 
központi  ünnepségre  tartva  a  templomi  kenyérszentelést  fleváltva  megkoszorúzzák  a 
népfelszabadító  háború  emlékműveit.  A hagyományosan  viseletbe  öltözött  csoportok a későbbi 
folklórszemle  alapjait  fektetik  le,  amivel  az  aratás  végét  jelentő  ünneptől  a  politikai  célokon 
keresztül a folklorizmus jelenlegi állapotáig juthatunk el.
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a  férfi  viseletben  a  sötét  színű  öltöny,  amely  lényegében  mára  már 

általánosan elterjedt ünnepi viselet lett a férfiaknál.

A  harmincas  évek  egyik  hozadéka  a  Vajdaság  területén  is 

identitásőrző szerepet játszó Gyöngyösbokréta-mozgalom megerősödése. 

A napjainkban is népszerű, sőt egyre több csoportot felvonultató szemlén 

nemcsak  a  viseletek  az  adott  településre  jellemző  sajátosságait 

figyelhetjük meg, de a viselet azon funkciója is határozottan kirajzolódik, 

hogy általában egy vélt  vagy tényleges “aranykor”  jegyeit  olvashatjuk le 

róla. A harmincas évek szüreti báljain alakul ki az a kreált  viselet,  mely 

magán  viseli  a  Mária-lányok  ruhájának,  illetve  a  díszmagyar  egyes 

vonásait  csakúgy,  mint  a  településre  jellemző  sajátosságokat  is.  Ezek 

megőrzésében nemcsak a nép ragaszkodása játszott döntő szerepet, de 

olyan,  mondhatni  véletlen  események  is,  mint  a  tartományi  elöljárók 

viszonyulása a kisebbségekhez. 

Az  elmondottak  mellett  sem feledkezhetünk  meg  arról  a  jegyről, 

amiről a ma vendége minden egyéb jellegzetesség mellett is legtovább őrzi 

a vidék emlékét, ez pedig az a híres-hírhedt eszem-iszom, ami nemcsak a 

vidék  magyar  lakosságát  tette  enyhén  joviális  alkattá,  de  a  csupán két 

nemzedékkel ezelőtt érkező szikár montenegrói lakosokat is egyre inkább 

hasonlóvá teszi az imént említett magyarokhoz, vagy szerbekhez, mintsem 

a hegyek koszorújában maradt hozzátartozóikhoz. 

Közismert  tény  a  vajdasági  földek  átlagost  jóval  meghaladó 

terméshozama. Az ily módon kialakuló többlet, valamint az a tény, hogy a 

vidék még szerves része annak a területnek,  ahol  még korábbi  időkből 

fennmaradt az együttlét - ünnep - evés-ivás - jóllakottság - elégedettség - 

boldogság  -  együttlét  láncolat  eredményezi  az  ijesztő  méreteket  öltő 

lakomákat,  amelyek  nemritkán  felveszik  a  versenyt  a  kisebb 
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lakodalmakkal. Ilyen alkalmakkor az ún “hagyományos” ételek kerülnek az 

asztalra : húsleves, pörkölt vagy paprikás, töltöttkáposzta, sültek. 

Amennyiben a vendég távolabbról érkezik igen gyakran előfordul, 

hogy az utolsó évszázadban elterjedő, délről érkező ételek, mint a csevap, 

pljeszkavica, muszaka is a terítékre kerülnek. Persze nem minden ennivaló 

élvez ilyen  kitüntetett  helyet:  némely déli  ételek,  mint  a burek,  baklava, 

tulumba még mindig csak gyorsételnek számít.  Bizonyos ételeink délről 

érkeztek  ugyan  de  tálalásuk  már  nem  számít  eseménynek,  és  inkább 

hétköznapi étel: ilyen a djuvecs, vagy ahogyan egyik változatát ismerjük, a 

lecsó.  A  bánsági  kertészek  egyik  fontos  ételének  számított,  és 

gyakorlatilag tájjelegűnek számított.

A példák felsorolása után joggal tehetjük fel a kérdést, hogy vajon 

mitől ennyire izgalmas mégis Vajdaság népi kultúrájának vizsgálata, annak 

ellenére,  hogy annyi  negatív  jelzőt  ragasztottunk  rá.  Érzésem szerint  a 

titkot a vidék rendkívüli befogadókészsége és fogékonysága rejti. A fejezet 

elején felvázolt  nemzetiségi  tarkaság minden jellemzője mellett  is  olyan 

hatást váltott ki idővel, aminek kutatása még évtizedekig kemény munkára 

sarkallhatja a szakembereket. 

10. Interetnikus hatások Vajdaságban (a néprajzi atlaszok alapján)

Minthogy  a  népi  kultúra  nem tekinthető  statikus,  megkövesedett, 

kizárólag  önmagában  értelmezhető  rendszernek,  annak  vizsgálata  sem 

mellőzheti  a  néprajz  módszertanában  már  korábban  elfogadott, 

változásokra  vonatkozó  jelenségek  elemzését.  Úgy  vélhetnénk,  egy 

szinkronvizsgálat  (ez  alatt  az  atlaszmunkálatokat,  mint  a  néprajz  egyik 

sikeres módszerét értjük) jellegének és módszerének eltérő volta miatt már 
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eleve  lehetetlenné  teszi  a  diakron  (a  változásokat  is  nyomon  követő) 

elemzést.  Az  atlaszmunkálatok  korai  szakaszában  ez  valóban  így  volt. 

Határozott áttörést a Lengyel Néprajzi Atlasz születése jelentette, ugyanis 

ekkortól  látható  egy  térképlapon  egy  jelenség  több  időszakban, 

szimbólumokkal történő ábrázolása.

Kiemelkedő  jelentőségű  kérdésünk  az  interetnikus  hatásokra,  az 

etnikus  csoportok  együtt-  vagy  egymás  mellett  éléséből  adódó  átvétel. 

Feltételezhetnénk,  hogy  egy  olyan  soknemzetiségű  területen,  mint 

Vajdaság,  az  ilyen  kapcsolatok  száma nagy és az érintkezési  felület  is 

többszörös. 

A soron következő elemzés a néprajzi  kartográfia eredményei  — 

már megjelent térképlapjai — alapján kísérli meg az interetnikus hatások 

felvázolását.  Szükségesnek  tartom  már  ezúttal  megjegyezni,  hogy 

kizárólag  a  néprajzi  atlaszok  eredményeit  vesszük  számba,  jóllehet  a 

nyelvjárási  atlaszok eredményei  a  terület  teljes  feltérképezettsége miatt 

több eredménnyel kecsegtetnének.

A fenti gondolat tükrében dolgozatom ezen része jellegét tekintve 

inkább  nevezhető  módszertani  kérdések  fejtegetésének,  mintsem  egy 

minden  tekintetben  kielégítő  választ  adó  összefoglalásnak.  A  választott 

téma  számos  nyílt  és  rejtett  buktatót,  megoldatlannak  tűnő  problémát 

hordoz magában

Könyvtárnyi  irodalom  foglalkozik  az  olyan  fogalmi  kategóriákkal, 

mint  az  etnosz,  interetnikus  hatások,  etnicitás.  Vajdaság  területén  az 

interetnikus  hatások  lehetősége  elvileg  többszöröse  a  homogén 

nemzetiségi környezetnél, hiszen a terület nemzetiségi összetétele - amit 

már többször lejegyeztünk - rendkívül összetett.

155



10.1. Vajdaság mint soknemzetiségű terület

Elemzésünk  szempontjából  feltétlenül  fontos  kihangsúlyoznunk, 

hogy a néprajzi atlaszok által vizsgált időszakban – a 20. század eleje – 

Vajdaság  területén  magyarokat,  szerbeket,  horvátokat,  németeket, 

románokat, ruszinokat, szlovákokat találunk nagyobb számban. Mellettük 

szórványosan előfordulnak örmények, kisebb tömbben pedig sokácok is. 

Ha  a  közhellyé  vált  “Magyarország  Európa  kitsinyben”  gondolatot 

Vajdaságra  értelmeznénk,  a  19.  és  20.  század  fordulójának  környékén 

akár  a  “Vajdaság  Magyarország  kitsinyben”  hangzatos  jelmondatot  is 

lejegyezhetnénk,  eltekintve  attól  a  ténytől,  hogy  a  Vajdaság  mint 

közigazgatási és történelmi fogalom a századforduló idején nem létezett. 

10.2. A számításba vehető néprajzi atlaszmunkálatok kutatástörténete

A néprajzi atlaszok történetében két markáns elképzelés különíthető 

el azok megjelenése óta. Az első a nemzeti atlaszok csoportja, ahol egy 

bizonyos  nemzet  vagy  nép  meghatározott  sajátosságainak  területi 

elterjedése kerül  bemutatásra,  a  második  csoportot  a  területi  egységek 

alkotják  (országok,  régiók)  egy-  vagy  többnemzetiségű  lakosságának 

lehetőségekhez mért legpontosabb feltérképezése jelenti. 

A  néprajzi  atlaszok  szempontjából  döntő  fontosságú  a  vizsgált 

időszak,  a  vizsgált  terület  vagy  nép  szállásterülete,  valamint  a  vizsgált 

témakörök. 

Ennek tükrében kell a Vajdaság területén élő nemzetek és nemzetiségek 

(etnikai csoportok) néprajzi atlaszmunkálatait számba venni.

A magyar  néprajzi  atlaszok a mai  Vajdaság területére vonatkozó 

kutatásai sorában a legfontosabb helyet a Magyar Néprajzi Atlasz foglalja 

156



el. Jugoszlávia területén összesen 19 ponton folytak kérdőíves módszerrel 

történő gyűjtések a hatvanas évektől. 

Szolnok  megye  néprajzi  atlaszának  voltak  ugyan  kutatópontjai  a 

Vajdaságban  (Pacsér,  Piros,  Bácsfeketehegy-Feketics),  de  a  későbbi 

térképlapokról  kimaradtak, amit így utólag csak sajnálni tudunk.

Egyéb, kutatási eredményeket szemléltető, de nem atlaszkészítési 

céllal készült munkának tekinthetjük Diószegi Vilmos a palóc kirajzásokat 

is vizsgáló kutatásait484 .

A  néprajzi  atlaszok  mellett  megkerülhetetlenek  a  nyelvjárási 

jelenségeket gyűjtő,  rögzítő és bemutató nyelvjárási  atlaszok. A Magyar 

Nyelvjárások Atlasza mellett elsősorban az újvidéki Hungarológiai Intézet 

keretében  végzett,  kisebb  területi  egységek  nyelvjárását  feltérképező 

munkák emelkednek ki, melyeket Penavin Olga485 és Matijevics Lajos neve 

fémjelez.  Így  születik  meg  a  szerémségi  magyar  szigetek,  a 

székelytelepek, a szlavóniai magyar nyelvjárások atlasza, a későbbiekben 

jelenik meg a bácskai és bánsági nyelvjárási atlasz. 

A  Jugoszláv  Néprajzi  Atlasz  1963-ban  napvilágot  látott  nyolc 

próbalapja és az 1989-ben publikált első tömb mindössze hét térképe áll 

rendelkezésünkre. A térképlapok kis számát némiképp ellensúlyozza az a 

tény,  hogy  a  kutatópontok  nem  kizárólag  szerb  vagy  horvát  többségű 

településeken  voltak,  hanem  magyar,  szlovák  és  ruszin  lakosságú 

településeken is. 

A vajdasági  szlovákok népi kultúrájáról  atlaszmunkálatok nem születtek, 

jóllehet a magyarországi szlovákok néprajzi atlasza és a szlovák néprajzi 

atlasz már kézbe vehető.

A  bánsági  románok  kutatása  terén  összefoglaló  monográfia 

született486,  a  román  népi  kultúra  atlasza  viszont  egyedül   romániai 

kutatópontokat ölelte fel.

484 Diószegi V. 1968. 217-251.
485 Lásd a Bibliográfia megfelelõ részét
486 Maluckov, M. 1985.
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A  vajdasági  németek  népi  kultúráját  a  sajnálatos  történelmi 

események miatt  egyedül  a második világháború előtt  gyűjtött,  majd az 

Atlas der deutschen Volkskultur Neue Folge (új sorozat) rögzítette, de az 

adatok szórványos előfordulása megnehezíti az összehasonlítást. 

Horvát  néprajzi  atlasz  tervéről  nincs  tudomásunk,  és  ruszin, 

valamint a roma néprajzi atlasz is csak a távoli jövőben képzelhető el.

A  Jugoszláv  Néprajzi  Atlasz  célkitűzése  alapvetően  az  akkori 

Jugoszlávia  összes  nemzetének  és  nemzetiségének  együttes 

feltérképezése  volt,  egyes  szláv  –elsősorban  szerb  –  kirajzások 

figyelembevételével.  A  munka  eredményes  befejezése  ezáltal  még 

szenzációsabb újdonságokkal és eddig még nem is sejtett kapcsolatokkal 

szolgálhatott volna.

Ezek  után  érthető,  hogy  az  interetnikus  hatások  vajdasági 

jelenségeinek számbavételekor a már megjelent atlaszok közül egyedül a 

magyar és jugoszláv néprajzi atlaszok eredményeire támaszkodhatunk.

Minthogy mindkét néprajzi atlasz vizsgált időszaka a századforduló 

és  az  azt  megelőző  vagy  követő  rövid  időszak  környékére  helyezi  a 

hangsúlyt,  az  akkori,  korabeli  etnikai  képbe  helyezve  értelmezhetnénk 

azok  eredményeit487.  Ha  az  adatokat  teljesen  hitelesnek  tekintjük, 

értelemszerűen  nem  figyelhető  meg  az  első  világháborút  követő 

betelepítések  hatása  és  csupán  a  mai  Vajdaság  területén  számbelileg 

arányosan eloszló magyar-német-szerb lakosság interetnikus kapcsolatai 

jönnének számításba. A vizsgálat szépséghibája, hogy a Magyar Néprajzi 

487 Ezzel szemben a Jugoszláv Néprajzi Atlasz megítétésem szerint túlontúl aktualizálja módszerét, 
hiszen a Vajdaság területén a megállapított 117 kutatópontból 76 (a vajdasági kutatópontok 65%-a) 
egy település szerb népességét, 22 (19%) a magyart, 6 (5,1%) a románt, 4-4 (3.4%) a szlovákokat 
és  sokácokat,  3  (2.5%)  a  bunyevácokat,  2  pedig  (1.7%)  a  ruszinokat  vizsgálja  az  adott 
kutatópontokon.  Az  elképzelés  határozott  elõnye  viszont  abban  rejlik,  hogy  nemritkán  olyan 
helységekben  választották  ki  a  megkérdezendõ  etnikumot,  ahol  csak  igazán  szórványban 
találhatók. Nagy rejtély - és ez nem változott tudomásom szerint a késõbbiekben sem - hogy a 
nemzetiségbõl, vagy annak arányából adódó distinkciókat miképpen ábrázolták volna. Mint tudjuk, 
csupán  néhány atlaszlap  jelent  meg,  így  igazán  nem volt  lehetőség  az  interetnikus  jelenségek 
térképes bemutatására az adott esetben.
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Atlasz - akárcsak a már felsorolt  atlaszok is - saját nemzeti  tudománya 

rögzült  témaköreit  vizsgálja.  Ennek  érdekében  olyan  kérdések  kerülnek 

egy  csoportba,  melyekre  értékelhető  válaszok  érkezhetnek.  Ezek  a 

kérdések  a  magyar  népi  kultúrára  vonatkoznak,  szűk  teret  engedve  az 

együttélés megnyilvánulásainak. Természetesen egy olyan atlaszmunkálat 

esetében,  ahol  a  vizsgált  nép  lakossága  nagy  és  változatos  jellegű 

területet  foglal  el,  mint  a  magyar,  ez  majdhogynem  megoldhatatlan 

akadályt  gördített  volna  a  nagyszabású  munka  eredményes  befejezése 

elé.

Hasonló  nehézségekkel  találkozunk  a  jugoszláv  Néprajzi  Atlasz 

(EAJ) esetében is. Az a nagyszabású, államilag támogatott kutatás, ami az 

atlasz  teljes  megjelenésében  csúcsosodott  volna  ki,  a  vázolt  és  ismert 

okok miatt hiúsult meg. Ennek ellenére a megjelent térképlapok tanulságai 

kis számuk mellett is figyelemre méltóak.

Az 1963-ban megjelent próbalapok a következő jelenségeket rögzítették: 

• a kettős járom egyik fajtáját, a belfa fenti részének görbére képzésével 

a  Tisza-  és  Duna-mentén,  Dél-Bánátban,  de  Zágráb  környékén, 

Szlavóniában,  és  a  Muraközben  figyelték  meg.  A  teljesen  egyenes 

részekből  álló  kettős  jármot  Észak-Bácska  és  Észak-Bánát 

kutatópontjaira tették, de ilyen járommal találkozhatunk Szlovénia ÉK-i 

részében, Szerémségben, Észak-Szerbiában és Macedóniában.

• A századfordulón Vajdaságban és Szlavónia területén lóval nyomtattak. 

Ez Boszniában is jelen van,  Szerbiában a lovak mellett  marhával  is 

nyomtatnak és csépelnek is.

• A cséplőbotok jelenlétét Vajdaságban nem rögzítették.

• A  falusi  tanács  gyülekezőhelye  a  Ferenc-csatorna  mentén  és  a 

Szerémségben a falu  közepén van.  A Bánátban a tanács a házban 

gyűlik  össze.  Egyébként  a  falusi  tanácsra vonatkozó legtöbb adat  a 

Morava  mentén,  Macedóniában,  Montenegroban,  Hercegovinában, 

Isztriában és Szlavóniában található. A tanácsok intézménye szorosan 
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kapcsolódik  a  zadruga  intézményéhez,  ezért  a  vajdasági  adatok  a 

szerb lakosságra vonatkoznak.

• A  tűzgyújtás  alkalma  Vajdaságban  Szent  Iván  napja,  akárcsak 

Szlovéniában  és  Bosznia  déli  részén,  a  bunyevácok  régi  lakhelyén. 

Minthogy a  jelenség a katolikusok lakta  területen  került  lejegyzésre, 

ennek  interetnikus  hatása  egyszerre  vitás  és  vitathatatlan.  A  Lázár 

szombatján  (Lazarova  subota)  szokásos  tűzgyújtás  Bánátban  is 

rögzítve  van,  de  az  egyéb  alkalmakkor  (nagyböjt,  Todorica, 

aprószentek) már az egész ország területén általános.

• Az  éves  tüzeknek  nincs  külön  nevük  Vajdaságban  (csak  tűzként 

emlegetik)  míg  Boszniában  és  a  Drina  mentén  a  neve  lila, 

Szlovéniában kres, Macedóniában oganj, Hercegovinában svitnjak.

• Az  alakoskodók  járásának  időpontja  Vajdaságban  a  térképlapok 

tanulsága  szerint  nem  meghatározott,  de  szárazság  idején 

Szerémségben és Bosznia ÉNy-i részén járnak alakoskodók.

Az  EAJ  (Etnološki  atlas  Jugoslavije)  próbalapok  és  a  MNA 

térképlapjainak  összehasonlítása  alapján  elmondhatjuk,  hogy 

Vajdaságban  az  anyagi  kultúrában  az  alföldi  gazdálkodási  szokások  a 

meghatározóak, hiszen csupán azon csoportok esetében figyelhetjük meg 

a különbségeket, amelyek még nem igazították gazdálkodási szokásaikat 

az  alföldi  mezőgazdasági  termelési  módhoz.  A  társadalmi  és  folklór-

jelenségek kapcsán inkább az egymás mellett  élés jelensége figyelhető 

meg.

Az 1989-ben megjelent  térképlapok egyike  a kultikus  kiskertekről 

(karácsonyi búza) közöl térbeli elterjedést, melyek a karácsonyi ünnepkör 

valamint  a  katolikusok  által  lakott  területekről  (Horvátország,  Szlovénia, 

Hercegovina) és Közép-Szerbiából és Macedóniából hoz erre vonatkozó 

adatokat.  Hiányzik  viszont  az  Észak-Bácskai  és  Észak-Bánáti  szerbek 

körében.
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A boronatípusok, köztük a tövisboronák vagy tüskeboronák egyes 

típusai  is  inkább  alföldi  sajátosságnak  tekinthetők,  mintsem  vidékünk 

specifikumának.  A  Vajdaságban  és  Dunántúlon  elterjedt  elnevezése 

(fogasborona) is inkább a borona anyagára,  mint interetnikus hatásokra 

utal.

Egész röviden egy ilyen térkép-értelmezés lehetne az elemzés első 

foka.  Ennek  során  a  vajdasági  adatokkal  megegyező,  egyéb  helyen 

megfigyelhető  adatok  rövid  felsorolása  történt  meg  a  EAJ  kisszámú 

térképlapja  alapján.  Ugyancsak  az  elemzés  első  szintjét  jelenti  a  MNA 

Vajdaságra vonatkozó adatainak áttekintése.

A Magyar  Néprajzi  Atlasz eddig megjelent kilenc kötete inkább a 

korábbi  településtörténeti  kutatások  eredményeit  igazolja.  Első 

megközelítésben a vajdasági magyar népi kultúra az Alföld szerves része. 

Ezen belül  figyelhetők  meg azok a  helyi  és  területi  sajátosságok,  amik 

egyes csoportokat bizonyos kultúrális jegyek által specifikussá tesznek. A 

székelyföldi sajátosságokkal az esetek többségében megegyeznek a dél-

bánáti  székelytelepeken rögzített  adatok, a Duna-mente gyűjtőpontjain a 

felvidéki és dunántúli adatok köszönnek vissza. A bácskai adatok jelentős 

része  akár  Kecskemét  környékén  is  lejegyzésre  kerülhettek  volna.  A 

bánsági  magyarok  népi  műveltsége  ennél  tarkább  képet  mutat,  de 

lényegében az alföldi jelenségekkel megegyező.

A  vajdasági  jelenségek  eltérések  okai  sokrétűek:  gazdasági 

berendezés,  jogállás,  a  lakosság  társadalmi  összetétele,  származási 

helye,  az  együttélés  vagy  egymás  mellett  élés  teszi  árnyalttá  a  képet. 

Tévedés volna ez utóbbi sajátosságnak a többinél fokozottabb jelentőséget 

tulajdonítani. Akkor sem lepődhetnénk meg, ha a zárt társadalomstruktúra 

nyomaira bukkanánk.

A MNA olyan kérdéseket, illetve térképlapokat is tartalmaz, melyek 

közvetlenül az interetnikus kapcsolatok bizonyos aspektusait tárgyalják: az 

egyik  ilyen  kérdés  a  lakodalmak  zenekíséretére  vonatkozik,  a  másik  a 
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faluzó favillaárusok vásározóhelyeire. Ez utóbbinál Vajdaság területére az 

érchegységi  és  krassó-szörényi  románok  érkeznek.  A  MNA  108  sz. 

térképe lehetne az egyik megjelenítési mód, amivel az interetnikus hatások 

térképre vetítésére lehetőség nyílna.

Az elemzés második szintje a két számításba vett  néprajzi  atlasz 

által  bemutatott  jelenségek  összehasonlítása  lehet.  Minthogy  Vajdaság 

területét vizsgáljuk, szűkebb szakmai értelemben mindössze a jugoszláv 

néprajzi  atlasz  már  megjelent  térképeit  hasonlíthatjuk  össze  a  nagy 

számban  rendelkezésre  álló  magyar  adatokkal.  A  meglepően  kevés 

összehasonlítási  alapul  szolgáló  térképlap  helyett  ezért  a  kéziratban 

maradt kérdőívek kérdéseit  és az erre adott  válaszokat hasonlíthatnánk 

össze.

Azok a kérdéskörök jöhetnek számításba, melyek két nemzeti atlasz 

(esetünkben  a  jugoszláv  és  magyar)  által  is  érintve  vannak.  Úgy 

gondolnánk,  ezek  száma  nagy,  hiszen  a  Jugoszláv  Néprajzi  Atlasz 

összesen 157 kérdéskört jelölt ki négy kérdőív-füzetében, míg a MNA 200-

at,  ugyancsak négy füzetben. Összesen 44 olyan kérdéskör van, amely 

egy  bizonyos  komparatív  vizsgálatra  lehetőséget  ad.  Ha  ugyanezt  a 

számot a folyamatban lévő VMNA kérdéseivel vetjük össze, a következő 

értékek  állnak  rendelkezésünkre:  a  VMNA és  MNA  közös  kérdéseinek 

száma 63, míg a VMNA és JEA közös kérdéseinek száma 64. A korábban 

említett 44 kérdéskör a VMNA kérdései között is szerepel, (a földművelés 

témakörében 6, az állattartáséban 3, a házbelsőében 6, az építészet ében 

2,  a  településében  4,  a  táplálkozáséban  5,  a  lokális  és  társas 

kapcsolatokéban 1, az identitáséban 0, az emberélet fordulói témakörében 

4, a jeles napokéban 4, a néphit témakörében 6, a népi vallásosságéban 0, 

a  gyógyításéban  0,  a  népköltészetében  0,  a  tánc,  zene,  viselet 

kérdéskörében 3, míg a kisipar, háziipar kérdéseiben 0. A közös kérdések 

részletes bemutatása a már korábban bemutatott táblázat alapján valósult 
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meg, ezért ehelyütt nem térnék ki ezek elemzésére (II. számú függelék 3. 

számú táblázat). 

11. A néprajzi kartográfia és elemzés első feltétele: az adatbázis

A dolgozat korábbi  fejezeteiben – ha csak egy mondat  erejéig – 

érintettük  a  néprajzi  kartográfia  kapcsán  megkerülhetetlen  adatbázis 

kérdését. Az adatbázis kialakítása – a korábbi, elvi szinten megfogalmazott 

csoportosítással  összhangban  –  a  kartográfia  primer  eredményének 

(előfeltételének) tekinthető, ami értelemszerűen minden összehasonlításon 

alapuló módszer kiindulópontja.  

Ennek  értelmében  az  adatbázis  hiánya  a  további  komparatív 

elemzést  teszi  lehetetlenné.  Tévednénk,  ha  azt  gondolnánk  ezek  után, 

hogy az adatbázisok tudatos formálása és feltöltése előtti időszakban nem 

voltak  néprajzi  vagy  történeti  leírások,  hiszen  éppen  ezek  alkotják  a 

szakirodalom  tetemes  részét.  Egy  magasabb  rendszerezési  szempont 

hozta  létre,  keltette  életre  az  adatbázisba  szervezés  igényét,  aminek 

gyökereit kétségtelenül a matematikai analízis széleskörű alkalmazásában 

kell keresnünk. 

Az adatbázis formálása kapcsán felmerülő kérdések előtt azonban 

megnyugtató feleletet kell adnunk arra, hogy mit értünk a tárgyalt fogalom 

alatt.  Ha  túlzottan  szabadon  értelmezzük  az  adatbázis  fogalmát,  akkor 

minden adat, függetlenül annak jellegétől és rögzítési módjától, egy fiktív 

adatbázis  eleme  lehet.  Az  adatok  azonban  kizárólag  egy  értelmezési 

tartományon  belül  értelmezhetők,  a  kartográfiában  ezt  az  értelmezési 

tartományt  a feltett  kérdések alkotják, hiszen az egységes kérdés-sorra, 

kérdőívre adott válaszok lesznek az adatbázis alkotóelemei. 

Az adatbázis első tulajdonsága az adatok összehasonlíthatósága. 

Ilyen  értelemben  két  különböző  jellegű,  de  összehasonlítható  adatsor, 
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például egy tetszőlegesen kiválasztott könyv és egy másik tetszőlegesen 

kiválasztott  kézirat  vagy múzeumi  tárgy  is  alkothat  közösen  adatbázist, 

amennyiben  közöttük  az  értelmezési  tartományon  belül  értelmezési 

korrelációt  alakítunk  ki.  Az  adatbázis  alkotói  ilyen  értelemben  számos 

forrás  alapján  alakíthatók  ki,  de  azok  hasznossága  az  értelmezési 

tartományon belül formálódik.

A  már  rendelkezésre  álló  adatbázis  mint  primer  eredmény  nem 

tekinthető kartográfiai vagy komparativisztikai szempontból célnak, csupán 

kiindulópontnak. 

Minthogy  a  társadalom-  és  történettudományok,  így  a  néprajz  is 

igen  tekintélyes  gyűjtött  és  összehasonlítható  adatsorral  (bázissal) 

büszkélkedhet,  joggal  vethető  fel  a  kérdés,  hogy  ezek  közül  melyikről 

mondható el, hogy használható és értékelhető adatmennyiséget tartalmaz. 

Egyszerűbben fogalmazva, egy adott pillanatban melyik adatbázis alapján 

lehet  szekunder  eredményt kapni,  nevezetesen  jelenséget  értelmezni, 

térképet  készíteni,  majd  az  elterjedtség  bemutatásáról  megnyugtatóan 

beszélni.  A  pontosítás  érdekében két  kategóriát,  a  passzív és az  aktív 

adatbázis fogalmát indokolt meghatározni.

A  passzív  adatbázis fogalma alatt  a rendszerező elvet nélkülöző, 

elsősorban pozitivista szemlélettől ihletett adatsorokat értünk, melyek nem 

meghatározott  rendezőelvek alapján jöttek létre,  de egy azonos módon, 

azonos  kérdésekre  válaszoló  adatsorral  párhuzamba állítva  túllépnek  a 

saját  módszerük  által  szabott  kereteken  és  összehasonlíthatóvá, 

egyszersmind aktív adatbázissá válhatnak. A passzív adatbázisok másik 

csoportját  azok  az  adatsorok  alkotják,  melyek  az  adatok  jellegénél,  a 

gyűjtés  módjánál  fogva  összehasonlíthatók  ugyan,  de  az  értelmezési 

tartományon belül nem történt meg a korrelációk, kapcsolatok kialakítása.

Az  aktív  adatbázis jellemzője  az  értelmezési  tartomány,  annak 

pontosan  definiált  kiterjedése,  illetve  az  adatok  több  koordinátával 

(fogalommal, mutatóval) történő lokalizálása. 
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Dolgozatunk  szempontjából  messzemenően  lényegesebb  kérdés 

az, hogy vajon mit kezdhetünk egy olyan adatbázissal, amely a néprajzi 

kartográfia céljából került összegyűjtésre. 

A  második  lényeges  kérdést  úgy  fogalmazhatnánk  meg,  hogy 

milyen  módszerrel  és  milyen  (prekoncepcionális)  összefüggések 

megerősítésére vagy elvetésére alkalmas az elsősorban a számítógépek 

alkalmazása előtt megfogalmazott kérdőív alapján összegyűjtött adatbázis.

Az  első  kérdés  megválaszolására  a  néprajzi  kartográfia 

munkamenetének  első  lépéseként  kialakítandó  kérdőívekről  kell 

beszélnünk.  Anélkül,  hogy  a  kérdőívek  történeti  kialakulásáról 

értekeznénk, meg kell állapítanunk, hogy a kérdőíven szereplő kérdések (a 

továbbiakban  változók),  illetve  az  adatközlők  száma  (a  továbbiakban 

esetek)  alkotják  azt  a  mátrixot,  ami  az  adatbázis  kereteit  definiálják.  A 

változók a mátrix tartalmát definiálják, hiszen a változók azok a kérdések, 

amelyekre választ várunk. 

A néprajzban használatos kérdőívek kérdései nagy általánosítással 

két  csoportra  oszthatók:  az  első  csoportba  az  ún.  nyitott  kérdések 
tartoznak, amikor a feltett kérdésre tetszőleges hosszúságú, de a kérdés 

alapján értelmezhető válaszok adhatók anélkül, hogy bármilyen módon is 

sugalmaznánk vagy jelölnénk a  lehetséges válaszlehetőségeket.  A  zárt 
kérdések esetében  a  válaszok  eleve  adottak,  ezek  közül  választ  az 

adatközlő. A nyitott és zárt kérdések együttes előfordulásáról abban az 

esetben beszélünk, amikor a kérdés megválaszolására az előre megadott 

válaszlehetőségek  mellett  bevezetjük  az  „egyéb,  éspedig” 

válaszlehetőséget, amire az előre megadott válaszlehetőségekben fel nem 

tüntetett válaszok kerülnek a maguk változatosságában. 

A  tulajdonképpeni  feldolgozás  első  lépéseként  –  amennyiben  a 

forráskritika  megtörtént  –  az  adatbázisban  található  mezőket  betöltő 

adatok  kategorizálására  kerül  sor.  A  zárt  kérdések  esetében  könnyebb 
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dolgunk van, hiszen egy tudatosan kialakított válaszadási lehetőségsorral 

már eleve a válaszadóra bíztuk a kategorizálást. A nyitott kérdések – az 

elvileg korlátlan számú válaszlehetőség okán – ugyanakkor elszenvedik a 

kategorizálás  műveletét,  és  a  leggyakrabban  (amennyiben  háttér-

információként  nem marad fenn az  eredeti  válasz)  információvesztés  is 

történik.  Ezt  a  leggyakrabban  a  szöveges válaszok esetében figyelhető 

meg,  és  talán  a  népköltészet  körét  sújtja  leginkább  a  kategorizálásból 

adódó veszteség.

9. A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza

A Kiss Lajos Néprajzi  Társaság tervei  között  a  kilencvenes évek 

közepétől   szerepelt  a  Vajdasági  Magyarok  Néprajzi  Atlaszának 

elkészítése.

Módszertani előzményként a lengyel, a jugoszláv, a magyarországi 

szlovákok népi kultúrájának atlaszát kezeltük, közvetlen előzményknek a 

Magyar  Néprajzi  Atlaszt  és  a  Magyar  Nyelvjárások  Atlaszát  (a 

továbbiakban  MNA  és  MNyA)  tekintettük.  Az  utóbbiak  kutatópontjai 

kiterjedtek Vajdaság területére és magyar lakosságú településeikre is, de 

azokat  —  az  atlaszok  célkitűzése  más  lévén  —  nem  teljességében 

dolgozták fel. A kérdések megformálásánál a német (ADV) és svájci (ASV) 

atlaszok hatása sem tagadható le.

Célunk  elsősorban  a  vajdasági  magyar  népi  kultúra  jelen  és 

közelmúlt állapotának rögzítése volt.

A  vizsgálat  elején  hangsúlyosnak  tekintett  időszakok  két  szempontot 

követtek:

 1. A közvetlen módszertani előzményként a MNA századforduló-

környéki adataival összhangba állítása, azok idősíkjában kiterjesztése
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2.  A  régió  fejlődésének  három,  jól  elkülöníthető  szakaszhatára 

mentén megragadható változások rögzítése.

Az eredeti célt nem tévesztve szem elôl, azzal összhangban három 

időszakot kezeltünk a vizsgálat szempontjából döntő fontosságúként:

A) 1948-at megelőző szakasz: az államosítás, a gazdasági struktúraváltás 

még  nem teljes,  a  demográfiai  változás  megtörtént  (a  német  lakosság 

kitelepítése,  a  gazdaságilag  elmaradott  vidékek  lakosságának  északra 

települése).

B)  1968:  Az  "aranykor",  a  legnagyobb  méretű  asszimiláció, 

uniformizálódás, gazdasági fellendülés időszaka.

C)  1988:  az  előző  szakasz  második  hullámhegye,  a  polgárháborút,  a 

rohamos  demográfiai  változásokat  eredményezô  idôszakot  közvetlenül 

megelôzô idôszak. 

A késôbbi évek vizsgálatát az tehetné lehetetlenné, hogy csak bizonyos 

nemzetiségek  (elsősorban  a  magyarra  gondolok)  körében  van 

elôzményként és összehasonlítási alapként használható kutatás.

A témaköröket két rendezőelv alakította:

-  egyrészt  a  MNA  és  MNyA  immár  hagyományosnak  tekinthető 

kérdéskörei  közül  választottuk  ki  a  területen  vizsgálható  témaköröket. 

Ezzel  folytonosságot  és  összehasonlíthatóságot  kölcsönzünk  az  eddig 

elvégzett és az elvégzésre váró atlaszmunkálatoknak.

-  Másik  érvünk  az  olyan  kérdéscsoportok  kiválasztása,  melyekre 

feldolgozható  és  értékelhető  válaszokat  kaptunk,  figyelembe  véve  a 

vizsgált idôszakot.

Ilyen kettős szűrőn keresztül a területi adottságokat és gazdasági tényeket 

figyelembe véve választottunk ki  16 témakört,  amit  a  témakörök címszó 

alatt tárgyalunk.
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A  kutatópontok  a  telepítéstörténeti  ismérvekkel  már  felvértezett 

MNA, illetve MNyA munkacsoport által kiválasztottakkal megegyeznek, és 

ha arra szükség van -  szórványok és szigetek esetében -  (Dél-Bácska, 

Szerémség, Dél-Bánát) újabbakkal bôvültek.

Mindezt tennénk annak érdekében, hogy a tömbben, szigetben és 

szórványban élô magyarság is megfelelően reprezentálva legyen.

Ennek alapján a kutatópontok kiválasztási szempontjai a következőek.

1. -Minden,  a  Magyar  Néprajzi  Atlasz  Vajdaságban  elhelyezett 

kutatópontját átvettük, a Temes megyei Ürményháza kivételével.488

2. A  Magyar  Nyelvjárások  Atlaszának,  illetve  a  helyi  nyelvjárási 

atlaszok  kutatópontjainak  néprajzi  kérdőívezése  a  további 

vizsgálatok elősegítése érdekében.

3. A  Jugoszláv  Néprajzi  Atlasz  (EAJ)  Vajdaságban  elvégzett 

gyűjtésének  beemelése az  összehasonlítás  reményében  a közös 

kérdéseknél.  Ezért  azok  a  települések,  ahol  szándékaink  szerint 

kutatni  szeretnénk  nemritkán  egybeesnek  azokkal,  ahol  mondjuk 

már elvégezték a más nemzetiségűek kutatását (a rövidítések: sz-

szerb, m-magyar).

Település MNA MNyA JEA  /füzet, 

nemzetiség/
1 Bajmok helyi
2 Bajsa + sz I, II, III, IV,

488 A  kutatópontok  kiválasztásakor  fontos  szempont  volt  a  kutatók,  a  kérdőíves  módszer 
segítségével válaszokat gyűjtő személyek szervezése is. Ürményháza esetében nem érkezett vissza 
kérdőív,  ezért  a  kutatópontot  a  későbbiek  során  kiiktattuk  a  kutatópontok  sorából.  Hasonló 
kudarcot  könyvelhettünk  el  három  tervezett  szerémségi,  illetve  a  Sajkás-vidéki  tervezett 
kutatópontnál is (Tiszakálmánfalva). A kutatópontok tervezésének idején a szemünk előtt lebegett 
annak a lehetősége is, hogy a VMNA kapcsán szervezett csapat egy majdani kutatóhálózat alapjait 
képezné, aminek messzemenő hasznát nem kell külön hangsúlyozni.
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és helyi
3 Becse helyi
4

Bezdán
helyi

5 Csantavér + helyi
6 Doroszló + helyi m I,II,
7 Feketics (Bácsfeketehegy) + helyi
8 Felsőhegy m I,II,
9 Gombos helyi mI,
10

Kishegyes
+ helyi mI,

11 Kula helyi sz I, II, III, IV,
12 Kupuszina (Bácskertes) + +

és helyi
m I,II

13 Ludas helyi m I,II,
14 Martonos + helyi
15 Mohol + helyi sz I, II, III, IV
16 Őrszállás
17 Pacsér + helyi sz I,II, III, IV
18 Péterréve +

és helyi
sz I, II, III, IV

19 Piros + +
 és helyi

m I,II,

20 Szenttamás helyi sz I, II, III, IV
21 Telecska (Bácsgyulafalva) helyi
22 Temerin + +

és helyi
m I,

23 Topolya + helyi
24 Bóka m I,II,
25 Csóka helyi m I,II,III,IV
26 Debelyacsa 

(Torontálvásárhely)
+ +

és helyi
mI,II,

27 Feketetó helyi
28 Hertelendyfalva + helyi
29 Hetin (Tamásfalva) helyi m I,II
29 Muzslya
30 Ittabé (Magyarittabé) +

és helyi
31 Majdán helyi m I,II,
32 Magyarcsernye helyi
33 Padé helyi
34 Szaján + helyi m I,II,
35 Székelykeve + helyi
36 Szentmihály 

(Magyarszentmihály)
helyi m I,II,

37 Susara (Fejértelep)
38 Tóba helyi
39 Torda (Torontáltorda) + +

és helyi
40 Udvarszállás
41 Ürményháza + helyi
42 Maradék helyi
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43 Vogány helyi sz I, II, III, IV,

Több kutatópont lett kijelölve a magyarok által sűrűbben lakott és 

kevesebb a ritkábban lakott területeken. (Bácska 23, Bánát 17, Szerémség 

1).

Továbbra  is  igyekeztünk  egy négyzethálós  rendszernek is  eleget 

tenni,  de  ez  helyenként  lehetetlenné  vált,  ugyanis  nagy  területeken 

egyáltalán nem található magyarajkú lakosság.

Miután  a  kutatópontok  kiválasztása  során  alkalmazott  elsődleges 

szempontokat  röviden bemutattam,  tekintsük  át  statisztikai  szempontból 

azok kiválasztásának helyességét. A statisztikai adatok alapját a 2002-es 

népszámlálási eredmények alkotják.489 Úgy vélhetnénk, hogy az 1991-es 

népszámlálás  inkább  lehetne  mérvadó,  hiszen  ez  utóbbi  már  a 

kutatópontok kiválasztása idején is rendelkezésre állott,  ami kétségtelen 

tény,  ugyanakkor  a  kilencvenes  évek  demográfiai  változásainak 

végpontjának  tekinthető  összeírás  reálisabb  képet  ad  Vajdaság 

népességének állapotáról. Ennek alapján Vajdaság összlakossága 2002-

ben 2.024.487 személy, amely 467 településen került megszámlálásra. A 

magát  magyarnak  valló  személyek  száma 293.299,  ebből  Vajdaságban 

290.207 személy él490, ami a vajdasági populáció 14.33%-a.

 Harminckét  olyan  település  található  Vajdaságban,  ahol  egyetlen 

személy  sem tekintette  magát  magyarnak.  Amennyiben  egy  statisztikai 

értelemben vett átlagos vajdasági települést alakítanánk ki, akkor abban 

4335 lakos élne,  ebből  621 lenne magyar  nemzetiségű.491 Ilyen  átlagos 

települést  nehéz  lenne  találni,  ezért  azokat  a  településeket  tekintem 
489 Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2002. Belgrád, 2002.
490 Meg kell  jegyezni,  hogy ennél  kevesebb magyar  nemzetiségű  él  Vajdaságban.  Az összeírás 
során a bejelentett  lakcímmel rendelkezők is  mint  helyben  élők kerültek a  lajstromba,  így egy 
becsült  értékkel,  közel 30.000 személlyel  kevesebb – külföldön tartózkodó – magyarral  kellene 
számolnunk. Ők gyakorlatilag még “kétlakinak”  tekinthetők, de félő, hogy idővel  csak egy másik 
ország, leggyakrabban Magyarország lesz állandó tartózkodásuk helye.
491 Azon települések száma, ahol a magyarság száma nem éri el a száz lelket vagy pedig a 10%-ot, 
Vajdaságban összesen 252 van, ahol 2723 magyar él, tehát átlagos 11 fő. 

170



elemzésem tárgyának,  amelyekben  a  lakosságon belüli  arányuk  eléri  a 

10%-ot, illetve a magyar nemzetiségűek száma meghaladja a százat. Az 

ilyen kategorizálást azért vélem indokoltnak, mert feltételezhető, hogy ez 

az  arány  és  szám  felett  még  van  közösségformáló  szerepe  a  etnikai 

hovatartozásnak. Ennek alapján a 467 településből 183 került a vizsgált 

csoportba  (a  települések  39,2%-a),  ahol  a  Vajdaságban  élő  magyarok 

99%-a, egyúttal az összlakosság 63,1%-a él (1.278.070 fő).

Tovább  pontosítva  a  képet,  megállapítjuk,  hogy  az  általunk 

kutatópontokként  kiválasztott  településeken  a  vajdasági  magyarság 

33,76%-a él (97.966 személy) azzal a megjegyzéssel, hogy két települése 

adatai nem állnak rendelkezésre (Hertelendyfalva és Muzslya), minthogy 

ezek  két  nagyváros,  Pancsova  és  Nagybecskerek  részeként  kerültek 

feldolgozásra.

Azok a települések, ahol legalább száz, magát magyarnak valló él vagy a település lakosságának 
legalább  10%-a  magyar,  összesen  183  (a  települések  összlétszámának  39,2%-a)  van,  ami  a 
vajdasági lakosság 63,1%-ának (1.278.070 fő) állandó lakhelye. A 183 településen él a vajdasági 
magyarság  99%-a  (összesen  287.484  személy).  Ennek  értelmében  egy  átlagos  magyarlakta 
vajdasági településen 6984 lakos él, ennek 22,5%a magyar (átlagosan 1571 lakos).
 Amennyiben a magyar népesség települések mérete alapján történő csoportosítását végezzük el, az 
összeírás önkényes  kategorizálását  vagyunk kénytelenek elvégezni.  Ennek értelmében határokat 
vontunk az 500, az 1000, a 2.500, az 5.000, a 10.000, a 20.000 értékeknél. Hét csoportot alkottunk 
ily módon.
Ötszáznál kevesebb lakos Vajdaság 71 településén él, ebből huszonkettőn (31%), 5512 lakosból 
4002 magyar (72,6%).

Ötszáz és ezer közötti számú lakos 61 településen található, ebből 15 településen él 6754 magyar 
az összeírt 10648 lakosból (63,4%).
A 1001 és  2500 közötti  lélekszámú településből  158  található  Vajdaságban,  ezek  33,8%-ában 
(összesen 60 településen) 42861 magyar él, az itt élő lakosság (81765) 52,4%-a.
2501 és 5000 közötti lakosú települések száma 94, 29-ben (30,8%) 22896 a magyarok száma, ami a 
29 település összlakosságának 20,9%-a (az összlakosság száma 109604).
5000 és  10.000 lakosú települések  esetében  az  össz 47 településeből  26-ban él  57105 magyar 
(35,2%), míg az összlakosság száma 162099.
a  10.000  és  20.000  lakosú  települések  száma  Vajdaságban  21,  ebből  17-ben  él  számottevőbb 
magyarság (49775, a lakosság 21,5%-a), míg az kiemelt 17 település lakosainak száma 231156.
A húszezer lakosnál többet számláló települések száma 14, ezek mindegyikén száznál több magyar 
él, összesen 104091 (15,4%), az összlakosság létszáma 677286.
A felsorolásból  azt  a  következtetést  vonhatjuk le,  hogy a vajdasági  magyarság  százalékarányát 
tekintve  a  2500  lakosnál  kevesebbet  számláló  települések  esetében  többséget  alkot.  A 
településeken  elsősorban  földműveléssel  foglalkozó,  elöregedő  népesség  lakik.  A  számarány 
folyamatos  csökkenését  az  öt  és  tízezer  közötti  települések  jelenléte  töri  meg,  ezek  mögött  a 
korábbi mezővárosokat sejthetjük.
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A  kiválasztott  41  kutatópont  97.966  magát  magyarnak  valló 

személye  az  ott  élő  lakosság  33,2%-át  alkotja,  míg  az  összlakosság 

létszáma 295.248. A lakosság számarányát figyelembe véve elmondható, 

hogy  pusztán  statisztikai  elveket  érvényesítve  három  települést  kell 

szórványnak tekintenünk (Őrszállás, Piros, illetve Maradék). 

A  következő  táblázat  a  kutatópontokon  élő  magyar  lakosság 

számát, annak százalékos arányát és az összlakosság számát mutatja be:

Település A  magyarok 

lélekszáma

% Az  összlakosság 

lélekszáma
1

Bajmok
2450 28,5 8586

2
Bajsa

1671 65 2568

3 Becse 11725 45,5 25774
4 Bezdán 2983 56,7 5263
5 Csantavér 6632 92,4 7178
6 Doroszló 952 52 1830
7 Feketics (Bácsfeketehegy) 2672 61,6 4336
8 Felsőhegy 1835 97,1 1889
9 Gombos 1154 54,4 2120
10 Kishegyes 4767 87,2 5465
11 Kúla 2378 12,3 19301
12 Kupuszina (Bácskertes) 1857 78,8 2356
13 Ludas 1146 87,5 1310
14 Martonos 1897 86,9 2183
15 Mohol 4217 62,1 6786
16 Őrszállás 363 7,5 4808
17 Pacsér 1766 59,9 2948
18 Péterréve 5175 70,7 7318
19 Piros 747 13 5729
20 Szenttamás 3715 28,4 13091
21 Telecska (Bácsgyulafalva) 1508 72,4 2084
22 Temerin 8187 42,6 19216
23 Topolya 9582 59,6 16171
24 Bóka 482 27,8 1734
25 Csóka 2703 57,4 4707
26 Torontálvásárhely 2836 53,2 5325
27 Feketetó 267 47 568
28 Hertelendyfalva Pancsova részeként, külön nincs adat

29
Muzslya

Nagybecskerek részeként, külön nincs adat

30 Magyarittabé 1077 81,9 1315
31 Majdán 251 85,9 292
32 Magyarcsernye 1574 84,6 1861
33 Padé 1920 66,6 2882
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34 Szaján 1195 88,6 1348
35 Székelykeve 2232 86,7 2574
36 (Magyar)Szentmihály 944 94 1004
37 Susara (Fejértelep) 241 64 376
38 Tóba 581 84 691
39 Torontáltorda 1533 86,6 1771
40 Udvarszállás 200 88,5 226
41 Maradék 552 24 2298
Összesen 97966 33,2 295.248

A  kérdésekre  adott  válaszok  közül  jelentôs  része  nem  vetíthetô 

térképre; ezek az  adattár alapját képezték, amelyek  kétféle keresési mód 

alapján  is  megközelíthetőek:  a  téma   (pontosabban  a  jel  „alatt”  búvó 

szöveg), illetve az adott kutatópont összes válasza irányából.

A  VNA  megvalósítását  -  az  ötlettől  a  kivitelezésig  -  négy  szakaszra 

bonthatjuk:

 I. Előmunkálatok (1997-1999)

II. A tulajdonképpeni adatgyűjtés (1998-2001)

III. Feldolgozás (1999-2002)

IV. Az eredmények közzététele, az atlasz elkészítése (2002)

A  feldolgozásnak  nemcsak  a  témakörök  feldolgozására,  de  a 

könnyen  kezelhető  és  tetszetős  információhalmaz  kialakítására  is 

törekednie kell. Ennek érdekében az adatok nemcsak a kérdésekre adott 

válaszok,  hanem  a  vizsgált  terület  lehetőségekhez  mért  legátfogóbb 

bemutatása is. A technikai felkészültség függvényében tehát audio-vizuális 

adatok is felvételt nyertek.

I.Témakörök492

1. Földművelés, 2. Állattartás, 3. Kisipar, 4. Település, 5. Népi építészet, 6. 

Házbelső, 7.  Táplálkozás, 8.  Az emberélet  fordulói,  9.  Jeles napok, 10. 

492 Bővebb magyarázatra, valamint a kérdőívben szereplő kérdések arányaira később visszatérünk.
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Néphit, 11. Népi vallásosság, 12.Népi gyógyászat, 13. Epika 14. Néptánc, 

15. Lokális és társas kapcsolatok, 16. Identitás

II. Vizuális megjelenítés 

A számítógépes adatrögzítés lehetőségeit  kiaknázva az Atlasz nemcsak 

egymásra  vetíthető  térképlapokat,  de  nagyszámú  korabeli  és  újonnan 

készült, összehasonlításra alkalmas fényképfelvételt is tartalmaz.

III. Helytörténeti kutatások 

 A kutatópontokként kiemelt települések demográfiai bemutatásán túl azok 

rövid és tárgyilagos történeti bemutatását is elvégeztük. 

A  számítógép  adta  lehetőségeket  –  akkori  tudásunk  és 

felkészültségünk, egyszersmind lehetőségeinkhez mérten – kihasználtuk. 

Ez  természetesen  nem jelenti  azt,  hogy  ha  ma készülne  egy  korszerű 

atlasz, az hasonló technikával készülne.493

9.1. A VMNA hiányosságai és haszna

A  tárgyilagosság  megköveteli,  hogy  a  VMNA  kapcsán  annak 

nyilvánvaló hiányosságairól is szót ejtsünk.

A  VMNA  sok  esetben  nem  vette  tekintetbe  a  korábbi  néprajzi 

posztulátumokat.  Ilyen  a  telepítéstörténeti  kutatás  kapcsán 

megfogalmazott  sajátosságok,  jelenségek sora,  mint  a  szegedi  kirajzás, 

nagytáj  jellegzetességei,  vagy  bizonyos  néprajzi  jelenségek,  amelyek 

úgymond  tipikusan  vajdaságiak  (más  kérdés,  hogy  ezek  a  jelenségek 

milyen  körülmények  alapján  váltak  toposszá).  A  kutatástörténeti 

összefoglalás  meglehetős  pontossággal  vázolta  azt  a  sajátos  helyzetet, 

hogy az összefoglaló munkák is hagynak maguk után kivánnivalót, illetve 
493 Komoly előrelépést jelentene már  a szakmai tekintetben igen hasznos észrevételek nagy száma 
is, melyeket Dr Voigt Vilmos fogalmaz meg. Lásd Voigt V. 2002.
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hogy  egy  valódi  összegzés  még  várat  magára.  A  néprajzi  kartográfia 

kapcsán  felmerülő  kérdések,  illetve  a  hiányokra  való  rámutatás 

előrelendítheti a néprajzi tevékenységet, és egyszersmind előfeltétele lehet 

egy majdani összegzésnek. 

A másik hiba, hogy az ismert településtörténeti adatok alapján nem azt 

kérdeztük  végig,  hogy  pl  mi  maradt  a  palóc,  szegedi  stb  kirajzások 

kultúrájából.  Hangsúlyoznom kell, hogy a VMNA egy regionális atlasz, ami 

a jelenkori, kulturális, társadalmi jelenségek térképezését vállalta magára, 

tehát  alkalmazkodott  a  vizsgált  időszak  körülményeihez,  eközben  a 

kultúravesztés különböző formáit a lehetőségekhez mérten ábrázolta. 

A  VMNA  haszna  a  fenti  megállapítás  fényében  egyértelmű.  Ezzel 

együtt  a  viszonylag  egyenletes  adatbázis  kialakítása  is  megtörtént,  ami 

kellő biztonságú alapot képezhet a további kutatásokhoz.

Lehetővé teszi a „fehér foltok” módszeres kutatását és behatárolását.494

Az adatok elvileg másodlagos elemzésre is alkalmasak.

Minden, kérdőív kapcsán kitöltött adatbázis legnagyobb problémája az 

adatközlők  kiválasztása,  azok  száma  (reprezentatív  vagy  nem,  milyen 

elvek alapján, mennyire felel meg a szociológiai mintavételnek). 

12.  A  néprajzi  atlaszok  adatainak  (térképlapjainak)  elemzési  

lehetőségei, az elemzési szintek elméleti meghatározása

A  felsorolt  és  kivonatosan  bemutatott  atlaszmunkálatok  során 

készített  térképlapok közös vonása, hogy bizonyos – a térkép készítője 

által  meghatározott  –  kérdésre  vagy  jelenségre  adott  válaszok  kerültek 

494 Mitől fehér egy folt? Mert nincs kutatva, vagy mert tényleg nem létezik egy jelenség? Van-e 
olyan kézikönyv, ami alapján Vajdaság néprajza megrajzolható? Ez milyen időintervallumot mutat 
be? 
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arra  az  arányosan  lekicsinyített  felületre,  amely  a  tér,  a  domborzat 

méretarányos  leképezése.  A  tér  pontos  és  méretarányos  ábrázolása 

ilyenkor  háttérbe  szorul,  és  többletinformációval,  esetünkben  a  néprajz 

vagy nyelvtudomány által vizsgált kérdésekre adott válaszok adott térben 

való elhelyezésével gazdagodott a felület.

Az ilyen módon kialakított lapok a kérdésfeltevés módjától függően 

két szándéknak felelhetnek meg: az egyik esetben az összetett jelenség 

térbeli  elterjedtségét mutatják be, a másikban az elemi egység képezi a 

térképezés tárgyát.  Az  elemi  egység egyrészt  a  könnyen,  világosan és 

pontosan vizsgálható kérdés és az arra adott  hasonlóan egyértelműnek 

tekintett válasz, másrészt egy bonyolultabb jelenség alkotóeleme, maguk a 

jelenségek  pedig  egy  további  összetett  jelenség,  esetünkben  a  (népi) 

kultúra  elemei.  Ez  utóbbi  szillogizmus  elfogadása  további  elemzésünk 

előfeltétele,  ami  szerint  az  elemzés  több  szinten  végezhető  sikerrel.  A 

kulturális jegyek alapján meghatározott régiók definiálása a kartográfiával 

foglalkozó  kutatók495 jelentős  részének  egyik  elemi  célkitűzése  volt  és 

maradt: több térkép, és ezáltal jelenség egymásra vetítése elvileg módot 

nyújt  az  elemi  részek  alapján  megállapítható  kulturális  régió,  kulturális 

area496 határainak megközelítő meghatározására is. A néprajzi kartográfia 

történetében számos megállapítás megfogalmazására éppen több térkép 

egymásra vetítésével nyílt lehetőség és mód.497 Annál meglepőbb, hogy a 

határral,  ennek definiálásanak problémájával, az átmeneti területekkel, a 

495 A dolgozat  korábbi  fejezetében  már említést  nyert  Jovan Cvijic,  valamint Milovan Gavazzi 
neve: ezúttal úgy, hogy a Cvijic nyomán készült térképe kapcsán a szerző maga jegyzi meg, „hogy 
a  határvonalak  csak  szimbolikusak  és  valójában  inkább  határzónákat,  keverékzónákat  kellene 
jelezni.” Paládi-Kovács A. 1980. 60. idézi Gavazzit. Gavazzi M. 1956.
496 Gunda Béla a kulturális area problémájának felvetését az indián műveltség kapcsán az „USA 
etnológusai”-nak  tulajdonítja.  Kroeber  szerint  a  kulturális  area  fogalma  alatt  a  területileg 
korlátozott kultúra változatát, Sapir E. szerint a földrajzilag összefüggő, közös kulturális vonással 
rendelkező törzsek csoportját kell értenünk.Gunda B. 1980. 9. 
497 A  “határ”  pontos  definiálása  a  néprajzi  térképezésben  meglehetősen  gazdag  irodalommal 
dicsekedhet,  hiszen  Pessler  1938-ban  már  több,  lényegében  rokon  értelmű  meghatározást  és 
módszert  javasol  ennek megállapítására:  ez az izoetnikus,  izopszihikus,  izoszomatikus területek 
megállapítása  illetve  az  ezek  segítségével  megnyugtatóan  megrajzolható  határok  leírása.  Lásd 
Pessler 1938. 267-272.
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zóna  kérdésével  nagyobb  számban  csak  viszonylag  későn  kezdenek 

foglalkozni a kutatók498.

 A második világháború utáni időszakban Weiss499 a svájci  atlasz 

tizennyolc térképének egymásra vetítésével meghatározza az ún. Reuss-

vonalat. 

A skandináv országokban a zónák (mezozónák), részben a határok 

kérdése  a  hatvanas  évektől  kerül  az  érdeklődés  középpontjába:  előtte 

Erixon kisérelte meg a svéd mezozónákat megrajzolni500, illetve a zonális 

vizsgálatokat  folytató  Nils-Arvis  Bringéus501,  majd  a  finnországi  zónákat 

megállapító  Talve502,  vagy  a  lengyel  adatokat  felhasználó  Gajek503 a 

lengyel  néprajzi  atlasz  kapcsán  több  térkép,  valójában  jelenség  térbeli 

elterjedtségével határozza meg a kulturális régiók határait. 

A magyar  néprajzi  irodalomban a határok,  más esetben a zónák 

meghatározása  egy  néprajzi  csoport  elterjedésének,  a  régió  határának 

definiálása  során  merült  fel.  “A  néprajzi  kutatás  elsősorban  nem  is  a 

makrozónák  tisztázásával  foglalkozott,  hanem  sokkal  inkább  a  kisebb 

egységekkel,  a  mikrozónákkal.  Metodikailag  is  helyesebb  a  mikrozónák 

tisztázása  után  megvonni  a  nagyobb  kontúrokat.  Az  alulról,  belülről 

kielemzett  struktúra  feltétlenül  meggyőzőbb,  mint  a  részleteket  kevésbé 

figyelembe  vevő,  s  talán  csak  néhány  szempontra  ügyelő  madártávlati 

áttekintés…”504

Ennek  eredményeit  figyelembe  véve  és  a  magyar  néprajzi 

törekvésekkel  összhangban,  a  néprajzi  csoportok  kutatása  kapcsán 

Paládi-Kovács  Attila  a  szubjektív  módszerek  helyett  az  két  objektív 

módszerre  tesz  javaslatot:  a  MNA 630-640 térképéből  legalább százról 
498 A kérdés elméleti irodalmára lásd Kolsrud, K. 1973. 6-15.
499 Weiss, R. 1951.
500 Erixon,  S.  1957.  Barabás  Jenő  megjegyzi:”Az  ő  elemzésébe  még  C.  Wissler  s  a  német 
nyelvföldrajz szempontjai érvényesültek, s a megrajzolt kontúrok elég határozatlanok.” Barabás J. 
1980. 30.
501 Bringéus, N-A. 1972.
502 Talve, I. 1973-74
503 Gajek J. 1974b. Hat övezet és tizenegy kulturális zónát állapított meg
504 Barabás J. 1980. 33-34.
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feltételezi,  hogy olyan,  “amelyiken  határozottan  kivehetők  elterjedtségek 

(areák) és kontúrok.  Az értékelés ebből a 100 térképből indulna ki és a 

kialakított  területi  modellek egységesen 100 adatot tartalmaznának.”505 A 

másik lehetőség az egyes részjelenségekből általánosított területi sémák 

kidolgozása lehetne.506 Javaslatának első része a ma műszaki  feltételei 

mellett viszonylag könnyen megvalósítható.

12.1. A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza és annak további 
elemzési lehetőségei

Miután  a  VMNA  anyaga  hozzáférhető  (CD-n  a  teljes  anyag, 

nyomtatott formában a kommentárok, illetve a térképek egy része) joggal 

vetődik fel a kérdés, hogy vajon lehetséges-e az adatok más szempontú, 

jobb esetben más szintű értelmezése. 

A  fejezetben  kísérletet  teszünk  a  Vajdasági  Magyarok  Néprajzi 

Atlasza  adatbázisának  ún.  másodelemzésére.  A  másodelemzés  „olyan 

kutatási forma, amikor az egyik kutató által összegyűjtött  és feldolgozott 

adatokat egy másik kutató – gyakran egészen más céllal – újraelemzi”507. 

Esetünkben  a  cél  a  VMNA  adatbázisának  (térképeinek)  statisztikai  és 

klaszterelemzés508 útján történő elemzése. 

A  következtetések  két  jellemvonását  a  további,  tetszés  szerinti 

számú sajátosságnál jobban szeretnénk kihangsúlyozni: ez a feltételezett 

terület  relatív központjának (központjainak) és zónáinak meghatározása, 

valamint a régió vélt határainak hozzávetőleges definiálása.

505 Paládi-Kovács A. 1980. 69.
506 Paládi-Kovács  A.  1980.  69.  Szolnoky  Lajos  rostmegmunkálásra  vonatkozó  munkájára 
hivatkozik. Szolnoky L. 1972.
507 Babbie, E. 2000. 679.
508 A klaszterelemzés is a statisztikai módszerek sorába tartozik. A fenti distinkció értelmét az adja, 
hogy — képletesen szólva — az elemzés két tengelye világosan megkülönböztethető legyen.
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Ennek érdekében a dolgozat írója jelen formájában két statisztikai 

módszert használ az adatok elemzésére, ami értelemszerűen nem zárja ki 

annak  lehetőségét,  hogy  a  társadalomtudományok  más  módszerei  is 

hasznosak  és  használhatók  a  kartográfiai  adatbázis  adatainak  további, 

még összetettebb összefüggéseinek megállapításaira. 

A  Vajdasági  Magyarok  Néprajzi  Atlasza több szerző,  esetünkben 

témagazdák,  illetve  a  szerkesztőbizottság  áldozatos  munkájának 

eredménye, ezért az általam gondozott három témakör, a táplálkozás, a 

néphit és az identitás témakörök számítógépes elemzésére vállalkozom. A 

három  választott  témakör  által  a  hagyományos  néprajzi  területek 

mindegyike (tárgyi  néprajz, folklór és társadalomnéprajz) az elemzésben 

foglaltatik, feltételezhető, hogy az elméleti felvetés sikeres bizonyítása és 

megvalósítása  a  többi  témakör,  de  akár  az  adatbázis  egészére 

alkalmazható.  Fontos  megjegyezni,  hogy  az  elemzés  ilyen  módja 

elsősorban  a  már  ismert  megállapítások  megerősítését  vagy  cáfolatát 

szolgálja.509 

A  korábbi  megállapítások  (a  kommentárok  vonatkozó  részei510) 

kiindulópontjai  az  elemi  jelenségeket  egymagukban rögzítő  térképlapok. 

Az  elemzési  lehetőségek  képzeletbeli  túlsó  végén  az  összes  térképlap 

egyszerre történő elemzése, más fogalmat használva a teljes adatbázis 

egyidőben történő összehasonlítása áll. 

12.1.1. Az elemzés szintjei és a VMNA térképei

Az  atlasz  készítésének,  a  tulajdonképpeni  feldolgozás  első 

lépéseként  –  amennyiben  a  forráskritika  megtörtént  –  az  adatbázisban 

található  mezőket  betöltő  adatok  kategorizálására  kerül  sor.  A  zárt 

kérdések esetében könnyebb dolgunk van, hiszen egy tudatosan kialakított 

509 Ilyen értelemben a Babbie-féle, a másodelemzésre adott definició kissé sántít.
510 Papp Á. 2003b., Papp Á. 2003c., Papp Á. 2003d.,
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válaszadási  lehetőségsorral  már  eleve  a  válaszadóra  bíztuk  a 

kategorizálást. 

A legkézenfekvőbb cél – nevezzük első szintnek – a jelenségeket 

bemutató  térképek  készítése  során  a  pontos  dokumentálás  volt.  A 

térképlapok  zöme  ebbe  a  csoportba  sorolható.  Ezek  a  térképlapok 

hordozzák a legtöbb, adatvesztés nélkül felhasználásra kerülő információt, 

egyúttal ezek a legpontosabb térképek is.

Második szinten szócsoportokat, néprajzi értelemben összefüggő, 

azonos  kérdés  vizsgálatát  szolgáló,  alkérdésekből  kialakítható 

főkérdéseket elemzünk.511

A  harmadik  szinten a  témák,  témakörök  a  bennük  feltett 

kérdésekre  elhangzott  válaszok  egész  halmazával  lesz  a  vizsgálat  és 

elemzés tárgya, egyszersmind a következtetésre módot adó segédeszköz. 

A nagyobb adatbázison történő számítógépes elemzésre is találunk 

jó  példákat,  amelyeket  a  néprajzi  kartográfia  új  hullámához  sorolható 

kutatók végeztek el.512 

A  negyedik,  egyben utolsó  szinten egy kérdőív és az arra adott 

összes válasz mint egységes adatbázis szerepel kiindulási pontként.513 

 Ebben az esetben már nincs lehetőség a témakörök, főkérdések, 

alkérdések közötti  árnyaltabb elemzésre, hanem az összes, térképre vitt 

adat,  valójában  az  egész  adatbázis  elemzésre  kerül  úgy,  hogy  az 

értelmezés – akárcsak a korábbi szintek esetében is – a „hasonló elemek” 

térbeli elrendeződése mentén történik.
511  Az általam szinteknek nevezett osztályozási kísérlet sem tekinthető igazán újításnak, hiszen a 
finn  népköltészeti  kutatások  kialakult  kritériumrendszere,  amely  “a  népköltészet  alkotásainak 
részekre, típusokra, motívumokra, elemekre bontásában, különösen a mesevizsgálat területén olyan 
pontos körülhatárolásig jutottak már el,  hogy az összehasonlításhoz szinte egészen mechanizált 
kategóriák állnak rendelkezésre.” Barabás J. 1963. 61.
512 Az ötlet igen régi: Cox, H.L. 1972-ben az ADV földművelés eszközeire vonatkozó kérdőívének 
145 kérdését elemzi az akkori technikai lehetőségek teljes bevetésével. Eredményeiről lásd Cox, 
H.L 1972.  108-127.  A  nyelvészek  közül  Lausberg  és  Möller  a  Rajna-vidéken  ötven  kifejezés 
elterjedése alapján végez klaszteranalízist. Borsos B. 2001. 189. 
513 Erre  vonatkozóan  feltétlenül  kiemelendő  Borsos  Balázs  klaszterelemzése  a  magyar,  illetve 
német néprajzi atlasz adatbázisán.
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A  VMNA  összesen  841  térképet  tartalmaz,  amely  154  kérdés 

kapcsán  került  megrajzolásra.  A  látszólagos  ellentmondás  a  témák,  a 

kérdések,  alkérdések  számának  arányából  adódik:  számos  esetben  az 

alkérdések további  térképeket,  sőt  ezek további  részletezése is  további 

térképeket eredményezett: az egyszerűség kedvéért a térképeket primer, 

szekunder és tercier térképekre osztjuk.

Témakör Témák 
száma

Térképek 
száma 

összesen

Primer 
térképek

Szekunder 
térképek

Tercier 
térképek

I. Földművelés 10 167 3 54 110
II. Állattartás 10 78 11 54 13
III. Kisipar 10 45 19 26 --
IV. Település 8 14 12 2 --
V. Népi építészet 9 21 21 -- --
VI. Házbelső 10 52 9 43 --
VII. Táplálkozás 10 56 13 33 10
Tárgyi néprajz 
összesen

67 433 88 212 133

VIII. Az emberélet 

fordulói

9 29 21 8 --

IX. Jeles napok 10 41 26 15 --
X. Néphit 10 49 22 27 --
XI. Népi vallásosság 10 57 14 43 --
XII. Népi gyógyászat 10 22 22 -- --
XIII. Epika 11 70 16 54 --
XIV. Tánc, viselet 9 62 11 25 26
Folklór összesen 69 330 132 172 26
XV. Lokális és társas 

kapcsolatok

10 37 24 13 --

XVI. Identitás 8 41 14 27 --
Társadalomnéprajz 
összesen

18 78 38 40 --

Mindösszesen 154 841 258 424 159

A fenti  adatok tükrében a három témakör “átlagosnak” tekinthető, 

így eleget tehet a modellezés alapvető mennziségi követelményeinek.

12.1.2. A jelenségek értelmezési lehetőségei
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A kartográfiai tevékenység igen tekintélyes része a kulturális régiók 

meghatározását,  a  regió  határának  definiálását  tekinti  feladatának.  A 

definiált  határok  között  található  jelenségek  mennyisége,  minősége, 

gyakorisága mint vizsgálati szempont és lehetőség karnyújtásnyira van. Az 

irodalom  alapján  (Wissler,  C.  1926)  a  kulturális  areán  belül  található 

“műveltségi  jegyek  mennyiségi  konstellációja,  helyzete  vehető  észre 

kulturális  központtal  és  periferikus  részekkel,  amelyeket  ő  (Wissler  C.) 

marginális areanak nevez…A kulturális övezetek határai – írta Wissler C. – 

csupán grafikusak,  amelyek  arra szolgálnak,  hogy megadják azoknak a 

pontoknak a helyét,  ahol  a kultúra félúton van a szomszédos érintkező 

központok határai között.”514 

A statisztikai módszerek használata során is tapasztalhatjuk, hogy 

(főképp  a  háttérinformációk  ismeretében)  az  adatok  igen  gyakran 

átmenetet  képeznek  és  átmeneti  területeteket  eredményeznek.  Az 

átmenetek definiálása nagyon  gyakran szubjektív  tényezők összessége, 

ezzel  együtt  nem  tekinthető  maradéktalanul  egzakt  eljárásnak.  Ennek 

orvoslására olyan vakmerőség elkövetésétől sem riadunk vissza, mint az 

ún  fuzzy-logika  alkalmazása.  A  magyarázat  kézenfekvő:  a  fuzzy 

(helyenként  bolyhosnak  fordítva,  ami  a  gondolattársítás  igazán  sikeres 

példája), szembe helyezkedve a Boole-algebra bináris rendszerével, nem 

csak a kettős számrendszer két értékét, a 0 és 1 értéket, hanem a kettő 

között  található,  gyakorlatilag  tetszőleges számú „átmeneti”  értéket  is  a 

maga  megszigorításai  között  figyelembe  veszi.  Ha  igazán  testközeli 

példával  akarunk  élni,  akkor  azok  a  kérdések,  melyekre  igennel  vagy 

nemmel válaszolhatunk, a bináris logikának felelnek meg, de egyúttal  a 

fuzzy logika skálájának két végpontját is alkotják, míg a néprajzban sokkal 

inkább alkalmazott  kérdésekre  adott  válaszok két  pont  közötti  átmeneti 

jellegükkel sokkal inkább a fuzzy módszer „lazább” kategóriáival írhatók le.

514 Gunda 1980. 10.
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A fuzzy-logika gyakorlati alkalmazásával a lehetséges megoldások 

egyikét nyújtja a határok definiálásának kérdésében is: túl azon, hogy az 

egzakt határ a maga „crisp” (ropogós, újabb fuzzy-terminus) jellegével is 

igen  sok  esetben  „bolyhos”,  meg  kell  küzdenünk  a  Kanizsa515 által 

„szubjektív  határnak”  keresztelt  jelenséggel  is:  ez  az  olyan  formák 

„belelátása” a felületbe, melyek valójában nem léteznek, de ennek ellenére 

látjuk  őket.  A  Barabás  Jenő  által  a  zonális  struktúra  kapcsán  javasolt 

rendszer tíz eleme közül hat (ebből három a terület nagyságára vonatkozó: 

mikro-, mezo- és makrozóna, az eltrejedésterület, a domináns mikro- és 

mezozóna)516 alkalmat  nyújt  a  zónák  és  a  ún.  fuzzy-módszer  együttes 

alkalmazására. 

Joggal  vetődik fel  a kérdés,  hogy a meghatározott  régiók határai 

valósak vagy csupán fiktívek-e,  illetve  milyen  módszerrel  lehetséges az 

egyébként  csak  a  legritkább  esetben  megkérdőjelezett  megállapítások 

felülvizsgálata  vagy  pontosítása.  A  kételyek  eloszlatása  érdekében  a 

statisztika bizonyos módszereit hívjuk segítségül517. 

12.1.3. A hasonlóság elvének (klaszteranalízis) alkalmazása

A statisztikai módszerrel történő másodelemzés általunk alkalmazott 

eljárása a klaszterelemzés. A klaszterelemzés során az esetek, de egyúttal 

jelenségcsoportok hasonlósága nyer  bizonyosságot.  A csoport  (klaszter) 

kialakítása során a legjobban hasonlító elemek kerülnek egy csoportba. A 

módszer  vitathatatlan  előnye  abban  rejlik,  hogy  az  korlátozott  emberi 

felfogóképesség határait messze túlszárnyaló adatmennyiség elemezhető. 

A  klaszterelemzést  K-Means  klaszterlemezéssel,  annak  Pair-waise 

(megengedőbb, enyhébb) módszerével végeztem.
515 Kanizsa, G. 1976.
516 Barabás J. 1980. 34.
517 A másodelemzés során az SPSS 10.0 (Statistical Package for Social Sciences) szoftvercsomagot 
használtam a szabadkai székhelyű Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyásával.
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12.1.3.1. Az adatok többszintű elemzése és az elemzés folyamata

Az  általam  első  szintű  elemzésre  –  mint  azt  már  korábban 

megállapítottuk – a megjelent kommentárok igen tekintélyes számú példát 

sorakoztathatnak fel.518

A második szinten, amikor az ún. alkérdésekből képezett kérdések 

elemzése  történhet  meg,  az  egyes  adatközlőktól  származó  válaszok 

eredője lesz az az elem, amit – hasonlóan az első szintű térképekhez – 

annak alapján fogunk osztályozni, hogy melyik csoportba (klaszterbe) és 

milyen földrajzi fogalomhoz kötötten: így fogjuk a klaszter kialakított elemét 

definiálni.519 Ennek  értelmében  az  elemet  annak  helye  és  minősége 

határozhatja meg.

Azonos csoportba (klaszterbe) az azonos vagy minőségük szerint 

legközelebb  eső  elemek  tartoznak  (amelyek  legjobban  hasonlítanak 

egymásra).

518 Erre  vonatkozóan  a  függelékként  található  CD  mennyiségi  adatokkal,  paraméterekkel 
kiegészített része a „hagyományos” adatokat is tartalmazza, ezáltal az első szintű elemzés minden 
egyes témakörben tetszőlegesen elvégezhető. A nyomtatott formában csatolt térképek az anyagban 
történő  könnyebb  tájékozódást  szolgálják:  az  első  szintű  elemzési  példákra  lásd:Táplálkozás: 
VII/3.2.  Mivel  ették  a  kukoricalisztből  főzött  ételt?  (1  analitikus  térkép),  VII/3.3.1.  Mivel 
élesztették  az  otthon  sütött  kenyeret?  (1  analitikus  térkép),  VII/3.3.2.  Számú  térkép:  Kölcsön 
szabad-e adni az élesztőt (2 analitikus térkép), VII/7.1. Mit isznak ünnepi ebéd után? (1 analitikus 
térkép),  Néphit:  X/6.1.  Kire  mondják,  hogy  boszorkány?  (1  analitikus  térkép),  X/6.2.  Hogyan 
szerzi a boszorkány a tudományát? (2 térkép), X/6.3. Milyen történeteket ismernek a boszorkányok 
tetteiről? (1 térkép), X/7.1. Mi történik a foggal született gyerekkel? (2 térkép), X/7.2. Mi történik a 
foggal született gyerekkel kiskorában? (1 térkép), X/7.3. Mi történik a foggal született gyerekkel 
felnőtt korában? (1 térkép), Identitás: XVI/7.1. Mióta élnek külföldön rokonai? (1 térkép), XVI/7.3. 
Melyik országban élnek külföldön rokonai? (1 térkép), XVI/8.1. Kit tekint a földijének? (1 térkép)
519 Az első szintű adatokat tartalmazó térképek összevonása során olyan eredők formálódnak, mint 
például:Táplálkozás: III/8.83. Élesztő (élesztőre vonatkozó térképek eredője) 15 klaszter esetében 
(mint a legnagyobb részletességgel rendelkező felbontás) (4 térkép, a leggyakoribb, legszámosabb 
klaszter térbeli eloszlásával), III/17.204. A bor beszerzése, ünnepi italok (16 klaszter) (4 térkép), I/
8.87. Boszorkányok 16 klaszter (4 térkép), I/9.102. Foggal született gyermek 16 klaszter (3 térkép), 
Identitás: II/11.143. Rokonok külföldön 16 klaszter (3 térkép), II/12.151. „Földiek” 9 klaszter (4 
térkép).
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 A  „legjobban  hasonlító”  elemek  azonos  csoportba  sorolását  a 

hétköznapok nyelvén kategorizálásnak is nevezhetjük,  és a példák sora 

végtelen lehetne. 

Amennyiben  tehát  az  első  szintű  térképek  készítése  során 

elmulasztottuk,  akkor  most  kell  lejegyezni,  hogy  a  térképeken  szereplő 

jelek  mögött  megbúvó  adatok  is  klaszterekbe  sorolt  adatok,  ahol  a 

besorolási  szabályszerűségeket  egyrészt  a  tudományos  kategóriák, 

másrészt a térképkészítő kategorizálási készsége formálta.

A klaszterek, mint hasonló elemek halmazának képzését a második, 

harmadik  és  negyedik  szinten  –  az  adatok  emberi  agy 

befogadóképességének korlátai miatt – a számítógépre bízzuk.

A harmadik szinten a témák összefoglaló térképei közül azokat csatoltuk 

mellékletként a nyomtatott anyaghoz, melyek a legszámosabb klasztereket 

adták.520

A klaszterelemzés során folyamatosan nyitott kérdésként kezeltem 

a klaszterek számának problematikáját. Két, egymással szöges ellentétben 

álló  lehetőség  állott  rendelkezésre:  az  első  lehetőség  szerint  a 

csoportosítást  addig kell  folytatni,  amig az első üres, tehát nulla elemet 

tartalmazó klaszter megjelenik (erre a viszonylag kevés elemet tartalmazó 

térképek  csoportosítása  során  volt  példa).  A  másik  lehetőség 

önkényesebb:  miután  a  tudományos  köztudat,  illetve  a  kommentárok 

elemzései  nyolc  vajdasági  földrajzi  régiót  tartanak  számon,  ennek 

kétszeresét a tizenhat klaszter kialakítását mint végső értéket kezeltem. Az 

ok  több,  mint  gyakorlatias:  minél  több  klasztert  alakítunk  ki,  annál 

„hasonlóbb elemek kerülnek egy csoportba, egészen addig, hogy minden 

elem egy klasztert alkot, tehát minden klaszternek egyetlen eleme lesz.

520 Táplálkozás:  IV/14.200.  A  VMNA  táplálkozásra  vonatkozó  összesített  adatainak  térbeli 
eloszlása  16  klaszter  esetében  (5  térkép),  Néphit:  I/15.169.  A  VMNA  néphitre  vonatkozó 
összesített  adatainak  térbeli  eloszlása  16  klaszter  esetében  (5  térkép),  IV/14.200.  A  VMNA 
identitásra vonatkozó összesített adatainak térbeli eloszlása 16 klaszter esetében (7 térkép)
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Az azonos klaszterbe sorolt elemek térbeli és számbeli gyakoriságát 

a  bizonyítás  fázisában  a  kvantitatív  módszerrel  végezzük  el.  Ennek 

eredményeként  olyan,  a  néprajztudomány  számára  statisztikailag 

alátámasztott  megállapítások  formálhatók  meg,  melyek  mentesek  az 

általánosítástól, de egy vizsgált területre mindeféleképpen jellemzőek.

A „jellemző” jelenség alatt  ilyen  értelemben az adott  területen az 

átlagosnál  lényegesen  gyakoribb  és  legszámosabb  jelenség, 

jelenségcsoport lesz lejegyezve.

12.1.4. A jelenségek gyakorisága és súlya (frekvencia vizsgálat és 
kvantitatív vizsgálat )

A  statisztika  segítségével  vizsgálható  feltevés  a  következő 

prekoncepcióból indul ki:  ha (elméletileg) létezik egy minden tekintetben 

egységes kultúra, akkor a jelenségek (elméletileg) egyenletesen oszlanak 

meg. Ha eltérés tapasztalható, azt az adatok „sűrűsége” illetve „ritkasága” 

mentén olvashatjuk le. Az eltérés, tehát a válaszok térbeli gyakorisága azt 

feltételez(het)né,  hogy  a  sűrűbb  előfordulású  elemek  egy  jelenség 

kibocsátóközpontjában (Wissler  után:  a centrális  zónában)  jelentkeznek, 

és  a  központtól  eltávolodva  —  a  marginális  zónában  —  egyre  kisebb 

intenzitásúak. 

A  néprajzi  atlasz  adatainak  elemzése  során  felmerülhet  annak 

lehetősége,  hogy  a  beérkezett  válaszokat,  azok  térbeli  elterjedtségét 
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bizonyos  statisztikai  elvek  alapján  súlyozzuk  is.  Minden feltett  kérdésre 

meghatározott  számú  értékelhető  válasz  érkezett,  amit  annak 

függvényében,  hogy  az  összes  válasz  közül  milyen  arányban  van 

képviselve, illetve az adott kutatóponton hány válasz került  feljegyzésre, 

kereszttáblázat  készítésének  módszerével  az  általunk  kiválasztott 

statisztikai  program  táblázatba  sorolt  (II.  számú  függelék  4.  számú 

táblázat). 

Miután a válaszok puszta előfordulási gyakorisága még nem elégíti 

ki  igazából  a  jelenség  térbeli  elterjedtsége  iránt  támasztott 

kíváncsiságunkat,  a  táblázatkészítés  során  újabb,  az  értékelés 

szempontjából döntő fontosságú kategóriával operáltunk: ez a kategória a 

várt eredmény (a táblázatban átlag eredményként szerepel), amely érték 

azt  jelöli,  hogy  a  kérdésekre  adott  különböző  válaszok  arányos 

eloszlásánál kutatópontokként hány válasznak kellene azonosnak lennie. 

A következő általános feltételezés-megállapítás fogalmazható meg: 

minden, általunk meghatározott szinten található olyan kutatópont, ahol az 

átlagosnál lényegesen magasabb értékben került  lejegyzésre az azonos 

klaszterbe  sorolt  jelenség,  jelenségcsoport,  vagy  adatbázisrész.  Ezek 

mentén  kartográfiai  módszerrel  „szintvonalak”  rajzolhatók  meg,  melyek 

vélhetően az elemi (első szinten történő) megállapításokhoz hasonló vagy 

attól  eltérő következtetések levonását  eredményezik521:  ha egy kérdésre 

csupán egyetlen választípus érkezett volna, egyúttal minden kutatóponton 

öt  választ  kaptunk  volna,  értelemszerűen  minden  helyen  az  ötös  érték 

szerepelne.  Természetesen  ez  egyetlen  esetben  sem  következett  be, 

hiszen így nem lett volna értelme a kérdést feltenni.522

521 Hasonló céllal igen tekintélyes számú tanulmány született, de ezúttal csak egyet mutatnék be: 
Bin Jiang Wolverhampton példáján alkalmazta a fuzzy-elméletet   GIS (Geographic Information 
Sistem) segítségével. A cél a város központjának hozzávetőleges definiálása volt, meghatározott 
elvek alapján, az eredeti szövegben: „..the town centre is defined as including the city, town and 
suburban district centres, which provide a broad range of facilities and services and act as focus for 
both the community and for public transport. It  exludes small parades of shops of purely local 
significance.” Jiang, B. 1997.
522 Elméletileg olyan kérdések adhatnának egyértelmű válaszokat, mint pl. az „eszik-e naponta, 
ruhában jár-e az utcán, alszik-e?” bár  nem kizárt,  hogy bizonyos válaszok ebben az esetben is 
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A beérkezett válaszok és a várt (átlag) eredmények közti különbség 

pozitív és negatív, a legritkább esetben nulla volt. 

Az átlagos értéktől pozitív és negatív értelemben eltérő válaszok száma — 

akárcsak maguk a  válaszok is  — a kutatópontokhoz,  egyúttal  a  térkép 

koordinátáihoz  rendelhető.  Ily  módon  minden  egyes  válasz  térben  egy 

virtuális  “domborzatot”  eredményez:  ennek  segítségével  olyan,  térbeli 

elrendezést  kaphatunk,  amely  nagy  valószínűség  szerint  a  néprajzi 

atlaszokon  jelölt  kulturális  jelenségek  magyarázata  során  további 

pontosításra ad módot.523 Az elképzelés jogosságát látszik bizonyítani az a 

felvetés is,  amit  Barabás jegyez meg, miszerint:  “A gyakoriság-vizsgálat 

kizárja  azt,  hogy  véletlenszerű  elemeknek  ugyanolyan  értéket 

tulajdonítsanak, mint az általánosan elterjedt dolgoknak.”524

Az  összehasonlítás  során  azt  a  feltételezést  szándékoztam 

bizonyítani  vagy  éppen  cáfolni,  hogy  vannak  olyan  kutatópontok, 

amelyekre egy bizonyos jelenség tipikus, mert átlagon felül van képviselve: 

az átlag és a kapott eredmény közötti különbség azon eseteit mutatjuk be, 

ahol  a  kapott  erdmény  az  átlagos  eredménynél  eggyel,  kettővel  vagy 

hárommal több (zöld, sárga és piros színekkel jelölve, ami a villanyrendőr 

színeivel azonos beosztást követ).  Az elemzés során az áttekinthetőség 

miatt eltekintek a negatív csúcsok felsorolásától.

A bemutatás szempontjából fontos megjegyezni, hogy a statisztikai 

módszer alkalmazása során minden válasz feldolgozásra került, amivel a 

„kézi” térképelemzés hibái is orvosolhatóak. 

A  felhasznált  két  módszer  csak  töredéke  a  társadalomtudományban 

alkalmazott statisztikai módszereknek. A másodelemzésre (ami alatt a más 

meglephetnék a gyűjtőt és feldolgozót egyaránt.
523 Az izogramok problematikája nem új: a néprajzi irodalomban számos példa áll rendelkezésre e 
téma kapcsán: lásd Simionescu, P. 1971.
524 Barabás J. 1963. 59.
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célból  összegyűjtött  adatok  elemzése  értendő)  a  Vajdasági  Magyarok 

Néprajzi Atlaszának néphit, identitás és táplálkozás fejezeteit választottuk 

ki.  A  választás  során  célom  a  tárgyi-,  szellemi-  és  társadalomnéprajz 

egyenrangú bemutatása volt.

A  továbbiakban  a  néphit,  táplálkozás,  illetve  identitás  fejezetetek 

nagyobb hányadának kvantitatív, statisztikai elemzésére kerül sor. Miután 

a hagyományos értékelés már kiadvány formájában elérhető és olvasható, 

csak abban az esetben történik a megállapítások szövegbe emelése, ha a 

továbbiakban tett megállapítások lényegesen megváltoztatnák a korábban 

leírtakat.

Az  sem  kizárt,  hogy  a  még  nem  alkalmazott  feldol-gozási  módok 

használata során lényegesen meg-   változik  az  adat-felvétel,  a  kérdés-

feltevés módja, a mintavétel kér-dése, és ily mó-don visszahatnak magára 

a  kérdőív  kialakítására  is,  bezárva  ezzel  azt  a  kört,  ami  a  néprajzi 

kartográfia  kapcsán  1)  a  kérdés  (problémafelvetés),  2)  a  kérdőív,  3)  a 

mintavétel, 4) az adatgyűjtés, 5) a forráskritika, 6) az adatértelmezés, 7) a 

feldolgozás,  8)  a  tulajdonképpeni  kartografikus  eljárás,  9)  az  adatok 

segítségével ábrázolt jelenségek értelmezése láncolattal foglalható össze. 

Túlzott  merészség  lenne  azt  állítani,  hogy  egyetlen  program  kedvéért 

feltétlenül szükséges lenne hátat fordítani a létjogosultságát már többször 

bizonyító kartográfiai módszernek, de vélhetően alkalmazható több, más 

tudományág  módszerében  már  meghonosodott  eljárás  is,  amely  sok 

tekintetben  hozzájárulhat  az  elemzési  szempontok  korlátainak 

bővítéséhez.

12.2. Néphit

12.2.1. A hét tilalmas napjai
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A  hét  varrásra  vonatkozó  tilalmas  napjai  között  kiemelkedik  a 

vasárnap (136 eset, az értékelhető válaszok 65,4%-a), illetve a péntek (20, 

9,6%),  ami  összesen  75%.  Általánosan  elmondható,  hogy  a  vajdasági 

magyarság  körében  e  két  nap  tekinthető  tilalmasnak  a  varrás 

szempontjából:  az  előbbi  általánosan ismert  és  elterjedt,  a  pénteki  nap 

esetei  közül  kiemelkednek  a  martonosi  és  felsőhegyi  adatok,  ahol  a 

rögzített  esetek egyötöde (4, illetve 3 válasz) került lejegyzésre. Átlagos 

előfordulás  került  lejegyzésre  Közép-Bácskában,  a  többi  kutatóponton 

ennél nagyobb arányban kaptunk erre vonatkozó válaszokat. Az átlagosnál 

több, a tilalom hiányára vonatkozó válasz Becsén, Bajmokon, Pacséron, 

Kúlán és Majdánon került lejegyzésre.

A  heti  mosásra  vonatkozó  tilalmas  napok  sorából  a  péntek  (80 

válasz,  31,6%),  a  vasárnap  (76,  30,0%  ),  illetve  a  kedd  (41,  16,2%) 

emelkedik  ki  az  értékelhető  válaszok  77,8%-át  adva.  A  keddi  mosás 

tilalmának  magas  értéke  Ludason,  Felsőhegyen,  Csókán,  Tordán  és 

Magyarszentmihályon (a szegedi kirajzás pontjai) illetve Fejértelepen lett 

rögzítve, 23 esetben (55%). 

A pénteki  mosás tilalmára vonatkozó adatok Csantavér,  a  Tisza-

menti  Martonos,  Padé,  Péterréve,  a  bánáti  Torontáltorda,  a  dél-bánáti 

Fejértelep  és  Udvarszállás  és  a  közép-bácskai  Szenttamás  kivételével 

arányosan oszlanak meg.

A vasárnapi mosás tilalmának kiugró értékeit a Duna menti három 

kutatóponton (Bezdán, Doroszló, Bácskertes), a református Feketicsen és 

a bánsági, de református többségű Magyarittabén, illetve Tóbán jegyezték 

le,  összesen  33  esetben  (a  vasárnapra  vonatkozó  válaszok  44%-a). 

Maradékon és Kishegyesen, a kibocsátó és befogadó településeken is a 

vasárnapi mosás tilalmának magas aránya figyelhető meg. Ahol vélhetően 

már nem ismerik a mosásra vonatkozó tilalmas napokat: Becse, Bajmok, 

Temerin, Pacsér és Kúla Bácskában, valamint Bóka Közép-Bánátban.
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A  kenyérsütésre  vonatkozó  tilalmas  napok  közül  magasan 

kiemelkedik a vasárnapi kenyérsütésre vonatkozó válaszok magas száma 

(101 esetben, a válaszok 48,3 %-a), illetve a pénteki kenyérsütés tilalma 

(17 eset, 8,2%) míg a nem értékelhető, vagy a tilalom hiányára vonatkozó, 

nemleges választ rögzítő adatok száma 78, az összválaszok közel 35%-a. 

Gombos  és  Bezdán,  Feketics  és  Maradék  azok  a  kutatópontok, 

ahonnan  a  vasárnapi  kenyérsütési  tilalom  bácskai,  az  átalgosnál 

magasabb  értékei  származnak,  illetve  a  bánati  kutatópontokból  11  (a 

bánáti kutatópontok 61%-a). Tóbán, Padén, Feketetón és Udvarszálláson 

egyedül  vasárnap  nem  lehet  kenyeret  sütni  (a  vasárnap  mint 

kenyérsütésre vonatkozó tilalmas nap 40 %-a). 

A keddi kenyérsütés tilalma hat esetben fordul elő, ebből Muszlyán 

ötször, a pénteki 17 esetben (a válaszok 8,1%-a), Martonos, Felsőhegy és 

Torontálvásárhely átlagosnál magasabb részvételével (53 %). 

A  kiértékelés  lehetővé  teszi  a  tilalom  feltételezett  hiányának 

kimutatását  is:  Doroszlón,  Temerinben,  Hertelendyfalván,  Pacséron, 

Kúlán,  Csantavéren,  illetve  Bácsgyulafalván  a  tilalmat  nem  rögzítő 

válaszok  közel  50%-a  került  rögzítésre,  tehát  a  kenyérsütés  tilalmának 

számon  nem  tartása  (Torontáltorda  kivételével)  Bácskai  vonásnak 

tekinthető.

12.2.2. Az év tilalmas napjai

A varrás tilalmas napjai között a leggyakoribb a Luca napján történő 

varrás tilalmának rögzítése (121 eset, 46,4%), ezt a varrás tilalmát nem 

ismerő esetek követik (30 eset, 11,5%), majd a karácsonyi varrási tilalom 

24 esete (a válaszok 9,2%-a). 
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A Luca napi varrás tilalma kiugróan magas értékeket Bácskában a 

Duna mentén: Doroszlón, Gomboson, Bezdánban, Bácskertesen, Közép-

Bácskában  Pacséron,  Csantavéren,  Topolyán  és  Kishegyesen,  a  Tisza 

menti  Martonoson,  Péterrévén,  Padén,  Szajánban  és  az  innen kirajzott 

Bácsgyulafalván került rögzítésre (összesen 45 esetben, ami a Luca napi 

varrásra  vonatkozó  válaszok  37%-a).  Közép-Bánátban  Torontáltordán, 

Muzslyán és Magyarittabén tapasztaltuk ugyanezt.

A  karácsonyi  varrás  tilalma  (24  eset,  a  válaszok  9,2  %-a) 

Maradékon  és  Hertelendyfalván  az  átlagosnál  magasabb  (8  eset,  a 

karácsonyi varrásra vonatkozó válaszok egyharmada).

A  pontosabban  nem  definiálható,  ünnepnapi  varrásra  vonatkozó 

tilalmak  felét  Szenttamáson,  a  bánáti  Tóbán  és  Magyarszentmihályon 

jegyezték le.  (9 eset  a 18-ból).  Fejértelepen a húsvéti,  a már korábban 

említett Hertelendyfalvi pünkösdi és hamvazószerdai adatok is eltérnek az 

átlagostól.

A varrás tilalmának nem ismerete, megszűnte a bácskai Temerin, 

Becse, Bajsa, Bajmok és Kúla településeit jellemezte (14 eset, a nemleges 

válaszok 47%-a).

A mosás éves tilalmas napjai közül a nagyhét (54 válasz) és húsvét 

(19 válasz), valamint Luca napja  (25 válasz) emelkedik ki (összesen 98 

alkalommal,  a  válaszok  42,6%-a):  a  nagyhétre  vonatkozó  tilalmak 

kiemelkedően  magas  arányával  a  bánsági  Szajánban,  Feketetón,  és 

Torontáltordán  és  Magyarcsernyén,  valamint  a  tiszamenti  Felsőhegyen, 

Péterrévén  és  a  közép-bácskai  Kishegyesen  és  Bácsfeketehegyen 

(Feketicsen)  egy  tömbben,  míg  Bókán,  Fejértelepen  szigetszerűen 

találkozhatunk.

A nagyhét  végét  jelentő húsvéti  tilamak magas aránya a bácskai 

oldalon Szenttamáson és Bácsgyulafalván, valamint Hertelendyfalván lett 

rögzítve.
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A  karácsonyi,  mosásra  vonatkozó  tilalmak  Hertelendyfalván, 

Maradékon és Bácsgyulafalván tapasztalhatók.

A tilalom nem ismerésére vonatkozó adatok nagy száma (47 eset, 

az értékelhető adatok 20,4 %-a) a bácskai kutatópontokon lett lejegyezve 

(Bajmok, Bajsa, Bezdán, Topolya, Őrszállás, Pacsér és Temerin emelkedik 

ki). 

A Luca-napi mosás tilalma (25 adat, az összes adat 15,7%-a) az 

átlagtól eltérő magas részvétellel Martonoson, az észak-bánáti Padén és a 

dél-bánáti  Székelykevén  figyelhető  meg  (13  adat).  Hertelendyfalván  a 

karácsonyi, húsvéti és pünkösdi mosás tilalma emelhető ki.

A  kenyérsütés  éves  tilalmas  napja  a  VMNA  adatai  alapján 

ünnephez,  elsősorban  Luca,  karácsony  és  Szent  Antal  napjához 

kapcsolódik, illetve pontosabb meghatározás nélkül, az ünnepnapokhoz. 

A  Luca-napi  kenyérsütés  tilalma  (25  eset,  a  válaszok  11,1%-a) 

kimagaslóan nagy értéket Martonoson, Csókán, Padén ért el (az esetek 

40%-a), további magas értéket Magyarcsernyén, Topolyán, Doroszlón és 

Temerinben figyelhetünk meg. 

A  karácsonyi  kenyérsütés  tilalma  (20  eset,  8,9%)  Maradékon, 

Hertelendyfalván  és  Kishegyesen  került  lejegyzésre,  a  Szent  Antal-napi 

tilalom (23 eset, 10,2%) Ludast, Csantavért, a bánáti Feketetót és Bókát 

(összesen 19 alkalom, az előfordulások 82%-a) jellemzi.

 A  bővebb  meghatározás  nélküli  adatok  tekintetében  (40  eset, 

17,8%)  az  átlagnál  magasabb  értéket  Tóbán,  Péterrévén,  Muzslyán, 

Székelykevén,  Udvarszálláson,  illetve  Magyarszentmihályon,  tehát 

zömében  bánsági  kutatópontokon  kaptuk,  jóllehet  magas  helyi  értéket 

kaptunk Bácsgyulafalva és Gombos esetében is.

 A  kenyérsütés  éves tilalmának nem ismerése (63 eset,  28%) a 

vártnál  magasabb  értéket  Becsén,  Szenttamáson,  Bezdánban, 
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Őrszálláson,  Bajmokon,  Bajsán,  a  református  lakosságú  Feketicsen  és 

Pacséron, valamint a közép-bánáti Torontáltordán eredményezett.

12.2.3. A halál előjelei

A halált – az adatok tanulsága alapján – a kutya (151 eset, 47,3%) a 

bagoly,  a  kuvik  (119  eset,  37,3%)  jelzi  előre.  A  válaszok  arányosan 

oszlanak el Vajdaság egész területén, ugyanakkor a bácskai adatközlők az 

átlagosnál  gyakrabban  jelölték  meg  a  kutyát,  mint  haláljelző  élőlényt 

(Észak-Bácska,  Közép-Bácska),  illetve  a  közép-bánáti 

Magyarszentmihályon  is  magasabb  értéket  tapasztaltunk.  A  csantavéri 

adatok (a településen gyűjtött válaszok homogenitása okán) kiemelkednek. 

A  bagoly,  kuvik,  halálmadár  mint  halált  jósló  állat  is  általánosan 

ismert, de a nyugat-bácskai kutatópontok, illetve egész Bánát magasabb 

értékekkel  képviselteti  magát.  Tóba  —  a  csantavéri  példához  hasonló 

okból— emelkedik ki. 

A bácskai  Felsőhegyen,  a közép-bánáti  Torontáltordán,  Muzslyán 

ésa dél-bánáti Udvarszálláson a denevér jelzi a halál közeledtét.

A  halált  jelentő  álmok  száma  igen  magas:  a  kényszerű 

csoportosítás  után  is  huszonöt  válasz-csoport  között  oszlik  meg  a 

kutatópontokon gyűjtött adatok halmaza. A válaszok között leggyakrabban 

a lóval, fogfájással és foghúzással, valamint a meszeléssel álmodás jelent 

halált. 

Lóval  álmodni  (16  eset,  a  válaszok  6,8%-a),  és  ebből  halálra 

következtetni a bácskai Gomboson, Szenttamáson, Csantavéren, Moholon 

és a dél-bánáti Fejértelepen szoktak. 

Kiemelkedően  magas  értéket  a  kidőlő  ház  falával  álmodni 

Székelykevén, illetve Magyarittabén jelent halált. 
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A meszeléssel álmodni (a válaszok 6 %-a, 15 eset), majd a halálra 

bekövetkeztére utaló választ adni a kutatópontok között arányosan oszlott 

meg,  de  az  átlagosnál  magasabb  érték  került  lejegyzésre  a  dél-bánáti 

Udvarszálláson, Muzslyán, Szajánban és a Szabadka melletti Ludason. 

Az  összes  értékelhető  válasz  több,  mint  fele  (54,8%)  az  álom 

halálra vonatkozó jelentését nem ismerte: az ilyen válaszok zöme közép- 

és nyugat-bácskai, észak-, közép- és dél-bánáti.

Zárt  válaszként  emeltük  be  kérdőívünkbe  a  halál  előjeleire 

vonatkozó jelenségek ismeretére vonatkozó kérdést: a válaszok alapján a 

tükör elpattanása 131 esetben (34,7%) a hullócsillag 118 esetben (31,3%), 

a  bútor  megreccsenése 93 esetben (24,7%) lett  oly  módon megjelölve, 

mint a halált előrejelző jelenség.

 A tükör elpattanása a vártnál nagyobb arányban jelent halált a dél-

bánáti  Udvarszálláson,  a  közép-bánáti  Bókán  és  Muzslyán,  az  észak-

bánáti  Csókán és Majdánon, valamint a közép-bácskai Bácsgyulafalván, 

Bajsán és Szenttamáson. 

A  hullócsillag  a  nyugat-bácskai  és  közép-bánáti  kutatópontokon 

fordult  elő többször az átlagosnál:  kiemelkedően magas értékek Tóbán, 

valamint Magyarittabén és Torontáltordán tapasztalhatók.

A bútor megreccsenése — úgy tűnik— Észak-Bácskában és a Tisza 

mentén, valamint Dél-bánátban gyakoribb, de Kúlán a figyelhető meg a 

válasz kimagasló értéke.

12.2.4. A szivárvány

A szivárványban színek (33 adat, az összadat 16,2%-a), annak jele, 

hogy nem lesz  vízözön  (14  adat,  6,9%),  illetve  az  időjárás  alakulására 
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utaló jelek (13 adat, 6,4%) láthatóak. A nem értékelhető válaszok száma 

113 (58,6%).

Az olyan válasz, ahol pusztán a színeket vélik a szivárványban látni, 

a  legmagasabb  értékeket  Bácskertesen  (Nyugat-Bácska),  Maradékon 

(Szerémség),  Fejértelepen (Dél-Bánát)  olvashatjuk le,  ettől  alacsonyabb 

értéket Csókán és Muzslyán figyelhetünk meg.

Hogy nem lesz  vízözön,  az  a  bácskai  égen látható:  Bezdánban, 

Kúlán, Topolyán és Felsőhegyen. Az a hiedelem, hogy a szivárványból az 

időjárás alakulására következtethetünk magas értéket a Tisza menti Padén 

adott. A magyar zászlót 10 esetben látták az adatközlők a szivárványban, 

az esetek közül számarányát tekintve kiemelkedik Topolya.

A  szivárvány  tövében  –  a  válaszok  alapján  –  víz  található  (29 

esetben,  a  válaszok  14,5%-a  esetében).  Az  erre  vonatkozó  válaszok 

viszonylag  nagy  szórást  eredményeztek,  de  az  átlagostól  magasabb 

eredményt Ludason, Csókán, Bókán és Magyarszentmihályon (15 válasz, 

az  összes  adott  válasz  7,5%-a),  valamint  Topolyán,  Szenttamáson  és 

Székelykevén jegyezték le. 

A  beérkezett  válaszok  tetemes  része  (161,  a  válaszok  80,5%-a) 

nem eredményezett  határozott  választ,  aminek  alapján  úgy  vélhetnénk, 

hogy a szivárvány tövében található kincs, víz, erdő stb válaszok már egy 

kiveszőben lévő képzet utolsó, még rögzíthető elemei.

12.2.5. Hold- és napfogyatkozás

A  hold-  és  napfogyatkozásért  az  égitestfaló  lények  a  válaszok 

valamivel  több,  mint  30%-ban  okolhatóak:  a  markolábra  vonatkozó 

képzetek 39 esetben kerültek lejegyzésre 13 kutatóponton, melyek alapján 

palóc kirajzást feltételezhetünk. Az átlagosnál nagyobb arányban a bánáti 

Bókán,  Muzslyán,  Magyarcsernyén,  Feketetón,  Magyarszentmihályon, 
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továbbá a bácskai Szenttamáson és Csantavéren, (27 esetben, a válaszok 

13%-ban,  a  markolábra  vonatkozó  válaszok  70%-ban)  Martonoson  és 

Felsőhegyen, a bánáti Csókán és Szajánban, illetve Temerinben.

 Sárkány eszi az égitesteket 8 esetben, ebből 5 eset Bezdánban lett 

rögzítve, 2 Doroszlón. Ugyancsak 8 esetben táltos vagy boszorkány eszi a 

napot  és  a  holdat:  ebből  Torontáltordáról  származik  5  adat,  Tóbáról 

további kettő.

 A válaszok legnagyobb része (126, a válaszok 64%-a) nemleges, 

vagy nem érkezett értékelhető válasz.

12.2.6. A lélek

A  lélek  szellő  alakban  hagyja  el  az  ember  testét  (9  esetben,  a 

válaszok 5%-a) a Közép-Bánság két kutatópontján, amiből a négy azonos 

választ  eredményező  bókai  válaszok  emelkednek  ki.  A  válaszok  döntő 

többsége  a  ”nem  hagyja  el”  (15  válasz)  illetve  a  lélek  formáját  nem 

meghatározó csoportba soroltatott ( összesen közel 90%).

12.2.7. Boszorkány

A  ”kire  mondják,  hogy  boszorkány?”  kérdésre  a  bűbájosságra, 

illetve  a  furcsa  kinézetre  vonatkozó  válaszok  csoportja  emelhető  ki:  a 

bűbájosság 50 esetben (24.3%) zömében a bácskai kutatópontokon fordul 

elő (az átlagtól  magasabb arányban Gomboson, Csantavéren, Ludason, 

Bajsán,  valamint  a  bánáti  Szajánban  és  Csókán,  Torontáltordán  és 

Muzslyán),  addig  a  külső  jelek  alapján  a  boszorkányok  táborába sorolt 

személyek jobbára a Bánátot jellemzik: Bókán, Torontáltordán, valamint a 

bácskai Bezdánban mondják döntő többségben a csúnya emberekre, hogy 

boszorkányok (a válaszok 10%-ban).
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A boszorkány a tudományát  örökléssel, kézfogással, illetve söprű 

átadásával (jelképes kézfogással) szerzi (összesen 90 esetben, a válaszok 

40%-a):  míg  az  öröklés  általánosan  ismert,  de  elsősorban  bánsági 

kutatópontokon  rögzített  adat  a  kézfogással  történő  tudomány-átadás 

elsősorban bácskai, illetve az azzal határos területek jellemzője, addig a 

söprű átadása közép-bánáti és észak-bácskai jelenség.

Az  öröklésre  vonatkozó  adatok  jelentős  része  (20  válasz,  az 

öröklésre  vonatkozó  adatok  45%-a)  hét  bánsági  kutatóponton  került 

lejegyzésre: Torontáltorda, Bóka, és Muzslya magas értékekkel emelkedik 

ki, intezitásban követi Csóka, Torontálvásárhely, az átlagostól magasabb 

érték Szajánban és Fejértelepen figyelhető meg. A Bácskában Bajsa és 

Felsőhegy, valamint a szerémségi Maradék további hat adattal képviselteti 

magát. 

A  kézfogással  történő  tudomány-átadás  a  Zombor-környéki 

Őrszállás, Doroszló, Gombos településeket, Ludast, Martonost, Temerint 

jellemzi, valamint a közép-bánáti Magyarszentmihályt, ez utóbbin a söprű 

átadása  is  kiemelkedően  magas  értéket  mutat.  Talán  arra 

gyanakodhatunk, hogy —pusztán földrajzi szempontokat figyelembe véve 

—a közép-bácskai rész “kihullott”, helyette a söprű átadása, és az öröklés 

épült  be  a  köztudatba.  Bácsgyulafalva  esetében  a  boszorkány  a 

tudományát könyvből tanulja, vagy pedig megszállja az ördög.

 Nem  volna  teljes  a  kép,  ha  nem  tennénk  említést  azokról  a 

településekről ahol kimagaslóan nagyszámú negatív választ kaptunk: ezek 

a bácskai Bezdán, Kishegyes, Bácsfeketehegy, Péterréve, Becse, illetve a 

bánáti  Hertelendyfalva,  Fejértelep,  Udvarszállás,  Székelykeve  és 

Magyarittabé,  valamint  Tóba  és  Majdán,  melyek  közül  Magyarittabé, 

Bácsfeketehegy református népességű.
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12.2.7. A foggal született gyermek

Közismert, egyúttal általánosan elfogadott adat, miszerint a foggal 

született  gyermekből  Nyugat-Bácskában  garabonciás  lesz:  tíz  esetben 

rögzítettük  ezt  a  választ,  amiből  Doroszló  és  Bácskertes  emelkedik  ki 

(összesen 7 eset). A várakozással ellentétben a dél-bánáti Udvarszálláson 

is  találunk ilyen  adatot,  de  Doroszlón minden válaszadó egyöntetűen a 

garabonciásként  ismeri  a  foggal  született  gyermeket  (5  válasz,  a 

garabonciásra vonatkozó válaszok fele). 

A  táltos  a  legelterjedtebb  és  leggyakoribb  természetfeletti 

képességű  személy,  aki  foggal  születik:  a  válaszok  közel  egyharmada 

(31%,  62  eset)  őt  jelöli  meg:  Nyugat-és  Dél-Bácska,  valamint  Délkelet-

Bánát  kivételével  minden  kutatóponton  adtak  táltosra  vonatkozó 

válaszokat.  A  várt  értékhez  képest  kimagasló  eredményt  a  bácskai 

Feketicsen  és  Csantavéren,  valamint  a  közép-bácskai   Topolyán  és 

Bajsán, a Tisza menti Martonoson és Felsőhegyen illetve a közép-bánsági 

Muzslyán,  Magyarszentmihályon,  Tóbán  és  Székelykevén  rögzítettek  a 

gyűjtők. 

Hogy  a  foggal  született  gyermek  később  tudós  lesz,  34  válasz 

alapján  (az  összválasz  17  %-a)  mondható  el,  ebből  az  átlagosnál 

magasabb értékeket Torontálvásárhelyen és Hertelendyfalván, továbbá a 

Tisza  mentén  (Becsén,  Padén)  Muzslyán,  a  Duna  menti  Gomboson 

jegyezték le. 

A negatív csúcsok tekintetében a Tisza-menti Péterréve, Mohol, a 

dél-bácskai Temerin, a bácskai Kúla, Bajmok, Bezdán, Őrszállás, Pacsér, 

Temerin, a bánáti  Feketetó, Szaján, Magyarittabé, Udvarszállás illetve a 

szerémségi Maradék emelkedik ki.

A foggal született gyermek kiskorában viaskodik (15 válasz alapján, 

7,7%),  Doroszlón  és  Szenttamáson  összesen 9,  Bókán további  3  ilyen 
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választ  kaptunk.  A  gyermek  viaskodására  vonatkozó  adatok  közép-

bácskaiak, egy adat az észak-bánáti Feketón, további adatok a dél-bánáti 

székelytelepeken lettek rögzítve. 

A gyermeket elrablására vonatkozó adatok (24 eset, az összválasz 

12,4%-a)  Észak-Bácska  peremén  találhatóak,  az  átlagosnál  magasabb 

arányban  Martonoson,  Kishegyesen,  Majdánon,  Bókán,  Muzslyán, 

Torontáltordán,  tehát  zömében  bánáti  kutatópontokon  (14  esetben,  az 

elrablásra vonatkozó adatok 58%-ban).

 Számarányát  tekintve  a  gyermek  megbetegedése  a  következő 

nagy  csoport  22  adattal,  amiben  a  bácsgyulafalvi,  csókai  és  fejértelepi 

adatok átlagon felül képviseltetik magukat (12 adat 54%).

Az adatok tetemes része (125 eset, az összválasz 64,7%-a) nem 

értékelhető.

A  foggal  született  gyermek  felnőtt  korában  néző,  látó  (20  adat, 

10%), illetve tudós lesz (44 adat, 23%). 

A  nézőre,  látóra  vonatkozó  adatok  előfordulása  közép-bánáti 

Torontáltordán,  Muzslyán  és Bókán magas,  ettől  alacsonyabb  értékeket 

Bácskában  Szenttamáson,  Bácsfeketehegyen  és  Topolyán  figyelhetünk 

meg.

A  tudós  a  Duna-menti  Doroszlón,  a  Tisza-menti  Martonoson, 

Ludason,  a  dél-bánáti  Torontálvásárhelyen  és  Hertelendyfalván, 

Székelykevén magasabb az átlagnál.

Az esetek 63,7%-ában nem értékelhetőek a válaszok.

12.2.8. A tehén tejhasznának visszaszerzése

Ha a tehenet megrontották, leggyakrabban megfüstölik (23 adat, a 

válaszok  10,6%-a),  az  átlagtól  magasabb  értékben  a  nyugat-bácskai 

Bácskertesen, valamint a közép-bánáti Padén és Torontáltordán (11 adat, 
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a füstölésre vonatkozó adatok 48%-a), jóllehet összesen 15 kutatóponton 

került lejegyzésre a gyakorlat. 

A  tej  megszurkálásának  gyakorlata  a  legelterjedtebb  (31  adat, 

14%),  de térbeli  szabályszerűséget  nehéz lenne feltételezni:  az  átlagtól 

eltérő gyakoriságot a bánáti Feketetón, Szajánban és Bókán, a dél-bánáti 

Székelykevén,  A  Tisza-menti  Felsőhegyen  és  a  nyugat-bácskai 

Bácsgyulafalván  és  Doroszlón  tapasztalhatunk  (19  adat,  a  tej 

megszurkálására vonatkozó adatok 62%-a).

Az éles tárgyra fejés 18 adata közül, melyek Bácska peremén és 

szomszédságában, valamint Dél-Bánátban lettek rögzítve, a csókai, ludasi 

adatok emelkednek ki.

12.2.9. Ólomöntés

Az  ólomöntés  célja  elsősorban  a  rontó  személy  leleplezése  (76 

adat, 35%), a gyermek ijedsége okának kiderítése (32 adat, 15%), illetve 

jóslás, szerelmi varázslás (22 adat, 10%). 

A rontó személy leleplezése céljából történő ólomöntés esetében az 

átlagnál  magasabb értékek adódtak  Péterréve,  Bóka,  ettől  alacsonyabb 

értékekben  Hertelendyfalva  és  Magyarszentmihály,  de  az  átlagosnál 

valamivel  magasabb  értékeket  a  bácskai  Bácskertesen,  Kishegyesen, 

Topolyán  és  Felsőhegyen,  valamint  a  Tisza  menti  Csókán,  Majdánban, 

Tóbán és Magyarszentmihályon rögzítettek (23 adat, a rontó személyének 

leleplezésére vonatkozó adatok 71%-a).

A gyermek ijedsége okának kiderítése céljából  történő ólomöntés 

Közép-Bácskát, a Tisza-mentét, Közép-Bánátot, valamint Székelykevét és 

Doroszlót  jellemzi.  Az  átlagnál  magasabb  értéket  Ludason,  Topolyán, 

Padén, Szajánban és Torontáltordán jegyeztek le.
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A  szerelmi  jóslás  céljából  történő  ólom-  vagy  viaszöntésre 

vonatkozó adataink elsősorban bánátiak: az átlagosnál magasabb értéket 

kaptunk  a  Duna-menti  Bezdán  és  Gombos,  valamint  az  észak-bánáti 

Feketetó  és  Csóka  esetében,  míg  az  adtok  fennmaradó  része 

egyenletesen oszlik meg a Bánság hat településén.

A kiöntött ólmot vagy viaszt – a válaszok alapján – leggyakrabban 

eltették  (27  adat,  13,7%):  magas  értéket  az  észak-  és  közép-bánáti 

Csókán, Bókán, Tóbán és Torontáltordán, valamint a bácskai Bajsán és 

Kishegyesen  kaptunk.  Az  adatok  tanulsága  szerint  az  ólom  eltevése 

Közép-Bácskát is jellemzi. Gyakoriságát  tekintve  az  ólom  eltevése  a 

szemmel vert feje alá elsősorban Közép-Bácskában, Közép-Bánátban volt 

gyakorlat (25 adat, 12,7%): az átlagosnál magasabb arányok a Tisza-menti 

Felsőhegyet és Péterrévét,  a dél-bánáti Hertelendyfalvát,  a közép-bánáti 

Torontáltordát,  Magyarszentmihályt  és  Muzslyát,  illetve  a  dél-bánáti 

Hertelendyfalvát és Székelykevét emelik ki. Tizennyolc  adatunk  az 

ólom összeolvasztásáról szól: külön kiemelhetjük Padét és Feketetót, a két 

bánáti kutatópontot, ahonnan az adatok 55%-a származik (10 adat). Helyi 

magas értéket figyelhetünk meg Bácskertes esetében is.

A  gyakorlat  emlékből  való  kiveszése  jellemzi  a  felesorolt 

településeken kívül eső kutatópontokat (116 adat 58%).

12.2.10. Az építőáldozat emléke

A ház fundamentumába (alapjába) leginkább pénzt ásnak (75 adat, 

az  adatok  31%-a)  a  kutatópontok  csaknem mindegyikén:  az  átlagosnál 

magasabb  arányban  Doroszlón,  Ludason,  Tóbán,  Szajánban,  Csókán, 

Bókán, Szenttamáson és Muzslyán. 
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Az  átlagtól  magasabb  eredményeket  a  bor  és  pálinka  alapba 

helyezése kapcsán Gomboson, Bajsán, Majdánon, Magyarszentmihályon 

és Udvarszálláson rögzítettünk.

Leölt  baromfit  Fejértelepen,  Gomboson  és  Bajsán,  tyúk-  vagy 

kakasfejet  Udvarszállás  (dél-bánáti  kutatópont),  üvegben  írást  Bajsán, 

Moholon és Magyarszentmihélyon tesznek, de kevernek a malterba tojást 

vagy mézet is,  az adatok tanulsága szerint  az átlagosnál  gyakrabban a 

bánáti  Feketetón,  Tóbán,  a  dél-bánáti  Fejértelepen,  valamint 

Bácsgyulafalván: ez utóbbi két település észak-bánáti (szegedi) kirajzás.

Az  új  házban  első  éjszaka  az  egész  család  alszik  (112  adat,  a 

válaszok 55%-a): csak kilenc kutatóponton nem rögzítettek ilyen választ, 

így  általánosnak  tekinthetjük  a  jelenséget.  Állatot  bedobni  zömében 

bácskai  és  Tisza  menti  jelenség:  magas  értéket  Doroszló,  Temerin, 

Csantavér, valamint Csóka esetében figyelhetünk meg (17 adat, a 26 adat 

65%-a).

12.3. Identitás

12.3.1. A rokonok lakhelye

A felmenők — az elsőként  az  apa — származási  helyét  illetően 

elmondható,  hogy  a  beérekezett  válaszok  közel  83%-a  esetében  a 

kérdezés, tehát a jelenlegi lakhelyet jelölték meg. Olyan válasz, amiben az 

apa lakhelyének a szomszédos települést jelölték volna meg, 11 esetben 

fordult  elő:  az átlagosnál  valamivel  magasabb arányban Martonoson és 

Majdánban, illetve Székelykevén.
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Az  anya  származási  helye  is  elsősorban  az  adatközlő  mostani 

lakhelye  (160  eset,  76%)  de  némi  eltolódás  tapasztalható  a  távolabbi 

település irányába: az anya a szomszéd településen élt 15 esetben (7,1%), 

13  esetben  pedig  távolabbi  településen  (6,2%).  Ebből  igen  óvatosan 

következtethetünk a férfiak társadalmi mobilitásából adódó, nők esetében 

bekövetkező  és  házasodás  során  megfigyelhető  elköltözésre:  befogadó 

jellegű  településről  Kúla  esetében  beszélhetünk,  ahol  az  édesanya 

lakhelyére  vonatkozó  válaszokból  négy  esetben  a  távolabbi  település 

került lejegyzésre. Gyakoriságát tekintve Kishegyes és Tóba követi.

Az  após,  anyós  —  a  házastárs  felmenői  —  származási  helyét 

tekintve is megfigyelhető a nők nagyobb mobilitása: úgy vélhetnénk, hogy 

a férfi  adatközlők válaszai eredményezik azt az eltolódást, ami a szülők 

lakhelyére  vonatkozó  válaszokhoz  képest  megfigyelhető.  Az  após  162 

esetben (77%) helyben lakik vagy lakott, tehát az adatközlő helyben nősült 

vagy ment férjhez. Úgy vélhetnénk, hogy a helyben házasodás alól Észak-

Bánát és Közép-Bácska kivétel, illetve itt átlagos eredményeket kaptunk.

Némiképp eltérő eredményt kapunk az anyós esetében – amikor közvetve 

ugyan, de újból a társadalmi mobilitás megragadására törekszünk: a Tisza 

mentén  tömbben  figyelhető  meg  az  anyós  távolabbi  településről  való 

származása (Felsőhegy, Csóka, Feketetó), illetve a már többször említett 

Kúla, valamint Székelykeve emelkedik ki az esetek számát illetően.

Az  adatközlők  szülei  elsősorban  földművelésből  éltek  (151  eset, 

67,7%). Hertelendyfalva, Tóba és Muzslya esetében a napszámosmunka 

és a kubikosmunka kiemelkedően magas értékben képviselteti magát, míg 

a  Tisza-mentén — várakozásunkkal  ellentétben — nem ezt  figyelhetjük 

meg.  Torontálvásrhely  kapcsán  kell  megjegyeznünk,  hogy  vélhetően 
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Belgrád közelsége okán az ipari munkában való részvétel magas értéket 

adott.

12.3.2. Segítségnyújtás 

A  háztartásban  történő  segítségnyújtás  esetében  legtöbbször  a 

szomszéd  magyarokat  ruházzák  fel  a  segítségnyújtó  jellemzőivel  (a 

válaszok 38 %-ában, 120 esetben): a bácskai válaszok közül számarányát 

tekintve  kiemelkedik  az  a  tömb,  amely  a  Ludas-  Gombos  –  Őrszállás 

háromszögben  található,  valamint  Észak-Bánát  kivételével  a  bánáti 

kutatópontok.  

Azon  válaszok  viszonylagos  csúcsai,  amelyek  szerint  inkább  a 

szomszéd,  de  más  nemzetiségűek  segítenek  (55  eset,  17%)  Bácska 

északi  és  középső,  valamint  Bánát  hasonló  részein  fordul  elő  nagy 

gyakorisággal: A Ferenc-csatorna alatt hiányzik, hogy aztán Dél-Bánátban 

Fejértelepen és Hertelendyfalván alkosson relatív magas eredményt.

Az  értékrend  további  módosulása  a  már  de  facto  szigetként 

funkcionáló települések esetében ötlik szembe: Bácskertesen, valamint a 

küzép-bánáti  kutatópontok  zömében  (Tóbán,  Padén,  Magyarittabén, 

Torontáltordán) a távolabb élő magyar nemzetiségű segít a háztartásban 

(47 eset, 14,6%).

A válaszok viszonylatában kiugró eredményt (45 eset, 14%) a “nem 

segítenek”  kategória  eredményezett:  tömböt  alkot  a  Tisza  mentén, 

valamint  KözépáBácskában  (a  legerősebb  iparos  öntudattal  rendelkező 

területeken).

12.3.3. A szórakozás helye
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A magyar  nemzetiségű szomszéddal  való  találkozás,  szórakozás 

helyszíneként  a beérkezett  válaszok több mint fele esetében (142 eset, 

59,9%)  a  házat  jelölték  meg.  A  válaszok  területi  megoszlásáról 

elmondható,  hogy  Vajdaság  képzeletbeli  kelet-nyugati  felezővonalától 

északra,  illetve  Közép-  és Dél-Bánát  kutatópontjain   találhatóak azok a 

települések, ahol a viszonylag magas értékek lejegyzésre kerültek.

Ezt  a  kocsmában való találkozás követi  34 esetben (14,3%):  hét 

településen, a bácskai Doroszlón, Szenttamáson, Kishegyesen és Bajsán, 

illetve  a  közép-bánáti  Torontáltordán,  Magyarszentmihályon  és 

Magyarcsernyén  kapott  válaszok alapján úgy vélhetnénk,  hogy az intim 

szféra  nyilvánossá  válását  követhetjük  nyomon.   Ezek  a  települések  a 

köztudatban  szigetként  ismertek,  vélhetően  a  környező  népek 

térhasználati gyakorlata is befolyásolta az ilyen jellegű változást.

Az utcán való — valószínűleg spontán kialakuló, és korántsem előre 

megtervezett  — szórakozás az észak-bánáti  településeken,  Majdánban, 

Magyarcsernyén  és  Szajánban  figyelhető  meg  (nem  kizárt,  hogy  a 

válaszadás a kérdés félrértéséből ered).

12.3.4. Újságolvasási szokások

Az újságolvasási  szokásokra adott  válaszok alapján a tartományi 

napilap (Magyar  Szó,  87 eset,39,5%) és a tartományi  hetilap (Hét nap, 

Családi  kör,  42  eset,  19%)  olvasása  messze  meghaladja  a  sajtó  más 

termékeinek olvasását. 

A  tartományi  napilapok  olvasása  kapcsán  adott  válaszok 

kimagaslóan  magas  értéket  mutatnak  a  bácskai  és  közép-bánáti 

kutatópontokon,  ami  miatt  a  napilapokban  az  identitás  megőrzésének 

egyik hordozóját fedezhetnénk fel.
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A tartományi hetilap olvasásának gyakorága kiugró eredményeket a 

Bácsgyulafalva-Tóba  pontok  között  húzott  képzeletbeli  tengely  mentén, 

illetve a dél-bánáti szigetmagyarságnál (Székelykeve, Udvarszállás) mutat 

kiugró eredményeket.

12.3.5. Rádióhallgatás, tévénézés

A  rádióhallgatási  szokásokra  vonatkozó  válaszok  ugyancsak  a 

várakozásnak  megfelelő  képet  rajzoltak  ki:  a  sugárzási  feltételek, 

adottságok  és  sajátosságok  tükröződnek  a  válaszokban,  hiszen  a 

“szélárnyékos”  helyeken  a  regionális,  a  jobb  vételi  lehetőségekkel 

rendelkező  településeken  tartományi  adókat  hallgatnak.  Kiemelkedő 

fontosságú Kossuth- és Petőfi Rádió hallgatása, hiszen a legtöbb esetben 

éppen a budapesti adók hallgatása jelenti a kapcsolatot az anyaországgal 

(a válaszok 41,3%-a, 133 válasz): ennek kimagasló eredményeit Közép- 

és Dél-Bánátban figyelhetjük meg. Ez utóbbi megállapítás kapcsán tűnik 

még hangsúlyosabbnak a maradéki adatsor, ahol a környezettől kimagasló 

értékben a belgrádi adó műsorainak hallgatását vélték említésre méltónak. 

Az újvidéki rádió (magyar nyelvű adása) a hallgatottság tekintetében 

a  második  (108  eset,  33,5%):  Vajdaság  peremét  leszámítva  az  egész 

terület domináns adója.

A  fenti  következtetéssel  azonos  tanulsággal  szolgálhatna  a 

tévénézésre  vonatkozó  válasz-sor  is:  A  Magyar  televízió  (bővebb 

meghatározás  nélkül)  adásait  követik  legtöbben  (123  eset,  a  válaszok 

40,6%-a),  ebben is  a  tömbben élő  magyarság körében a legmagasabb 

arányban  (a  csávolyi  adótól  számított  70  kiloéteres  körzetben).  Ahol  a 

vételi  lehetőségek  rosszabbak  –  Közép-  és  Dél-Bánát  -  ott  a  Duna 

Televízió műholdas adásait kisérik figyelemmel.
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 Az  újvidéki  TV  nézettségének  magas  értékeit  az  a  terület  adja, 

amely a fenti kettő között helyezkedik el, illetve egész Bácskát magában 

foglalja.  A  válaszadók  jelentős  része  (80  eset,  a  válaszok  27%-a)  az 

Újvidéki Televíziót kíséri figyelemmel, vélhetően a közérdekű információk 

okán.  A  kiugróan  magas  értéket  mutató  kutatópontok  közül  három  a 

bácskai tömbben, egy pedig a bánsági szigetmagyarságban található.

12.3.6. Nyelvhasználat

A “milyen nyelven beszél a szomszédokkal” kérdésre adott válaszok 

kettőssége okán néhány előzetes kérdés tisztázása szükséges: sajnálatos 

módon kell megállapítanunk, hogy a kérdés nem egyértelmű, hiszen nem 

tudjuk meg, hogy a magyar, vagy a nem magyar szomszédra vonatkozik-e 

a  kérdés.  Ennek  értelmében  úgy  vélhetnénk,  hogy  a  válaszok  arra 

engednek  következtetni,  hogy  a  szomszédokkal  az  esetek  túlnyomó 

többségében  a  szomszéd  nyelvén  beszélnek.  Minthogy  a  szomszédok 

többnyire magyarok, vagy elsősorban a magyarokkal beszélgetnek, így a 

válaszokban való részvétek is íly módon értelmezhető (az esetek 75%-a). 

A válaszok egyenletesen oszlanak meg a vizsgált terület egészén.

A munkatársakkal való beszélgetés — ha lehet — pontosabb képet 

adhat, hiszen más rendezőelvek formálják a munkavégzés okán egymás 

mellé  kerülő  személyek  kilétét.  A  magyar  nyelven  való  beszélgetés 

továbbra is a legmagasabb arányú (124 eset, 50%), de a “beszélgetőtárs 

nyelvén” és a “szerbül, horvátul, szlovákul” a magyarul való beszélgetés 

felét teszik ki (62 eset). A beszélgetőtárs nyelvén történő információcsere 

sajátos tömböt alkot Észak- és Nyugat-Bácskában.
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 Megítélésem  szerint  az  önként  vállalt  szféra,  így  a  munkahelyi 

nyelvhasználatnál  a  fenti  arányok  pontosabb  képet  adnak  a  vajdasági 

magyarság félhivatalos nyelvhasználatáról. 

A nyilvános helyen — üzlet, vendéglő — való beszélgetés az esetek 

57,7%-ában (156 eset) magyarul történik, sajátos módon éppen a tömbben 

élő magyarság keleti peremén, a Tisza mentén, illetve a tömbmagyarság 

nyugati  peremén  található  szigetek  (Duna  mente)  esetében  kapunk 

kimagaslóan  magas  értékeket.  Az  így  kialakult  két  tömb  között  a 

beszélgetőpartner nyelvén, illetve szerbül folyik a társalgás (összesen 96 

esetben, a válaszok 35,5 %-ában).

A  magyar  nyelv  hivatalos  helyen  való  használata  még  rosszabb 

eredményt  mutat,  hiszen  itt  már  a  szerb  nyelv  használata  (108  eset, 

41,8%) a magyar előtt található (95 eset, 36,8%). Az utóbbi – a magyar 

nyelv  hivatalos  használata-  kapcsán  az  üzletben,  vendéglőben  még 

használt magyar nyelv területe még inkább leszűkül, több kisebb tömbre 

töredezve: Nyugat-Bácskában három település: Bácsgyulafalva, Kóla, és 

Gombos,  a  bácskai  magyar  tömb  keleti  pereme,  Közép-  és  Dél-Bánát 

szigetmagyarsága alkotja a további három tömböt. Ezen kívül mindenütt a 

szerb nyelvet használják a magyar adatközlők a hivatalban.

12.3.7. Rokonok küföldön, külföldi rokonok

A külföldön élő rokonok kivándorlására vonatkozó kérdés alapján a 

hatvanas  (16%)  és  hetvenes  (14%)  évek  gazdasági  indíttatású 

kivándorlása  mellett  a  negyvenes  (13%)  és  kilencvenes  (9,7%)  évek 

elsősorban politikai indíttatású kivándorlása a legszámottevőbb.

 A válaszok alapján a hatvanas évek kivándorlása a Bánátot (Közép- 

és  Dél-Bánát),  valamint  Közép-Bácskát  érintette  az  átlagosnál  nagyobb 

mértékben.
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A  hetvenes  években  Közép-Bánát,  illetve  bizonyos,  földrajzi 

értelmben tömböt nem képező kutatópontok Doroszló és Csóka emelkedik 

ki. 

A  negyvenes  évek  kivándorlási  hullámának  magas  értékeit  a 

magyar  lakosú  települések  által  kialakult  terület  peremén  találhatók, 

leginkább  a  kommunikációs  háló  végpontjaiként:  Maradék, 

Torontálvásárhely,  Feketetó,  Szenttamás,  Valamint  Nyugat-Bácska négy 

települése: a negyvenes évek kivándorlási hullámából Bezdán emelkedik 

ki, mint az egyik olyan kutatópontunk, ahol a magyarok tömeges kivégzése 

történt..

A  kilencvenes  évek  magas  értékeit  Közép-Bántban  és  a  Tisza 

mentén  találjuk.  A  kilencvenes  években  zajló  kivándorlás  elsősorban  a 

gazdaságilag kilátástalan helyzetbe került településeket sújtotta leginkább. 

A külföldön élő  rokonok közül  legtöbb Magyarországon (61 eset, 

27%) él, ezt a vendégmunka révén ismertté váló Németország és Ausztria 

követi (49 eset 21%), harmadikként Ausztráliát emeljük ki (21 eset, 9%). A 

kimagaslóan magas értékek figyelembe vétele a korábbi elképzeléseket és 

statisztikai  adatokat  támasztja  alá:  az  Ausztráliába  történő  kivándorlás 

elsősorban  bánáti  jellegzetesség,  és  a  hatvanas  években  zajlott,  az 

amerikás  magyarok  vajdasági  párhuzama  a  két  világháború  közötti 

kivándorlás,  a  vendégmunkások  zöme  Németországba  a  hatvanas-

hetvenes években került és maradt ott véglegesen. Németország kapcsán 

kell  megemlítenünk Őrszállás példáját,  ami lényegében a bezdáni példa 

német párhuzama.

12.3.8. A “földiség”
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Az identitás kérdőív  kapcsán utolsóként  lejegyzett  kérdésre adott 

válaszok alapján a “földiség”, mint szimbolikus közösségformáló fogalom 

tartalmát  kutattuk.  Ennek  alapján  a  földiség  még  mindig  az  azonos 

településről  származók  (az  esetek  50,6%-ában),  majd  az  onnan 

elszármazottak (18%) közös vonása (sajátos módon ezt a meghatározást 

újból  a  Vajdaság  peremén  figyelhetjük  meg:  talán  itt  ragadható  meg 

sikeresen a nemzethez tartozás és egy másik tartalom, a a vajdaságiság 

integratív jellege).

 A  felsorolásban  a  “környékbeli”  a  harmadik  nagy  csoport  (8%). 

Figyelemre  méltó,  de  számszerűen  kis  csoportot  alkot  a  regionális 

identitásra  utaló  válaszok  halmaza,  amely  földrajzi  (bácskai,  bánáti, 

szerémségi,  vajdasági)  vagy  politikai  kategória  (jugoszláv)  alapján 

határozta meg önmagát: miután ennek aránya elenyésző, megállapítható, 

hogy a “földiség” értelemzése terén nem jelent komolyabb változást.

12.4. Táplálkozás

12.4.1. A tejfajták fogyasztása

A  tejfajták  fogyasztási  gyakoriságára,  rangsorára  vonatkozó 

válaszok  alapján  a  tehéntej  örvend  a  legnagyobb  népszerűségnek:  a 

válaszok  41%-a  kizárólag  a  tehéntej  fogyasztására  utal,  további  111 

esetben (54%) pedig első helyen található. 
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A tehéntej mellett — a válaszok gyakoriságát tekintve — második 

helyen  a  juhtej  fogyasztása  áll  (44  eset,  a  válaszok  21%-a).  Erre 

vonatkozóan  Vajdaság  északi  pereme  (Bezdán,  Őrszállás  és  Bajmok), 

Közép-Bácska két kutatópontja (Csantavér és Kishegyes),  illetve Közép-

Bánátban további  két  település  (Tóba és  Torontáltorda,  valamint  a  dél-

bánáti Udvarszállás) esetében mutatkozik magas érték.

A  juhtej  mögött  harmadik  helyen  a  kecsketej  fogyasztása 

Gomboson,  a  Tisza  mentén (Becsén,  Moholon,  Feketetón  és  Ludason) 

illetve-Bácskában kiugró eredményeket két bácskai (Bajmok és Bezdán), 

illetve Dél-Bánátban (Fejértelep és Székelykeve) lett rögzítve. 

Második helyen (22 eset,  10,7%) a kecsketejet  Vajdaság nyugati 

részén  (Bácsgyulafalva,  Doroszló,  Kúla,  Piros)  valamint 

Torontálvásárhelyen tüntették fel az átlagosnál nagyobb arányban. 

 A  kecsketej-juhtej  helycseréje  gyakoriságát  tekintve  a harmadik, 

13%-kal: ebben a csoportban az átlagosnál magasabb értéket kapunk a 

bácskai  Martonos,  Péterréve és Pacsér esetében.  Az eredmények nem 

meglepőek, ugyanis a fenti települések mindegyikének határában még a 

közelmúltig  folyt  legeltető  állattartás.  A  tehéntej  fogyasztása—  minden 

adatot összevetve — a tejfajták tekintetében messze meghaladja a többi 

tejfajta fogyasztását.

12.4.2. Tésztafélék készítése és fogyasztása

A  második  kérdéscsoport  a  kalácsok,  tésztafélék  fogyasztási  és 

készítési  szokásait  tárja  elénk:  az  első  példa  a  réteskészítés  alkalmait 

mutatja. 

A válaszok alapján a bővebb meghatározás nélküli ünnep (69 eset, 

27%) és a bővebb meghatározás nélküli hétköznap (59 eset 23%) mellett a 
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szilveszteri  és  újévi  réteskészítés  a  legjelentősebb  (69  eset).  Úgy 

fogalmazhatnánk, hogy a rétes fogyasztása az ünnepek és a hétköznap 

étrendjében  is  jelentős  helyet  foglal  el,  de  a  legmarkánsabban  a 

Szilveszterhez és az Újévhez kötődik.

 A  hétköznapi  réteskészítésre  érkező  válaszok  bácskaiak,  illetve 

dél-bánátiak (Hertelendyfalva, Székelykeve), de az észak-bánáti Feketetó 

és  a  szerémségi  Maradék  esetében  is  az  átlegosnál  magasabb 

eredményeket tapasztaltunk. 

A szilveszteri, újévi réteskészítés kimagaslóan magas értékei kilenc 

településen kerültek lejegyzésre,  amelyekből három bácskai (Kishegyes, 

Csantavér és Gombos) míg hat a közép-bánáti részen található. A Tisza 

menti  tömb  három  települése  esetében  is  viszonylag  magas  értéket 

kerültek  lejegyzésre  (Martonos,  Felsőhegy  és  Csóka).  A  bővebb 

meghatározás  nélküli  ünnepi  étrend  részeként  említett  rétes  ezzel 

szemben elsősorban bácskai jellegzetesség: öt közép-bácskai, négy Tisza 

menti  településen,  valamint  két  bánáti  kutatóponton  rögzítették  a 

gyakorlatot az átlagosnál nagyobb mértékben.

A  fonott  kalács  készítésének  leggyakoribb  időszaka  —  a 

számadatok tanulsága szerint — a karácsony (74 eset 29%) és újév (69 

eset 27%), ezt a farsangi időszak és a húsvét követi, összesen 50 esetben 

(20%).  Az  előbbiek  viszonylag  magas  részaránya  mellett,  az  egy 

kutatóponton  gyűjtött  azonos  válaszok  száma  minden  mikrorégióra 

jellemző, de a következő általánosítás fogalmazható meg: a  karácsonyi 

fonottkalács  készítése  magas  értéket  Bácska  Északi  sávjában,  Bánát 

három és a Szerémség egyetlen kutatópontján, a szilveszteri fonottkalács 

készítése  a  Tiszához  közel  eső  kutatópontokon  és  Székelykevén,  a 

farsangi  és  húsvéti  fonottkalács  készítése  nyugat-  és  közép-bácskai, 

valamint szórványos bánáti jelenség.
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A minyonkészítés a karácsonyt jellemzi (57 eset, 25%), bár ennél 

jóval  gyakoribb  válasz  a  minyon  nem készítésére  vonatkozott  (75  eset 

33%), illetve a nem értékelhető válaszok magas aránya (53 eset, 23,7%) is 

a minyonkészítés hiányára utal. 

A Duna-mente Zomborhoz gravitáló négy kutatópontján, valamint a 

Belgrád és Szabadka vonzáskörzetében található Torontálvásárhelyen és 

Bajmokon a karácsonyi minyonkészítés részvétele magas. Érdemes lenne 

külön  foglalkozni  a  péterrévei,  magyarittabéi  és  szenttamási  adatokkal, 

mert vélhetően egy-egy cukrász-kisiparos hatása tükröződik a válaszokon.

A  tortakészítés  leggyakoribb  alkalma  a  karácsony  (124  eset,  a 

válaszok 42,3%-a),  ezt  a  születésnap és névnap (47 eset,  16%),  majd 

jelentős  lemaradással  a  lakodalom  követi  (24  eset,  8,2%),  némiképp 

zavarba ejtve a válaszok feldolgozóját: magyarázatot abban kereshetünk, 

hogy  a  karácsony  minden  esetben  családi  ünnep,  amelyre  mindenkit 

elvárnak,  így  fontosabb  a  másik  két  eseménynél,  illetve  abban,  hogy 

születésnapi  tortát  vélhetően  elsősorban  a  gyerekek  születésnapjára 

készítenek,  az  adatközlők  pedig  már  nem ebbe a  csoportba  tartoznak. 

Lakodalomban minden esetben tortát is feltálalnak, de nem feltétlenül visz-

készít mindenki tortát.

A  karácsonyi  tortakészítés  kiemelkedően  magas  értékei  Dél-

Bácskában hiányoznak, de a fennmaradó területen megtalálhatóak.

A  születésnapi,  névnapi  tortakészítés  közép-bácskai,  dél-bánáti 

(Hertelendyfalva,  Fejértelep)  kutatópontokon  eredményezett  magasabb 

értéket.

A  lakodalmi  tortakészítés  magas  értékei  Bánátban  figyelhetőek 

meg.

12.4.3. A kukoricalisztből vízzel főzött étel fogyasztási szokásai
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A kukoricalisztből  —pontosabban  kukoricadarából  — készült  étel 

(amit  puliszkának,  gancának,  mamaligának  neveznek  Vajdaságban) 

ízesítését tekintve változatos képet mutat: a legtöbb (125 eset, a válaszok 

44%-a) esetben tejjel fogyasztották vagy fogyasztják, elsősorban Közép-

Bánátban  és  a  Tisza  mentén,  de  Maradékon,  Torontálvásárhelkyen, 

Szenttamáson és Bácsgyulafalván is.

Túróval (35 eset, 12,4%) Ludason és Tóbán, valamint a dél-bánáti 

(aldunai)  székely  településeken  eszik.  A  puliszka  hagymával  történő 

fogyasztása  az  átlagosnál  magasabb  értéket  bácskai  kutatópontokon 

(Gomboson,  Bezdánban,  Pacséron,  Bácsfeketehegyen  és  Ludason) 

eredményezett.

Lekvárral  a  bácskai  Bajmokon,  Martonoson  és  Csantavéren, 

valamint  Hertelendyfalván  fogyasztják,  míg pirított  morzsával  Közép-  és 

Dél-Bánátban  (Bókán,  Muzslyán,  Fejértelepen).  Cukorral,  fahéjjal, 

szentjánoskenyérrel Csantavéren, Magyarszentmihályon és Mohol eszik.

Meglepő, de az adatok tanulsága szerint összefüggő övet alkot a 

puliszka fogyasztásának hiánya a Duna mentén, valamint Dél-Bácskában.

12.4.4. A kenyér élesztője

Az otthon dagasztott kenyértészta élesztője az esetek legnagyobb 

részében bolti élesztő (136 válasz, az összválasz 47,9%-a), ezt a párral 

történő  (44  válasz,  15,5%),  a  komlóval  (42  válasz,  14,8%),  valamint  a 

kovásszal történő élesztés követi (23 válasz, 8%).
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A bolti  élesztő használatának relatív  magas értékei  elsősorban a 

Bácska nyugati felét (nyolc kutatópont), valamint a Tisza bal partján lévő 

Padét és Szajánt, illetve a dél-bánáti Torontálvásárhelyt jellemzik.

A  párral  történő  élesztés  közép-bácskai  (öt  kutatópont)  és  Tisza 

menti (négy kutatópont) jellegzetessége, de Udvarszálláson és Maradékon 

is az átlagnál magasabb értékkel bíró gyakorlat (volt).

Amíg komlóval Bánátban erjesztenek kenyértésztát (tíz kutatópont) 

az átlagnál gyakrabban, addig kovásszal — az adatok tanulsága szerint — 

a  Csantavér-Szenttamás-Mohol-Muzslya-Bóka  sávban.  A  borhabbal 

történő  kenyértészta-élesztés  legmagasabb  értéket  Bácsfeketehegyen 

eredményezett.

Az élesztő kölcsönadására vonatkozó, súlyozott adatok alapján ott 

nem adják kölcsön a kenyér élesztőjét, ahol a kenyeret párral, borhabbal, 

vagy kovásszal élesztik: ez pedig Vajdaság központi része (Közép-Bácska 

és –Bánát) és Fejértelep (82 válasz, 40%).

12.4.5. Levesek

A  hétköznapokon  asztalra  kerülő  levesek  között  gyakoriságát 

tekintve első helyen a rántott leves áll (177 válasz, az összválasz 25,2%-

a):  az  egyenletesen  eloszló  válaszok  közül  egyedül  Torontáltorda 

emelkedik ki.

Második  helyen  a  paradicsomleves  áll  (173  válasz,  24,7%),  az 

átlagosnál valamivel gyakrabban a Tisza mente bácskai oldalán és Közép-

Bánátban. 

A  harmadik  helyen  a  tejleves  található  (123  esetben,  17,5%), 

zömében a Bezdán-Magyarszentmihály-Feketetó kutatópontokkal határolt 

terület északi részén, hasonlóképpen az ecettel savanyított leveshez, de 
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ez utóbbi gyakorlathoz a dél-bánáti Torontálvásárhely és Udvarszállás is 

csatlakozik. (114 válasz, 16,3%).

Arra vonatkozóan, hogy a húsleves is a hétköznapi étkezés része 

lenne 74 esetben (10,5%) kaptunk választ: kiemelkedő értéket Bácskertes, 

Magyarcsernye,  Hertelendyfalva,  illetve  Udvarszállás  és  Mohol 

településeken.

A  vasárnapi  —  a  vasárnap  asztalra  kerülő  —  leves  a  válaszok 

83,5%-ában a húsleves, az ecettel savanyított leves mint vasárnapi leves 

egy  kompakt  területre,  a  Tisza  mentére  korlátozódik:  négy  településen 

(Feketetó, Szaján, Padé és Mohol) kaptunk erre vonatkozó magas értéket 

(a  17  válaszból  14  itt  lett  rögzítve).  Némiképp  változik  csak  a  kép  az 

ünnepnapi  levest  illetően:  Feketetó  és  Padé  mellett  Martonoson  és 

Felsőhegyen, valamint Maradékon rögzítettek olyan adatokat, ami szerint 

az  ecettel  savanyított  leves  ünnepnapokon  az  asztalra  került  (a  20 

válaszból 16 ezekre a településekre esik).

12.4.6. Disznó-, ökör-, juh-, kacsa-, liba-,vágás alkalma és módja

A  disznóvágás  leggyakrabban  lakodalom  előtt,  a  lakodalom 

hússzükségletének fedezésére történik (56 adat, a válaszok 23,3%-a), ezt 

a  saját  szükségletek fedezésére történő vágás követi  (43 eset,  17,9%), 

illetve  az  előző  csoporttal  lényegében  egybevágó  karácsonyi  (31  eset, 

12,9%) és újévi  (12 eset,  5%) vágás gyakorlata  (összesen 43 esetben, 

17,9%) az  esetek  számát  tekintve  elemzésre  érdemes.  Az András-napi 

vágás a válaszok 5%-át adja.

Az adatok térbeli eloszlását és gyakoriságát figyelembe véve olyan 

következtetést  vonhatunk  le,  hogy  a  lakodalmi  disznóvágás  közép-  és 

nyugat-bácskai településeken hangsúlyosabb (hét kutatópont), a Bánátban 
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három kutatóponton nagyobb a jelentősége (Feketetó, illetve a dél-bánáti 

(aldunai) székelyek lakta kutatóponton), valamint Maradékon.

A többi, eseményhez csak laza képzettársítással köthető alkalom — 

saját szükséglet, illetve a munkahelyi szabadnapok függvényében alakuló 

alkalmak — előfordulása területileg általános képet mutat, így csak helyi 

csúcsok lejegyzésére nyílna mód.

A  disznó  bontását  Vajdaság  középső  sávjában  a  hasán 

végzik/végezték  (az  erre  vonatkozó  válaszok 76,1%,  51  válasz),  mí  az 

orjára bontás szokására Doroszlón és Csókán emlékeztek.

A  disznóvágást  Közép-  és  Nyugat-Bácskában,  valamint  Délnyugat-

Bánátban  két  településen  (Fejértelep,  Udvarszállás)  böllér  végzi  (68 

válasz,  a  vonatkozó  válaszok  36,5%),  míg  a  fennmaradó  területen  a 

családtagok azok, akik segédkeznek a disznó levágásánál (118 esetben, 

63,5%).

Az ökörvágásra a lakodalom jó alkalmat szolgáltat (21 válasz, 10%), 

de  a  majális  (11  válasz,  5,2%),  valamint  a  búcsú  és  templombúcsú  is 

viszonylag  jelentős  (10  válasz,  4,7%).  A  legtöbb  válasz  azonban  az 

ökörvágás hiányára utal (166 esetben, az válaszok 78%-a).

Lakodalom alkalmából Bezdánban, valamint a Tisza mente három 

településén (Martonos, Feketetó és Padé) vágnak ökröt.  Ugyanebben a 

mikrorégióban  a  majális  is  alkalmat  szolgáltat  (Martonos,  Felsőhegy, 

Majdán).  Arra  vonatkozóan,  hogy disznóvágás  előtt  vágtak  volna  ökröt, 

Bajsa szolgáltatott adatokat.

Juhot  lakodalom (58 válasz,  az  összválasz  25,9%-a),  húsvét  (20 

válasz, 8,9%), aratás és szüret (13 válasz, 5,8%), illetve a temetést követő 

halotti tor (11 válasz,4,9%) hússzükségleteinek fedezésére vágtak.

218



A lakodalmak étrendjének részeként felszolgált juh (birka) paprikás 

Közép-Bácskában, a Tisza mentén, valamint Maradékon és Fejértelepen 

fordul elő nagyobb számban.

A húsvéti ünnepi étrend részeként a Doroszló-Őrszállás-Csantavér-

Torontáltorda-Muzslya-Doroszló  kutatópontok  által  határolt  területen 

gyakoribb az előfordulása.

Aratás és szüret alkalmával a közép-bácskai Bácsfeketehegyen és 

Szenttamáson vágnak juhot. Toron juhot (birkát) Ludason, Szajánban és 

Padén szolgálnak fel.

Kacsát  vagy  ludat  vasárnap  (49  válasz,  20%),  hétköznap  (43 

válasz,  17,6%),  vagy  nagyobb  családi  ünnep  alkalmával  vágnak  és 

készítenek el. Talán úgy vélhetnénk, hogy ilyen általános meghatározások 

esetében nem lehet földrajzi régiókat feltételezni, de tévedünk.

A  vasárnapi  kacsa,  liba  a  Gombos-Bácsfeketehegy-

Magyarszentmiháy-Magyarcsernye vonaltól  északra, továbbá Maradékon 

és Székelykevén gyakoribb főétel.

A hétköznapi ebéden történő tálalás Közép- és Dél-Bánátban mutat 

kiugró eredményeket.

A  nagyobb  családi  ünnep  alkalmával  elkészített  kacsa  vagy  liba 

Vajdaság  északi  részén,  a  Bácskertes-Mohol-Szaján  vonaltól  északra, 

valamint  a  Piros-Maradék-Hertelendyfalva-Székelykeve  karéjban  az 

átlagosnál magasabb értéket mutat.

12.4.7. Halsütés

A válaszadók a halsütés alkalmaként a karácsonyt (52 válasz, az 

összválasz  20,4%-a),  a  nagyböjti  időszakot  (47  esetben,  18,4%),  a 
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nagypénteket (43 eset, 16,7%) jelölték meg. Miután a vajdasági magyarok 

nagy része katolikus vagy református,  a  vallási  regulák komoly hatását 

feltétlezhetnénk a nagy vallási ünnepek idején. Mégis, a táji eltérések egy, 

a vallási szabályok/böjtök mellett meglévő rendszert sugallnak.

A karácsonyi  halsütés központi  területe az Őrszállás-Ludas-Piros-

Őrszállás  háromszög,  ahonnan  nyolc  településen  az  erre  vonatkozó 

válaszok 85%-a (44 válasz) származik.

A nagyböjti halfogyasztás Bánátban hét, valamint Közép-Bácskában 

négy településen rögzítettünk magasabb értéket.

A nagypénteki halsütés a Duna menti három kutatóponton, illetve a 

Bánát Tisza menti településein adott magas értéket.

12.4.8. Italfogyasztási szokások

Az ünnepi ebéd után fogyasztott ital fajtájára vonatkozó kérdés igen 

változatos  válaszokat,  ezzel  együtt  tanulságos  területi  eloszlást 

eredményezett.

Az adatok tanulsága szerint a legtöbb esetben borral öblítik le az 

ünnepi ebédet (114 válasz alapján, az összválasz 32,8%-a). “Boros vidék” 

Észak- és Közép-Bácska, és lényegében Bánát egész területe.

A  sört  77  esetben  jelölték  meg  ünnepi  italként  (22,2%): 

Bácskertesen és Gomboson, valamint a Tisza bal partján, Bánátban.

Fröccsöt isznak a Zombor környéki kutatópontokon, a Tisza mente 

felső szakaszán és Közép-Bánátban (55 válasz, 15,8%).

66 esetben (19%) a vizet jelölték meg, mint az ebéd utáni ünnepi 

italt, nem kis meglepetés okozva a válaszok feldolgozójának.

12.4.9. A pálinka
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A  pálinkafogyasztásra  vonatkozó  kérdések  közül  a  legfinomabb 

pálinkafajtára  kérdezőt  választottam  ki:  mint  a  válaszokból  kiderül,  a 

vajdasági megkérdezettek 39,4%-ának véleménye szerint barackpálinka a 

legfinomabb: a bácskai Ferenc-csatorna képzeletbeli meghosszabbításától 

északra lévő terület 14 kutatópontján igen határozott, erre utaló válaszokat 

kaptunk, valamint a Székelykevén gyűjtött válaszok is ide sorolhatók.

A  körtepálinka  az  előbbinél  szűkebb  területre  korlátozódik:  a 

Bácskertes-Kishegyes-Szaján vonaltól északra jellemző népszerűsége.

A  törkölypálinkát  (19  válasz,  8,4%)  Közép-  és  Dél-Bánátban 

szeretik:  Magyarszentmihályon,  Magyarittabén,  Hertelendyfalván  és 

Fejértelepen összesen 18 erre vonatkozó választ rögzítettünk.

A  pálinkát  fogyasztásán  kívül  még  sebtisztításra  (58  válasz,  24,9%), 

fogfájás  gyógyítására  (46  esetben,  19,7%),  borogatásnak  (44  válasz, 

18,8%) használják leggyakrabban.

A  sebtisztításra  kiemelkedően  sok  esetben  Tóbán  és  Magyarcsernyén 

használnak  pálinkát,  borogatásra  Észak-Bácskában,  Közép-  és  Dél-

Bánátban,  valamint  Maradékon,  míg  fogfájás  csillapítására  Közép-

Bánátban.

Két  településen,  a  nyugat-bácskai  Bácsgyulafalván  és  Doroszlón 

ételízesítőként használják (elveszi a faggyú kellemetlen ízét).

12.5. Összegzés

A  témacsoportokban  szereplő  adatok,  illetve  térképek  statisztikai 

úton történő elemzése a bemutatott példák alapján a jelenségek konkrét 

vizsgálatát  tette  lehetővé.  Az  ilyen  módszerrel  történő  elemzés  tovább 

pontosíthatja a már korábbi  megállapításokat,  azokkal  együtt  árnyaltabb 
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elemzést tett  lehetővé. Terjedelmi okok miatt  a kommentárok vonatkozó 

részeit nem emeltem be a főszövegbe525.

Megállapítható, hogy a klaszterelemzés folytán kialakuló csoportok 

mentén is elvégezhető az adatok statisztikai  súlyozása,  és ezzel  együtt 

feltételezhető, hogy a módszer hozzájárulhat a kulturális jelenségek térbeli 

szabályszerűségeinek kutatásához, elemzéséhez és értelmezéséhez. Ezt 

azonban — elsősorban terjedelmi korlátok miatt — már egy másik dolgozat 

feladatának tekintjük.

Feltételezhető,  hogy  a  különböző  szinten  kialakított  klaszterek 

statisztikai  súlyozása  a  kulturális  jelenségek  térbeli  eloszlásának  során 

felbukkanó “véletlen” adatok pontosabb értelemzését teszik lehetővé úgy, 

hogy  közben  a  szignifikáns  jelenségek  nagyobb  jelentőséget  kapnak  a 

puszta  előfordulás  tényével  szemben,  elkerülve  ezzel  a  leíró  módszer 

számos hiányosságát.

Az elemzés kapcsán a következő összegzést végezhetjük el:

 A  néprajzi  atlaszok  adatbázisán  tetszőleges  szinten  lehet 

klaszterelemzést végezni. 

A statisztikai  úton történő kvantitatív vizsgálat, súlyozás során kapott 

eredmények egzaktabb módon adnak választ a jelenségek (adatok) térbeli 

elterjedésére,  lehetővé teszik a kibocsátóközpontok hatásának közvetett 

bizonyítását,  de egyúttal  a kulturális jegyek áramlását is,  amennyiben a 

jelenségek  sűrűségét  vagy  ritkaságát  ok-okozat  összefüggések  mentén 

értelmezzük. 

Az újból átgondolt és új szempontok alapján megszerkesztett kérdőívek 

még  inkább  lehetővé  tennék  a  néprajzi  atlaszok,  egyszersmind  az 

adatbázis több szempontú vizsgálatát is. 

A  másodelemzés  a  kultúrális  jelenségek  vizsgálatát  újabb 

konteksztusba  állíthatja,  aminek  egyik  előfeltétele  az  átmeneti  zónák 

525 Papp Á. 2003b., Papp Á. 2003c.,  Papp Á. 2003d.
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kérdésének  újraértelemzése.   Erre  vonatkozóan  a 

természettudományokban alkalmazott módszerek, mint a fuzzy-módszer, a 

neuronvizsgálat további, még ki nem aknázott lehetőségekkel szolgálhat.

13. Tanulságok 

A  dolgozat  hármas  beosztása  lehetővé  tenné  a  részenkénti 

összefoglalást,  de miután minden nagyobb  tematikus  tömb végén rövid 

összegzés olvasható, a dolgozat végén, emlékeztetőül és összefoglalásul 

megismételjük a legfontosabb következtetéseket.

A  tér-idő-módszer  tengelyek  által  képezett  koordinátarendszer 

közepébe a néprajzi kartográfiát helyeztük. 

A néprajzi kartográfia pontos kategorizálása után megállapíthattuk, 

hogy  igen  tekintélyes  mennyiségű  adat  áll  rendelkezésünkre,  ami  a 

néprajzi  kartográfia  módszertani  vagy  történelmi  előzményeként 

értelmezhető: a “holdudvar” módszertani előzményének a statisztikai elven 

kialakuló térképezést és ennek előfeltételeként az adatbázist kezeljük, míg 

a történelmi előzmény alatt a historikus kartográfia illusztatív jellegű példái 

értendők.

A néprajzi kartográfia a mai ismeretek alapján elsősorban európai 

vagy európai ihletettségű kutatási és feldolgozási módszer. 

A  pontos  rögzítési  szándék  mellett  a  térképezés  módjában,  a 

térképezett  jelenségek kiválasztásában tapasztalható  eltérés  nagyrégiók 

(Kelet-, Nyugat-, Közép- Észak-Európa) szintjén.

Az  eddig  tett  (térbeli  és  módszertani)  megállapítások  a  néprajz 

minden  ágának  hasonló  szinten  elvégzett  elemzése  után  leírhatóak 

lennének,  ami  a  néprajztudomány módszerének,  szemléletének változó, 

történeti  jellegére  irányítja  figyelmünket,  de  egyúttal  annak  regionális 

voltával a történeti szemlélet újabb dimenzióját világítja meg.
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Vajdaság  néprajzi  szempontú  kutatása  kapcsán,  a  korábbi 

megállapításokkal  összhangban,  annak  változó  intenzitására  és  a 

vizsgálati  területére  szándékoztam  felhívni  az  olvasó  figyelmét.  A 

felsorolás újabb kérdéseket nyit  meg, és egyszersmind rámutat a “fehér 

foltok” létére. A fehér foltok (a hagyományos térképészeti értelmezésben) 

adatok  hiányát  jelentik,  ami  az  adatbázis  teljességét  és  pontosságát 

kérdőjelezik  meg:  ezek  megléte  egy  terület,  régió  megismerését  is 

gátolják. A lehetőségekhez mért átfogó kép megalkotására tett kísérlet volt 

a VMNA, minden erénye és hiányossága mellett.

A módszertani finomítás lehetőségét a statisztikai eljárások következetes 

alkalmazásában vélem felfedezni: egyrészt a többszintű klaszterelemzés 

adta  keretben  végezhető  értékek  és  a  kialakított  eredők  statisztikai 

súlyozása  segítségével.  Ezzel  lényegében  a  korábban  (a  20.  század 

harmincas éveiben Wissler által) elméleti szinten felvetett,  majd a régió-

határ  kérdés  kapcsán  újrafogalmazott,  svájci,  finn,  lengyel  kartográfiai 

eredmények,  valamint  a  magyar  régió,  mikrorégió,  néprajzi  csoport 

kérdésfeltevés egyik lehetséges megoldási módját mutatom be.

Miután  a  kartográfiai  módszer  a  néprajz  egyéb  kutatási 

módszereihez  hasonlóan  igen  dinamikusan  fejlődő  tudományág,  nem 

tartom  kizártnak  azt  sem,  hogy  a  természettudományok  nyújtotta 

lehetőségek  és  módszerek  igen  gyorsan  meghonosodnak,  egyúttal 

visszahatnak az adatbázis formálására, ezzel együtt a kérdésfeltevésre is. 

Erre  a  választ  —  megitélésem  szerint  —  igen  hamar,  éveken  belül 

megkapjuk.
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