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A távolság, mely e képre rögzített kastályos, gondterhes fejedelmi beállítástól

elválasztotta, több volt, mint az időé, mely a kisvárosi gerendamennyezetes szoba

késői jelenlététől választja el. Talán ott, annak idején, a bujdosás kilátástalanságában

kellett volna reávirulnia e leánytekintetnek, oszlatva, hasogatva körülötte az idegenség

gomolygó köd-idejét. Akkor bezzeg még nem írtak képet róla. Minek is megörökíteni

késő korokra – egy bújdosót? A majdani festő fiatal legény volt, akkor kezdhette

tanulni békés, gazdag, messzi országok mestereinél a színkeverést. És bizonyára nem

sejtette, hogy megfest majd egy hazatérő fejedelmet a kastélya előtt. De hogyha

ifjúkorától erre készült volna is, arra nem gondolhatott, hogy két emberöltő múlva a

képet nyomdai masinák másolják, sokszorosítják majd, hogy az könyvkereskedőknél

kapható legyen. Még, hogy kopott német ruhás zsibárusok árulják vásáros ponyván

csizmadiáknak, falusi nagygazdáknak, félpénzért kínálgatván, valahogy így: „Itt

látható á nagy fejedelem. Á dicsőséges, á nagy előd. Tessék, tessék olcsón káphátó.

Mást páráncsol? Kell á honálápító? Ha ez nem smákol, szolgálhatunk híres

hádvezérekkel. Igen, kérem, ez már nem fontá várkocsbá á háját. Ezek meg, későbbről.

Mind rövidebb á háj. Igén, igén, itt már a körszakáll á divát. Vagy óhajtják inkábbb á

császárt, á mostánit? Nem? Márád á fejedelem? Emlék ez, kérem, tártós vásárfia.”1

1 Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. Budapest, Magvető, 1980 (1975), 127–128.
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Bevezetés

Dolgozatom elsődleges célkitűzése eszme- és hatástörténeti jellegű. Megkísérlem

illusztrálni azt a bonyolult folyamatot, amelynek során felülről, az elittől érkező hatások eljutnak

az alacsonyabb társadalmi rétegekhez. Be szeretném mutatni a felvilágosodás idején és a

reformkorban kialakuló eszmék hatástörténeténetének egy szeletét. Egy mű megszületése, vagy

megjelenése egyáltalán nem feltétlenül jelenti azt, hogy az valójában képes volt hatni a

közönségre, s ezzel elérni célját. Az újabb irodalomtörténeti kutatásokban is – Gadamer filozófiai

hermeneutikájának, illetve az úgynevezett „konstanzi iskolának” Gadamert kifejezetten az

irodalomtörténet igényeihez igazító kutatói, például Jauss és Iser nyomán – az irodalmi művek

befogadásának, hatásának, utóéletének történetére került a hangsúly. Hiszen mit kezdhetünk egy

olyan alkotással, amit senki nem olvas, amiről nem beszélnek, nem kritizálnak? A hatástörténet

társadalomtörténeti aspektusú, némileg „földhözragadtabb” továbbfejlesztésére teszek kísérletet:

arra mutatok rá, hogy bizonyos történelmi korszakok eszmerendszerei milyen hatást fejthetnek ki

a tömegekre, illetve hogy milyen módon, közvetítő médiumok segítségével jön létre a kettő közti

kapcsolat. Hogyan lehet mindenki számára érthetővé tenni magasztos gondolatokat, sőt

gondolkodási rendszereket, s mindebben a folklorisztikus motívumok milyen kitüntetett szerepet

töltenek be?

E folyamatban a populáris írásbeliségnek, ponyvanyomtatványoknak és kalendáriumoknak

nagy jelentősége volt. A dolgozat a XIX. század populáris írásbeliségének honfoglalásképét,

nemzeti eredetről vallott felfogását elemzi, bemutatva hogyan alakult, formálódott a nemzetről

szóló nagyelbeszélés e korszak elit művelődésében, s az miképpen képeződött le a társadalom

alacsonyabb rétegei által használt olvasmányokon, vagyis hogyan popularizálódott és terjedt el a

köztudatban. A popularizálás során milyen minőségi, formai, fogalmi módosulásokon ment

keresztül, s a populáris nyomtatványok honfoglalásképének, s ezen keresztül sajátos nemzeti

narratívájának hogyan sikerült eredményesen befolyásolnia a célközönséget.

Arra is rámutat a dolgozat – mint ezt számos kortárs folklorisztikai kutatásból is tudjuk –,

hogy mindennapjainkat mennyire behálózza a folklór. Ott van mindenütt, sokszor olyan helyeken

is,  ahol  nem  is  számítunk  rá.  Kis  túlzással  azt  is  állíthatnánk,  hogy  műfajtól  függetlenül  a

legváltozatosabb szövegek szervező elvét jelentik folklór műfajok illetve szüzsék (mitologémák,

mondák, anekdoták stb.). A folklór szüzsék és motívumok fennmaradása, túlélése, közvetítése
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nem csupán a szájhagyományban lehetséges, hanem ezer más módon is. A XVIII. század végétől

mindinkább fontossá váló, tömegméretekben nyomtatott írásbeliség kezdettől fogva táptalaja,

hordozója, közvetítője, sőt kitermelője volt a folklór legváltozatosabb formáinak. A folklór

szüzsék és motívumok fennmaradásának legfontosabb feltétele az, hogy szükség legyen rájuk,

mindig ott tűnnek fel, ahol egy rendszerbe illeszkedve feladatot képesek betölteni. E szempontból

az újkor második felétől kitüntetett jelentősége van a mindenkori tömegmédiumoknak, a XIX.

század vonatkozásában leginkább a ponyvanyomtatványoknak és kalendáriumoknak, amelyek

vizsgálatára a fent vázolt aspektusokból e dolgozat vállalkozik.

A honfoglalás történetének kutatása sokáig egy paradigmába illeszkedett, amely az

eredetkeresés fogalmával ragadható meg. A dolgozat ezt a paradigmát kívánja tanulságai

levonása mellett elhagyni, lehetőség szerint továbbfejleszteni. A néprajztudomány – s számos

más, XIX. századi tudományág – keletkezésekor olyan tudományeszményt fejlesztett ki, amely,

ha lehet mondani, évszázadokra meghatározta kutatásának módszertanát, irányát. A történeti

tudományok közül a történeti néprajzban (az anyagi kultúra és a szellemi néprajz, azaz a

folklorisztika területén egyaránt) volt talán a legkitartóbb, legmakacsabb az eredetkérdés

megfejtése iránti vágy, s határozta meg legtovább a tudományos érdeklődés irányát.

Nem pusztán a lezárás szándékával íródott e disszertáció, hanem konstruktív célzattal, új

irányok megszabására kínálva lehetőséget, választ keresve arra a kérdésre, hogy a magyar

honfoglalás mondái, eredetmítoszai milyen funkciót töltöttek be a XIX. század nagy

nemzetépítési lázában, hogyan alakultak és alakítottak ki máig ható elképzeléseket. Ezen túl más,

ma létező, működő tudományos irányok áramába való bekapcsolódást igyekszik lehetővé tenni,

feltárva azt a néhány útvonalat, amelyeken tovább lehet indulni. A honfoglalás történetét

elbeszélő szüzsék, motívumok ezer alakban, formában, a legvátozatosabb szövegkörnyezetben és

társadalmi miliőben jelentek meg, és alakultak, formálódtak a „hosszú XIX. század” során.

Mindezek nyomonkövetése már önmagában is érdekes lehet, bár e dolgozat kitüntetett célja a

formálódás egyik „végpontjának” tekinthető popularizálódás megfigyelése.

Az irodalom, történetírás, később az irodalomtörténet gondolkodásának fejlődésével

hasznavehetetlennek ítélt, sőt kifejezetten károsnak tartott elemek, gondolatmenetek kihullottak a

nemzeti nagyelbeszélés kanonikus korpuszából, ám nem vesztek el végleg. A társadalomnak a

XIX. század folyamán frissen öntudatra ébredő, politikai, történelmi tudatukat megszerző, a

nemzethez való tartozásuk legitimációját kereső rétegei: előbb a polgárság, majd nyomában és
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hathatós segítségével a parasztság befogadta ezeket az eszméket, s nem pusztán befogadta,

hanem továbbgondolta, saját igényeiknek megfelelően átalakította azt.

Napjainkban is virágzanak az úgynevezett „délibábos” elméleteknek, amelyek a magyar

történelem egészét, de különösen a magyarság eredetét, őstörténetét helyezik sajátos

megvilágításba. E nemzetkarakterológiákat, nemzeti eredetmítoszokat felhasználó és gyártó

írásművek, képzőművészeti alkotások a legkülönbözőbb hordozókon jelennek meg.

Legfontosabb jellemzőjük, hogy szemben állnak a hivatalos tudomány álláspontjával, s helyette

saját felfogás, történelem, mitológia, világkép kialakítására törekszenek. Ezen alternatív

történettudomány, mitológia, kozmogónia egy része – tudatosan vagy véletlenül, közvetve vagy

közvetlenül – a folklórból és a XIX. század különböző írásműveiből kölcsönzi eszméit,

gondolatmeneteit, motívumait, retorikai fordulatait, metaforáit. Létezik egy populáris

tudományosság, amely azt a célt tűzi ki a maga számára, hogy szemben a hivatalos

tudományosság magyarázataival, amelyeket túlzottan bonyolult mivoltuk miatt érthetetlennek

tart, esetleg nem támasztják alá saját prekoncepcióit, felépítse saját történelemképét, illetve a

magyarság eredetéről és őstörténetéről szóló koncepcióját. E populáris tudományos művek

módszerei és motivációi – genetikusan vagy véletlenül – összefüggésbe hozhatóak a XIX. század

polgárosuló Magyarországának hasonló törekvéseivel, motivikai és motivációbeli rokonság

figyelhető meg közöttük. Nem kevés ponton hasonlítanak e kortárs populáris tudományos

írásművek a XIX. század derekától jelentkező hasonló témájú kalendáriumi és ponyvai

szövegekre, hasonlóan kezelik adataikat, hasonló logikával illetve logikátlansággal vegyítik az

egzakt tudományos ismereteket a mitikus történetekkel.

Dolgozatom tehát annak a teóriának alátámasztásához is adalékokat kíván szolgáltatni,

hogy napjaink populáris vagy nem hivatalos tudományossága és a XIX. század populáris

irodalma között számos párhuzam fedezhető fel, illetve előbbit utóbbi segítségével

magyarázhatjuk. A rendszerváltás utáni Magyarországon újra feltámadt a korábban, közel ötven

évig elfojtott igény az identitás egyszerű, közérthető szöveges és képi megformálására, a nemzet

legitimitását szolgáló narratívákra. E hirtelen támadt érdeklődés számos korábbi korszak

hordalékát kavarta fel úgy, hogy nem ügyelt azok eredeti megjelenésének kontextusára. Horvát

István vagy éppen Vörösmarty Mihály elgondolásai a maguk korában ugyan nem – pusztán – a

nemzet létének igazolására szolgáltak, hanem számos egyéb feladatot is betöltöttek (például

gazdag fantáziaviláguk által igyekeztek érdekes olvasmányként szolgálni), ma azonban az
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olvasók ennél többet is várhatnak tőlük. Az olvasás és az olvasottak értelmezésének számtalan

lehetősége van, egyazon szöveg lehet, hogy szépirodalmi műként látott először napvilágot, azaz

születése idején elsősorban fiktív univerzumként tételeződőtt és értelmeződőtt, esetleg történeti

vagy irodalomtörténeti munkának szánták, néhány évtized elteltével a hálás utókor nem

feltétlenül szakértő olvasója azonban másként használja fel bizonyos elemeit. E dekontextualizált

elemek – függetlenül attól, hogy eredetileg nem folklór-alkotások voltak – a folklórra erősen

emlékeztető létmódot élnek, vándorolva irodalomból történetírásba, elitből populárisba, s minden

egyes átadás-átvételi fázis között sokat csiszolódnak, formálódnak.

Dolgozatom másik, járulékos célja adalékokat szolgáltatni az írásbeliség-szóbeliség

kettősségéről szóló régi, ám újra és újra megélénkülő diskurzushoz. Az utóbbi időben e vitában

résztvevő számos különböző diszciplína képviselői részéről elégedetlenség tapasztalható e merev

szétválasztással szemben. A kérdésről alkotott eddigi elképzelésekhez is szeretnék néhány

érdekes adatot szolgáltatni annak illusztrálására, hogy a szóbeliség és írásbeliség, illetőleg az

irodalom és a folklór közötti kapcsolat sokkalta bonyolultabb annál, mint e kétpólusú modell azt

reprezentálni képes. Az írott szövegek is rendelkezhetnek a folklór bizonyos vonásaival, például

hordozhatnak folklór-műfajokat illetve a folklórban bizonyos korszakokban ismert szüzséket,

amelyek variációit is kialakíthatják a különböző szövegváltozatok. Az irodalomban is

létrejöhetnek olyan motívumok és szüzsék, amelyek bár struktúrájukban hasonlítanak a

folklórban élő társaikra, mégsem léteztek soha a szájhagyományban.

Jelen dolgozat egyben esettanulmány is kíván lenni, példázat arra, hogy a populáris- illetve

tömegkultúra a legkülönbözőbb médiumok segítségével miképpen alakítja saját arculatát az elit

kultúrával folyamatos kapcsolatban, de saját törvényei szerint. E néhány szüzsé és motívum

történetét felgöngyölítve arra a kérdésre is választ kapunk, hogy miben különbözik a populáris

irodalom, a tömegkultúra és általában a tömegmédiumok alkotásmódja az elitétől és a folklórétól,

hogyan adaptálja annak bizonyos elemeit, de mégis miképpen határolódik el tőle. Mindehhez

hosszú elemzések segítségével vezet az út.

A honfoglalás szöveghagyományának szüzséi, motívumai, hősei az évszázadok során írott

és szóbeli formák között vándoroltak, hol szóbeli, hol írott változataik bírtak nagyobb

jelentőséggel. Nem gondolom azt, hogy kimutatható lenne bármiféle evolúciós folyamat akár

csupán a XIX. század vonatkozásában is, amely igazolná az egyik forma (akár az írott, akár a

szóbeli) elsődlegességét. Az egyes ponyvai vagy kalendáriumi szövegek összefüggéshálója,
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intertextuális vonatkoztathatósági rendszere olyan bonyolult, hogy kibogozni szinte lehetetlen, s

nem is túlzottan érdemes vállalkozni rá. Nem illeszthetőek az egyes elemek valamiféle lineáris

sorrendbe, például erőltetett lenne egy olyan kronológiai sorrend felállítása, amely szerint a

felvilágosodás idején a krónikákból kilépő történetek rögtön a történetírásba, onnan pedig a

szépirodalomba kerültek volna, majd fokozatosan utóbbi kettőből szivárogtak a populáris

kultúrába, majd pedig innen tanulta el őket a nép. Az egyes, imént felsorolt elemek között

rengeteg féle kapcsolódási variáció képzelhető el. Minden egyes kalendáriumi, ponyvai szöveg

esetében külön elbírálást igényelne kideríteni, hogy melyik honnan származik, szépirodalmi,

esetleg történettudományi munkákkal korrelál, esetleg egy másik ponyvanyomtatványból vagy

kalendáriumból veszi-e anyagát, s az átvett anyag csupán néhány, vagy akár száz évvel régebben

jelent-e meg. Néhány esetet bemutatok majd mindezek érzékeltetésére. Valamennyi feltárt

kalendáriumi- és ponyvaadat esetében azonban nem tartom ezt szükségesnek, annak látszatát is

elkerülendő, hogy kutatásaimnak célja továbbra is az eredet és a lineáris időben való elhelyezés

szándéka lett volna.

A honfoglalási szüzsék, témák, motívumok és hősök XIX. századi történetét szándékoztam

megírni, minél több kultúr-, irodalom-, művészettörténeti stb. vonatkozással. Cél nem valamiféle

teljességre törekvés, abszolút igazság megállapítása, csupán a lehetséges igazságok egy részének

fölvázolása.

Fontos továbbá kiemelni, hogy dolgozatomat nem monográfiának, nem egy bizonyos téma,

jelen esetben a honfoglalástörténetek XIX. századi történetének teljes bemutatásának, csupán

esettanulmányok összességének szánom, amely a fent meghatározott, előzetesen szigorúan

kijelölt problémakör mentén igyekszik haladni, miközben a feltett kérdésekre adható válaszok,

válaszlehetőségek logikáját tartja szem előtt.
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1 TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI PROBLÉMÁK

E munka sokféle, egymástól meglehetősen különböző elméleti megközelítésű, módszertanú

tudományos diszciplína eredményeit használja, és ezeken belül is több diskurzus irányába nyitott.

E megközelítésmódok egymástól radikálisan eltéről módszertannal, tudománytörténeti háttérrel

rendelkezhetnek, s éppen ezért egymáshoz csiszolásuk, egyetlen gondolatmenetbe való

rendezésük igen nehéz. Munkám alapmódszertanát tekintve filológiai jellegű: lappangó vagy csak

ritkán forgatott szövegbázis újraolvasását végzi el, igyekszik összefüggéseket feltárni, a filológiai

munka során feltárt adatokat pedig néhány kurrens diskurzus kérdésfeltevéseibe bekapcsolni.

Utóbbiak között első helyen a történeti folklorisztika, a másodikon pedig az irodalomtörténet

említhető. Az irodalomtörténet bekapcsolása annál is inkább fontos, mert jelentékeny részben

irodalmi művekben jelentek meg illetve maradtak fenn azok a történeti mondaszüzsék és

motívumok, amelyek e kutatás tárgyát jelentik. Harmadik kapcsolódási pontot az

irodalomtörténethez azok az aktuális irodalomtörténeti, kritikatörténeti vizsgálatok jelentik,

amelyek a tudományos gondolkodás mitikus vonatkozásai, XIX. századi írók és gondolkodók

ősvallásról, ősmagyarságról szóló nézetei, s mindezen jelenségeknek a XIX. század nemzetépítő

munkájában betöltött szerepe iránt érdeklődnek.

E sokféle nézőpont mindegyikében magam sem vagyok egyenlő arányban járatos. Voltak

területek, amelyekben csak a filológiai munka során feltárt anyag kedvéért mélyedtem el (ilyen

volt például a XVIII–XIX. századi nyelvhasonlítási kísérletek és nyelvrokonság kutatásának

története, vagy az antropológiatörténet, továbbá a művészettörténet), következésképpen nem

mondhatom magam e témák avatott szakértőjének. Értelemszerűen ezekben az esetekben nem

lehetséges az adott diszciplína teljes metodológiájának elsajátítása, csupán hályogkovács módjára

történő, a téma igényeinek megfelelő adaptálása.
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1.1 Módszerek, eredmények és szemléletmódok

 az európai és magyar populáris irodalom kutatásában

1.1.1 Fogalmi kérdések

Magyarországon a populáris irodalom feltárására és feldolgozására, bibliográfiai,

könyvészeti rendszerezésére, érelmezésére több mint fél évszázada irányult a kutatók figyelme.

Az egyes formák, típusok vizsgálata nem egyenlő mértékben reprezentált: kiemelt fontossága

volt a népiesnek nevezett ponyvairodalomnak, s az utóbbi évtizedekben a kalendáriumoknak, de

csak az utóbbi néhány évben kezdődött módszeres feltáró munka a nagy példányszámban

előállított nyomtatványok egyéb fajtái, például az egylaposok területén. Így ez utóbbiról még

viszonylag kevesebbet tudunk, illetve megjelenési formáiról, valamint tartalmi típusairól, azok a

megjelenésének arányairól átfogó ismeretekkel még nem rendelkezünk.2 Az egylapos

nyomtatványok, ezen belül például a pamfletirodalom területén még nagy lehetőségek vannak

kiaknázatlanul, mint a forrásfeltárás és rendszerezés, mind pedig az interpretáció tekintetében.3

Magyar nyelvterületen az elmúlt fél évszázad során meglepően sokan, sokféle nézőpontból

foglalkoztak ponyvanyomtatványok és kalendáriumok – vagy ahogy német nyelvterületen

nevezik, a populáris olvasmányok (Rudolf Schenda kifejezésével „populäre Lesestoffe”)4 –

forrásként való hasznosításával, illetve a paraszti környezetben való terjedésének és hatásának

kérdésével. E fogalmat általános elnevezésként egyébként magam is hasznosnak és

használhatónak tartom, olyan összefoglaló terminus technikusnak, amely a széles társadalmi

bázison terjesztett, nagy példányszámban forgalmazott újkori nyomtatványok valamennyi típusát

magában foglalja. E kategóriába tartoznak az úgynevezett ponyvanyomtatványok5, vagyis a

zömmel kisalakú, többlapos, de nem túl terjedelmes, gyakran illusztrált nyomdatermékek,

amelyek világi és vallásos témákat egyaránt tartalmazhatnak; továbbá az időjelző funkció mellett

érdekes olvasmányokat is tartalmazó kalendáriumok és  a népkönyvnek6 nevezett, a pár lapos

2 Vö. R. Várkonyi 1992, 534.
3 Néhány úttörő jellegű munka, melyek majdnem száz év különbséggel jelentek meg: Bayer 1904; Knapp 2001.
4 Schenda terminusa az alacsonyabb társadalmi rétegek körében terjesztett és használt, olcsó, szórakoztató és/vagy
építő jellegű olvasmányokra 19893 (1970).
5 Katona–Szemerkényi 1981; Katona–Voigt 1981; Kováts 1986; Voigt 1986.
6 Szemerkényi 1980. A német Volksbuch kifejezés csak látszólag azonos a magyar népkönyv szóval, tartalmilag
azonban nem, a német fogalom lényegesen szélesebb értelmet takar, mint a magyar, gyakorlatilag a ponyvairodalom
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ponyvánál terjedelmesebb, és elsősorban világirodalmi témákat tartalmazó kiadványok. A

magyar nyelvben korábban nem honosodott meg egységes terminus ezen nyomdászati

produktumok megnevezésére, a ponyva szó a teljes populáris irodalmi korpusz lefedésére is

használatos. E helyzet megváltoztatása azért is szükséges, mert így a ponyva kifejezés két

különböző jelentést hordoz (ha számításba vesszük a ponyvaregényt, a XX. századi tömegkultúra

megnyilvánulását is, a kép egy harmadik aspektussal bővítve méginkább zavarossá lesz), továbbá

az évszázadok során rárakódott pejoratív felhangoktól nem tud megszabadulni.

A populáris olvasmányok vagy irodalom fogalom (magyarul utóbbi kicsit jobban hangzik)

bevezetése előtt el kell időzni a populáris kifejezés használatának tudománytörténeti

problémáinál. A hazai történeti diszciplínák a XX. században hosszú ideig a népi kultúra–elit

kultúra oppozíciós párban gondolkodtak, ez a népi kultúrának romantika korabeli értelmiség

általi „felfedezés”-ével van összefüggésben, s ez sokáig meghatározta a népi kultúráról való

gondolkodás mikéntjét. Csak az utóbbi időben került a figyelem középpontjába a két szélsőség

közötti átmenet, illetve az egymás mellett élés, a kettő integritásának problematikája. A népi és az

elit kultúra (műveltség) a reneszánsz idején kezdett különválni, de hosszú ideig számos ponton

kapcsolódott egymáshoz, s sokféle átmenetre, kölcsönhatásra volt így lehetőség.7 A XVIII.

században egyre szélesedett a szakadék a két végpont között, de továbbra is számos variánsa

létezett a műveltségnek, társadalmi szinttől, foglalkozástól, iskolázottságtól stb. függően.8 A

felvilágosodás, majd a romantika kezdte újrafelfedezni, ezzel együtt mitizálni a népi kultúrát,

amelyről a korszak műveltségi elitje sajátos képet alakított ki a maga számára, és különböző

célokra használt fel azt.9

A központban [értsd Nyugat-Európában – megjegyzés tőlem, M. É.] a népi kultúrakép, a történeti

adottságoknak megfelelően, jóval több városias, polgári, tanult stb. vonást mutat, mint pl. Kelet-Közép-

Európában. Franciaországban, Angliában fontos témái a népi kultúrának a ponyvakiadványok,

olajnyomatok, a vásári mulattatók, városi népünnepélyek – melyek Kelet-Közép-Európában bele se

kerültek a népi hagyomány fogalomkörébe. Az értelmezés a kultúra magas és mély szintjei közti

közvetítés módjaival, az uralkodó rétegek kulturális hegemóniára való törekvésével foglalkozott.

szinonímájának tekinthető, hiszen a populáris olvasmányok valamennyi műfaját magában foglalja az egylaposoktól
az álmoskönyvekig, imakönyvekig stb. (lásd Roth 1979, 1235.).
7 R. Várkonyi 1984; 1992.
8 Benda 1988; R. Várkonyi 1984.
9 R. Várkonyi 1984; 1992; Niedermüller 1991.



13

Végeredményben egy széles társadalmi elterjedésű (különböző rétegek életében kisebb-nagyobb szerepet

játszó) populáris kultúra modelljét dolgozták ki.10

A népi, pontosabban fogalmazva az elit alatti kultúra fogalmát a nyugat-európai, főként

angol és francia művelődéstörténet a mienknél tehát szélesebben értelmezi, s a populáris

kifejezéssel írja le, egy kalap alá véve a tényleges, autentikusan a néptől jövő, illetőleg a felülről

kapott ismereteket, magatartásmintákat, az elittől a nép felé irányuló megnyilvánulásokat is,

felismerve, hogy a kettő, mivel egymással folyamatos dialógusban, állandó kölcsönhatásban él,

egymástól nem választható el.11

A német nyelvterület fogalomhasználatában a populáris kifejezés szűkebb

jelentéstartománnyal bír, elsősorban népszerűséget jelent, olyan kultúrjavakat jelöl, amelyeket a

népnek, szélesebb társadalmi rétegeknek szántak, de nem, vagy nem feltétlenül a néptől

származik, nagy mennyiségben állítják elő, tehát széles társadalmi rétegek érintkezhetnek vele,

„populáris” tehát egyszerre jelenti a néppel való kapcsolatot és a népszerűséget.12 Ez utóbbi

értelemben alkalmazható a kifejezés a magyar viszonyok között is.

Jelen kutatás időhatárait a felvilágosodás és az első világháború jelentik. A hazai

társadalomfejlődési adottságok ugyanis ebben az időszakban tették lehetővé a valódi populáris

olvasmányanyag kiadását, terjesztését és fogyasztását, illetőleg a népszerű irodalom kiadása ez

időszakban már olyan volumenű volt, amely széles társadalmi bázison való használatra enged

következtetni. A vizsgált korszak visszafelé kényszerűen lehatárolt, korábban, tehát a XVIII.

század utolsó harmada előtt ugyanis nagyon kevés kalendárium és ponyvanyomtatvány áll még

rendelkezésünkre, egyrészt viszonylag kevés kiadó adott ki naptárt, másrészt azoknak is csak

kisebb része maradt fenn. A korábbi, szórványosnak tekinthető forrásokból csak igen korlátozott

következtetéseket lehetne levonni.

1.1.2 A magyar populáris irodalom kutatásának története

A szakirodalom, amely a populáris olvasmányok tartalmával, előállításának

körülményeivel, terjesztésével, használatával és befogadásával foglalkozik, elég terjedelmes, de

10 Hofer 1989, 412.
11 Burke 1984; 1991.
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igen szerteágazó, nehéz felfedezni az egyes kutatások között a találkozási pontokat. Ezen kívül

időben is meglehetősen széttartó, hiszen a második világháborút megelőző évtizedből

származnak az első tanulmányok,13 amelyek már nem csupán a népnevelés szándékával és a nép

rossz ponyváktól való elriasztásának céljával íródtak,14 hanem tudományos alapokon igyekeztek

megközelíteni a kérdést. Az utóbbi egy-két évtizedben a különböző populáris olvasmányok iránti

érdeklődés újabb lendületet kapott, elsősorban nyugat-európai elméleti és módszertani munkák

magyarországi recepciójának köszönhetően.15 A magyar nyelvterületen kitüntetett figyelmet

kapott a ponyvanyomtatványok egyik alcsoportja, a kalendárium. Ennek legfőbb oka az, hogy e

kiadványtípusban olvasható a legtöbb világi témájú szöveg, a ponyvanyomtatványok nálunk

ugyanis hosszú ideig jelentékeny részben vallásos tartalmúak voltak.16 A világi témák iránt

érdeklődő kutatók a populáris olvasmányok közül a kalendáriumokban találhatnak leginkább

hasznosítható szöveg- és képanyagot. A világi témák iránti érdeklődés természetesen nem

halványította el a vallásos ponyvák iránti fogékonyságot, hiszen napjainkban is egyre több jeles

kutató érdeklődésének állnak a középpontjában.

A legtöbbet a következő négy diszciplína, illetve részdiszciplína képviselői foglalkoztak

populáris irodalom kutatásával:

- történeti antropológia,

- társadalomtörténet,

- művelődéstörténet,

- folklorisztika.

Magyarországon kitüntetett szerep az utóbbi hármat illeti meg. A történeti antropológia

programadó tanulmánykötetében, 1984-ben a nyugati kutatásokat összefoglalva Klaniczay Gábor

értekezett e forráscsoport tudományos potenciájáról, de tényleges hatása azóta is csak

nyomokban lelhető fel.17

12 A népi és populáris kultúra fogalmainak használatáról a különböző európai nyelvekben és tudományokban lásd
Hofer 1994a, 234–238.
13 Trócsányi 1929; 1933; 1941; 1942; Gárdonyi 1941; Borbély M. 1942.
14 Utóbbira is van példa még ebből a korszakból is: Sőregi János „kiáltványa” a ponyva megjobbítására 1940-ből.
15 Gondolok itt elsősorban a társadalomtörténeti kutatások, illetőleg a mentalitástörténet (pl. Le Goff 1976; Sasfi
(szerk.) 2000) és a történeti antropológia gondolatainak lassú beszivárgására a 80-as évek folyamán, majd a
rendszerváltás utáni hazai térnyerésére (utóbbi terület tudománytörténeti áttekintése magyarul: Hofer 1984a, b
Klaniczay 1984; Voigt 1984).
16 1710-ben a magyar nyelvű kiadványok 96%-a vallásos támájú volt, a századfordulón már csak 40%. Benda 1978a,
25; 1978b 301; idézi Süvegh 2002, 181.
17 Klaniczay Gábor programadó tanulmánya példaként elsősorban Mandrou-ra, Bahtyinra, Muchembledre hivatkozik
(1984, 27–29.).
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Társadalomtörténeti kutatás lehetőségét a kalendáriumok vonatkozásában Gellériné Lázár

Márta vetette fel egy, a 70-es években megjelent tanulmányában.18 Hasonló indíttatással Kovács

I. Gábor foglalkozott kiemelkedően a témával, számos tanulmányát és 1989-es monográfiáját

tudományágunk képviselői is gyakran hivatkozzák. A társadalomtörténész számára – s így nagy

vonalakban a néprajzos számára is – a kalendárium mint a társadalmi rétegek, kulturális

csoportok között közvetítő szerepet betöltő médium jelenik meg. A társadalom középső és

alacsony rétegeinek művelődésszociológiai vizsgálata válik lehetővé – bizonyos korlátozásokkal

– a populáris olvasmányok segítségével, de e kutatások mindig az elit kultúra nézőpontjából

figyeltek a másik két rétegre. A populáris irodalmat tehát mint az elit hatás passzív elfogadóját és

továbbadóját, a tömegek felé való közvetítőjét látták.

A populáris olvasmányokkal kapcsolatban tehát a fenti két tudományterületen kívül a

folklorisztika és a művelődéstörténet, kisebb részben a művészettörténet, valamint érintőlegesen

az irodalomtörténet képviselői szólaltak meg, s számos tanulmány e diszciplínák közötti

határterületen áll. Könyvtörténeti (XVI–XVII. századi, ősnyomtatványnak számító anyag

esetében), írás- és olvasástörténeti, általános művelődéstörténeti, ikonográfiai, művészettörténeti

szempontú feldolgozások születtek. Kevés olyan munka készült eddig, amely közvetlenül

közelítette volna meg a tárgyat, s egy-egy kiadványtípus, vagy akár egyetlen sorozat részletes

bemutatására, elemzésére vállalkozott volna.19 A kutatók azt a folyamatot is igyekeztek

bemutatni, hogyan illeszkedett a kalendárium a tömegkommunikáció áramába, illetve mint

kezdetleges tömegkommunikációs médium miképpen működött. A szórakoztató,

ismeretterjesztő, érdekes olvasmányok közvetlen vizsgálata, filológiai elemzése, művelődés-,

irodalomtörténeti vonatkozásainak feltárása, az adott szöveg (vagy kép) által hordozott mentalitás

vizsgálata kevésbé kapott hangot ebben a diskurzusban. Maga a diskurzus kifejezés használata

sem teljesen jogos ebben az esetben, a tanulmányok ugyanis egymástól függetlenül, más-más

diszciplínák vagy részdiszciplínák kutatóinak keze alól kerültek ki, s egy-egy szerző legtöbbször

csupán egy tanulmányában foglalkozott a témával. Több tanulmány foglalkozott egy-egy időszak

kalendáriumaival, ponyváival, ezek nagy vonalakban tekintették át a kiadványtípust, annak

általános jelenségeire fordítva figyelmüket. Jellemző azonban e dolgozatokra, hogy valamennyi

szerzője mintavétel alapján dolgozott, vagyis behatárolt mennyiségű kalendárium áttekintéséből

vonta le következtetéseit. S bár a legfontosabb tanulmányok tudománytörténeti összegzésre is

18 Gellériné Lázár 1974–1975.
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vállalkoznak, mégsem alakult ki igazi párbeszéd a populáris írásbeliség vizsgálatában

Magyarországon.20

A következőkben az érintett területekre lebontva vázlatos áttekintést adok a

szakirodalomban felvetett kérdésekről, illetve a ponyvanyomtatványokat és kalendáriumokat

bemutató, elemző cikkek jellegéről, kitérve azokra a témákra is, amelyeket eddig kevésbé

vizsgáltak, megmutatva a populáris olvasmányokkal való foglalkozásban rejlő hatalmas

lehetőségeket. A kalendáriumok vizsgálata a magyar nyelvterületen szinte teljesen elkülönül a

ponyvakutatástól, s lényegesen nagyobb irodalma van, ezért külön fejezetekben tárgyalom a

kettőt.

1.1.2.1 A magyarországi kalendáriumok kutatásának fontosabb témakörei

1. Áttekintések, ismertetések. Több olyan tanulmány, összefoglalás is született, amelyek egy

bizonyos korszak kalendáriumainak tartalmát mutatta be, felsorolva az egyes fejezeteket,

rovatokat, bemutatva azok funkcióját, időbeli változását.21 Hasonló célt szolgálnak a válogatások

és reprint kiadványok, amelyek a nagyközönség tájékoztatását, az ismeretterjesztést is célozzák.22

2. Külső szempontok.

2.  1.  A bibliográfusok, könyvtárosok tollából született munkák elsősorban az

ősnyomtatványnak számító XVI–XVII. századi kalendáriumok összegyűjtésére és bemutatására

vállalkoztak. Nagy hangsúlyt fektettek a kalendárium időjelző funkciójára, a kalendáriumot

megelőző fejlődési stádium, a csízió vagy öröknaptár történetére, időbeli változásaira.23

19 Antológiát Szilágyi Ferenc szerkesztett (1983).
20 A tudománytörténeti áttekintést lásd Gellériné Lázár 1974–1975, ahol részletes bibliográfiája olvasható a
kalendáriumokról 1974-ig írott cikkeknek, s a szerző nagy vonalakban vázolja az azokban felmerülő kérdéseket
(1232–1233.); továbbá alapos áttekintést nyújt a kalendáriumokról alkotott véleményekről (1244–1248.). Az azóta
eltelt időben megjelent publikációkról igyekeztem minél teljesebb képet nyújtani. A felsorolás nem kimerítő,
igyekszik minden felvetett szempontra kitérni, de csak a nagyobb lélegzetvételű, új eredményeket hozó munkákat
tekinti át, annál is inkább, mert a témában rendkívül nagy a kisebb közlemények, problémafelvető írások,
népszerűsítő munkák aránya.
21 A XVII. század végéig ad áttekintést Kovács I. 1938; Dukkon 1988; 2003; a XVIII. századra vonatkozóan
Szelestei Nagy 1988. Egy sorozat tartalmát katalógusszerűen tekinti át Veress–Lengyel 1975. Német nyelvű anyag
vonatkozásában: magyarországi német naptárirodalomról korábban átfogó történeti ismertetés is született:
Mosenberger 1931. Továbbá Dukkon 2000. Rozsondai 2001; 2002; 2003; Nagy R. 2005. Szlovák kalendáriumokról:
Käfer 1971.
22 Szilágyi F. 1983; Ujj kalendárium, mellyet Christus Urunk születése után való 1711. esztendőre irt Neubart János,
és Magyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra is alkalmaztatott. 1982; Magyar országi kis kalendáriom:
1806. 1975.
23 A teljesség igénye nélkül néhány nagyobb tanulmány: Borsa 1978, 1994; Jakucs 1965.
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2. 2. Tipográfia, megjelenítés. Elsősorban a könyvkiadás technológiai fejlődésére, a

kiadványok külső jegyeinek: a tipográfiának, valamint a metszetek ikonográfiájának vizsgálatára

került a hangsúly, főként a XVI–XVIII. század vonatkozásában.24 Dukkon Ágnes a régi

magyarországi kalendáriumok tipográfiai problémáit, illetve a magyar tipográfia történetében

elfoglalt helyét vizsgálta, emellett tartalmukat is elemezte több munkájában, elsősorban az

asztrológia és a keresztény hit, a történetszemlélet és a tanítás-szórakoztatás kettősségének

szempontjából.25

2. 3. A társadalomtörténet, valamint a művelődésszociológia külső és belső szempontokat

egyaránt érvényesített. Külső szempontok: statisztikák összeállítása a megjelent és eladott

példányszámokról, az olvasók becsült számáról, társadalmi hovatartozásáról, s ezek területi

eloszlásáról, időbeli változásáról. A belső szempontok: mit közvetít a kalendáriumban található

olvasmányanyag, kikre és hogyan hat, hatása mennyire erős, jelentős, s hogyan változik mindez

az időben? A társadalomtörténészek ülönösen nagy figyelmet fordítottak arra a kérdésre, hogy

milyen szerepet játszott a kalendárium a XIX. század második felétől a parasztok

polgárosodásának folyamatában, összességében a paraszti mentalitás megváltozásában. Végül

pedig miképpen kapcsolódott a kalendáriumok olvasmány-anyaga a vizsgált kor művelődéséhez,

szellemi mozgalmaihoz, művészeti irányzataihoz.

A társadalomtörténet, elsősorban bizonyos tendenciák, általános érvényű jelenségek

bemutatására vállalkozik. Módszerei között részletesebb, szövegközpontú elemzéseket is

találunk, amelyek nagyobb társadalmi összefüggésben tárgyalják egy-egy téma szöveganyagát és

annak lehetséges hatását. Olyan kiadói és szerzői repertoárok bemutatása volt lehetséges e

szempontból, akik nagy példányszámban, hosszú időn keresztül jelen voltak a

kalendáriumpiacon. Ilyen a Bucsánszky kiadó, amely páratlan pályát futott be, s saját korában a

legnagyobb jelentőségre tett szert, emellett tipikusnak mondható üzletpolitikája, stratégiája

követőkre is talált.26 Kovács I. Gábor a Bucsánszky kiadónál megjelent kalendáriumi szövegek

statisztikai jellegű tartalomelemzését is elvégezte.27

24 A vizuális elemek folklorisztikai vonatkozásairól: Pogány 1978; Verebélyi 1991.
25 Dukkon 1979; 1992; 2002.
26 Kovács I. Gábor bemutatta a Bucsánszky, később Rózsa Kiadó felvirágzásának folyamatát, naptáraikat és a
bennük gyakran szereplő, sőt mintegy házi szerzőnek számító Tatár Pétert és munkásságát (1989, 147–204.). Utóbbi
esetében teljes attitűd-vizsgálatot is végzett, illetve a Tatár-„művek” pontos művelődéstörténeti helyét is igyekezett
megadni.
27 Kovács I. G. 1989. Függelékként közli statisztikai tartalomelemzésének kategóriarendszerét, illetve bemutatja
módszertanát (226–231.).
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2. 4. Rendszerezési kísérletek. A kalendáriumok tipológizálására, formai, és a forma mögött

megmutatkozó tartalmi jellegzetességeinek bemutatására több munka is vállalkozott. Kovács I.

Gábor mellett Cserbák András munkája érdemel figyelmet e vonatkozásban, akik szinte

egyidőben jutottak ugyanazon vagy nagyon hasonló következtetésekre. Mindkettőjük

rendszerezését felhasználtam, így a továbbiakban is utalok majd munkájuk hasonlóságaira és

különbségeire.28

Belső, tartalmi szempontok

A felvilágosodás és a reformeszmék hatása a kalendáriumokra viszonylag jól kutatott

terület, annak ellenére, hogy nálunk a felvilágosult abszolutizmus nem találta annyira fontosnak a

nép írott kultúrán keresztüli nevelését, művelését, illetőleg a populáris irodalom megjobbítását,29

mint például néhány német tartomány uralkodója. Nálunk az abszolutista uralkodók az írni-

olvasni tudás színvonalát igyekeztek emelni, gondoljunk csak Mária Terézia Ratio

Educationisára.30 Benda Kálmán szerint azonban: „a felvilágosodás a XVIII. századi

Magyarországon sem a tananyagban, sem az írás-olvasás terén nem mutatható ki. Az

iskolázásnak a paraszti műveltség alakulására nincsen komoly hatása.”31 A kiadók – például a

debreceni nyomda – évszázadokon keresztül nagyjából azonos repertoárral rendelkeztek, s a

parasztság kultúrája, szintén Benda Kálmán véleménye szerint, egyebek mellett ennek is

köszönheti a XVIII. századtól tapasztalható zártságát.32 Bajorországban viszont a felvilágosodás

néhány évtizede alatt eltűnt a legkülönfélébb kalendáriumokból például az időjóslás valamint az

asztrológia, s a kalendáriumok teljes tartalma átalakult a hatalom közvetlen és hathatós

beavatkozása folytán.33 Magyarországon a felvilágosodás eszméi annyiban hatottak a központi

hatalom közvetítésével a kalendáriumokra, hogy Mária Terézia 1777-ben rendeletileg tiltotta be

az egészségre káros hatású „babonás” tanácsok, például az érvágásra és köpölyözésre kedvező

időpontok megjelentetését a kalendáriumokban.34 A jozefinisták azonban fontosabbnak tartották

a korszerű iskolarendszer kiépítését, mint hogy megfelelő olvasányokkal valódi olvasókat

neveljenek a falusi népből.35 A reformkor a nemzeti haladás elősegítésében eszközként nálunk is

28 Kovács I. G. 1980; 1988b; Cserbák 1988.
29 Balogh 1965, 498; Kovács I. G. 1984–1985, 220–223, vö. Kovács I. G. 1989, 26–32.
30 Benda 1977; 1978b.
31 Benda 1978b, 298.
32 Benda 1978c.
33 Masel 1996.
34 Gellériné Lázár 1984, 200; Kovács I. G. 1989, 28.
35 Kovács I. G. 1989, 31.
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igyekezett felhasználni a kalendáriumokat néhány sajátosan népművelés céljaira szerkesztett

kiadvány segítségével, mint amilyen a Debreceni Kalendárium vagy a Mezei naptár volt. Szintén

a reformkor jellegzetes naptártípusát jelentették az „oktatva mulattató” kalendáriumok, amelyek a

magas irodalom alkotásait, korszerűbb történelmi, földrajzi és néprajzi ismereteket közöltek.36

Eddig tehát a szellemi mozgalmak terjesztésében a központi irányítás illetve az elit értelmiség

szerepére került nagyobb hangsúly a kutatásban.

A felvilágosodás, a klasszicizmus, a nyiladozó, megerősödő és hanyatló nemzeti romantika

művészetideáljának popularizálódására kevesebb figyelmet fordítottak, így ezen a területen óriási

lehetőségek vannak kiaknázatlanul. Ebből a szempontból érdekes lehet az a folyamat is,

amelynek során az 1850 utáni időszakban a szépirodalom a kalendáriumokba került. Közép-

Európában, s különösen Magyarországon általános jelenség, hogy a tömegkommunikáció

különböző médiumaiban fontos szerepet játszott a szépirodalom, illetve a szépirodalmi

ismeretterjesztést a sajtó mindenkor fontos feladatának tartotta.37 Az elit irodalom és populáris

kultúra kapcsolatának vizsgálata tehát annak ízlésformáló szerepe szempontjából is fontos lehet.

A történészi érdeklődés középpontjában nem csupán a külső szempontok, a

példányszámok, kiadók, üzleti stratégiák és azok tartalomalakító szerepe állt, hanem a

kalendáriumokból a korabeli mentalitásra, világképre, illetve annak befolyásolhatóságára is

igyekeztek következtetni. Ilyen értelemben tehát közvetve a mentalitástörténeti kérdésfelvetés is

megnyilatkozik a társadalomtörténeti vizsgálatok hátterében. A „kék könyvek”-nek nevezett

ponyvasorozatot elemző Robert Mandrou a ponyvákban egyszerűen a paraszti mentalitás

visszatükröződését látta.38 A téma kutatóinak következő nemzedéke, például Carlo Ginzburg és

Natalie Zemon Davis ezt az álláspontot alaposan megcáfolta. Mindkét szerző arra hívja fel a

figyelmet, hogy a kalendárium, valamint a nép számára készített egyéb olvasmányok elsősorban

36 Gellériné Lázár 1974–1975/1, 1246–1247; 1984, 201–202; Kovács I. G. 1988b, 317–335; 1989, 53–72. (A
reformkor naptárirodalmáról később bővebben lesz szó.)
37 Olykor kényszerűségből, máskor szándékosan bizonyos időszakban felerősödött ezt a tendencia. 1849 utáni
szigorú sajtótörvények és a cenzúra a kalendáriumokba kényszerítették a szépirodalmat (Cserbák 1988, 20.). A
sajtóra egyébként is jellemző Magyarországon, hogy nagy fontosságot tulajdonított az irodalomnak, Kókay György
szerint ez a folyamat Batsányival kezdődött, (1983, 122.). A XIX. század 60-as éveitől a sajtó megoldást jelentett az
egyre nagyobb számú szabadfoglalkozású tollforgató egzisztenciális gondjaira – lásd a vezércikkek helyett a sokkal
irodalmibb tárca műfajának kialakulását (Lipták 2002, 33–47.). A két világháború között induló magyar rádiózás
kezdetektől felvállalta ezt a szerepet, alapításában, kezdő munkatársai között olyan jeles irodalmárok vettek részt,
mint Németh László vagy Cs. Szabó László.
38 Mandrou 1970; a mű eredeti címe De la culture populaire aux 17e et 18e siècles. – La bibliothèque bleue de
Troyes; első megjelenése: 1964. Magyarországi recepciójának első állomása Földes 1968, különösen 1033–1035.
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a parasztokról a polgárság körében élt képet közvetítették, továbbá az olvasás a parasztság

számára új kulturális kapcsolatokat eredményezett.39

A hazai társadalomtörténet a kalendáriumokat korlátozott forrásnak tekinti, illetve nem

forrás-szerepét tartja elsődlegesnek, hanem csatorna-jellegét, különböző társadalmi és kulturális

szintek, csoportok között közvetítő szerepét.40 A XIX. században, s különösen annak második

felében a kalendárium bekapcsolódott a tömegkultúra áramába. Ennek sajátosságai, jellegzetesen

kelet-közép-európai jellegét, a kalendárium és a sajtó működésének egymáshoz való viszonyát

vizsgálták is meghatározott korszakokra vonatkoztatva.41 A kalendárium a XIX. században

hasonló szerepet töltött be a paraszti olvasók körében, mint a vegyes tartalmú hetilapok,

illusztrált folyóiratok (revü, magazin) a művelt polgárok otthonaiban.42

A társadalomtörténeti kérdésfeltevés másik központi problémája a paraszti polgárosodás

útja, illetve a kalendáriumoknak a paraszti társadalom kapitalizálódásában, a liberális

gazdaságszemlélet elsajátíttatásában betöltött szerepe körül kristályosodott ki. Azt a folyamatot

vizsgálta, ahogy a lassú polgárosodás, jellegzetesen közép-európai jegyeket felmutatva

megindult, és beérett az 1850-es és az 1910-es évek között. Az irányító hatalom preferálta

fejlődési minta popularizálódására vetült a reflektorfény, amely a korabeli európai állapotok

tükrében igyekezett rávilágítani a magyar viszonyokra. A hazai paraszti mentalitás és művelődés

egyéb területei, a fejlődés fősodrától elütő jelenségek csak marginális szerepben tűnhettek fel. A

néprajz egyik fontos kutatási lehetőségét épp ezen a ponton látom. Nem mellékes, hogy milyen

módon, milyen állomások érintésével, milyen csatornákon közvetített, milyen jellegű

információk, szövegek és képek hatására lett a XIX. századi paraszti életmód és műveltség, a

népművészet és a folklór olyan, amilyen.43 A „felülről” érkező kulturális javak a XIX. században

már nem csak felülről jönnek, hanem a „fent” és a „lent” két végpontja közötti széles sávból,

egyebek mellett a populáris kultúrából is. Sőt, az ekkorra már meglehetősen specializálódott és

professzionalizálódott elit kultúra javai is elsősorban a populáris kultúra közvetítésével juthattak

el a néphez, a tömegekhez.

3. A néprajz

39 Ginzburg 1991 (1976), 10–11, valamint Zemon Davis 2001, 171–172.
40 Kovács I. G. 1989, 9.
41 Kovács I. G. 1990.
42 Lipták 2002. 13–21. A sajtótörténet e felfogásban a mentalitástörténet egyik ága, mely a sajtótermékeket, mint a
korabeli életmód és mentalitás forrásait használja.
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3. 1. Gazdálkodás. Újítások bevezetése, technológiai ismeretek terjesztése érdekes kérdés

lehet. E jelenség bemutatására példák állnak rendelkezésünkre, szintén társadalomtörténészek

tollából.44

3. 2. Életmód.  Számos  adat  áll  rendelkezésre  erről  is  a  kalendáriumokban:  a  gyakran

előforduló életvezetési és gazdálkodási tanácsok, elsősorban a népi gyógyászat és a

táplálkozástörténet vizsgálatában nyújthatnak segítséget. A „gazdaságbeli hasznos jegyzések”,

földművelési, gazdálkodási, pénzügyi, kertészeti, háztartási, tartósítási, tisztálkodási, állat- és

embergyógyászati tanácsokat, recepteket, ötleteket tartalmaznak. A rüh kezelésétől a lisztmoly

elleni küzdelemig, a futóhomok megkötésétől a lázcsillapításig, a burgonya téli tartósításától a

vetőmag kiválasztásának ismérveiig tart a jó tanácsok sora. A tanácsadó rovatok megjelenése a

XVIII. század derekára tehető, s egészen a XX. század elejéig szerves része maradt a

kalendáriumoknak. Feltehetően rengeteg felesleges illetve téves ismeretet is közvetítettek,

mindenesetre képet adnak a korabeli életmód és anyagi műveltség bizonyos területeiről, ezért

érdemes volna alaposabban megvizsgálni őket.

3. 3. A nép szellemi kultúrája és tömegkultúra közti kapcsolat. A populáris olvasmányoknak

bizonyos sztereotípiák, elsősorban az etnikus sztereotípiák és az egzotikum terjesztésében van

nagy jelentősége, különösen a XIX. század derekától, megelőzve, illetve megelőlegezve a sajtó

hatását e téren. Érdekes kultúrantropológiai kérdéseket vethet fel a különböző nemzetiségű

emberekről szóló szövegrészek vizsgálata. A téma – különösen a cigányság vonatkozásában –

már a XVIII. század közepén igen jelentős arányban szerepelt a kalendáriumokban. Az etnikus

sztereotípiákról, irodalmi és folklórvonatkozásaikról Küllős Imola készített összefoglalást, aki

kéziratos források mellett kalendáriumi adatokat is felhasznált.45

3. 4. Eddig elsősorban a világkép és mentalitás kapcsán volt jelentős szerepe a néprajznak a

kalendáriumok felhasználásában, például a lineáris időszemlélet kialakulásának folyamatában

betöltött szerepüket igyekeztek ábrázolni.46 Emellett több tudományág képviselője is írt az

asztrológia korai naptárainkban betöltött szerepéről, akik vizsgálták a csillagjósláshoz kapcsolódó

képanyag ikonográfiáját, az asztrológia és a keresztény hit kapcsolatát, az időjóslásokkal és e

43 Vö. a népi kultúra változásáról szóló legfontosabb publikációkkal: Ortutay 1971; Hofer 1975; 1994b; Voigt 1975;
Vörös 1977.
44 Kovács I. G. 1987; 1988a; 1996.
45 Küllős 2004, 168–228.
46 Gellériné Lázár 1984; Kovács I. G. 1990, 77.
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jelenségek folklórra tett hatásával is foglalkoztak.47 E témakörben viszont az időjárásjóslásoknak,

valamint az asztrológiai ábrázolásoknak a paraszti hiedelemrendszerre tett hatása nem eléggé

feldolgozott. Érdekes volna megnézni a kalendárium időszemléletet szabályozó szerepének a

népszokásokra gyakorolt befolyását is. Az irodalomtörténész Tóth Zsombor bár nem a

kalendáriumokban megjelenő nyomtatott szövegeket elemezte, hanem azok kéziratos

bejegyzéseit, de a naptárak mentalitástörténeti hasznosításában jelentős új eredményeket hozott.

Cserei Mihály 1690 és 1698 között készített kalendáriumi feljegyzéseinek hátterében

megfigyelhető mentalitást vizsgálta, továbbá e forrás segítségével rekonstruálni igyekezett mind

az azt létrehozó egyéni, mind pedig a egyesi eset mögött álló általános korabeli írásgyakorlat

sajátosságait.48

1.1.2.2 A magyarországi ponyvák kutatásának története

Lengyel Ágnes a vallásos ponyvákról írott doktori értekezésében alapos kutatástörténet

olvasható, amely a vallásos ponyvák tudományos feldolgozására koncenrál, ezért a témát a

következő összefoglalás csak érintőlegesen tárgyalja.49 A továbbiakban igyekszem azokra a

szerzőkre és művekre koncentrálni, akik egy-egy nagyobb lélegzetvételű alkotásukkal máig a

világi témájú ponyvák kutatásának rendszeres hivatkozási alapjaként szolgálnak. A

következőkben aszerint igyekszem csoportosítani a ponyvával általában foglalkozó munkákat,

hogy a produkció,  a disztribúció vagy  a recepció szempontjából érdeklődtek a populáris

olvasmányok iránt. E hármas felosztásban Rudolf Schenda elveit követem, aki a produkció,

vagyis az alkotás jelenségei közé sorolja a szerzőt, a nyomdász-kiadót, valamint magának az

alkotásnak tartalmi összetevőit, céljait stb. A disztribúció, vagy terjesztés kategóriájába sorolja a

terjesztés technikáját (tehát például a kereskedés módját és a könyvtárak, olvasókabinetek,

olvasókörök történetét), illetve a ponyvákat érő szellemi kölcsönhatásokat, amibe a közönségre

gyakorolt hatás és a populáris olvasmányokat érő kritika is beletartozik. A recepció kategóriájába

ő leginkább a fogyasztás szociológiailag megfogható jelenségeit utalja, a tényleges recepciót,

vagyis az olvasókra tett hatás, a befogadás, esetleg folklorizálódás szempontját is a disztribúció

47 Dukkon 1992; Verebélyi 1991.
48 Tóth Zs. 2005. A szerző kéziratban lévő tanulmányát rendelkezésemre bocsátotta. Segítségét ezúton is nagyon
köszönöm!
49 Lengyel Á. 2004, 13–18.
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fogalma alá sorolja.50 Nem titkoltan e dolgozat szempontjából az utóbbi kategória, vagyis a

populáris olvasmányoknak olvasóikra tett hatása és az abszolút reprodukció, azaz a

folklorizálódás51 kérdése a legfontosabb, ezért az e szempontból leginkább érintett

szövegfolklorisztia területének külön fejezetet szenteltem.

A magyar tudománytörténet palettájáról elsőként Pogány Péter munkásságát kell kiemelni.

Pogány több évtizedes erőfeszítéseinek eredményei a magyar ponyvairodalom feltárására és

rendszerezésére52 eleddig csak kis töredékben láttak napvilágot, az általa készített nyilvántartás

máig ismeretlen a nagyközönség előtt, s a hagyaték sorsa is meglehetősen hányatott.53 Bár  a

szerző több tanulmányában, illetve könyvében publikálta eredményeit, e nyilvánosság elé került

munkák tényleges tudásának csupán kisebb részét fedték le. Pályája kezdetén a népköltészet-

közköltészet kapcsolatai, a ponyva és a népdalirodalom összefüggései foglalkoztatták, a váci

nyomda működéséről és hatásáról írott kismonográfiája mind könyvészeti, mind hatástörténeti

szempontból máig egyedülálló.54 Nagy jelentőséget tulajdonított a ponyvák illusztrációinak, erről

a témáról több munkájában is értekezett.55 Sokat idézett A magyar ponyva tüköre című munkája

egy iparművészet-történeti sorozatban jelent meg, amely a Magyar Tipográfia alcímet viseli.56

Már a könyv címlapjából láthatja olvasója, hogy nem kifejezetten a történész vagy folklorista

szakma számára készült kötettel áll szemben, hanem elsősorban a vizuális elemekre: képekre és

általában a ponyvanyomtatványok külső megjelenésére kerül benne a hangsúly. A munka

hatalmas mennyiségű, jól összeválogatott illusztrációs anyagának a tartalmas, terjedelmes

értekezés pusztán kiegészítője; a könyv elsősorban a ponyvák vizuális anyagát tárja az olvasók

elé – azt nagyon magas színvonalon –, ám elsősorban a nagyközönség igényeire való tekintettel.

(Ennek is vannak előnyei, hiszen a kötet nagyon szép kiállítású, és a viszonylag magas

példányszámnak köszönhetően szinte valamennyi közkönyvtárban megtalálható.) Az áttekintő

jelleg miatt az egyes nyomtatványok szorosabb olvasatára, kultúrtörténeti vonatkozásaira csak

kisebb hangsúly kerülhetett. Pogány Péter azonban itt is igyekezett szakmai tudásának legjavát

adni, s az ott bemutatott történeti vázlat illetőleg tipológia minden későbbi kutatás alapját jelenti.

50 Schenda 19893 (1970), 26–29.
51 A folklorizáció totális recepcióként és egyben kanonizációként való meghatározását lásd Assmann, A. 1983, 182–
183.
52 Pogány a ponyvák rendszerezésének, nyilvántartásának, szerzőinek stb. problémáit 1958-as tanulmányában
összegezte.
53 Lásd Küllős 1993.
54 Pogány 1959.
55 Pogány 1983; 1996.
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Békés István, a bűnügyi ponyva monográfusa elsősorban művelődéstörténész volt, aki

különösen érdeklődött a kuriózumok, rejtélyek iránt, és ez vezette a krimi előfutárának tekinthető

betyárponyvák, valamint más, szegénylegények és valódi bűnözők történetét megörökítő

nyomtatványok felé. Békés kutatásainak legfontosabb motivációja a ponyvák mögötti igazság,  a

hiteles történelem és annak fiktív megjelenítése, illetve a tényleges bűnesetek és ponyvai

ábrázolásuk közötti különbségek feltárása volt.57 Mind Pogány Péter, mind pedig Békés István

számos megyfigyeléssel gazdagították a ponyvák alkotásmódjával, forrásaival és szerzőivel

kapcsolatos ismereteinket is.

A két fent említett munkán kívül eddig nem látott napvilágot a ponyvákat érintő

reprezentatív monografikus vállalkozás. Számos kisebb lélegzetvételű művet ismerünk azonban,

amelyek csupán egy-egy aspektusát ragadták meg a hatalmas problémakörnek. E kisebb

munkákra is igaz, hogy alkotóik a legváltozatosabb területekről érkezve különböző módszereket

és szemléletmódokat hoztak be a ponyvák megközelítésébe.

Produkció kérdései, illetve a ponyvák tartalmát elemző munkák

A ponyvakiadványok, illetőleg egy-egy sok kiadást megért népszerű ponyvatörténet

alakulástörténetét mutatja be egy, még a pozitivizmus szellemében fogant munka, György

Lajosnak a Genovéva-legendáról, irodalmi feldolgozásairól és az azok nyomán keletkezett

számos ponyváról és népkönyvről szóló munkája.58

Egy-egy ponyvakiadó műhelyébe betekintést nyújtó munkákra, mintegy alapkutatásokként

nagy szükség lenne. Eddig csupán náhány ponyvakiadó történetéről és repertoárjáról készült

összefoglalás, Benda Kálmán a debreceni nyomdát elemezte történeti horizonton;59 a XIX. század

végének és a XX. század elejének nagy jelentőségű ponyvakiadójáról, az Egri Nyomda Rt.-ről írt

kismonográfiát Antalóczy Lajos.60 Helle Mária könyve a számos ponyvanyomtatványt

megjelentető mosonmagyaróvári Czéh Sándor nyomdájának mintakincsét mutatja be.61

XVIII. századi vallásos ponyvanyomtatványokról adott áttekintést Knapp Éva és Tüskés

Gábor tanulmánya.62 Egy-egy ponyvanyomtatványt részletesen ismertető tanulmányok is

születtek az elmúlt évtizedekben, amelyek későbbi átfogóbb tartalmi vizsgálatok segítségére

56 Pogány 1978.
57 Békés 1966.
58 György 1921.
59 Benda 1978c.
60 Antalóczy 1986.
61 Helle 1998.
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lehetnek.63 Az utóbbi néhány évben is megjelentek olyan cikkek, amelyek a ponyvák

elemzésének új útjait mutatják meg. Papp Bernadette Magyarországon forgalmazott német

nyelvű szakrális ponyvákról értekezett, elsősorban barokk eredetű apokrif Krisztus-

szenvedéstörténeteket kutatott, számos ponyvát ismertető tanulmánya a szövegfolklorisztika

számára is tanulságokkal szolgál.64

A ponyvák irodalmi vonatkozásai és a különböző szépirodalmi művek ponyvásodása régóta

foglalkoztatta az irodalomtörténészeket, könyvtörténészeket, könyvtárosokat.65 Kivételes  a

kínálatban az egy-egy ponyvasorozatot bemutató munka, ezért emelem ki Lengyel Andrást, aki

egy népművelő ponyvasorozat, a Magyar Mesemondó darabjait elemezte.66

A ponyvák és más populáris nyomtatványok képanyaga az utóbbi időben kezd egyre

népszerűbbé válni, s érdekes módon e téma iránt is leginkább irodalomtörténészek érdeklődnek.67

Újabban élénkült meg az érdeklődés az irodalomtörténészek körében az egyes irodalmi

alkotások ponyvai-kalendáriumi előzményei, párhuzamai iránt, amelyek az adott művek eredeti

kontextusának helyreállítását segíthetik.68

Disztribúció

A terjesztésről legtöbb ismeretünk a vásározás szakirodalmából származik.69 Ennek az az

oka, hogy nálunk ez volt a legelterjedtebb módja a ponyva- – innen a neve is – termékek

olvasókhoz való eljuttatásának.70 Házalókról, vándorkereskedőkről, bestsellerlistákról hazai

terepen nemigen tudunk, és kevés adatunk van továbbá a terjesztés-terjedés egyéb módjairól,

például a gazdakörökben, olvasókörökben történő felolvasásokról is.71

Recepció

62 Knapp–Tüskés 1985.
63 Szilárdfy 1971; Szilágyi F. 1978.
64 Papp 2006.
65 Turóczi-Trostler 1936; Bisztray 1976 (1948), 116–129; Szigeti 1970; 1973.
66 Lengyel A. 1982.
67 Knapp 2001; Knapp–Tüskés 1993; 2004; Tüskés 2003.
68 Szilágyi M. 1995/96, 4. Továbbá az új Csokonai kritikai kiadás költeményeket tartalmazó kötetének
jegyzetapparátusában is megtalálhatjuk a szerző műveinek néhány ponyvai és kalendáriumi megjelenését is (2002).
69 A magyar vásárok történetéről átfogóan Dankó Imre értekezett több munkájában (1973; 1992).
70 Kiss 1956; 1958, 37–38. Továbbá néhány adalék: Katona1976, 154–158.
71 A magyarországi kölcsönkönyvtárak kezdeteiről: Kókay 1957; 2000, 191–213. Lengyel A. 1982, 46–47; a
magyarországi polgári olvasókörökkel kapcsolatban lásd Hudi 1986; paraszti olvasókörökről, gazdakörökről: Balogh
1965, 562–564.
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A ponyvák hatásával, a befogadók mentalitásával, a recepció mértékével kapcsolatban több

rész- és esettanulmány született.72 A szélesebb kitekintésű recepció nagyságrendjéről nagyon

kevés hiteles adat, információ áll azonban rendelkezésünkre. A II. világháború után végzett

gyűjtések esetében már nem lehetett figyelmen kívül hagyni az olvasmányok hatását, amelyek

kezdetben szervesen épültek be a még intenzíven mesélő közösségek tudatába. A folklorizáció

tehát a ponyvák hatásának legfontosabb jele és tulajdonképpen ez az egyetlen jelenség, amelynek

segítségével egy-egy ponyvaszöveg, esetleg kép tényleges ismertsége és elismertsége lemérhető.

A beépülés, a tényleges recepció, vagyis a reprodukció kérdéséről a II. világháború után publikált

népköltési gyűjtemények jegyzetapparátusából is sok adatot nyerhetünk.73

Végül, de nem utolsó sorban Lengyel Ágnes munkásságát mutatnám be, akinek

tevékenysége több szempontból is új utakat nyitott a magyarországi ponyvakutatás történetében.

Először is azért, mert terepmunka segítségével igyekezett részletesen bemutatni a vallásos

ponyvák használatát. Ilyen mélységű és nagyságrendű, hasonló igényességű vizsgálatot előtte

nem végzett senki a magyar nyelvterületen. Másfél évtizeden át kutatott közel negyven

gyűjtőponton, a Palócföld magyarországi és határon túli területein, miközben többszáz

ponyvanyomtatványt gyűjtött össze. Megfigyelései rácáfoltak arra a több évtizede kialakult és

elterjedt nézetre, amely szerint a ponyvák használatának ideje leáldozott. Lengyel Ágnes

megfigyelte, hogy a mélyen vallásos palóc asszonyok a XX. század első felében kiadott vallásos

nyomtatványokat a ponyvakiadás megszünte után hosszú évtizedekkel is féltve őrzik,

napjainkban is használják, különböző technikákkal igyekeznek megóvni őket az enyészettől,

régebben kézzel, az utóbbi időben különböző technikák segítségével másolják őket.74 Számos, a

XIX. századtól ponyván terjedő jelenségről mutatta ki azok napjainkban is virulens hatását.75

Bemutatta továbbá a ponyvák és a népi szemléletmód közötti különbségeket és átjárásokat,

transzformációs folyamatokat, vagyis az interpretáció vonatkozásait is.76

72 A könyv és más nyomtatott olvasmányoknak egy faluközösség életében betöltött szerepéről: Dégh 1948; Takács
1964; Szabó L. 1979; Horváth S. 1988.
73 Pl. Bálint 1975, 13–14; Dömötör Á. 1975, 688–690, 693. Keszeg Vilmos monográfiája Aranyosszék
népköltészetéről a népi írásbeliség és kéziratos költészet emlékeit is közli, egyenértékűnek tekintve ezeket az
alkotásokat a szóbeli folklór megnyilvánulásaival (2004), vö. Küllős–Szemerkényi 1981.
74 Lengyel Á. 1994; 2003–2004.
75 Lengyel Á. 1998; 2000; 2003.
76 Lengyel Á. 2001b.
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1.1.3 A szövegfolklorisztika és a populáris irodalom kutatása

A ponyvairodalom recepciójának legkonkrétabb esete, annak tulajdonképpeni

reprodukciója a folklorizálódás.77 A különböző népszerű nyomtatványok használata bizonyos

szövegfolklorisztikai kérdések megvilágításában nem új keletű jelenség. „Ha átvizsgáljuk ezeket

a toldalékokat, akkor sok, ma már csak a »néphagyományból« ismert mese, anekdota stb.

motívumainak a nép közé kerülésére fény derülhet.” – írta Szelestei Nagy László 1988-ban.78 A

következőkben nem csupán a kalendáriumok, hanem általában a népszerű olvasmányok és a

folklór viszonyát tárgyaló munkákat igyekszem bemutatni, műfajról műfajra haladva.

Először is azt a néhány, a XX. század közepéről származó munkát mutatom be, amelyek a

folklór gyors változását konstatálva figyelmüket a folklór és az írásbeliség kapcsolatai felé

fordították. Olyan kései, szinte anakronisztikusnak tekinthető jelenségekre is rávetült a figyelem

ebben az időszakban, mint a históriások, akik határhelyzetben lévén az írott szó és annak szóbeli

terjesztése között sokféle ismeretet voltak képesek közvetíteni a parasztság felé.79

Mese. A népmese-filológusok két különböző megközelítésben vizsgálták a mese és az

írásbeliség viszonyát. Az egyik a recens néprajzi anyag elemzése, amikor a mesemondók által

elmondott szöveg stilisztikailag és/vagy egyéb szempontok alapján is intenzív kapcsolatot mutat

bizonyos olvasmányélményekkel. A különböző szövegek származását a folklorista ilyenkor

igyekszik a lehető legpontosabban meghatározni, s arra is tekintettel van, hogy az olvasottak

folklorizációja milyen stílusbeli, motivikai stb. következménnyel jár.80 Ekkor az írásbeliség és a

folklór közti közvetlen kapcsolat minőségére vonatkozóan számos tanulság fogalmazódik meg. A

másik eset, amikor egy szerző egy műfaj összefoglalása, vagy katalógusának elkészítésekor a

recens anyag mellé kalendáriumi adatokat is felsorakoztat. Ez történt a Magyar

népmesekatalógus egyebek mellett állatmese, valamint trufa- és anekdotakatalógusában.81 Az

állatmese a magyar népmesék műfajai közül talán a leginkább kötődik írásbeli előzményekhez, s

77 Problémaáttekintő tanulmányok: Keszeg 1999; Kríza 1999; Lengyel Á. 1999; 2001a.
78 Szelestei Nagy 1988, 321.
79 Takács 1958; 1981.
80 Dégh 1946–1947; 1962, 147–162; Kovács Á. 1961; 1969; 1977. A mesemondás szokása a legtovább a marginális
helyzetben lévő társadalmi csoportok illetve egyének körében maradt fenn, ám az ő mesetudásuk sem volt mentes a
ponyvairodalom és más olvasmányok hatásától, lásd Benedek K. 2003, 415–420; továbbá Babos 2003 szintén
Benedek Katalin által összeállított jegyzetapparátusát, uo. 424–476.
81 MNK 1987; 1988; 1989.
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nagyon gyakran szerepel különböző korok és műveltségi szintek irodalmában.82 A viszonylag

kevés rendelkezésre álló szóbeli adat mellett a katalógus szerzői a régi magyar irodalomból,

illetve kalendáriumokból és ponyvákról ismert adatokat is felsoroltak.83

Nagy jelentősége lehet kutatásunkban a történeti mondák, illetve általában a népi történeti

tudat vizsgálatának.84 A legtöbb történeti mondával foglalkozó szakirodalom megfogalmazza,

hogy e műfajjal kapcsolatban elengedhetetlen az írásbeliség hatásával számolni. Kríza Ildikó a

Mátyás-hagyományok történetének feltárása során elsősorban a XVIII. századi ponyvákon és

kalendáriumokban talált szóbeli nyomokat. A populáris írásbeliség így a korabeli folklór

állapotok dokumentumát jelenti.85 Ebből a szempontból a populáris irodalom elsődleges

forrásként használható.

A másik kutatási irány más célból és egészen másfajta megközelítésben használja a

populáris írásbeliséget. Landgraf Ildikó a XIX. századi hősök mondaköreinek kialakulását

igyekszik rekonstruálni a populáris kultúra legkülönbözőbb megnyilvánulási formáinak,

kalendáriumoknak, ponyváknak, újságoknak, emléklapoknak felhasználásával.86 A populáris

kultúra termékeinek a folklórra tett hatását elemezi. E szempontból másodlagos, vagy közvetett

forrást jelent számára a populáris írásbeliség. E vizsgálati iránynak, mint a fentiekben láthattuk a

XIX. század második felének vonatkozásában van létjogosultsága. Mindkét kutatói módszer,

anyaguk természetéből adódóan, egyirányú mozgásokra figyel.

A történeti mondák mellett az eredetmagyarázó mondák és népi biblikus történetek (a

Parasztbiblia87 anyaga) kapcsán is gyakran merül fel a szóbeliség és a nyomtatott írásbeliség

kapcsolatának kérdése. Nagy Ilona és Lammel Annamária kutatásai nem csupán a két végpontra,

vagyis a folklóralkotásra és annak írott előzményeire figyeltek fel, hanem számos esettanulmány

segítségével az átmenet egyes állomásait, a folklór-interpretáció és reprodukció során végbement

változásokat is nyomonkövették.88

A folklór történeti alakulása szempontjából kitüntetett figyelmet érdemelnek a

közköltészettel kapcsolatos vizsgálatok. A közköltészet-népköltészet-ponyvairodalom hármas

82 Voigt 1981.
83 Kovács Á. 1987. Indoklást lásd: 9, 24–28. A szerzők a pozsonyi, magyaróvári, budai és győri kalendáriumok
anyagát dolgozták fel munkájukban (uo. 28.).
84 Vö. Gellériné Lázár 1974–1975, 1250–1251. ill. Kovács I. G. 1989, 230–231.
85 Idézett tanulmányához a XVIII. századi győri kalendáriumok anyagát használta fel (Kríza 1992; 1995).
86 Landgraf 1997, 78–112; továbbá 2001b; 2005a.
87 Lammel–Nagy 19952.
88 Lammel–Nagy 1986; Nagy I. 1984; 2001; 2004a.
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rendszerének ki- és beáramló mozgásait Küllős Imola tárta fel, elsősorban lírai és verses epikus

műfajok újkori történetét kutatva. A betyárfolklór kialakulásában, a különböző betyárdalok és -

balladák, valamint a lírai dalok történetében mind a kéziratos, mind a nyomtatott írásbeliségnek

kitüntetett szerepe volt.89 Hasonló folyamat játszódott le a ponyvaballadák esetében is, amely

műfaj – ahogy neve is mutatja – létét a ponyvák hatásának köszönheti, s mely hagyománykör

alakulását Kríza Ildikó tárta fel.90 A hosszú folyamat állomásainak feltérképezése közben számos

ponyvai és kalendáriumi adat került napvilágra, amelyek a folklór alakulástörténetének

állomásaiként értelmezhetőek. Érdekes adalékokkal gazdagította tudásunkat R. Várkonyi Ágnes

is, amikor Kölcsey Hymnusában felfedezte a kalendáriumok hatását, amiből pedig a naptárversek

széles társadalmi bázison való elterjedésére, szemléletalakító hatására következtetett.91

A paraszti használatra szánt olvasmányok mellett fontos terület a XIX. század végétől

kibontakozó szórakoztató sajtó- és tömegkultúra kutatása, amely nálunk viszonylag megkésetten

jelentkezett. A lektűrirodalom, illetve a bulvársajtó térhódítása, különösen a két világháború

közötti időszak kalendárium- és ponyvairodalmával párhuzamosan kutatandó jelenségek, hiszen a

XX. században a tömegkultúra különböző megnyilvánulásai keveredtek egymással. Az utóbbi

néhány évtizedben szórványosan jelentkeztek az erre a jelenségre vonatkozó szakirodalmi

adatok.92

1.1.4 Társ- és segédtudományok

Jelen dolgozat számára a legfontosabb háttérinformációkkal az olvasás kultúrtörténete

szolgál. Ez a művelődéstörténeti irányzat Franciaországból származik,93 később azonban a német

nyelvterületen is követőkre talált. Képviselői speciális módszerekkel igyekeztek kimutatni azt,

hogy a korábbi évszázadokban a különböző társadalmi rétegek hogyan tanultak meg olvasni, s az

olvasás- (és írás) elsajátítás folyamatának milyen lépcsőfokai voltak. Ez a bonyolult és sokféle

mellékvágánnyal tarkított folyamat tulajdonképpen napjainkig sem lezárt, gondoljunk a harmadik

világ országaira, illetve a világ legfejlettebb régióiban is tömegméretekben tapasztalható

másodlagos analfabetizmusra stb.

89 Küllős, 1969; 1988; 1990; 2001; 2004. A közköltészet – elit költészet kapcsolatokról további szemléletes példákat
hoz Szilágyi M. 2003a.
90 Kríza 1979; 1991.
91 R. Várkonyi 1998.
92 Vörös 1976; 1984; Lányi 1994; Császtvay 1997; Lipták 2002.
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Hazai kutatók az alfabetizáció folyamatát és az írott és szóbeli kultúra egymás mellett

élését számos forrástípuson igyekeztek vizsgálni a boszorkányperektől a hegyközségi

szabályzatokig.94

E dolgozat az alfabetizáció folyamatának csupán végállomására, kifejletére: az

olvasmányoknak a tömegekre gyakorolt hatására kérdez rá. Az alfabetizációkutatás külföldi és

hazai eredményeit ennek ellenére szem előtt tartottam, hiszen a módszertani modellek

elsajátításával, a források feltárásával és feldolgozásával az eddigieknél pontosabb, alaposabb

képet kaphatunk a társadalom alsó- és középső rétegeinek olvasmányairól és azok hatásáról is.

1.1.5 A nemzetközi kitekintés

A nemzetközi, elsősorban francia, angol és német és a magyar vagy általában kelet-közép-

európai problémafelvetések összehasonlításának, egymásra vetítésének nehézségét a különböző

térségek társadalmi (és gazdasági, kulturális stb.) fejlődésének egyenetlenségei okozzák. Talán

emiatt, továbbá a könyvtári hozzáférés problémáival összefüggésben néhány kitüntetett művet

kivéve, amelyekre a magyar szakirodalom is előszeretettel hivatkozik, a külföldi populáris

olvasmányokkal kapcsolatos elemző munkák alig-alig recipiálódtak hazai környezetben. Teljes

európai tudománytörténettel magam sem szolgálhatok. Néhány olyan munkát mutatok be –

nagyon röviden –, amelyek dolgozatom létrejöttében módszertani, szemléletmódbeli segítséget

jelentettek.

A magyarországi társadalomfejlődéstől legkevésbé a német nyelvterület tér el (szemben az

angollal vagy a franciával). A népszerű olvasmányok kutatásában kitüntetett szerepe a már e

dolgozatban  is  többször  idézett  Rudolf  Schendának  volt.  Figyelme  a  német  mellett  a  francia

nyelvterületre is kiterjedt,95 valamint kisebb részben olaszországi96 anyagot is feldolgozott.

Schenda elsősorban folklorista volt, ponyvairodalmi kutatásait pedig irodalomszociológiának

nevezte, s célja a folklór és az irodalmi élet közötti átmenetek, a kettő közötti rokonság vizsgálata

volt. Munkamódszerét a rendelkezésre álló anyag feltárására, rendszerezése jellemezte, majd ezt

követte a tömegek számára készített olvasmányok folklorisztikus vonásainak szisztematikus

93 Chartier 1987.
94 A középkor vonatkozásában lásd Fügedi 1981; az újkorra vonatkozóan Benda 1977; Takács 1979; Miskolczy
1982; Hudi 1990; 1995; Tóth I. Gy. 1984; 1985; 1987; 1994; 1996; 2002; Kristóf 1995; 1999; 2002; Égető 1999;
Dominkovits 2002.
95 Schenda 1976; 19893 (1970).
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számbavétele. Utolsó nagy szintézisében azt igyekezett bizonyítani, hogy az írásbeliség

megjelenése nem jelentette azonnal a szóbeliség végét, sőt, a kettő hosszú évszázadokon át

egymás mellett élt.97 A folklorisztika számára talán azért volt nagyobb a mozgástér, mert kevesbé

nehezedett rá az esztétikai előítéletek problémája, mint más diszciplínákra. A német

nyelvterületen Schenda kutatásaival párhuzamosan élénkült meg az érdeklődés az olvasás

elsajátítását követő jelenség, az olvasásba való belenevelődés, az olvasmányokhoz kapcsolódó

magatartások kialakulása iránt. Ez az irodalomszociológiainak nevezett irányzat is az irodalmi

művek társadalmi létmódjára hívta fel a figyelmet.98

Schenda nyomán az irodalmi szocializációra és az olvasott kultúrjavak recipiálódására

egész sor folklorista, társadalomtörténész, irodalomszociológus szakosodott.99 A

Magyarországon is hozzáférhető művek közül figyelmet érdemel az az életrajzi módszerű

esettanulmány, amely egy fennmaradt XIX. századi önéletírás alapján rekonstruálja egy személy

olvasmányait és olvasmányélményeit.100 Az olvasás-írás problémája számos más területről

érkező kutatót is megihletett. Elsősorban a kulturális emlékezet, illetőleg az emlékezet

hermeneutikája névvel fémjelezhető kultúrtörténeti irányzat hasznosította és fejlesztette tovább

Schenda eredményeit.101

A balkáni populáris irodalom kutatása szintén német kutatóknak, főként a Roth

házaspárnak köszönhetően indult meg. Juliana és Klaus Roth segítségével a különböző balkáni

államokban mozgalom indult a ponyvák feltárására, elemzésére.102 A hosszú oszmán uralom

miatt a Balkán-félszigeten az alfabetizáció folyamata még a miénknél is lényegesen

megkésettebb volt, csak a XIX. század utolsó harmadában bontakozhatott ki. Ekkor azonban még

a Közép-Európában tapasztalhatónál is viharosabb gyorsasággal zajlott le. A bolgár vagy görög

nemzet megteremtésében, az irodalmi nyelv és a társadalmat egységbe foglaló nemzeti kultúra

kialakításában a ponyvanyomtatványoknak, népkönyveknek még a miénknél is fontosabb szerepe

volt, s a magyarországi viszonyokhoz képest intenzívebb viszonyban volt a folklórral.103

96 Schenda 1966.
97 Schenda 1993.
98 Wittmann 1982.
99 Szinte tablószerűen mutatkoznak be a Schenda 65. születésnapjára kiadott „Festschrift”, ünnepi tanulmánykötet
lapjain: Brunold-Bigler – Bausinger (szerk.) 1995.
100 Brunold-Bigler 1978.
101 Pl. Jan és Aleida Assmann. Erről az irányzatról a későbbiekben még lesz szó.
102 Lásd Roth (szerk.) 1993.
103 Roth 1991; 1993.
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Az angolszáz kultúrkör társadalomfejlődése és kutatási hagyományai egyaránt rendkívül

különböznek a miénktől, továbbá az anyagfeltárás és nyilvántartás, valamint az archivált

nyomtatványok felhasználása, elemzése a miénknél lényegesen fejlettebb. Emellett olykor

egészen más jellegű problémafelvetések jellemzik, ennek ellenére a módszertan területén a brit és

észak-amerikai történészek, művelődéstörténészek, irodalomszociológusok munkái sokféle

mintával szolgálhatnak. A magyar szakirodalom sokat idézi Leslie Shepard igen olvasmányos, jól

illusztrált, áttekintő művét a brit utcai irodalomról, amelyben a szerző a produkció, disztribúció,

recepció kérdései mellett bemutatja három évszázad angol populáris irodalmának műfajait,

típusait is.104 Natasha Würzbach strukturalista módszerrel mutatja be az angol utcai irodalom

jellegzetes műfaja, az utcai ballada [street ballad] típusait és alakulástörténetét .105

Angliában napjainkban éled újjá a szóbeliség és a folklór-műfajok iránti érdeklődés,

elsősorban történeti dimenzióban, egy, a kontinens folklorisztikájához képest teljesen más

megközelítésben. A kortárs angol szóbeliségkutatást elsősorban az olvasás-írás problematikáját,

az írásbeliség megjelenésének kultúrtörténeti következményeit vizsgáló angolszász iskola

ihleti.106 Adam Fox a könyvnyomtatás megjelenésétől a XVII. század végéig követi nyomon az

írásbeliség térhódítását, illetve az írásbeliség és szóbeliség párhuzamos életének sajátos

jelenségeit a legkülönbözőbb történeti források segítségével.107

1.2 Irodalomtörténeti paradigmák

Az irodalomtörténet-írás számos irányzata közül elsősorban azokat tudtam hasznosítani a

dolgozat megírásában, amelyek a kitüntetett irodalmi művek mellett az irodalmi élet

kísérőjelenségeire is tekintettel vannak. A mára klasszikusnak számító kritikatörténet mellett,

amely az irodalmi alkotásokról szóló kortárs beszédmódok vizsgálatával foglalkozik, újabb és

újabb részdiszciplínák tűnnek fel a palettán. Sokan az irodalom társadalmi létmódjának

felfedezésében, irodalmi művek „biológiájának”, utóéletének, és az olvasóközönség széles

társadalmi bázisra való kiterjesztésének jobb megismerésében látnak perspektívát. Ehhez

104 Shepard 1973.
105 Würzbach 1981.
106 Magyarul is olvasható néhány tanulmány az irányzat képviselőitől egy Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor szerkesztette
tanulmánykötetben (pl. Goody 1998; Goody–Watt 1998).
107 Fox 1994; 2000. Meg kell azonban jegyezni, hogy Fox, miközben folyamatosan folklorisztikai problémákat érint,
például a történeti tudat és történeti mondák, anekdoták kérdését stb., egyáltalán nem használja a „kontinentális”
folklorisztika eredményeit, így megállapításai az európai folklorista számára időnként közhelynek tűnnek.
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felhasználják különböző társadalomtudományok eredményeit és módszereit, így a kulturális

antropológia,108 a mikrohistória,109 mentalitástörténet diskurzusából kölcsönöznek elemeket,

megközelítési módokat. Olvashatunk kismonográfiát másodvonalbeli költőkről és sajátos

életmódjukról,110 de az egyéniségkutatás perspektívája nagymonográfiákban is feltűnik. Az

irodalomtörténészek fiatalabb nemzedékei még kirívóan rossz költők antológiájának

összeállításától sem riadnak vissza, ha ezzel az irodalom természetéhez és létmódjához közelebb

kerülhetnek.111

A téma iránti érdeklődésem kezdetével párhuzamosan indult meg az irodalomtörténet

kritikatörténeti irányának új, szemléletmódjába kulturális antropológiai tapasztalatokat is beépítő

iránya, amely egy a korábbihoz képest merőben új szemlélettel közelítette meg a XIX. század

irodalmi gondolkodását. A többek között Dávidházi Péter és S. Varga Pál nevével fémjelezhető

irány és szemléletmód nem pusztán egyes művek értelmezését, vagy kanonizációjának

folyamatát, esetleg egy-egy írói életmű fogadtatásának történetét tűzte napirendjére, hanem a

XIX. század vezető irodalmi körök társadalomújító koncepcióján belül igyekezett értelmezni az

irodalom és az irodalomtörténetírás helyét, a nagy nemzetépítő programot feltárva magyarázta a

korabeli munkák retorikáját, poétikáját, s ezen keresztül értelmezett újra bizonyos kanonikus

műveket. A néprajztudomány számára e munkák nem csupán azért fontosak, mert például az

említett szerzők a kultúrantropológia és a néprajz hazai kutatási eredményeit is felhasználták (ez

a fajta egymás iránti érzékenység a tudományterületek között korábban korántsem volt jellemző),

miközben a tudománytörténet egyes epizódjait próbálták megvilágítani, a történetszemlélet

változását igyekeztek nyomon követni, letörölve a port egyben a tudománytörténet-írás kissé

megmerevedett hagyományairól is. Nem csupán ezért tarthatnak e munkák számot szakmánk

érdeklődésére, hanem azért is, mert rávilágítottak, hogy a korszak értekező prózai szövegei

milyen nagy számban tartalmaznak olyan motívumokat, toposzokat, retorikai fordulatokat, de

akár egész monda-szüzséket és nemzetkarakterológiai rendszer-elemeket, amelyek a folklorista

szemében egyértelműen folklór-jellegűek.

Fontos e két monográfia továbbá azért is, mert – főként Dávidházi munkásságában – egy

sor olyan szöveg is bevonódott a vizsgálatba, amelyeket az utókor egyáltalán nem tartott

108 Takáts 1999.
109 Szilágyi M. 2003b.
110 Szilágyi M. 2001; Knapp 2003.
111 Kövesdi-Marton-Szilágyi (szerk.) 1990.
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olvasásra érdemesnek: vagy azért, mert népszerűek voltak ugyan saját korszakukban, de nem

kanonizálódtak (pl. Horvát István ma már történettudományinak aligha nevezhető, de saját

korában akként olvasott munkái), vagy azért, mert már születésük idején is kevés dicséretet

kaptak, s az utókor feledékenységére már korán rászolgáltak. Korunk irodalomtörténészei

felfedezték az olvashatatlannak ítélt művek újraolvasásában rejlő lehetőséget, amely, ha kicsit

másképp ugyan, de egybevág a folklorisztikában egyre népszerűbb, s Nyugat-Európában is egyre

nagyobb hangsúlyt kapó módszerrel. A folkloristák a tömegkultúrát olvassák – az

irodalomtörténészek meg a kánonon kívüli alkotásokat –, de a lényeg ugyanaz: elfekvőre ítélt,

poros szövegek leporolása, „egy talált tárgy megtisztítása”, amely tárgyak fontos lépcsőfokai

múltértelmezésünknek.112 E szemléletmód egyik fontos eleme, hogy nem elsősorban esztétikai

megközelítést alkalmaz a múlt bizonyos szövegeinek vizsgálatához, hanem a kontextus lehető

legteljesebb feltárásával az eredeti elvárási rendszer és befogadói attitűd közegében tartja

lehetségesnek a remekművek értelmezését is. Dávidházi Péter és S. Varga Pál elemzett munkái

továbbá segítették, gyorsították munkámat, a korábban nem, vagy alig ismert szövegek

megismertetésével és értelmezésével számos populáris irodalmi alkotás forrásvidékéhez és

szemléletmódjához közelebb kerülhettem általuk.

A harmadik monográfia, Szajbély Mihálynak az 1849 utáni irodalmi életről, s benne a

nemzeti narratíva kitüntetett szerepéről írott könyve a dolgozat szempontjából azért kiemelt

jelentőségű, mert felhívja a figyelmet a XIX. század második fele irodalmi elitjének

differenciáltságára, arra, hogy az elit irodalmiság nem statikus, állandó és változtathatatlan

entitás, hanem maga is viták, és e viták nyomán folyamatos átrendeződések rendszereként

értelmezhető.113 Az elit irodalmi élet mellett a kánon fogalmának rugalmassá tétele az értekezés

másik tengelye. Szajbély megállapítja, hogy az irodalmi élet mellett illetve alatt, ám attól

lényegében függetlenül létezett egy másik kánon is (az úgynevezett lappangó kánon), amely nem

függ az irodalmi műveket kísérő kritikai szövegapparátustól, hanem legfőképpen az olvasók

igényeihez igazódik. Ezzel nem csupán az irodalmi elit, hanem az olvasói oldal

differenciáltságára is rávilágít. A kánon fogalmának társadalmi jellegű kitágítása és további –

Szajbély szóhasználatával élve – alrendszerekre bontása utat nyit az olvasó által irányított

elvárások mentén szerveződő irodalmiság produktumainak vizsgálatához. Mindez lehetőséget

teremt az irodalmiság a korábbinál demokratikusabb felfogásához, annak társadalomtörténeti

112 Takáts 2001.
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szempontok szerint alakuló, vagyis az irodalom jelenségegyüttesének a teljes társadalmi

spektrumon való szemléletéhez.

Előbbiek mellett Szilágyi Márton és Takáts József (utóbbi elsősorban elméleti szövegeivel)

képviseli azt az irányzatot, amelyet az irodalomtörténet társadalomtudományi fordulatának

nevezhetnénk. Az említett szerzők az irodalom recepciótörténetének vizsgálatakor: kritika-, sajtó-

, kultusz- valamint tudománytörténeti munkáikban társadalomtörténeti, mentalitástörténeti

kérdésekre is választ keresnek. A korabeli olvasói attitűddel, befogadói magatartással kapcsolatos

vizsgálataik járulékosan az olvasástörténeti kutatások hátterét is jelenthetik. Leginkább

antropológiai olvasmányok jelentik az elméleti hátteret saját módszertanuk kialakításához. Az

irányzat nem irányzatként létezik, csak akként tételeződik számomra, inkább hallgatólagos, mint

mozgalomszerű, csupán a néprajzos szemével látszik e néhány kutató attitűdje mögött valamiféle

koncepció, antropológiai szemléletű megújulási kísérlet. Utóbbi két szerző bevallottan

jelentékeny olvasottsággal rendelkezik a magyar néprajzi és etnológiai irodalomban, tehát

szakmánk közvetve indítéka, támogatója ezeknek a kutatásoknak. Elképzelhetőnek tartok egy

visszacsatolási folyamatot is, amelynek során a néprajz reagálhatna a passzívan általa is indított

kihívásra, s használhatná az irodalomtörténészek által kidolgozott munkamódszereket a nem

irodalomtörténeti szempontból értékelhető szövegek elemzéséhez.

Jelen dolgozat irodalomtörténeti folyamatok áttekintésére is vállalkozik annak érdekében,

hogy tényleges témáját jelentő kérdés, a nemzeti narratíva popularizálódása egy összetett,

soktényezős alakulástörténetként kerülhessen bemutatásra. Nem lévén irodalomtörténész, a

diszciplína aktuális vitáiba nem szólhatok bele, csupán felhasználom eredményeiket, ami miatt a

dolgozat irodalomtörténeti vonatkozású fejezetei lényegében kompilációk.

113 Szajbély 2005.
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2 A HONFOGLALÁS TÖRTÉNETEI

2.1 Hagyomány – szóbeliség – retorika.

A honfoglalás történetének elbeszélése a középkor és az újkor írásos forrásaiban

A honfoglalás történetek tudományos megközelítésének legtágabb értelmezési keretét az

írásbeliség-szóbeliség kapcsolatában ragadhatjuk meg. Kulcsfontosságú kérdés már a XIX.

század  óta  az,  hogy vajon  mi  volt  előbb,  a  szóbeli  előadás  vagy  az  írott  változatok,  s  vajon  az

írottak a szóbeliek hatására jöttek-e létre, esetleg tükrözik-e azok nyomát. A továbbiakban

röviden összefoglalom a kérdés tudománytörténetét, teret hagyva a középkori kútfők körüli

problémának, továbbá a honfoglalástörténetek XIX. századi nemzeti narratívában elfoglalt

helyének. Ezen túl kísérletet teszek a néprajztudományban felvetett további kérdések és

lehetséges válaszok összefoglalására is.

2.1.1 A középkori írott források és a szájhagyomány

A honfoglalással kapcsolatos, mitikus jellegű történetek első írásos előfordulásait egyebek

mellett Anonymus, Kézai történetírása, művei és a Képes Krónika jelentették. E szövegek és a

szóbeliség, illetőleg a néphagyomány kapcsolatát illetően többféle kérdést is feltettek a kutatók, s

a későbbi, már valódi tudományos alapú monda-kutatások ennek nyomvonalán haladtak. 1. Az

első kérdés, hogy vajon szájhagyomány termékei-e a magyar honfoglalási mondáknak a

középkori kútfőktől ismert leírásai, illetve az írott források közvetlenül a szájhagyomány

lenyomatát jelentik-e? E kérdésben leginkább a történészek és irodalomtörténészek szólaltak

meg. 2. A krónikák lapjairól ismert honfoglalási történetek az egykor létezett hősköltészet elemei

voltak-e, egyáltalán létezett-e magyar hősepika, s ha igen, milyen mértékben lehetséges annak

rekonstruálása? 3. Megérhették-e a honfoglalás mondái a szóbeliségben a XIX. század második

felét? A két utóbbi kérdés megválaszolásában elsősorban a folkloristák voltak érdekeltek, s így

feldolgozásuk során a folklorisztika módszerei kerültek előtérbe.

A fenti három kérdés közül kettőre már nagyjából kielégítő válaszokat adott a tudomány.
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1. E kérdéssel kapcsolatban leginkább Anonymus gesztáját vizsgálták. Stilisztikai és

retorikai alapon igyekeztek bizonyítani az írott szövegek és a szóbeliség közvetlen kapcsolatát.114

Feltérképezték továbbá a honfoglalási mondák szóbeliségből történő beépülését a középkor

krónikáiba és gestáiba, amelyek egymásra rétegződtek, egymástól is kompilálva

mondanivalójukat.115 A honfoglalási mondák legtökéletesebben megformált változatait a

középkori krónikaírás csúcsteljesítményét jelentő Képes Krónika lapjain olvashatjuk.116

2. A középkori írásbeliségben megmaradt, nyilvánvalóan mondai jellegű, feltehetően

valóban egy valamikor egységes mitológiából származó, s talán korábban verses hősepika

formájában is élt monda-szüzsék117 a  következők:  a turul-monda (vagy közismertebb nevén

Emese álma), a csodaszarvas-monda, a fehérló-monda.118 Egyes kutatók a vérszerződés

történetét is ezekhez sorolják.119 A honfoglalást követő időszakból származik a kalandozások

mondaköre: Lehel kürtje,  a Botond-monda,  valamint  a gyászmagyarok története is. A hősepika

létét, illetve a krónikákra tett közvetlen hatását néhány kutató tagadja, mások elfogadják,

tényként kezelve beépítik érvelésükbe, amiről a későbbiekben még többször szó lesz. A krónikák

csak a mondák szüzséit őrizték meg prózai formában elbeszélve. Hősköltészet, egyáltalán verses

epikum a középkorból nem maradt fenn, ezért több kutató óvatosan viszonyul a kérdéshez, s a

középkorba is csupán a honfoglalási mondák létét meri visszavetíteni, a hősköltészet létét

bizonyítékok hiányában elveti (pl. Dömötör Tekla). A kutatók egy másik csoportja a

társadalomfejlődés szempontjából közelítve a kérdést egyértelműsíti, hogy a nomád honfoglaló

magyarság rendelkezett hősköltészettel (pl. Szűcs Jenő). Utóbbi érvelést magam is a

legelfogadhatóbbnak tartom, s igazolva látom általa a középkori énekmondók, hősénekesek létét.

A végső bizonyságot, a mondák honfoglalás előtti vagy akörüli származásának, mitikus-

hősepikai jellegének bizonyítékát összehasonlító vizsgálatok szolgáltatták elsőként. A legtöbb

összehasonlítás más népek recens népköltészeti alkotásai, illetve középkori írott források

segítségével történt. A filológiai tények mellett a történészek társadalomtörténeti érveket is

felsorakoztattak, a kettő együtt hatékonyabb a pusztán filológiai bizonyítéknál. Nem csupán e

szüzsék mitikus jellegét és keleti eredetét lehetett ilyen módon igazolni, hanem azt is, hogy ilyen

114 A probléma kutatás-történetének összefoglalását, új megvilágításba helyezését lásd Jankovits 1998.
115 Kristó 1977, 39–74.
116 Kristó 1977, 54.
117 Lengyel D. 1988, 155.
118 Vö. Szűcs 1997, 106–215. Voigt Vilmos a fehérló-szüzsét idegen hatásnak tulajdonítja (1998, 162.).
119 Demény 1996, 163; Voigt 1998, 162.
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és ehhez hasonló szövegekre a honfoglalás-kori társadalomnak szüksége volt. A hősi epikumok

ugyanis a korabeli társadalom vezető rétegének hatalomhoz fűződő viszonyát legitimálták,

identitását biztosították.120 Amennyiben elfogadjuk azt a tételt, amely szerint a honfoglalás

mondáinak a középkori kútfőknél található lejegyzései egy a X–XII. században még élő hősi

epikából kerültek a krónikák lapjaira, társadalomtörténeti nyomon azt is igazolni tudjuk, hogy

sem akkor, sem pedig a későbbiekben nem lehettek e szövegek az alacsonyabb társadalmi rétegek

tulajdonában, sőt, ellenkezőleg, mindenkor a társadalmat vezető hatalmi elit céljait szolgálták.

A hősének műfaj jellegzetessége továbbá, hogy hosszadalmas, bonyolult szövege miatt

minden esetben, valamennyi népnél és történelmi korszakban professzionális, hivatásos előadók

szólaltatják meg. A hősénekek bizonyos szüzséi a XI–XIV. század között a szóbeliségből az

írásbeliségbe kerültek, mivel az őket korábban használó uralkodó réteg helyét egy európai

mintájú, feudális hatalmi struktúra vette át, amely már rendelkezett írásbeliséggel. A hősénekeket

előadó professzionális énekesek foglalkozási csoportja vagy megszűnt, vagy tagjai az

alacsonyabb társadalmi rétegek szórakoztatására szegődött mulattatókká lettek. Természetesen

nem zárhatjuk ki, hogy az igricek, jokulátorok társadalmi csoportjának lesüllyedésével ne váltak

volna hőskölteményeikből „alászálló műveltségi javak”, vagyis ne énekelték volna szét

történeteiket az alacsony társadalmi rétegekben.121 Erre azonban megfelelő források hiányában

konkrét bizonyítékunk nincsen. A társadalom uralkodó rétege azonban a honfoglalás-kori vezetők

leszármazottaiként igyekezett megtartani korábbi kultúrája bizonyos elemeit, illetőleg a

megváltozott viszonyokhoz igazítani azok jelentését, jelentőségét. A feudális uralkodó rétegbe a

középkor századai során integrálódó új arisztokraták a már létező narratív struktúrák

felhasználásával e honfoglalási hagyományba igyekeztek integrálódni, így is igazolva hatalmuk

létjogosultságát. Ez a jelenség legjobban Anonymusnál érhető tetten.122

Nagy jelentősége van a fenti érvelés egyik momentumának, mégpedig, hogy kik azok, akik

megszólaltatják, és kik azok, akik befogadják a hősepikai alkotásokat. A honfoglalás körüli

időkben, amikor történeteink még verses hősköltemények formájában éltek, az emlékezetben

tárolódtak, és hivatásos énekmondók szóbeli előadásaiként jelenítődtek meg, alkotóik és

120 A társadalomtörténeti alapú bizonyítékokat e szüzsék honfoglalás-kori létezésére és funkciójára Szűcs Jenő
szolgáltatta (1997); filológiai alapon igyekezett bizonyítani a hősi epikumok formájában való létezésüket Demény
1996.
121 Voigt Vilmos szerint a szakirodalomban következetesen énekmondóknak tekintett joculatorok, igricek eredetileg
is inkább bohócok, nevettetők lehettek (1998, 55.).
122 Kristó 1970.
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befogadóik nem voltak azonos személyek, sőt feltételezhetően nem is azonos társadalmi

csoportot képviseltek. A hallgatóság, a hagyományt hordozók társadalmi csoportja nem azonos a

hagyomány megszólaltatóiéval, a hősénekesekével. Ugyanez a helyzet a feudalizmus idején is,

amikor az uralkodók cselekedeteiről, hódításairól szóló gesztákban és krónikákban lelhetjük fel

az egykori hősepika nyomait. A krónikákat írók nem pontosan azonosak azokkal, akik számára

írnak, illetve akikről az írások szólnak, mivel a középkorban az írástudás csak nagyon kevesek,

általában egyházi szolgálatban álló, s szintén specialistának mondható személyek birtokában volt.

Voigt Vilmos véleménye szerint emellett már a középkorban is létezhetett egy nemesi

szájhagyomány, amely azonban nem volt azonos a parasztság szóbeli kultúrájával.123 A kettős

szóbeliség elmélete is egy érv lehet amellett, hogy a mondák nem feltétlenül lehettek ismertek a

középkori társadalom alacsonyabb rétegeinek körében.

3. A harmadik kérdésre, hogy vajon megérték-e ezek a szövegek szóhagyományban a XIX.

századot, vagyis hogy a XIX–XX. századi gyűjtésekben lejegyzett változatok folytonosan, a

szövegek keletkezésétől, tehát a honfoglalástól jelen vannak-e a szóbeliségben, vagy pedig a

XIX. században, esetleg már korábban az írásbeliség közvetítésével kerültek oda, általános

érvényű, mindenkit megnyugtató válasz még nem született.

A második világháború óta eltelt időszak kutatógenerációi számára fokozatosan egyre

érdekesebbekké váltak a folklóralkotások irodalmi előzményei, valamint a XIX. század irodalmi

népiességi mozgalmának a folklórra tett hatásai. Ez visszahatott a korábban, tehát a XX. század

első feléig népszerű témákra, így a honfoglalás történeteinek kutatására is. Az utóbbi időben

sokan érvelnek amellett, hogy a XIX–XX. századi folklór-szövegek létrejöttében nagy szerepe

lehetett a népszerű irodalomnak, illetve a XIX. század második felétől a tankönyveknek és

általában az iskolai oktatásnak.124 Utóbbinak annál is inkább, mivel a tankönyvekben olvasott

történeteket a tanítók újrameséltették, s ennek nagy jelentősége lehetett abban, hogy a szüzsék a

paraszti szóbeliségbe (vissza)kerültek. Dobos Ilona 1974-ben írott disszertációjában amellett

érvelt, hogy: „nincs példa arra, hogy egy korábban a szóhagyományban teljesen ismeretlen

mondát a szépirodalom vagy a tankönyvek ilyen nagymértékben népszerűsítettek volna.”125

Ugyanő egy korábbi munkájában, Tarcal településről írott – sokáig egyedülálló –

mondamonográfiájában azonban rendkívül képletes példáját hozza az irodalmi művek folklórba

123 Voigt 1998, 159.
124 Az iskolai oktatás folklórra tett hatásairól általában: Ortutay 1962.
125 Dobos 1974, 35; lásd még Dobos 1986, 56.
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való adaptálódásának: Tarcalon Anonymus helyi vonatkozású monda-szüzséi Dobos véleménye

szerint is iskolai hatásra folklorizálódtak, s számos változatban voltak gyűjthetőek.126 A későbbi

mondakutató-generációk prominens tagjai azonban egyértelműnek veszik az iskolai tananyagok,

populáris olvasmányok szóbeliségre gyakorolt hatását.127 Akár még a honfoglalással kapcsolatos

szüzsék, motívumok elterjedésében sem tartják kizártnak az értelmiségiek, az írásbeliség

közvetítő hatását.128 Az iskolai tananyag folklorizálódásának lehetőségét bizonyítja Jung Károly

is,  a Pannóniai éneknek a XX. századi szóbeliségből ismert változatai kapcsán.129 Kósa László

megfogalmazása foglalja össze legtalálóbban a probléma lényegét.

A szájhagyományból lejegyzett Árpád-történetek alighanem a reformkor kultuszának termékei és a

millennium táján kaptak új erőre. Elterjedésükben az újabbkori nyomtatványoknak nagy részük van.130

Térjünk most vissza a megszakított történeti áttekintéshez, amely ott maradt abba, hogy a

honfoglalás-kori hősepikai hagyomány a középkor századaiban az írásbeliségbe, vagyis a

társadalmi elit által használt, s az ennél lényegesen szűkebb réteget jelentő műveltségi elit által

alkotott krónikák lapjaira került.131

Egészen az újkor derekáig a történetírói munkákban lelhetjük fel a honfoglalás mondáit,

amelyek – néhány kivételesnek mondható szépirodalmi munkától eltekintve – e kevesek által

ismert írott művekben lappanganak. A források hiányában az elsősorban eseménytörténetet, tehát

az uralkodók váltakozását, a csatákat és háborúkat, nagy éhínségeket, tűzvészeket és árvizeket

megörökítő, trónviszályok és öröklési rendek bonyolult szálait bogozgató krónikákban vagy a

hiteles adatok hiányában, vagy azok színesítésére „alkalmazták” a fehérló mondáját, Emese

álmának történetét. Közvetlenül a honfoglalás idejéből ugyanis nem maradtak fenn írásos

dokumentumok, s a krónikások kénytelenek voltak, Arany János szavait parafrazeálva, megfelelő

mennyiségű „tégla és mész” hiányában építeni a hagyomány templomát. A történetírók egymás

munkáit dolgozták át, s csak kevés kivételes egyéniség büszkélkedhetett azzal, hogy új, eladdig

nem használt forrásokat is bedolgozott művébe. Kivételnek például Bonfini tekinthető, aki elődei

126 Dobos 1971b, 56–59. Az iskolai olvasmányok hatását tükröző szóbeli történeti mondákra hoz további példákat:
uo. 60–63.
127 Például Kríza Ildikó (1997, 275–276) és Landgraf Ildikó is (1996, 220; 2006).
128 Kríza 1988; 1996a, b, c. Más műfajú iskolai tananyag folklorizálódására példa Tóth J. 1982; Kríza 2001.
129 Jung 2001a; 2001b.
130 Kósa 1973, 49. A mondák és az írásbeliség kapcsolatáról ugyanő 1973, 56.
131 Fügedi 1981.
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által nem ismert nyugati forrásokat használt a honfoglalás történetének részletes elbeszéléséhez, s

egyúttal európai horizontra, a korabeli nyugati események láncolatába illesztette a magyarok első

századát a Kárpát-medencében.132

A felvilágosodást megelőzően az írásban rögzített tudás két fő feladata a raktározás és a

hagyományozás, átörökítés volt. Az egyes munkák egymásra épültek, a szerkesztés legfontosabb

elve a kompiláció volt. A felvilágosodással azonban egyfajta információrobbanás következett be,

s ez a műveltségi igények szintjén is radikális változásokat hozott, enciklopédikus igényekkel

lépett fel, a felgyülemlett tudás összegyűjtése, és értelmes elrendezése volt a célja, bár az

enciklopédiák ekkor még szintén javarészt kompilációk voltak. Hosszú érési folyamat eredménye

lett, hogy a történetírás képes volt szakítani korábbi legfontosabb szerepével, a

hagyományozással. A XVIII. század végének eredményei között tarthatjuk számon, hogy létrejött

a történetfilozófia. Felfedezték, hogy a történelem és annak elbeszélése nem egy és ugyanaz, s a

történész mestersége a kritikai rekonstrukció: vagyis az események élethű utánzása mellett annak

reflektálása, magyarázása és értelmezése.133 A történettudomány elmélete tehát a felvilágosodás

korától kezdve a mitikus magyarázatoktól sem mentes esemény-elbeszélés felől fokozatosan az

ok-okozati összefüggésekben való gondolkodás, a kartéziánus szemlélet felé mozdult el,

legalábbis ami a történész mesterség igényeit illeti.134 Ez ugyanis nem volt azért ennyire

egyszerű, a felvilágosodás nemcsak, hogy nem szakított azonnal minden korábbi hiedelemmel és

mítosszal, hanem jócskán kitermelte a saját mitikus elképzeléseit is.

A szóbeliséggel való folyamatos harc a művelt krónikaírók valamennyiének gondot

okozott, gondoljunk Anonymus megjegyzésére a parasztok hamis meséiről és a regösök csacska

énekeiről. Nincs ez másként az őt követőknél sem. Emese álmának illetve Árpád genealógiájának

elmesélése után így dohog Bonfini: „Eddig nincs értesülésem arról, hogy ezt a genealógiát a

magyar évkönyvírók honnan halászták ki, hacsak nem koholmányt adnak elő, vagy ha az egész

nem az ősőktől [sic!] jutott generációkon keresztül az utódok tudomására. Azon is meglehetősen

csodálkozom, hogy miféle emlékek alapján jutnak vissza a leszármazással Noéig, akiről sem a

görögök, sem a latinok nem tudtak valós képet alkotni, hiszen nincsenek is saját íróik. Valószínű,

132 Kulcsár 1973, 165–212; Gunst 2000, 90–93. Bonfini legnagyobb őstörténeti újítása a hun-magyar rokonságnak a
korban elterjedt hun-avar-magyar rokonság elméletére való kiterjesztése volt (Kulcsár 1973, 207–209.).
133 Koselleck a felvilágosodás történelemszemléleti átrendeződését jóval szélesebb horizonton tárgyalja, a nyugat-
európai fejleményeknek azonban nálunk csak egy része nyert teret, létjogosultságot (2003a). Lásd továbbá Penke
Olga elemzését a XVIII. századi francia történetfilozófiákról, illetve magyarországi recepciójukról (2000).
134 White 1997, 68–102.
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hogy a régi népek szokása szerint a szülők adták át gyermekeiknek az évszázadokon keresztül,

mint a longobárdokról fentebb elmondtuk.”135 A hosszabb és rövidebb folklorisztikus elemek:

szüzsék és motívumok ennek ellenére hosszú időn át megmaradtak. Ennek okát az egyéb

információk hiányán kívül abban kereshetjük, hogy a rövid, kerek történetek egyszerre

biztosították saját fennmaradásukat és értelmezhetőségüket, vagyis voltak a letéteményesei

megértés és az átörökítés, az emlékezetben való megőrzés funkciójának.136 Segítették továbbá az

azt használók nemzeti tudatának és eredetélményének értelmezését.

A honfoglalás történetének megőrződésében a kulcsot egyrészt a számára kijelölt funkció

jelenti, egy kulturális elem ugyanis akkor képes az évszázadokat átívelve fennmaradni az

emlékezetben, legyen az akár írott, akár szóbeli, ha funkcionálisan képes illeszkedni a

mindenkori társadalmi és kulturális viszonyok közé. A honfoglalás mondai jellegű történeteinek

esetében ezt a feladatot sokáig a hatalom legitimálása jelentette. A honfoglalás időszakában a

csodaszarvas-monda, Hunor és Magor története, vagy az Emese álma mind a Szűcs Jenő által –

ma már kissé korszerűtlenül hangzó – barbár etnikai tudatnak137 nevezett jelenség letéteményese

volt. A honfoglalás kori, törzsi alapú arisztokráciának saját hatalmához való viszonyát igazolták e

történetek, akkor még valódi mitológia részeként, hősepikai környezetben. Az egyszerű formák

elég rugalmasnak bizonyultak ahhoz, hogy a feudalizmus kiépülését követően sikeresen

épülhessenek be az új, immár feudális nemesség saját eredettörténetébe. Az új koncepcióhoz

azonban nem volt elegendő a mitikus anyag. Az új eredetmonda gerincét a Kézai Simon által

nyugati krónikákból kompilált huntörténet jelentette, amelynek segítségével a honfoglalás immár

Attila jogos örökségének harcok és cselek általi visszaszerzése lett. Kitüntetett szerepet kapott

ebben a fehérló mondája, amely a későbbiekben is a legnépszerűbb történet maradt, egészen az

újkor századaiig. Feltehetően azért, mert ez a legkevésbé mitikus, illetve kevésbé jut benne

szerep a csodás elemeknek, s így jobban illeszkedik a cselekre, az ősmagyarok eszességére építő,

„odüsszeuszi”-nak nevezhető koncepcióba. Ezen túlmenően jól megjegyezhető, uralkodó

motívuma a hármas szám: a magyarok nyerget, lovat és kantárt adnak Szvatopluknak Pannónia

földjéért, vízéért és füvéért cserébe.

135 Bonfini 1995, 189.
136 Vö. Pléh 1979; Rumelhart 1988. Vö. Jakab 1980, 221–225.
137 A korszerűtlen jelző ebben az esetben kizárólag a kifejezésre, a „barbár” szóra vonatkozik, Szűcs Jenő által
kidolgozott gondolatmenetet egyébként abszolút mértékben tarthatónak, s megvilágosító erejűnek gondolom.
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A késő középkor idején a krónikák lapjain kétfajta keretbe igyekeztek illeszteni a

honfoglalás történetét, ami terv szerint, egy központi akarat végrehajtásaként történik, hősi

cselekedet, az attilai örökség jogos és frappánsan végrehajtott visszaszerzése. Mitikus keretét

Hunor és Magor története és a csodaszarvas mondája adja. Hunort és Magort azonban a bibliai

Jáfet (Noé fia) leszármazottainak tekinti, így a magyar honfoglalás egyszerre két mitológiai

rendszerrel is érintkezésbe kerül. Szittyaország és Pannónia között a másodlagos honfoglaló

Árpád népének különböző csaták és más próbák során vezet az útja. Az eléggé egyszerű

struktúrájú történet további menetekre bontható, s bizonyos visszatérő eseménysémák

ismétlődését is tetten érhetjük benne. Értelmezési keretét a Biblia adja, s felfedezhető benne az

exodus történet analógiája.

A magyar és a zsidó nép közti direkt párhuzamot a reformáció százada tovább erősítette.

Farkas András verses históriájában (Miképpen az úr Isten Izraelnek népét Egyiptomból és

hasonlóképpen az magyarokat Szkíthiából kihozta, Krakkó 1538) jelent meg először nyíltan

kimondva a zsidó és magyar nép később toposszá merevedő összehasonlítása. Ezt később a kor

tudományossága is bizonyítékokkal támasztotta alá. E században kezdődött meg a magyar és a

héber nyelv összehasonlítása, amelynek a Biblia-fordítások tapasztalatai jelentették alapját.

Sylvester János, aki a latin és a görög mellett az eredeti héber szöveget is el kívánta olvasni,

megtanulta az Ószövetség nyelvét.  Ő volt  az  első,  aki  több  európai  és  ázsiai  nyelv  ismeretének

birtokában felfedezte, a magyar egyik európai társához sem hasonlít, s bizonyítani igyekezett a

magyar és a héber nyelv rokonságát. A következő két évszázadban számos követőre talált, Szenci

Molnár Alberttől Ottrokocsi Fóris Ferencig.138 Ám az efféle tudatos néphasonlítást megelőzően,

már az 1473-as Budai Krónika is az Ígéret földjének nevezi Pannóniát.

A XVIII. század derekától az eredetmonda középpontjából a nemzetközi porondon is ismert

Attila fokozatosan kiszorult, s korábbi szerepét Árpád vette át. Ez nem jelentette a huntörténet

azonnali eltűnését, hisz még a XIX. század végén, sőt napjainkban is igen népszerűek epizódjai,

csupán annyit, hogy a nemzet kitüntetett hőse nem az „Isten ostora”, Attila, hanem a

hagyományosan sokkal szelídebbnek, sokkal emberségesebbnek ábrázolt Árpád lett, a háromszáz

éven át uralkodó Árpád-dinasztia alapítója. A magyarok Kárpát-medencei megtelepedését

igazoló huntörténet legitimációs funkciója tehát fokozatosan háttérbe szorult. Ezt a folyamatot a

század második felében a nyelvészet eredményeinek lassú elfogadtatása is felerősítette.

138 Hegedűs 2003, 48–66.
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A huntörténetek, illetve a hun-magyar rokonság és folytonosság mitikus tudatának

kultúrtörténete igen hosszú, mint ahogy az a folyamat is, amelynek során a magyarság tényleges

eredetével kapcsolatos tudományos felfedezések elmélyültek a köztudatban. A felvilágosodás

idején Sajnovics János 1770-ben publikált felfedezése a magyar és a „lappon” nép rokonságáról

hosszú ideig nem aratott osztatlan lelkesedést a nemesi értelmiség soraiban. Legalábbis a büszke

utókor sajnálkozva úgy vélekedett róla, hogy saját korában szinte teljesen reflektálatlan maradt.

Ezt általában azzal szokás alátámasztani, hogy a huntörténeteknek a későbbi, Sajnovicsot követő

időszakból is számos irodalmi adaptációja, képzőművészeti megjelenítése ismert, a névadási

szokásokban pedig a XX. században futott be hatalmas karriert például az Attila vagy a Réka név.

Nyolcvan évvel Sajnovics, és ötvennel Gyarmathy Sámuel hasonlóan nagy jelentőségű

munkájának megjelenése után Toldy Ferenc A magyar nemzeti irodalom története című, a

modern irodalomtörténet-írás alapvetésének tekinthető munkája is a hun-magyar azonosság

tudatát vallotta.139 Csak bő száz évvel a finnugor összehasonlítás alapját lerakó mű megjelenését

követően, a XIX. század legvégén, a XX. század elején kezdtek foglalkozni azzal a kérdéssel,

hogy a huntörténetek hogyan kerültek a középkori magyar krónikák lapjaira.140 Bíró Ferenc

véleménye szerint Sajnovics felfedezését nem fogadta – mint azt sokáig tudni vélte az utókor –

teljes ellenállás, hanem épp ellenkezőleg, viszonylag gyors változást eredményezett a nemesi

nemzettudatban: a finnugor rokonság a Magna Hungaria toposzba transzformálódva szolgálta

tovább a nemesség önlegitimációját.141

Az egyes fogalmak, szüzsék, motívumok és értelmezésük átértékelődésére, egy-egy

közmondás, szólás, aforizma, parabola óriási jelentésmódosulására számos példát hozhatunk a

kultúrtörténetből. A bináris oppozíciók esetében sincs ez másként. A kereszténység-pogányság

ellentétpár közvetlen előzményének tekinthető a görögök hellén-barbár oppozíciója.142 A

görögök minden más népet vadnak, műveletlennek tekintettek, érthetetlennek találták és lenézték

őket. A kereszténység századaiban ugyanilyen megítélés alá estek a nem-keresztények, akik

térben jól elhatárolhatóan a keresztény világ határain kívül élő, de az európaiakkal is kapcsolatot

139 Toldy 1987 (1854). (A tudományos felfedezések és azok utóélete, hatása, hasonlóan az irodalmi művekéhez,
érdekes kutatási terület lehet.)
140 Sebestyén 1904–1905, I. kötetében tette meg az első kísérletet a hunhagyomány leválasztására a magyar
őstörténetről. További alapvető művek – a teljesség igénye nélkül: Riedl 1912; Hóman 1925 (2003). A hun
hagyományoknak a magyar szóbeliséggel való kapcsolata azonban még napjainkban is viták tárgya: Kulcsár 1987–
1988.
141 Bíró 20034 (1994), 175–180.
142 Koselleck 2003b, 241–298.
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tartó népeket, például arabokat, illetőleg a közöttük élő eretnekeket jelentették. A honfoglalás a

középkori értelmezésben egyben átmeneti rítus, amely megszabadítja a pogány magyarokat a

vadságtól.

A XVIII. század folyamán a szittyák pogánysága negatív megítélésűből fokozatosan

pozitívvá lesz, s némileg a vadság ábrázolása is mérséklődik. A felvilágosodás korának

történészei mind intenzívebben kezdtek érdeklődni a pogány vallás iránt. Ennek oka az lehetett,

hogy felfedezték, az ősi magyar vallás megtalálása a magyar nép eredetiségének és ezzel

legitimitásának záloga lehet, amely az elveszett hun mítosz helyébe léphet. Bizonyára hatással

volt e folyamatra a felvilágosodásnak a természeti népekről szerzett tapasztalata, illetve a

civilizációs elméletek hatalmas fejlődése is.143 A nyugati gondolkodásban a vad barbárokról

szóló képzetek helyét a nemes vademberről szőtt ideálok vették át.144 A pogány vallás iránti

érdeklődést, azaz a magyar ősvalláskutatást hagyományosan Cornides Dánielnek a század végén

latinul megjelent ősvallási munkájától datáljuk. Szörényi László kutatásai fényt derítettek arra,

hogy a század utolsó évtizedeiben tevékenykedő jezsuita történészek alapozták meg Cornides

bizonyos elképzeléseit.145

Már a romantika előtt is megjelent a téma a szépirodalomban, a művészeti irányzat

térnyerését követően azonban már szinte kizárólag az elit irodalom alkotásai vették át a

honfoglalás és a hunok történetei mitikus-mondai jellegű elemeinek hagyományozását. A XIX.

század során a történetírás alapjaiban, elméleti kereteiben megmaradt a felvilágosodás

eszményeinél, s a hatalmas forrásmennyiség feltárásával, majd adatainak rendszerezésével,

továbbá a nyelvészet és más tudományterületek bevonásával mind egzaktabb eredményekkel

büszkélkedhetett a magyarok őstörténetére vonatkozóan is. Ez alatt a művészetekben mindinkább

érvényre jutó romantika hatására a szépirodalom egészen más úton haladt. Nemhogy elvetette

volna a krónikák mitikus-mondai elemeit, hanem épp ellenkezőleg, elégedetlen volt velük mind

mennyiségi, mind minőségi tekintetben, s a krónikákból is ismert nyomok alapján hatalmas

mitológia-építésbe kezdett. Ez a folyamat az egész századon átível (még Krúdy is írt egy kevésbé

ismert művet a témában Etele király kincse címmel)146, s a két világháború között épp úgy

virágzott a téma, mint napjainkban.

143 Vö. Bitterli 1982, 263–418.
144 Vö. Cocchiara 1965 (1961), 21–48; Bitterli 1982, 347–382, 476–508.
145 Szörényi 1999, 73–84. Cornides nyugati forrásairól lásd még Voigt 2003, 10–17.
146 Lásd erről Szörényi 1989b.
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Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az újkor írásos forrásaiban a mondai elemek és az

értelmiségiek által létrehozott mitikus jellegű trópusok: metaforák, hasonlatok (például az Ígéret

földje-toposz, a vándorlás-keret) részben eredendően folklorisztikus, részben pedig írástudók által

kompilált paneljei segítik a honfoglalás történetének hagyományozódását. A felfeszített keretek,

az események és cselekvéssorok, valamint az őket elbeszélő formák, struktúrák elég rugalmasak,

megfelelő retorikával a kor igényeihez lehet igazítani őket. A hosszú XIX. században

bekövetkezett és fent vázolt változások a középkori kútfőknél lappangó történeteket a nemesi

nemzettudat keretében a felszínre emelték, majd a nemesi környezetből fokozatosan kikerülve az

értelmiség és professzionális írótársadalom segítségével a szépirodalomba kerültek, onnan pedig

a mindinkább gyarapodó, s műveltségében a társadalom korábbi vezető rétegeihez igazodó

polgárság vette birtokába. A század közepétől e társadalmi csoport ideológiáját és műveltségét

közvetítő kalendáriumok és ponyvák már a parasztság számára is hozzáférhetőek voltak, s a téma

a 70-es évektől kezdve elmaradhatatlan része az Eötvös-féle oktatási reform nyomán felélénkülő

tankönyvirodalomnak.

2.2 A honfoglalás szöveghagyományának újjáéledése

a felvilágosodás és a reformkor szépirodalmában

A felvilágosodás múlt iránti érdeklődése és buzgalma feltárta, rendszerezte a levéltári

forrásokat, a kódexirodalmat, s lankadatlan maximalizmussal fáradozott a múlt minden

megmaradt emlékének összerakosgatásán. E korszak újra felfedezte a középkor és kora újkor

lappangó irodalmi termését, amely az aufklärista gondolkodók keze nyomán új életre is kelt.

2.2.1 A hőseposz – a kánon koronája

A honfoglalási történetek s egyben a huntörténetek iránti érdeklődés legfontosabb

motivációját a XIX. században, különösen annak első felében a hősepika iránti érdeklődés

jelentette.

A felvilágosodás majd a romantika hősepikai érdeklődése előzményének tekinthető a

XVIII. századi latin nyelvű verses hősepika, amely előszeretettel fordult a huntörténetek és a
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honfoglalás témája felé.147 Ez a hagyomány azonban csak egy szűk kör számára volt érdekes és

hozzáférhető. A felvilágosodás csak előzménye volt a honfoglalás mondáival kapcsolatos

érdeklődés XIX. századi történetének. Az igazi áttörést a reformkor hozta meg, de a XVIII.

század vége nyitotta ki azokat a zsilipeket, amelyeken át be- majd szétáradtak az eposzi

lelkesedés hullámai. Ennek egyik előfeltétele a modern nemzet fogalmának kialakulása volt,

amely táptalajt jelentett a századforduló táján Herder eszméinek befogadásához. Bíró Ferenc

tömör, lényegre törő megfogalmazását érdemes szó szerint idézni.

A honfoglalás témája az irodalomban főleg 1780 után merült fel s az inspiráció elsőrendűen

irodalmi természetű volt: vélhetően olyan lehetőséget láttak benne, amely – siker esetén – szerzője

számára nagyobb eséllyel biztosítja a halhatatlanságot, mint ha másról írt volna. A témára tehát – úgy

látszik – az irodalmi becsvágy irányítja a figyelmet, de a becsvágy működésének megvolt az előfeltétele: a

nemzet jelentősége megnövekedett. A nemzet elsősorban mint közösségszervező elv került előtérbe s ez

nemcsak hazai fejlemény. Ez áll a hátterében annak a fordulatnak, amely a századközép táján köszönt be a

kor európai művelődésébe. Lassan véget ér az antikvitás egyeduralma s megerősödik a másfajta kultúrák

iránti érdeklődés. A „nordikus”-t éppen úgy most fedezik fel, mint az „orientális”-t vagy a Biblia

sajátszerű költői minőségét. A leglátványosabb változások közé tartozik, hogy Homérosz mellé most lép

oda Osszián, a ködös észak hősénekese. […] A honfoglalás – bármennyire hálás téma is s bármennyire

sok lehetőséget kínál is a költői erudíció és fantázia számára – inkább csak próbálkozásokat

eredményezett, de maradandó eredményeket nem.148

A (nemzeti) eposz tehát egy olyan irodalmi műfaj, amely annyi feladatot volt kénytelen betölteni,

amennyit egyetlen másik sem. A legtöbb vállalkozás a sokféle elvárás terhe alatt szükségszerűen

kudarcot vallott. A hőseposz a következő szempontokból fontos tehát a korszak számára: az

elsődleges feladata a nemzeti irodalmi kánon megkoronázása, továbbá talajt jelent az alkotó

egyéni becsvágyának, a kánonba kerülés egyik lehetséges eszköze. Minden igyekezet ellenére

azonban sem a XVIII. század végén, sem pedig később nem vált valóra az álom. Virág Benedek

és Csokonai csupán lelkesedni tudtak az eposzért, csak az anyaggyűjtés fázisáig jutottak, tovább

nem.149 Virág volt azonban az első – s erre a későbbiekben még számos példát láthatunk –, aki az

eposz iránti lelkesedését más műfajú munkáiba, elsősorban történetírásába is átplántálta. Magyar

Századok című verses történeti munkája számos ponton az eposz műfaji és retorikai

147 Szörényi 1993.
148 Bíró 20034 (1994), 181. [Kiemelés tőlem – M. É.]
149 Bíró 20034 (1994), 182–183.
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kritériumaival érintkezik. Ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg Horvát István történetírói

munkáiban is.150

Az eposz iránti érdeklődés következő állomását a reformkor hajnalán Herder recepciója és

a nyomában kibontakozó irodalmi népiesség első hulláma jelentette.151 Herder az eposzt

tekintette a nemzeti irodalom megkoronázásnak, amelynek mintáját továbbra is az antik epopeiák

szolgáltatták, s amelyektől sokáig a magyar hősköltészet-írásnak sem sikerült teljesen

elszakadnia. Utóbbi jelenségre leginkább Vörösmarty eposzai illetve eposztöredékei jelentettek

példát. Az irodalmi hőseposz témáját a reformkor írói is a honfoglalás és/vagy a huntörténetek

verses megfogalmazásában látták. A kor irodalmi népiességének kiindulópontját az a feltételezés

adta, amely szerint az a nemes, a nemzetet leginkább szolgáló, ami régi. Az 1810-es 20-as évek

régiségek gyűjtésére irányuló érdeklődése mögött a korabeli nemesi felfogásnak a régihez való

ragaszkodásában saját hagyományaihoz való kötődése tükröződik. E hagyomány ugyanis

identitásának alkotója, hegemóniájának záloga.152

A nemzeti problematika és az eposz kérdése körüli polémiák a reformkor során mind

intenzívebb irodalomkritika és irodalomtörténet-írás óriási kísérő szövegapparátusában maradt

fenn az utókornak, amely immáron nem csupán a csekély számú tollforgató körében zajló

levelezésben, hanem a szélesebb nyilvánosság számára is készült lapokban, folyóiratokban is

megjelenhetett.  Így  a  reformkor  évtizedeiben  az  ezek  olvasóit  jelentő nemesi  és  polgári

értelmiség is involválódott a nemzeti nagyelbeszélés nemes ügyébe. A nemzetteremtés

legfontosabb eszközének a kor értelmisége az irodalmat és általában a kultúrát tartotta, az

irodalom tehát nem csupán egy művészeti ág, hanem az egész nemzetet érintő fontos ügy volt.

A nemzeti irodalom megteremtése mögött a reformkor végén a nemzet fogalmának

demokratizálása, vagyis a társadalom alacsonyabb rétegeire való kiterjesztése állt, amely

elsősorban kulturális területen találtatott végrehajthatónak. Ezen a ponton, tehát a reformkor

forrongó társadalmi, politikai és kulturális változásainak sodrában vált a honfoglalás narratív

hagyománya a modern nemzetteremtés mozgalmának szerves részévé. A XIX. század középső

harmadában a kútfőket tekintették a honfoglalás előtti hőseposzi töredékek megőrzőjének, s az

írók számára kijelölt feladat immár nem csupán a nemzeti irodalom beteljesedését jelentő

150 Virág 1862–18633; Horvát 1820; 1825. Vö. Dávidházi 2001a; b; 2004, 408–453.
151 Pukánszky 1918; T. Erdélyi 1978; 1999; Fenyő 1976, 125–183.
152 Fenyő 1976, 131–134.
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nemzeti eposz megalkotása, hanem az elveszett középkori hősepika feltámasztása,

megelevenítése is volt.

A reformkor második felének irodalomtörténész-nemzedéke, élükön Toldy Ferenccel

Vörösmartytól várta az eposzírás feladatának végrehajtását. Toldy élete végéig Vörösmarty

epikus műveinek kanonizálásával látta lezártnak a folyamatot.153 Vörösmarty nagyszabású

hőskölteménye, a Zalán futása azonban nem érte el a kívánt hatást, az olvasók körében nem

tudott osztatlan sikert aratni.154 A reformkor utolsó évtizedében a Toldy utáni kritikus-nemzedék

Arany Jánost, a Toldi szerzőjét jelölte ki az eposzírói feladatra.

Az  eposz  és  a népiesség összekapcsolása, illetve az eposz funkciójának kérdése Arany

János nyomán nyert új minőséget.155 Takáts József megfogalmazását érdemes idézni.

Az 1839 és 1861 között az eposzról, főként annak keletkezéséről megjelent, általam ismert jelentős

magyar nyelvű fejtegetések (Schedelé, Erdélyié, Csengeryé, Hunfalvyé, Gyulaié, Aranyé) valamennyien

közösségi alkotásnak látták az eposzt, amely sajátlagosan tartozik egy néphez/nemzethez. Valamennyien

éles különbséget tettek nép- és műköltészet között, s az eposzt népköltészetnek tartották… [amely] a „nép

erőit és tevékenységeit” magába foglalja. […] a „népi tudalom” vagy a közösség visszafogadó-ellenőrző-

felülbíráló szerepéről csak Aranynál (és Gyulainál) esik szó.156

[…]

A szóbeliség világába visszatérő eposzt a befogadás során a közösség ellenőrzi, alakítja, s főként

dönt továbbadása vagy elfelejtése között.157

Aranynak rengeteg problémája volt az eposszal kapcsolatban: időszerűségével, a romantikus

eposz műfaji kritériumaival, a szükséges forrásanyag hiányával, azaz írott történeti források

mitikus anyagának elégtelenségével, valamint a népies eposz megvalósíthatóságával.158 Arról

napjainkban is viták folynak az irodalomtörténészek körében, hogy vajon tényleg fontosnak

érezte-e az eposzírást, illetőleg alkalmasnak tartotta-e magát a feladatra, kedvére való volt-e az

epika művelése, avagy ízig-vérig lírai alkatként valójában csak kötelességteljesítés,

153 Dávidházi 2004, 495–496, 749–769. (Toldy részéről volt e mögött némi „személyes” motiváció is, lásd uo.).
154 Fried 1964, 155; Dávidházi 19942 (1992), 114–165.
155 Arany János népiességfelfogásáról legfrissebb összefoglalás: S. Varga 2005, 513–570.
156 Takáts 2002, 311–312. [Kiemelés tőlem. – M. É.]. A kérdés megvilágítására lásd még Szajbély 2005, 389–391.
157 Takáts 2002, 298.
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feladatvállalás volt ez számára. Dávidházi Péter sokakkal ellentétben Arany kritikai írásainak

szemlézése során arra a következtetésre jut, hogy a műfaj sajátos világfelfogása rendkívül vonzó

volt a költő számára, és ezért szívesen vállalta az eposzi elbeszélő szerepét.159 Érdekes

aspektusból vizsgálja a problémát Milbacher Róbert, aki a Nagyidai cigányok című elbeszélő

költeményt, eposzparódiát a népiesség és a hőseposz szintézisének lehetetlenségéről írott

parabolaként interpretálja.160

A reformkor derekától mind hevesebb vitákat váltott ki az eposz időszerűségének kérdése, s

legtöbb esetben a drámához képest vagy azzal szemben igyekeztek az epopeia irodalomtörténeti

helyét meghatározni.161 A későbbi évtizedek a regény gyors fejlődésének korszakát jelentették,

amikor a még mindig porondon lévő eposz-problematika az eposz és a regény párharcává alakult.

Utóbbi azonban még kevésbé volt képes az eposz számára kijelölt irodalomtörténeti szerep

megvalósítására, hiszen egészen más funkciókat szolgált; egy új korszak sajátos igényeit

elégítette ki.162 Az eposzírás görcsös igyekezete olyan sajátosan XIX. századi műfajok létrejötte

felett is bábáskodott, mint amilyen például a verses regény.163

Az eposzi feladat végeredményben beteljesítetlenül maradt, majd a század közepétől

fokozatosan veszített jelentőségéből. A legújabb kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy

számos más, eddig ebből a szempontból nem vizsgált írásműben bukkanhatunk nyomára. A

reformkor során önállósodó irodalomtörténet-írás volt elsődlegesen az a közeg, amelyben az

eposz számos feladata feloldódhatott: a nemzetképviselet költői nyelve még a XX. századi

elejének irodalomtörténeteiben is tettenérhető.164 A  XIX.  században  még  sokszor  előkerül  a

magyar mitológia problémája, amelynek kitüntetett teljesítménye Ipolyi Arnoldnak

köszönhető.165 A prózában írott, s a kor tudományos ismereteit összegző vállalkozáson is az

eposziság kritériumainak való megfelelés jegyei fedezhetőek fel.166 Az  eposz

158 Dávidházi 19942 (1992), 113–183.
159 Dávidházi 19942 (1992), 135–136.
160 Milbacher 2000, 155–196. Milbacher népiességről és népköltészetről alkotott fogalomrendszerének bukatóiról
lásd Gulyás 2003.
161 Az eposzi és drámai kor vitájáról lásd Korompay 1998, 112–141; Dávidházi 19942 (1992), 116–124.
162 Imre 1996, 92–96, 137–157. Dávidházi 1998, 61–63.
163 Imre 1996, 33–34,
164 Dávidházi 1999a, b; 2000.
165 Ipolyi 1854.
166 Ezért az összefüggésért Gulyás Juditnak tartozom köszönettel!
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örökérvényűségének paradoxona, hogy az Ipolyit követő nemzedékek kései eposzai szinte kivétel

nélkül belőle merítettek ihletet.167

A két világháború közötti időszakban a magyar őstörténet verses epika formájában való

megalkotása iránti lelkesedés azonban mit sem csökkent. Nem volt tudatos, irodalomelméleti,

kritikai szövegapparátussal támogatott, az egész társadalom nemzeti fejlődését, integritását célzó

nagy feladat, mint volt az a XIX. század középső harmadában, amikor az irodalom a nemzeti

narratíva kialakításában és elterjesztésében kiemelkedő szerepet játszott. Számos ismert szerző

nevét és művét említhetnénk, például Kós Károly: Átila királról ének. Verses elbeszélés. (1909).

Kodolányi János: Istenek (1941) és Holdvilág völgye (1942) című művei tervezett honfoglalási

trilógiájának két elkészült darabja. Rövidebb-hosszabb formában számos további XX. századi

írót ihletett a honfoglalás témája, rövidebb lélegzetvételű műben adott hangot a téma és a

hagyomány iránti érdeklődésének egyebek mellett Juhász Gyula (pl. Pusztaszer felé, 1906; A

szent szarvas, 1922), Kosztolányi Dezső szonettel emlékezett a honfoglalókra (Honfoglalás előtt,

1905?), és Illyés Gyula is hosszabb lírai alkotást szentelt Árpár vezérnek (Árpád, 1956).168

2.2.2 A XIX. századi szépirodalmi szövegek

társadalomtörténeti tipológiája

A felvilágosodás koráig a magyar honfoglalás történetének hősepikai eredetű elbeszélései,

párhuzamban az elsősorban nyugati krónikákból kompilált huntörténetekkel a nemesi

nemzetfogalom, a rendi-nemesi műveltség részét képezték. Ezt a nemzetfelfogást és

szemléletmódot tükrözték ugyanis azok a korabeli történettudományi munkák, amelyekben

évszázadokig helyet kaptak.169 A felvilágosodással kezdődött meg az a hirtelen változás,

amelynek során a korábban kizárólag a nemességet jellemző nemzeti illetőleg történeti tudat

zártsága bizonyos eszmetörténeti áramlatok és művészeti mozgalmak, elsősorban a

felvilágosodás, majd a romantika hatásának köszönhetően bomlani kezdett, s így az fokozatosan

egyre szélesebb társadalmi térben terjedhetett el. Ez a folyamat mind az azt hordozó elbeszélések

társadalmi beágyazottságát, mind pedig kulturális hordozóit érintette. A középkori kútfők

újrafelfedezésével a különböző műfajú elbeszélések, mitologémák, mondatöredékek más,

167 Erről a kérdésről a későbbiekben bőven lesz még szó.
168 A felsorolás a teljesség teljes igénye nélkül készült.
169 Gunst 2000, 21, 39–43, 49–52, 55–59, 80–85, 89.
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elsősorban szépirodalmi művekben kerültek (újra)felhasználásra. Az (újra)felhasználás

történetében több szakasz különböztethető meg. A folyamatot két nagyobb fejezetre, s azokat

további alfejezetekre oszthatjuk.170 Mindez a felvilágosodás korában kezdődött, és egészen az

első világháborúig tartott, ám nem hagyhatóak teljesen figyelmen kívül a második világháborút

megelőző két évtized eseményei sem. A két főcsoport egyrészt műfaji tekintetben, másrészt a

szerzők és olvasók társadalmi hovatartozása szempontjából különül el egymástól. A folyamat két

nagy fejezetét az „eposzírás korának” illetőleg a „népszerűsítő prózai összefoglalások korának”

neveztem el.

A XIX. század utolsó harmadában bennünket is utolért a nyugat-európai alfabetizációs

kutatások által „olvasási düh”-nek nevezett kultúrtörténeti jelenség.171 Ez az olvasás forradalma

fogalmával leírt folyamat csúcsának tekinthető, s két egymással ellentétes irányban hatott.

Nyugat-Európában, a felvilágosodás időszakában ugrásszerűen többszörösére duzzadt az olvasni

tudó, s képességükkel rendszeresen élő emberek száma, ezzel párhuzamosan azonban az olvasás

és az olvasottak minősége is radikálisan megváltozott. A korábbi, úgynevezett intenzív

olvasást172 az extenzív olvasás váltotta fel, vagyis kisszámú kötet gyakori, elmélyült használata

helyett a gyors olvasás, illetve elsősorban szórakozás célját szolgáló könyvek nagy

mennyiségének fogyasztása vált általánossá.173 Nálunk a jelenség a viszonylag megkésettnek

tekinthető német nyelvterülethez képest is ötven-száz éves csúszással tetőzött, nagyjából a XIX.

század közepétől. Míg azonban nyugaton e folyamatot a központi hatalom és az értelmiségi

népfelvilágosítók tömegtermékek feletti kontrollja, s a nép olvasási kultúrájának csiszolására tett

kísérletei övezték,174 nálunk mindez nem volt ennyire tudatosan irányított. A XIX. század 70-es

éveitől már nem csupán és nem elsősorban a ponyva, hanem a társadalom középső rétegei

számára készülő, kedvtelés célját szolgáló olvasmányok példányszáma is gyors emelkedést

mutatott, s e kiadványok terjedni kezdtek a társadalom legalsó rétegeiben is. Ezzel együtt

hatalmas fejlődés következett be a könyvkiadás egésze, valamint a sajtó területén.175 Az ifjúság is

ekkor kapcsolódott be az olvasók körébe, amely szintén az olvasók számbeli növekedéséhez

vezetett. Ez szükségessé tette új irodalmi jelenségek megszületését, az ifjúság művelődését

170 A felosztáshoz Landgraf Ildikó 1996-os tanulmányát vettem alapul.
171 Wittmann 1982, 96.
172 Chartier 2000.
173 Wittmann 1982, 28–29, továbbá uő 2000.
174 Vö. Wittmann 1982, 15–18, 30–34, továbbá Schenda 19893 (1970) 40–73.
175 Vö. Lipták 2002.
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ugyanis kifejezetten nekik szánt olvasmányokkal kellett támogatni, amiket többnyire erre

specializálódott alkotók hoztak létre.176 De mint a későbbiekben látni fogjuk, a népszerűsítő és az

ifjúsági irodalom közti határok nagyon keskenyek voltak, és sokszor az alkotók személye is

megegyezett. A tudományos, vagy annak tekintett ismeretek népszerűsítését, az ismeretterjesztést

nálunk kevésbé jellemezte a központi irányítás befolyása, sokkal inkább volt önállóan, mintegy

organikusan fejlődő jelenség, amely a társadalom szélesebb, középső rétegeiből indult. Ennek

legfőbb oka a nyugat-európai viszonyokhoz képesti megkésettség, a felvilágosodás eszméinek

lassúbb mértékű szétterjedése a társadalom különböző rétegeiben.

Szajbélyi Mihály nemrégiben megjelent monográfiája a XIX. század második fele irodalmi

életének működését elemezte, amelynek legfontosabb tanulsága e dolgozat szempontjából az,

hogy megállapítást nyert általa a Világos utáni évtizedek irodalmi életének differenciáltsága,

illetőleg a korabeli kánon képlékeny, módosulásokra hajlamos volta. Ennek értelmében Szajbély

különböző kánonfogalmakat állapít meg. Bevezeti a nyílt kánon fogalmát, ami alatt a mindenkori

irodalmi életet aktuálisan uraló kanonizációs rendszert érti, amely hatalmi erőviszonyok által

formálódik, továbbá más társadalmi alrendszerek szabályozzák, például a jog, az erkölcs, a

gazdaság és a politika. Ezen belül megkülönbözteti a szövegkánont, a tulajdonképpeni

műalkotásokat, illetve az őket körülvevő értelmezési kánont, vagyis az irodalmi műveket övező

kritikai szövegapparátust.177 A nyílt kánon legyőzésére törekszik a nyílt ellenkánon, amely

azonos összetevőket kiépítve, előbbit leváltva ízlésváltozást eredményezhet.178 Bevezeti továbbá

a lappangó kánon fogalmát, amelynek jelen dolgozat szempontjából – az előző bekezdésben

elmondottak értelmében – kitüntetett jelentősége van, hiszen itt olyan létmódú irodalomról van

szó, amelyet a szórakozás igénye szervez, továbbá az olvasói elvárások mentén alakul, nincs

elmélete, csak gyakorlata, nem kerül válságba, nem produkál radikális átváltozásokat. Magában

foglalja az értékes és a könnyű tömegirodalmat, valamint a szennyirodalmat is, ilyen formán tehát

maga is erősen megosztott.179 A honfoglalás témájának az irodalomban való megjelenéseit tehát

annak alapján is érdemes két korszakra osztani, hogy utóbbi korszakban már létezett a lappangó

176 Schenda 19893 (1970) 74–84; Lyons 2000, 358–366. Martin Lyons a gyermekirodalomról, mint virágzó iparágról
beszél (uo. 362.).
177 Szajbély 2005, 83–84. Érdekes továbbá, hogy a nyílt kánon teoretikusai sok esetben tévesen tájolták be a
befogadói oldal lehetőségeit, igényeit és képességeit. Erre Szajbély Mihály érzékletes példákat hoz, egyebek mellett
néhány lapalakítási kísérleten keresztül, amelyek szerkesztői bár szélesebb olvasóközönségre kívántak támaszkodni,
ezirányú igyekezetük kudarcot vallott (256–274.).
178 Szajbély 2005, 85–86.
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kánon és az általa létrehozott alkotások sokasága is hozzátartozik a kor történelméhez,

kultúrtörténetéhez.

A felvilágosodás korszakának legnépszerűbb darabja a honfoglalási történetek irodalmi

adaptációi közül Dugonics András Etelka című regénye volt (1788).180 Hatalmas népszerűségre

tett szert megjelenése idején, jóval megelőzve a regényírás tényleges magyarországi térhódítását.

A felvilágosodás kora egyben az eposzírás első hulláma is. Bessenyei György (1773), Ráday

Gedeon181, Virág Benedek és Csokonai Vitéz Mihály eposzai és eposzkísérletei tartoznak ide. A

reformkor kezdetén Pázmándi Horváth Endre Zirc emlékezete (1814), és Aranyosrákosi Székely

Sándor Székelyek Erdélyben (1823) című hexameteres költeményei arattak közönségsikert. Az

1830-as években Pázmándi Horváth182 és Vörösmarty Mihály rövidebb eposzaikkal új műfaji

konvenciókat teremtettek, a romantikus-novellisztikus eposzt.183 Vörösmarty honfoglalási

témájú, Zalán futása (1823–1824) című alkotása e műfaj kiteljesítését jelenti, valamint a második

„eposzírási korszak” beteljesítése is egyben. Czuczor Gergely hősepikai alkotásait (Augsburgi

ütközet, 1824, Botond, 1833)184 előbbi két szerző ihlette, akárcsak Garay János Az Árpádok címen

megjelent, s rövidebb epikai alkotások füzérének tekinthető művét (1847).185 Utóbbi két alkotás a

20-as évek hősepikai hullámát felváltó rövidebb költemények sorába, a balladás hősöltemények

közé tartozik. A két jeles szerző epikai műveit sokáig Vörösmarty-epigonokként tartotta számon

az irodalomtörténet-írás, később valamelyest változott ez a sarkított kép. Mindenesetre tény, hogy

179 Szajbély 2005, 86–87. Meg kell azonban jegyezni, hogy bár a szerző meghatározza a lappangó kánon fogalmát,
annak korabeli működését nem írja le, csupán érinti.
180 A zárójelbe tett évszámok az adott mű első megjelenését jelentik. Amely művek után nem szerepel az évszám –
ezek általában torzóban maradt alkotások –, azok nem kerültek nyilvánosságra a szerző életében, s az első
megjelenést az alkotó összkiadása, esetleg csak a kritikai kiadás jelentette, tehát saját korszakukban nem volt
recepciójuk. Pl. Csokonai Árpádiász című műve.
181 Töredéke megjelenését lásd Ráday 1787.
182 Árpád, 1832.
183 Tóth Dezső terminológiája (1960, 636–636.), a két mű, amelyben a forma megteremtődött, a Széplak és  a Két
szomszédvár.
184 Az Augsburgi ütközet 1822-ben készült, majd az Aurórában jelent meg 1824-ben. Kötetben először 1858, 1–77. A
Botond című költemény először szintén az Aurórában látott napvilágot 1833-ban. Kötetben 1858-ban (III/79–123.); a
szerző életművének – a kanonizáció hiányában – nem lévén kritikai kiadása, a dolgozatban ezt a kiadást használtam.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy Czuczor első és eddig utolsó életműkiadása 1899-ből származik, Zoltvány Irén
gondozásában jelent meg Budapesten, a Franklin Társulat jóvoltából.) A Botond kalendáriumi megjelenése csak
négy évet váratott magára, teljes terjedelmében közölte a Közhasznú honi vezér. Gazdaságbeli, házi, s’ tiszti
kalendáriom. Pest, Fűskúti Landerer. OSzK 849/1837. Az Augsburgi ütközet első énekét egy kolozsvári kalendárium
közölte a megjelenés után tizenöt esztendővel: Erdélyi házi segéd. Első év, Kolozsváratt, A’ Királyi Lyceum’
Betüivel. OSzK 692/1839.
185 A művet az ÚMIL 1847-re datálja, arról azonban nincs információ, hogy hol jelent meg, illetve, hogy megjelent-e
egyáltalán. Egyébként Garay életműve is egyszer került teljes egészében az olvasók elé, 1886-ban Ferenczy József
segítségével. A dolgozatban ezt a kiadást használtam (1886/III, 7–42.)
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a két szerző e műfajban nem hozott jelentékeny újdonságot.186 A szépirodalmi eposzírási hullám

végpontjának Arany János tervezett honfoglalási trilógiájának elkészült fejezete, a Buda halála

megjelenése tekinthető (1863). Arany a romantika második korszaka elvárási rendszerének

hatására kezdett a mű írásához, amelyet több évtizedig írt, miközben saját koncepciója is többször

módosult. Elkészültekor az eposzírás korának harmadik szakaszát jelentve már a pozitivizmus

jegyeit is magán viselte. Mindhárom eposzírási korszakra jellemző, hogy a műveket a műveltségi

elitből, azon belül a nyílt kánonból származó szerzők alkotják velük azonos esztétikai ideálokat

és elképzeléseket valló olvasóknak.

A népszerűsítő művek megjelenésének kezdetei egybefolynak a harmadik eposzírási

hullámmal. Az első, kifejezetten népszerűsítő jellegű történeti munka 1854-ben, Arany művét pár

évvel megelőzve jelent meg Jókai Mór, a „nagy mesemondó” tollából (A magyar nemzet

története regényes rajzokban). A népszerűsítő prózai összefoglalásokat nem megjelenésük

kronológiája, hanem azok társadalmi-műveltségi beágyazottsága szempontjából oszthatjuk két

csoportra. A két csoport különválasztását az alkotók műveltségi szintek szerinti hovatartozása

indokolja, beletartoznak ugyanis olyan a nyílt kánonban is szereplő szerzők, mint például Jókai,

illetőleg olyanok, akik a lappangó kánon alkotóinak csoportjába tartoznak. Ilyen a század utolsó

harmadában (és azóta is) nagy köztiszteletnek örvendő Benedek Elek, aki az 1890-es években

publikálta a Magyar mese- és mondavilág köteteit, illetőleg Honszerző Árpád című művét,

bennük számos honfoglalás-szüzsével; továbbá Gaal Mózes,187 aki kifejezetten ifjúsági műveket

írt, emellett, akárcsak Benedek Elek, számos kalendárium-sorozatot is szerkesztett, illetve

beszerkesztették műveit nem általa jegyzett naptárakba is. A két csoport határán áll Gárdonyi

Géza, aki egyszerre írt népszerűsítő, illetve ifjúsági, valamint a magas irodalmi igényekkel

rendelkező olvasóknak szánt műveket.

A népszerűsítő prózai munkákat a középosztály képviselői alkotják elsősorban a lappangó

kánon igényeinek. Feltehető, hogy széles társadalmi és műveltségi hovatartozású csoportok

olvassák. A legkülönfélébb forrásokból táplálkoznak, amelyek között helyet kap a szerzők

fantáziája és mesélőkedve, illetőleg az eposzirodalom alkotásainak számos motívuma. A

honfoglalás-elbeszélések újrahasznosításának történetében megállapított első fejezet eposzi

186 A Botondról értekezve Tóth Dezső: „Ez közelíti meg leginkább a reformkori hősi epikának azt a Vörösmartytól
megvalósított ideális változatát, amelyben a nemzeti történelmi múlt szerelmi motívumokkal, idillel, lírai
részletekkel átszőtt, valóban romantikus feldolgozást nyer […] kifejezi és neveli is valamiképp a nemesi tömegek
polgárosodó érzelmi világát.” (1960, 636.).
187 Pl. Gaal é.n.; 1907.
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alkotásainak bizonyos elemeit a második fejezet népszerűsítő munkái újrahasznosították. Meg

kell azonban jegyezni, hogy a motívumok, toposzok, retorikai elemek irodalmi művek közötti

csereberéje már a XIX. század első felében megindult.188 A  XIX.  század  második  felétől  a

korábban az irodalmi élet kitüntetett alkotói által a magas műveltségi igényű olvasók számára

készített (vagyis a nyílt irodalmi kánon kategóriájába tartozó) műveknek bizonyos elemei

fokozatosan egyre alacsonyabb társadalmi rétegek műveltségébe épülhettek be. A jelenséget

kétféleképpen értelmezhetjük. Egyrészt felfogható a folyamat egykor fontos és nagyra értékelt

kulturális javak fokozatos alászállásaként. Másrészt azonban felfedezhető, hogy a honfoglalás

történeteinek és általában a történeti mondáknak valódi monda formában – tehát nem egy

nagyobb mű, eposz részeként versben – való népszerűsítése az írásbeliségben kifejezetten a

társadalom és műveltség középső rétegétől, a nemesi és polgári középosztálytól indult. Történt

mindez akkor, amikor a polgárság már magáévá tett olyan, az értelmiségi elit által korábbi

korszakokban megfogalmazott eszméket, mint például a nevelés és oktatás fontosságának a

felvilágosodás korában kikristályosodó ideáját. Emellett a hírlapolvasó, lényeges szabadidő-

mennyiséggel bíró századközépi, századvégi középosztály talán valóban elhitte, magáénak érezte

azt a szemléletet, azt a fajta idilli múltat, amelyet a honfoglalásról és általában a magyar

történelemről Benedek Elek és kortársai megfogalmaztak.

2.3 A honfoglalás-problematika a folklorisztika önállósodásának korszakában

A néprajztudomány, s ezen belül a folklorisztika önálló diszciplínává válása, kilépése az

őstörténeti érdeklődés árnyékából nagyjából a XIX. század végén, a XIX–XX. század fordulóján

indult meg. Kállay Ferenc, a néprajzi kutatások egyik előhírnöke, például a Magyar régiségek

nyomozása című munkájában (1823) azért foglalkozott az alföldi gazdálkodással és

településrendszerrel, hogy ezzel a honfoglaló magyarok életéről alkosson képet. Számára a népi

az ősivel, az pedig az eredetivel volt egyenlő; még a XIX. század második felében is hasonló

motivációkat fedezhetünk fel sok néprajzi munka mögött.189 A régi és a népi között Kelet- és

Közép-Európában sokáig nem tudtak különbséget tenni. A XX. század első évtizedeiben indult el

a népi kultúra „történetivé tétele”, amelynek célja volt a népi kultúra elemeit – az elitéhez

hasonló – fejlődési sorba illeszteni, korstílusokhoz kötni, az eszmetörténet folyamatába ágyazni.

188 Tóth D. 1960, 635.
189 Hofer 1989, 410; 1996, 131.
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Az eredet és az eredeti keresése azonban ott lappang „Leitmotiv”-ként számos kutatás és kutatói

felfogás mélyszerkezetében.

2.3.1 A honfoglalás-történetek kutatásában felmerülő kérdések

A honfoglalási történetek kutatása nagy hagyományú, hatalmas igyekezettel végzett,

nagyjából két évszázadnyi múltra visszatekintő óriásparadigma.190 E tudománytörténeti „mamut”

hosszú ideig a szakma egyik vezérmotívumaként uralta, de legalábbis meghatározta a történeti

folklorisztikai vizsgálódások irányát. Mára azonban talán kissé kifáradni látszanak

kérdésfeltevései, amelyek mind a XIX. században gyökereznek, annak jellegzetes

tudománytörténeti, tágabban értelmezve társadalomtörténeti állapotából fakadnak. Ezért nehéz

ma megtalálni létjogosultságukat. Abban a társadalmi, történelmi korszakban volt valódi

relevanciájuk, amelyben megszülettek, az akkori tudományos érdeklődésnek és társadalmi

helyzetnek feleltethetőek meg. Az óriásparadigmáról az egyes kisebb fejezetek fokozatosan

váltak le, és kezdték meg önálló életüket.

2.3.1.1 A honfoglalás mondáinak kutatását megelőző (és kísérő) szint: a hősköltészet-

kutatás

A XIX. század vége, XX. század eleje nagy filológus nemzedékének azonban továbbra is

kedvenc témája maradt a hősénekesek, igricek, az „énekes rendek” problematikája.191 A XX.

század második felében sem lankadt ez az érdeklődés, Vargyas Lajos balladákban találta meg a

honfoglalás-kori énekes epikum nyomait.192 A honfoglaláskori hősepika feltárására és

rekonstruálására tett kísérletek sora a mai napig is tart.193 A honfoglaláskori folklór

megismerhetőségével kapcsolatban szkeptikus álláspontot fogalmazott meg Voigt Vilmos több, a

téma különböző szegmensére vonatkozó munkájában, ő a hősköltészet megtalálását,

rekonstruálását elképzelhetetlennek tartja.194 A hősepika megmaradását és rekonstruálhatóságát

190 A fogalom Thomas S. Kuhn tudományelméletéből származik, aki elsősorban a természettudományokra dolgozta
ki a folyamatosan megújuló, egymást dialektikusan váltó paradigmák tézisét (2002 (1970)). Az utóbbi időben egyre
elterjedtebb a társadalomtudományok használatában is. Utóbbiakra való alkalmazása mellett számomra
legmeggyőzőbben S. Varga Pál érvelt. (2005, 15–20.)
191 Sebestyén 1904–1905/I, 105–196.
192 Vargyas 1960; 1988a, 310–315; 1988b.
193 Demény 2002.
194 Voigt 1996; 2000 (1975); 2000 (1977); vö. a magyar mitológia rekonstruálhatóságával kapcsolatban: Pócs 2006.
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elismerő és tagadó nézetek ugyanazon forrásokat használják, használhatják. A köztük kialakuló

véleménykülönbség csupán felfogásbeli, jobban mondva az előfeltevések szintjén létezik,

tényszerűen sok esetben nem ragadható meg. Éppen ezért az évszázados vita még ma sem

eldönthető, hiszen mindkét fél álláspontjában vannak akceptálható és vitatható mozzanatok.

2.3.1.2 Második szint: történeti folyamatba ágyazás

Az eredetkérdést a XX. század első évtizedei alatt a történetiség kérdése váltotta fel,

megteremtve ezzel immár az önálló tudományos diszciplínaként létező etnográfiát és

folklorisztikát. Mindez abból a felismerésből fakadt, hogy a népi kultúra sem statikus, állandó

formában létező valami, hanem folyamatos változásban van, csak változásának intenzitása és

iránya sok tekintetben eltér a lényegesen jobban dokumentált elitkultúráétól.195 Az önállósodó,

helyét kereső folklorisztika is a szellemi hagyomány egyes műfajainak egyfajta lineáris történeti

folyamatba illesztését tűzte ki célul.196 Az a kérdés sokáig nem nagyon érintette meg a kutatókat,

hogy egy közösség mikor és mire használta az adott szövegeket, szüzséket, motívumokat. A

történeti folklorisztika megközelítését az anyagi kultúra kutatása és a zenefolklorisztika modellje

ihlette hazánkban. A legtökéletesebb eredményekre a folklór területén a zene történetének

kutatásában lehet jutni, a népzene ugyanis szigorú struktúrájú, s e tekintetben a nyelvhez

hasonlatos. A rárakódott elemeket a struktúra szintjén szigorúan őrzi.197 A Bartók és Kodály utáni

népzenekutató nemzedékek a két mester által kidolgozott rendszert fokozatosan egyre pontosabbá

tették. Mára nem csupán a népzene régi stílusa, hanem az újstílus története is egyre

részletesebben bontakozik ki a népzene kutatóinak szeme előtt, évtizedekre lebontva meg tudják

határozni a zene strukturális elemeinek (például hangterjedelem, különböző hangközök) a

népzenében való megjelenését illetve azokat a hatásokat, amelyek az egyes strukturális elemek

térnyerését lehetővé tették.198 A magyar népzene fokozatosan távolodott a keleti eredetű

egyszerűbb (pentaton) dallamoktól, s a bonyolultabbnak mondható hétfokú dallamok irányába

fejlődött, miközben integrálta az európai műzene (később a populáris zene, például a magyar nóta

és a sláger) hatásait.199

195 Hofer 1996, 132–133.
196 Vargyas 1958; vö. Voigt 1978.
197 Paksa 1999, 40–41.
198 A magyar népzene történeti rétegződését lásd: Vargyas 20022 (1981), 32–340; Paksa 1999.
199 Az újstílus legfrisebb kutatási eredményeiről pl. Bereczky 2003.
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A prózai szövegek szüzséinek és motívumainak történetét feltárni lényegesen nehezebb,

hiszen a prózai szöveg nagyon bonyolultan strukturált. A szövegfolklorisztika azonban máig nem

mondott le arról az igényről, hogy a különböző szövegfolklorisztikai műfajok történetét

rekonstruálja, az egyes műfajok, szüzsék, motívumok színrelépését időben pontosan behatárolja.

Rendkívül nagy erőfeszítéseket tettek a folkloristák történeti és összehasonlító forrásokra

támaszkodva, amiből számos ma is érvényes részeredmény született. A folklórszövegek

szüzséinek és motívumainak története azonban jóval kisebb mértékben ismert, mint a mintaadó

népzenéé.

2.3.1.3 Harmadik szint: a népi történeti tudat problematikája

A történeti mondákkal való foglalkozás egyik jelentékeny ágának, elméleti alapvetésének

és hátterének tekinthető a nép történeti tudatának kérdése. Első képviselőjének vagy inkább

előfutárának Luby Margit tekinthető, aki azonban nem kifejezetten a monda-szüzsék iránti

érdeklődésből végzett felmérést a parasztság történeti ismereteiről a két világháború között.

Irányított kérdéseire tényszerű válaszokat, egzakt ismereteket várt el adatközlőitől, sőt, az

embernek az az érzése, miközben tanulmányát olvassa, hogy beszélgetőtársait kifejezetten

iskolázottságuk mértéke szerint válogatta ki. A jól informált, olvasott emberek határozott tudása

mögött csak kevés mondai jellegű ismeretre bukkanhatunk.200 A következő generációk másképp

közelítettek a népi történeti tudat problémájához, és azt igyekeztek megragadni belőle, ami

valóban népinek tekinthető, és/vagy emlékezetben tárolható. Katona Imre több tanulmányában

foglalta össze a nép mondai jellegű történeti tudatának jellegzetességeit,201 Kósa László, szintén

szintézisre törekedve a magyar nyelvterület mondatudásának, népi történelemszemléletének

differenciáltságáról, regionális, lokális sajátosságairól értekezett.202 Egy másik munkájában

ugyanő a teljes magyar történeti mondakészlet összefoglalására tett kísérletet.203 Immár a

történeti mondák valós arculatának megragadásánál tart a tudomány a XX. század 70-es és 80-as

éveiben, amelynek során először a mondák sajátos alkotásmódját, a kronologikus és mitikus

időhöz való viszonyát,204 típusteremtő erejét, valamint a hiteles történelmi események és a

200 Luby 1938.
201 Katona 1977; 1979.
202 Kósa 1976.
203 Kósa 1980.
204 A mondai időről szóló irodalom összefoglalását lásd Landgraf 1998a, 38–42.
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mondai történelemkép közötti kapcsolatokat mutatták be, illetve a kettő közti ellentmondásokat

megragadva a parasztság valódi történelmi ismereteiről értekezhettek.205 Ilyen és ehhez hasonló

kérdések érdekelték a történeti mondákat elsők között fő kutatási tárgyául választó Ferenczi Imrét

is, akit a műfajkritériumok és általános elméleti kérdések mellett főként a Rákóczi-mondakör,

illetve a kuruckor mondái, és azok lokális elterjedése foglalkoztatott, megteremtve ezzel a

mondakör-monográfia műfaját is.206 Nem a néprajz területéről indult, hanem társadalomtörténeti

és művelődésszociológiai irányultságú volt az a munka, amely elsőként használt népköltészeti

alkotásokat történeti forrásként. Gellériné Lázár Márta népdalok és proverbiumok strukturális

elemzésének segítségével próbálta meg rekonstruálni a parasztság történelmi emlékezetének egy

szegmensét.207

2.3.1.4 A folklór és az írásbeliség kapcsolatai

E terület eredményeiről a populáris irodalom kutatástörténete kapcsán már beszámoltam. A

történeti tudat történetének feltárására irányuló törekvések felfedezték a folklór írott előzményeit,

a mondák irodalmi párhuzamait, forrásait.

„A Hármas Kis Tükör” […] csak egy volt a közkedvelt és igen elterjedt olvasmányok közül,

amelyet tanulás és egyszeri olvasás után nem dobtak el, hanem a kalendáriumok, vallásos könyvek,

ponyvahistóriák mellé tették és ismételten elővették. Jószerivel kinyomozhatatlan, hogy a

szájhagyományban élő történelemből mi az, ami az eredeti események szemtanúitól a folklórként szájról

szájra járva érkezett el korunkba, s mi az, ami az írásból vette eredetét. [...] Ember legyen a talpán, aki

száz esztendő után el tudja választani Orbán Balázs székelyföldi úti enciklopédiájában: amit a szalmás

kunyhóban hallott, amit a cserepes kúriában jegyzett le, végül amit írói képzeletből kapcsolt a

történethez.208

A folklór és a populáris irodalom közti kapcsolatok vizsgálatában kitüntetett szerep jutott

annak a kérdésnek, hogy a folklorisztikus ponyvai szövegek hogyan kerültek a nyomtatványok

205 Ferenczi 1961; 1966a; 1967; Landgraf 1998b; 2001a, b; 2002; 2005a.
206 Ferenczi 1966b; 1968.
207 Gellériné Lázár 1972. A folklór-szövegeknek történeti forrásként való hasznosítására nemzetközi példa: Wienker-
Piepho 2000.
208 Kósa 1973, 56.
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lapjaira: valódi szájhagyomány lenyomatát jelentik-e, vagy pedig más írott forrásokból

táplálkozhattak.

A szintetizáló jellegű művek a Magyar Néprajztól a Magyar Néprajzi Lexikon köteteiig, a

sajátos képet nyújtanak a magyar népköltészetről, amely tovább erősítette a folklór statikus,

változtathatatlan jellegéről kialakult korábbi elgondolást.209 A nagy akadémiai összefoglalások a

korábbi kutatások lefölözésére, lényeges eredményeik összegzésére irányultak, céljuk – a műfaj

adottságainál fogva – nem a tudomány új útjainak kijelölése, tehát egyfajta előremutatás, hanem a

korábbiak összegzése, kronologikusan tehát visszafelé mutató volt. Ez járulékosan magával vonta

– ha nem is tudatosan, de mindenképpen kimutathatóan – a múltbeli ideák és tudományos

koncepciók kiemelését, időtlenné tételét. A nagy szintézisek nem is elsősorban befelé, tehát a

szűk szakmai közösség felé kívántak valamit megmutatni, hanem a nagyközönség, illetve a rokon

diszciplínák felé szerették volna reprezentálni saját tudományágukat. Azt persze nem állíthatjuk,

hogy ezek a monumentális tanulmányfolyamok számos szerzőjük és szerkesztőjük segítségével

egy teljesen homogén szemléletmódot lettek volna képesek bemutatni, hiszen az egyes fejezetek

szerzőin rendkívül sok múlott. Ezekben a szövegekben ezért alkotójuk aktuális tudományos

érdeklődése és teljes addigi életművének kivonata is fellelhető.

2.3.1.5 A honfoglalás mondáinak helye a történeti mondakutatásban

A hősköltészet feltárására iranyuló igyekezet jóval túlélte az irodalmi hőseposzok iránti

lelkesedés korát. S bár a magyar hősköltészet fellelhetősége körüli vita máig nem tekinthető

teljesen lezártnak, a XX. század első évtizedeire lecsillapodni látszik. (Most nem kerül szóba a

hivatalos tudományosságon kívüli – populáris tudományosnak nevezhető – nézetek köre, hiszen

azok jelen kutatás tárgyát, s nem alanyát jelentik, s a dolgozat végén még bemutatásra kerülnek.)

A monda körüli tudományos tényfeltáró diskurzus azonban lassan indult meg a XX. század

közepén.210 Számos mondával foglalkozó tudományos írásműben felfedezhetjük azonban, hogy a

szerző a műfaj szerény külső formája, vagy éppen kései keletkezése, összességében egyszerűsége

miatt kevésbé tartja jelentékenynek azt, s minduntalan a nagyobb, terjedelmi és esztétikai

209 MN V. 1980. MNL 1–5. 1978–1982. Vö. Keszeg 1998.
210 A legfrissebb tudománytörténeti összefoglalás: Landgraf 1998a.
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szempontból is tekintélyesebb műfajok felől, a hősepika, később egyre inkább a mese irányából

közelíti, magyarázza a monda karakterét.211

Nehéz azt a konkrét időhatárt megállapítani, amikor a hősköltészet iránti érdeklődésből,

annak teljes kifáradása okán megszületett a mondák, majd a mondák története iránti érdeklődés.

A XIX. század második felében a hősepika keresésének lázában még nem igazán érdekelte az

értelmiséget a monda műfaj.212 Maga a monda-kategória sem volt tisztázott, egyéb, a folklórból

vagy onnan is ismert műfajok határai sem körvonalazódtak, terminológiájuk nem alakult ki,

illetőleg az egyes műfajoknak számos különböző elnevezése és meghatározása élt egymással

párhuzamosan.213 A kérdést a magyar néprajz tudománytörténetének feldolgozói, mint kezdetei

idején feltehetően még kevésbé érdekes témát sokáig nem jegyzik, hiszen vékony az a mezsgye,

ahol a tudományos folklorisztika útjai elválnak az irodalomtörténettől, s ennek folyamatában a

mondakutatás nem tűnik fontos állomásnak. A mondakutatás megindulását az is nehezítette, hogy

az eposzi láz elmúltával más, reprezentatív folklórműfajok, mint például a mese és a ballada

kerültek a fókuszba. A szerényebb külsőségekkel rendelkező mondák csak a „mesei és balladai

kor” elmúltával, e műfajoknak a szájhagyományból való kikopásával párhuzamosan váltak

érdekessé. A hősköltészet és a honfoglalási mondák kutatása szétválásában mindenesetre

Sebestyén Gyula monográfiájának kitüntetett szerepe volt, s az utána jövő kutatók az ő

nyomdokain haladtak, még ha elhibázott téziseinek cáfolatával is.214

2.3.2 A honfoglalási monda-kutatások céljai és eredményei

A tisztán a monda iránt érdeklődő kutatások elsősorban filológiai természetűek voltak, s a

kútfőknél található mondai nyomok mögött megbúvó mondarendszerek, illetőleg a hősköltészet

rekonstruálása mellett egyre inkább a nemzetközi párhuzamok feltárására törekedtek. Az egyes

mondatípusok és mondai motívumok nemzetközi kapcsolatrendszerét, elterjedtségét próbálták

meg feltárni.

2.3.2.1 Sebestyén Gyula és a magyar mondakutatás

211 Pl. Honti 1962a; Lüthi 1961.
212 Kósa 1973, 48.
213 Petőfi János vitézének műfajmeghatározása körüli gondokról írott esettanulmány (Gulyás 2005) érzékletes képet
fest erről a helyzetről.
214 Pl. Heller 1916.
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Ebbe az irányzatba illeszkedik Sebestyén Gyula munkássága, bár a monda-forma őt is

inkább a hősköltészet és az énekmondók problematikájára emlékeztette, és érdeklődését e

gondolati irány határozta meg.

Kevés művet ért annyi módszertani bírálat, kevés nagyszabású folklorisztikai szakmunkát

közelített meg annyi iróniával mind a közvetlen szakmai recepció, mind az utókor, mint

Sebestyén Gyulának A magyar honfoglalás mondái címen megjelent vaskos, kétkötetes művét.215

Nem csak ez a munka, hanem az életmű egésze is sok ellentmondással terhelt, s máig vitákra ad

okot. Azt az utókor – illetőleg a legfrissebb méltatások és kritikák mindegyike – elismeri, hogy

Sebestyén múlhatatlan érdeme a hatalmas adatfeltárás, amellyel nem csak a honfoglalási téma,

hanem az egész történeti folklorisztika számára új lehetőséget adott.216 Születésének 140.

évfordulójáról a Magyar Néprajzi Társaság tudományos ülésszakkal emlékezett meg, amelynek

előadásait az Ethnographia közölte. A tanulmányokból egy rendkívül érdekes és szerteágazó

életmű bontakozik ki az olvasó előtt. Kríza Ildikó, Sebestyén történeti folklorisztikai

munkásságának méltatója – tisztéhez hűen – egy fontos erényét emeli ki a honfoglalás mondáiról

írott értekezésnek: itt történt meg a magyar honfoglalás mondakörének leválasztása a hun

mondakörről. Sebestyén tisztázta ugyanis a huntörténetek késő-középkori eredetét, illetve azt,

hogy azok értelmiségiek közvetítésével, elsősorban német forrásokból kerültek a magyar

történetírók munkáiba, amit főként írott források segítségével bizonyított.217 Ezzel új utat nyitott

az írott források történeti folklorisztikai használata terén.218

Sebestyén módszertanát elemzők valamennyien egyetértettek abban, hogy a szerző

túlságosan lazán illeszkedő adatok között talál/vél felfedezni szoros összefüggéseket. Kósa

László a következőképpen foglalja össze ezen eljárás fogyatékosságait. „Ám hogy a

századforduló kamaszkorú gyermek regősei középkori énekmondók, sőt üldözött sámánok utódai

volnának, és mindezekhez a székelyek korai településtörténetének is köze van, alig hihető, neki

sem sikerült bizonyítania.”219 Voigt Vilmos Sebestyént elsősorban a magyar folklorisztika

tudománytörténetébe igyekezett beilleszteni, pályatársai, Solymossy Sándor, Vikár Béla és Berze

Nagy János mellett helyezve el a következőket mondja róla: „a filológiai és komparatív

215 Sebestyén munkája eredetileg a Kisfaludy Társaság 1895-ös millenniumi pályázatára készült, s ott első díjat nyert.
Ám csak közel egy évtized múlva látott napvilágot, 1904–1905-ös kettős évszámmal.
216 Kósa 2001, 137; Kríza 2004, 186–187.
217 Kríza 2004, 188, 191–192.
218 Kríza 2004, 192.
219 Kósa 2001, 138.
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módszerek finomságát illetően akár visszalépésnek is nevezhetjük azokat az elgondolásokat,

ahogy a honfoglaláskor (és a még régebbi korszakok) magyar »folklórját« értelmezték.”220 A

következőkben megpróbálom bemutatni Sebestyén Gyula e művének néhány sarkalatos pontját,

azokat az elveket és módszereket, amelyeket mai napig tarthatónak ítélhetünk, illetőleg azon

csúszásokat, amelyek sok esetben félresiklatták, és bizonytalanná tették érvelésének építményét.

Sebestyén azokat a mondafejlődési stádiumokat is rekonstruálni próbálta, amelyek a

különböző kútfők között eltelt időben keletkezhettek. Itt jut teljesen ingoványos talajra, hiszen

míg munkája jelentékeny részében az írott források jó ismerőjeként ragaszkodott a hiteles

történelmi tényekhez, addig a kútfőhiányos időszakok okozta űrt a szóbeliség

mindenekfelettiségébe vetett hitével pótolta.221 Bár tisztában volt az írott források fontosságával,

illetve az írott dokumentumok kizárólagos bizonyító erejével, adott korszakokban játszott

társadalomtörténeti szerepével, ennek ellenére a szóbeliséget mindenek felett állónak vélte.

Egyfajta esszenciaként, szinte a priori létmódú jelenségként kezelte, amely ugyan képes változni

az idők során, de a társadalmi és kulturális fejlődés nem töri meg lényeges mértékben annak

folytonosságát, vagyis a szájhagyományt – korábbi korszakok szellemiségének megfeleltethetően

– a régi kulturális elemek megőrzőjének tételezte.222 Munkamódszerének másik legvitathatóbb

eleme  az,  amikor  –  s  ezzel  sincs  egyedül  sem  saját  korában,  sem  az  azóta  eltelt  időben  –

egymástól társadalmi térben, földrajzi értelemben vagy időben távoli adatokat egyazon jelenség

magyarázatához használ fel. Leginkább a csodaszarvas-monda és az Emese álma-történet egyes

motívumainak elemzésénél bocsátkozik bonyolult fejtegetésekbe, távoli asszociációkba,

egyszerre használ uráli, altaji adatokat, mesei, mitikus és mondai motívumokat.223

Ha egy pillanatra megállapodunk, rögtön észre kell vennünk, hogy a mondai felfogás szálai után

induló kutatás elszórt eredményei tulajdonképpen egységes eredményt nyújtanak.224

A magyar hagyomány legnagyobb erénye a megtartó erő volt. Ennek köszönhető, hogy a hun-avar

hagyományok társulása alkalmával a magyar honfoglalás mondái és vele összefüggő ősmondák keretei

220 Voigt 2003, 53.
221 Pl. Sebestyén 1904–1905/II, 99.
222 Ezen álláspontja bizonyítékának tekinthető az a kései munkája, amelyben, a „magyar ősmondák öt könyvében”
valóban felfeszítette a magyar mondaanyag egységének keretét. Utóbbi alkotása azonban szépirodalminak tekinthető,
semmi esetre sem tudományos írásműnek. Sebestyén 1925.
223 Pl. Sebestyén 1904–1905/II, 74–84.
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érintetlenül maradtak, sőt alapjában véve érintetlen maradt a belső szerkezet is, a melyben a magyar hun-

monda elhelyezkedett. A megtartó erő fölényének tulajdonítható, hogy népünk a befogadott idegen elemet

csak akkor tekintette tulajdonának, mikor már minden ízére rányomta a magyar szellem

félreismerhetetlenségének bélyegét.225

Sebestyén továbbá nem csupán a szájhagyomány rekonstruálását találta elképzelhetőnek,

hanem a kútfők konstrukciói mögött a hősköltészet nyomait is egyértelműen meglátta. Ezért

gyűjtötte szenvedélyesen a regösénekeket. A regösöket az Árpád-kori énekmondók

leszármazottainak tartotta,226 vitatható – és szintén támadási felületet jelentő – elképzelése volt,

hogy a huntörténetnek a magyar honfoglalás hősköltészeti hagyományba illesztését részben

szintén az énekes rend tagjai végezték el.227 Más verses epikus műfajok, így a népballadák

(elsősorban a székely balladák) mögött is a középkori hősepika nyomait vélte felfedezni.228

Sebestyén monográfiájával kapcsolatban általában annak módszertani hibáiról, általános

filológiai alapossága mellett időnkénti erős csúsztatásairól, tévedéseiről szokás leggyakrabban

emlékezni. Kevesebb figyelmet kaptak elméleti újításai, illetve gondolatmeneteit átszövő, máig

aktuális teoretikus megfigyelései. Talán ez utóbbiak miatt érdemelné meg, hogy ne csak

tudománytörténeti érdekességként, hanem egyben új paradigmák útkeresőjeként tekintsünk rá.

Jelen dolgozat szempontjából a következő meglátása érdemel leginkább figyelmet. Hosszas és

valóban számos hibával, sőt szemléletmódbeli problémával terhelt fejtegetéseiben gyakran

hangot kap, hogy a honfoglalás mondái minden időben, amikor csak feltűntek az írott

forrásokban, valamilyen haszonnal kecsegtettek használóiknak, hiszen teljesen funkciótlanul nem

maradtak volna fenn az idő rostáján.229 Azt a közeget, kontextust is vizsgálta, amelyben e szüzsék

és motívumok megjelentek, igyekezett használatuk módjára illetve annak társadalmi aspektusaira

is figyelni. Noha – mint annyi másban – ebben sem teljesen konzekvens, hiszen mint fent

elmondtam, ragaszkodott a folklór mindenekfelettiségébe vetett ábrándjához és a szájhagyomány

224 Sebestyén 1904–1905/II, 220.
225 Sebestyén 1904–1905/II, 230.
226 A regösének Sebestyén életművében betöltött fontos szerepének részletes taglalására itt nincs mód, de jelen
fejezet tárgyát képező munkájának érvelésébe is beépítette az igricekről alkotott álláspontját, például a következő
oldalakon: Sebestyén 1904–1905/II, 131, 140. Vö. Diószegi 1972, 29–35. Továbbá a XVI. századi históriás éneket is
a hősének leszármazottjának tartja: Sebestyén 1904–1905/II, 239–240.
227 Sebestyén 1904–1905/I, 266–267, 555–556. Vö. Pócs 2004.
228 Diószegi 1972, 60. Ezzel az elképzelésével Diószegi Vilmos messzemenően egyetért (67–68.).
229 Sebestyén 1904–1905/II, 75–76.
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mindent megőrző képességébe vetett hitéhez, ezt a meglátását mindenképp előremutatónak és

továbbgondolandónak kell tekintenünk.

2.3.2.2 A honfoglalás-mondakutatás céljai és eredményei Sebestyén Gyula után

Sebestyén műve hol vitákat implikált, hol szinte feltétel nélküli „rajongókra” talált.230

Legszélsőségesebb ellenfele Király György volt, aki 1921-ben publikált A magyar ősköltészet

című munkájában nem csupán az énekes rendeknek a huntörténet alakításában betöltött szerepét,

a táltos és az ősvallás papja/varázslója (sámánja) közti genetikus rokonság lehetőségét tagadta,

hanem egyenesen azt jelentette ki, hogy a honfoglalás korában nem voltak még mondák. Ezt a

feltevését wundtiánus evolúcionista felfogása indokolta, amely szerint a honfoglaló magyarok

vallása a totemizmus volt, amely démonokban való hitet jelentett, aminek értelmében perszonális

istenek, s így hozzájuk kapcsolódó mítoszok sem létezhettek.231 Az őt követők több ponton

cáfolták a honfoglaláskor mondaszegénységének elméletét.232

Az őstörténeti mondák már régen nem élnek a szájhagyományban, ezeket a középkori latin nyelvű

krónikáink őrizték meg számunkra. Olykor szinte belevesznek a krónikás szövegébe, csak a pogány

hitvilág felcsillanása, a közvitéz dicsérete (Botond) vagy az epikus vituperáció, a párviadal előtti szóváltás

árulja el a mondát.

Ezen ősi mondák írásbeli közvetítéssel még ma is élnek: napjainkban is lehet Attiláról, Árpádról

vagy Szent Istvánról mondát gyűjteni. Ezeknek a mondáknak egy-egy naptár, olvasókönyv vagy útikönyv

a forrásuk, tehát nem ősi hagyományok, azokat elmosta már az idő.233

A XX. század történeti folklorisztikája kétféle irányba haladt: az egyiket történeti

filológiainak nevezhetjük, a másikat a földrajz-történeti módszerek jellemezték. Előbbi a történeti

forrásokat, utóbbi a komparatív vizsgálatokat részesítette előnyben, de az egyes művek olykor

még jóval Sebestyén után is vegyítették a kettőt. A század első évtizedeitől megjelenő

tanulmányok, amelyek a honfoglalástörténetek eredetét igyekeztek tisztázni, elsősorban ókori- és

230 Pl. Diószegi 1972.
231 Király 1921; Ezt a gondolatmenetet lásd Voigt 2003, 62–64.
232 Dömötör T. 1984, 147–150. „Az egyetlen olyan epikus kategória, amely kétségtelenül a honfoglalás korában is
ismeretes volt, s mely még ma is élő, a történeti monda.” (149.). Kristó Gyula a krónikák azon szövegrészeit
gyűjtötte össze, amelyek nem honfoglalási mondák ugyan, de a XI–XIII. századi szájhagyomány lenyomatát
jelenthetik (1972).
233 Lengyel D.1988, 157.
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középkori írott történeti forrásokra támaszkodtak; később egyre több – elsősorban belső-ázsiai,

kelet-ázsiai – nép recens folklóradatait használták. Megállapították, hogy a honfoglalási monda-

szüzsék jelentős részének vannak párhuzamai az antik mítoszokban, s számos nyugat- illetve

közép-európai nép történeti és recens folklóranyagában is.234 Az összehasonlító kutatások

nyomán egyre kevesebb szüzsé és motívum keleti, honfoglalás előtti vagy honfoglaláskori

eredetében lehetünk biztosak.

234 Főként ókori és középkori írott anyagra támaszkodott: Moravcsik 1914; Heller 1916; Berze Nagy 1927;
Solymossy 1929; Dömötör T. 1958; Kardos 1958; Lengyel D. 1982. Egyéb, nem csak írott történeti források
használatára példa Ernyei 1905, 1906. A történeti és recens anyag elegyes használatának buktatóiról a strukturális
elemzéseket is felhasználva értekezett Dallos Edina (2003).
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3  A HONFOGLALÁS HAGYOMÁNYA A XVIII–XIX. SZÁZAD POPULÁRIS

IRODALMÁBAN

3.1 Előzetes megjegyzések – problémafölvetés

A XXI. század néprajztudományában a felfedezésre, például új műfajok, motívumok

feltárására kevés lehetőség van. Általános jelenség a klasszikus humán tudományokban, történeti

diszciplínákban (történettudomány, irodalomtörténet) a XIX. századból örökölt témák és

kérdésfeltevések kifáradása, valamint a pozitivizmus hagyományaival való szakítás igénye. Új

források, vagy újabb klasszikus művek felfedezésére a fiatal generációknak már kevésbé nyílik

módjuk, s feladatukat a korábban, a felvilágosodás óta felhalmozott hatalmas tudásanyag újfajta

szemléletű magyarázatában, elrendezésében, s általában az értelmezések hatalmának

felfedezésében jelölik ki. Nincs ez másként a folklorisztikában, azon belül annak történeti

kutatásában sem. A korábbi történeti vizsgálatok középpontjában álló eredet kérdését vagy

megválaszolták már, vagy pedig nem lehetséges egyértelműen válaszolni rá. Az egyik új feladat

lehet más irányba terelni magát a kérdést. Így esetünkben nem csupán a kiindulópont, a

honfoglalás narratívumok eredete, hanem a honfoglalásról szóló elbeszélések egész története is

érdekes lehet. Nem pusztán e szövegek eredetére, illetve szóbeliségbe jutásuk forrásaira és

idejére, vagy módjára kérdezhetünk rá, hanem az írásbeli és szóbeli hagyományozódás

párhuzamosságára, a honfoglalás-történetek különböző rétegek által használt írott

produktumokban való megjelenésére is, amellyel adott időpillanatban a téma társadalmi rétegek

közti helyzete, illetve adott csoport (pl. polgárság, parasztság) érintettsége dokumentálható.

A változást tehát új, az értelmezésbe már eddig is bevont források más megközelítésű

vizsgálatában látom, nevezetesen a populáris irodalom: ponyvák, kalendáriumok felvilágosodás

utáni hatalmas adatbázisát igyekszem felhasználni, hogy a honfoglalás történetének a XIX.

század nagy nemzetépítő munkájában betöltött szerepét és az eközben bekövetkezett változásait

vizsgálhassam. A populáris irodalmat a klasszikus mondakörök kutatásában korábban elsődleges

céllal arra igyekeztek használni, hogy a bennük lévő, szóbeliséggel kapcsolatot tartó elemeket

közvetlen forrásként kezelve, az egyes hagyománycsoportoknak az adott időpillanatban a

szóbeliségben mutatkozó állapotát megismerjék. A kalendáriumok és ponyvák azonban ritkán
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számolnak be saját forrásaikról, s a különböző társadalmi és műveltségi környezetből származó

elemek meglehetős kuszaságban jelennek meg bennük. A klasszikus, társadalomtörténeti alapú

kalendáriumkutatás e médiumot a kommunikációs modell alapján csatornának tekintette, amely

fogalom a különböző, egymástól elkülöníthető társadalmi és műveltségi rétegek, csoportok

közötti kapcsolatok letéteményese. Az irodalomszociológiából kölcsönzött fogalommal még

érzékletesebbé téve, a kalendáriumok (és ponyvák) az irodalmi kommunikáció bonyolult

hálózatrendszerének elemét jelentik.235

A vizsgálat kiindulásakor az eredet és származás kérdését átmenetileg felfüggesztem, hogy

később visszatérhessek rá. A forráskérdést kiiktatva összeolvastam a hosszú XIX. század

jelentékeny mennyiségű populáris irodalmának honfoglalási témájú fejezeteit, s mellette a

hivatalos vagy elitkultúra hasonló témájú alkotásait. Így a folklorisztika számára is tanulságos

következtetésekre jutottam az egyes korszakok történetfelfogására, hagyományhasználatára és

elbeszélő kultúrájára vonatkozóan egyaránt. A következőkben a felvilágosodás és az első

világháború között Magyarországon megjelent kalendáriumoknak és ponyváknak a honfoglalásra

vonatkozó szövegeit, képeit vizsgálom.

Az 1970-es évektől a történettudomány és irodalomtudomány, illetve a kettejük

együttműködéséből születő, az arisztotelészi poétika alapjain álló narrativitás-kutatás (az

úgynevezett yale-i iskola, valamint az új historizmus) felfedezik a különböző kulturális

megnyilvánulások narratív struktúráinak retorizáltságát, azt, hogy a látszólag eltérő műfajú

szövegek mind hasonló poétikai és retorikai sémákra épülnek. A trópusok: metaforák, allegóriák,

példázatok stb. mentén való gondolkodás célja és haszna mindenkor a megőrzés, a

hagyományozás és az emlékezés, valamint a megértés segítése, támogatása. Ilyen formán nem

érdemes különbséget tenni tényirodalom és fikció, illetve kanonikus és apokrif szöveg között. „A

kultúrának mint különleges reprezentációs rendszernek és jelentés-összefüggésnek a jellegét […]

nem elsősorban tények, folyamatok és események, hanem ezek képei, jelképei, értelmezései és

narrativizált formái határozzák meg.” – írja Thomka Beáta egy, a témát összegző tanulmányában.

Ennek értelmében a „kanonikus és nem kanonikus tárgyak, nyelvek, nyelvjárások, történetek,

képek, beszédmódok, események, eszmék, értékek, konvenciók, szimbólumok, jelek és

235 A fogalmat Reinhardt Wittmanntól kölcsönöztem: 1982, 106.
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jelentések” mind-mind „poétikai formák, műfajok, beszédmódok, diskurzusfajták, retorikai

alakzatok, trópusok, metaforák alakjában befolyásolják a közösség kulturális emlékezetét.”236

A történelmi és irodalmi ábrázolás egyaránt szöveges természetű, ilyen formán azonos

törvényszerűségek működhetnek bennük. Northrop Frye szerint: „amikor a történész rendszere

eléri az érthetőség bizonyos fokát, mitikus alakot ölt, és szerkezete a költőihez közelít.”237

Hayden White véleménye szerint „a történelmi írások magyarázó erejük egy részét abból merítik,

hogy a puszta krónikákból történeteket tudnak létrehozni”238 – vagyis az „alkotó képzelet”

segítségével cselekményesítik a tényeket. E cselekményesítéshez már létező, s az adott kultúra

tagjai által ismert és használt poétikai sémákat használnak fel. „A kezdeti és a végső állapotok is

szükségszerűen költői konstrukciók, és mint ilyenek az összefüggés aspektusának

megteremtésére használt figuratív nyelv modalitásától függnek.”239

Az előbbi felsorolást ki lehet egészíteni azzal a saját megfigyeléssel, hogy a felsoroltakon

kívül más rögzített struktúrájú formák, így folklorisztikus szüzsék és motívumok is segítik a

kultúra megformálását, közvetítését és megértését. Az írott elbeszélő szövegek

mélyszerkezetének analízise, benne a szilárd struktúrájú elemek feltárása segítheti egyes

narratívatípusok (szüzsék, motívumok) történetének megismerését, hiszen ezek nagyobb

struktúrák, például a nemzeti narratíva részeként annak közvetítésében részt véve is

fennmaradhattak az időben.

A XIX. század derekától a parasztság körében a ponyvanyomtatványoknak, ezen belül a

kalendáriumoknak kiemelkedő szerepük volt a lineáris, vagy más néven temporális idő

fogalmának kialakításában és elterjesztésében. Az idő tudata a jövőtudat kialakulását és a

tervezés képességének elsajátítását is maga után vonta az 1848–49 utáni időszak jobbágysorból

kilépő paraszti rétege számára. Mindez előzménye, táptalaja volt a nemzettudat artikulálódásának

is.240

A nemzettudat kialakítását a hagyományos időközlő és időszemléletet alakító funkció

mellett új feladatkörrel bővülő naptárak más módon is segítették. Elsősorban a narratívák és a

hozzájuk kapcsolódó illusztrációk gazdag információs bázist teremtettek a nemzeti tudat

elmélyítéséhez. E narratívák elsősorban történeti jellegűek voltak, ám nem feltétlenül állottak a

236 Thomka1999, 38–40. [Kiemelés tőlem. – M. É.]
237 Idézi White 1997, 71. Vö. Gyáni 2000 (1998)a, 11–30, különösen 22–30.
238 Thomka 1999, 73.
239 Thomka 1999, 100.
240 Gellériné Lázár 1984; Kovács I. G. 1990, 77–78.
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kor legmagasabb tudományos ismereteinek színvonalán. A szerkesztők és szerzők, a populáris

olvasmányok alkotói tudatosan vagy véletlenül racionális, korszerű történelmi ismeretek mellett,

illetve azokkal párhuzamosan rengeteg mitikus narratívával dúsították szövegeiket. Ez az adott

kalendáriumok arculatától, célzatától függetlenül szinte valamennyi kalendáriumi történeti

ismeretterjesztő közleményre érvényesnek tekinthető. A mitikus és mondai jellegű szüzsék és

motívumok jelentették a frissen nemzeti öntudatra ébredő parasztság számára az alapot saját

történelmi ismereteik, történeti tudatuk kialakításához.241

3.2 Az anyagfeltárásról

Hazánkban a ponyvanyomtatványokat, kalendáriumokat legnagyobb részben könyvtáraink

őrizték meg. A legteljesebb anyag az Országos Széchényi Könyvtárban található.242 A ponyvákat

az OSzK egyik különálló részlege, a Kisnyomtatványtár őrzi.243 A kalendáriumok a központi

gyűjteményen belül foglalnak helyet, s külön nyilvántartás segítségével kereshetőek. Sajnos a

digitális bibliográfia munkálatai dolgozatom anyaggyűjtési fázisában nem terjedtek ki a XX.

század közepe előtt megjelent kiadványokra, de a számítógépes nyilvántartás folyamatosan

bővül, így remélhetőleg néhány éven belül címszó alapján is kereshetünk majd adatokat a régi

magyar kalendáriumok és ponyvák között is.244 Az OSzK kalendárium-gyűjteményében

nagyjából 3–4000 kötetről beszélhetünk, amelynek értelemszerűen csak egy része magyar

nyelvű. Emellett jelentékeny anyag található a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest

Gyűjteményében is, amelynek a XIX. század második feléből származó részében sok az átfedés

241 Dobos 1971a.
242 Ez a gyűjtemény illetve nyilvántartás bár a legnagyobb az országban, korántsem teljes, nem is lehet az. Számos
zugkiadó, vándorkereskedő, históriás és alkalmi versfaragó az ország minden részében terjesztett, sokszor kis
példányszámban megjelent alkotásait ebben a korszakban még nem gyűjtötték szisztematikusan. Számos ponyváról
tudunk továbbá – akár például Pogány Péter 1978-as monográfiájából –, amelynek nem ismert a lelőhelye.
(Lehetséges, hogy a szerző magángyűjteményéből valók.) A ponyvákhoz tartozó kézi katalógus sem tökéletes,
egyrészt csak szerző és cím alapján lehet keresni benne, s ez a módszer kissé idegen a ponyvanyomtatványok
természetétől, amelyeknek gyakran ismeretlen a szerzője, vagy valójában nem az a szerző, akit a szöveg annak jelöl
meg, és vagy túl sokat, vagy túl keveset árul el a címe. Ezen kívül az OSzK tematikus – kézi – katalógusa alapján is
sikerült további ponyvanyomtatványokat találnom, amelyeket a központi gyűjteménybe raktároztak be. Így, ha valaki
csak a Kisnyomtatványtárban keres, nem bukkan a nyomukra. Ebben az esetben is egy digitalizált nyilvántartás
segítene megoldani a helyzetet.
243 A Kisnyomtatványtár gyűjteményeiről tájékoztató reprezentatív kiadvány: Cseh (szerk.) 2002.
244 Németországban például valamennyi egyetemi könyvtár és számos egyéb városi, illetőleg országos intézmény
teljes állományát digitalizálták már, ami kiterjedt a régi nyomtatványokra, illetőleg periodikumokra stb. is, s ezek az
adatbázisok az interneten keresztül hozzáférhetőek. Ez a lehetőség óriási könnyebbséget jelent a kutatónak, hiszen az
ember akár Budapestről is pillanatok alatt megtudhatja, hogy az általa keresett kiadvány melyik németországi
könyvtárban olvasható.
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az OSzK-ban található kiadványokkal, vagyis számos olyan kötettel találkoztam ebből a

korszakból, amelyek mindkét gyűjeményünkben megtalálhatóak voltak. A fővárosi könyvtárak

kalendárium- illetve ponyvaállományáról eddig nem publikáltak sem bibliográfiát, sem áttekintő

összefoglalást. Schram Ferenc több mint ötven esztendős ponyva-bibliográfiája, amely az OSzK

állományáról készült, eddig nem került kiadásra.245 1974-ben az MTA Irodalomtudományi

Intézete tervezetet készített a XVIII. századi magyarországi kalendáriumok feltárására, ezzel

párhuzamosan a Petőfi Irodalmi Múzeum végezte volna a XIX. századi anyagra vonatkozó

munkát. Ennek eredményei egyelőre szintén publikálatlanok.246 Emellett vidéki egyetemi

városaink nagy könyvtárai is tekintélyes mennyiségű kalendáriumot és ponyvát őriztek meg. D.

Tóth Judit hiánypótló kötete a debreceni könyvtárakat dolgozta fel, ahol jelentékeny mennyiségű

XVII–XVIII. századi kalendárium őrződött meg. Ez a munka azért is figyelemre méltó, mert

szem előtt tartva a bibliográfia felhasználóinak igényeit, nem csupán a kötetek könyvészeti

adatait közli, hanem minden egyes kötet tartalmi egységeit, rovatait is bemutatja. Megtudhatjuk

belőle, hogy melyik kiadványban szerepelt például prognosticon, melyikben volt kronológiai

fejezet vagy egyéb történelmi ismeretterjesztés stb.247 Szinte felbecsülhetetlen a városi, megyei

levéltárakban található anyag mennyisége, amelyekről eddig egyetlen publikáció készült. Ebben

Varga Imréné a Sopron Városi Levéltár – zömmel német nyelvű – kalendáriumainak bibliográfiai

adatait közölte.248 A XVIII. századig a Királyi Magyarország könyvnyomdáinak igen jelentékeny

részét a Felvidék és Erdély zömmel németajkú polgárvárosaiban alapították. A Felvidéken Kassa,

Bártfa, Eperjes, később Pozsony, Erdélyben Kolozsvár, Nagyszeben – hogy csak a

legfontosabbakat említsem – jelentősége a kalendáriumok kiadásában még a XIX. század első

évtizedeiben is óriási volt, de a szabadságharc utáni időszakban is színvonalas műhelyek

működtek ezekben a helységekben. A szlovákiai kalendárium-állományról teljeskörű, minden

nyelvre kiterjedő összefoglalás készült, amely így természetesen a szlovák nyelvű adatok mellett

a latin, magyar, német stb. nyelvű kiadványok bibliográfiai adatait is közli.249

Nem szabad továbbá figyelmen kívül hagyni múzeumainkat sem, amelyek kincset érő

gyűjtemények birtokosai, különösen a népi kultúra és a népművészet virágzásának időszakából,

245 Schram 1954.
246 Szelestei Nagy 1988, 313.
247 D. Tóth 1998.
248 Varga 1984.
249 Kipsová–Vančová–Gešková 1984. A szerzők a szlovákiai adatok budapesti közgyűjteményeiben található
példányairól is tájékoztatnak.
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vagyis a XIX. század közepe és a XX. század közepe közé eső korszakból. Gyűjteményük nem

statikus, a terepen végzett adatgyűjtés napjainkban is tart. Lengyel Ágnes kutatásainak

köszönhetően a balassagyarmati Palóc Múzeum gyűjteménye az utóbbi másfél évtizedben több

száz – zömmel vallásos témájú – ponyvanyomtatvánnyal gazdagodott.250

A fentiek tükrében talán érthető, milyen nagy szükség volna egy átfogó bibliográfiára a

Magyarországon a XVIII. és a XIX. században megjelent kalendáriumokról illetve

ponyvanyomtatványokról. Egy, a szlovákiaihoz hasonló regeszta, vagyis a bibliográfiai adatokat,

valamint a lelőhelyet is tartalmazó kézikönyv minden további részletes kutatás előfeltétele lenne.

Szükségesnek látom a szlovák kiadványnál bővebb, D. Tóth Judit munkájához hasonló, tehát a

tartalmi egységeket, érdekesebb művelődéstörténeti vonatkozásokat is tartalmazó kiadvány

elkészítését. Ennek segítségével ugyanis minden egyes kutató, függetlenül attól, hogy milyen

tudományterület képviselője, könnyedén hozzáférhetne az őt érdeklő témákat tartalmazó

kalendáriumokhoz, vagy legalábbis lényegesen kisebb energiát igényelne a szükséges adatok

előkeresése. Az országos hatáskörű nyilvántartás hiányában minden kutató előlről kell kezdje a

tekintélyes anyag átvizsgálását, holott egy kézikönyv, még inkább digitális adattár

keresőfunkciójának segítségével elkerülhető lenne több év munkájának újból és újbóli

megismétlése. A különböző kisnyomtatványok, populáris irodalmi termékek kutatásának – mint

arról még lesz szó – egyik legfontosabb szempontja ugyanis a válogatás. Az anyag hatalmas

mennyisége egyetlen ember számára szinte áttekinthetetlen, egy élet sem elegendő minden

részletének, szegmensének feltárására. (Nem is beszélve a fent részletezett földrajzi

távolságokról, az anyag elhelyezkedésének problémájáról.) Ráadásul az újkor második felében

kalendáriumokon és ponyvanyomtatványokon megjelent szövegek és képek csupán töredéke

hasznosítható  az  utókor  számára.  Ki  kell  tehát  keresni  a  megfelelő adatokat.  A  totalitásra  való

törekvés e forráscsoport esetében egyrészt tehát szinte lehetetlen, másrészt nem is szükséges.

Jóval egyszerűbb mintavétel alapján dolgozni, vagyis meghatározott szempontok alapján

kiválogatott kiadványokból kikeresni az adott téma adatait. Ez látszólag ellentmond a fent

leírtaknak, hiszen ha mintavétel alapján dolgozunk, mi szükség van a teljes anyag ismeretére? A

válogatás előfeltétele a feltérképezés, vagyis a teljes rendelkezésre álló anyag áttekintő ismerete

lenne, hogy például a mintavételhez teljes sorozatokat is fel tudjunk használni, amelynek egyes

darabjait esetleg különböző gyűjtemények őriztek meg.

250 Lengyel Á. 2004, 253.
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A honfoglalás tucatnyi ponyvai feldolgozása mellett kb. 1700 kötetnyi kalendáriumot

olvastam át, nagyobb részt az OSzK, kisebb részben a FSzEK gyűjteményéből. Ez 132 sorozat

darabjait jelenti. Egy sorozat átlagosan 5–15 évfolyamot tartalmaz, illetőleg ennyi eleme

hozzáférhető. Vannak olyan kiadványok, amelyeknek mindösszesen egyetlen darabja ismert,

amiből két dologra következtethetünk: vagy hamvába holt próbálkozásról volt szó, vagyis a kiadó

nem tudta eladni kiadványát, esetleg megbukott a vállalkozása, mindenesetre az első évfolyamot

nem követte több; vagy több évfolyama is megjelent a sorozatnak, ezek azonban nem maradtak

fenn, esetleg egyelőre nem ismerjük lelőhelyüket. A sorozatok azonban javarészt ténylegesen

sorozatok, vagyis legalább két-három példányuk ismert, igyekeztem olyan kiadványokat

válogatni a mintavételhez, amelyek ténylegesen sorozatok. Lényeges kérdés ugyanis a

folytonosság, illetőleg a változás. A XIX. század közepén ráadásul – részben üzleti fogásként – a

kalendáriumokban szokás volt folytatásos fejezeteket megjelentetni. Erre a jelenségre

szórványosan már a XIX. század első felében, sőt korábban is találunk példát. Az ekkoriban még

zömmel kisalakú kalendáriumokban valóban kevés szöveg fért el, ha a kiadó egy-egy

terjedelmesebb szemelvényt, esetleg egy teljes drámát, színjátékot, hosszabb elbeszélést akart

megjelentetni, akkor egy-két esetleg három egymást követő évben hozta le az anyagot.

A XVIII. századi kiadványok esetében nem volt igazán mód a válogatásra: az ebből a

korszakból fennmaradt példányok között igen sok csonka, illetve egy-egy sorozatnak kevesebb

darabja ismert. A XIX. század első feléből is szűkek a lehetőségek, szinte minden fellelhető

sorozatot igyekeztem megnézni, függetlenül attól, hogy hány példánya ismert. A tárgyalt időszak

első feléből tehát az előbbieknél jóval rosszabb statisztikát kapunk az egy sorozaton belüli

elemeket tekintve.

A XIX. század második felétől más problémákkal kell szembenézni. Ez az időszak a

kalendáriumtermelés csúcsa, vagyis évente több tucat kalendáriumsorozat látott napvilágot. Egy-

egy kiadó – például az Athenaeum Rt. – akár öt-tíz sorozatot is futtatott párhuzamosan, amelyek

különböző terjedelműek voltak, és más-más áron forgalmazták őket. A legtöbb párhuzamos

kiadvány szerkesztője ugyanaz a személy, az Athenaeum esetében például Benedek Elek, s már

ebből sejthető, hogy az egyes kötetek között nincsenek jelentékeny eltérések. A drágább

kiadványokat a módosabbak, míg az olcsóbbakat a szegényebbek vásárolták, előbbiek

terjedelmesebbek és gazdagon illusztráltak voltak, utóbbiak vékonyabbak, kevésbé

reprezentatívak. A párhuzamos kiadványok tartalma nem sokban tér el egymástól. A kisebb,
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kevésbé terjedelmes kiadványok adatait a terjengősebb kiadványokból válogatták össze. Azok a

kiadók, amelyek több, vagy akár egészen sok párhuzamos sorozatot futtattak, hangzatos,

figyelemfelkeltő címekkel próbálták eladhatóvá tenni portékáikat. Ám Az „Athenaeum” regélő

kalendáriuma, Az „Athenaeum” dalos nép naptára, vagy Az „Athenaeum” kalandos mese

naptára251 című sorozatok között alig van eltérés. Egy kiadó párhuzamos sorozatai közül tehát

nem láttam szükségét valamennyi átolvasásának, hiszen azokból a honfoglalás történetére

vonatkozóan csupán ugyanazon szövegeket és képeket tudtam volna kiválogatni.

Nehéz megállapítani, hogy egy téma tudományos igényű feldolgozásához hány

kalendárium elolvasása szükséges. Tekintve, hogy a populáris irodalom kutatása meglehetősen

sok diszciplínát érint, illetőleg a különböző tudományterületekről származó kutatók céljai között

kevés a kapcsolódási pont, azzal a kérdéssel kapcsolatban sincs egységes álláspont, hogy hány

kalendárium számít reprezentatív mintának egy téma tanulmányozásához. Az előttem, illetőleg

munkámmal párhuzamosan folyó kalendáriumkutatások a felhasznált anyag tekintetében a

következő arányokat mutatják. A legtöbb kalendáriumot, összesen 5300 példányt Kovács I.

Gábor olvasott át.252 Az ő teljesítménye lenyűgöző, annál is inkább, mivel statisztikai

vizsgálatokat is végzett a kalendáriumok szövegeinek és képeinek tartalmi arányairól

művelődésszociológiai tanulmányához. Ez utóbbi miatt nem válogatott egy kiadó párhuzamosan

megjelentetett sorozatai között, hiszen az általános tartalmi arányokra volt kíváncsi. A Magyar

Népmesekatalógus munkálatai során a meseszüzsék szempontjából Benedek Katalin tekintette át

legjelentősebb kalendárium-sorozatainkat. Ő összesen 133 sorozat mintegy 1400 kötetét dolgozta

be szerkesztőtársaival a katalógus köteteibe.253 Cserbák András listát közölt azokról a

kalendáriumokról, amelyek megfordultak a kezében. Az általa vizsgált anyag egyetlen

közgyűjtemény, a Néprajzi Múzeum 146 kötetnyi anyagát érintette, ebből vont le általános

következtetéseket.254 Rozsondai (Nagy) Rita a felvilágosodás időszaka és a reformkor elsősorban

német nyelvű kalendárium-sorozatait, illetve azok tartalmi egységeit áttekintő tanulmányában 25

sorozat ismeretéről beszél, amely 2 és 300 közötti kötetet jelent.255

251 OSzK 985, 986, 987.
252 Kovács I. Gábor a forrásairól a mellékletben közöl áttekintést, eszerint anyagának jelentékeny része, 2391 darab
múzeumokból, 219 darab magángyűjteményekből, további 2700 példány könyvtárakból származik (1989, 213.).
253 A kutatást dokumentáló listát Benedek Katalin bocsátotta a rendelkezésemre. Segítségét ezúton is szeretném
megköszönni.
254 Cserbák 1988, 132–149. 146 különböző kiadvány, a legtöbb sorozatból csak egy-két kötet ismert.
255 Rozsondai 2002, 144.
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Kutatói kíváncsiságomnak csak az idő és a tér adta lehetőségek szabtak határt. Az 1850

előtti időszakból szinte valamennyi, a két nagy budapesti közgyűjteményben hozzáférhető kötetet

átnéztem. Komolyabb szelektálásra csak a forradalom és szabadságharc utáni sorozatok esetében

volt szükség.

A dolgozat mellékletének első részében található összefoglaló táblázat (1. táblázat –

Melléklet 2–15. oldal) bemutatja a felhasznált kalendáriumokat cím, ha van szerkesztő,

megjelenési hely és kiadó szerint . A felsorolás sorrendjét az egyes sorozatok első ismert

évfolyamának megjelenési éve határozta meg. A táblázat azt is közli, hogy adott kiadványsorozat

darabjai melyik könyvtárban és milyen jelzet alatt olvashatóak. A következő oszlop a fellelhető

évfolyamokat sorolja fel. Az egyes kiadványok leírásánál a könyvtári naplókönyvek adatait

vettem figyelembe, vagyis a könyvtári leírókarton által tárolt információkat rögzítettem a

listában. A címek helyesírásánál a könyvtári kartonzás is az eredetit tekintette mérvadónak, ám

különösen a XVIII. századi kiadványok esetében, amelyek meglehetősen hosszú és bonyolult

címekkel jelentek meg, azok leírását sok esetben lerövidítette. A kiadás valamennyi

körülményének leírásánál az eredeti szóhasználathoz, illetve írásmódhoz igyekszik ragaszkodni a

könyvtári nyilvántartás, így a táblázat felsorolása is. A felsorolást egy évtizedek szerinti

megoszlást reprezentáló diagram egészíti ki, amelyből jól látható, mely időszakok jelentették a

kalendáriumkiadás csúcsát, mikor volt kisebb-nagyobb visszaesés (1. diagram – Melléklet 20.

oldal).  A  második  diagram  (Melléklet  –  20.  oldal)  a  megjelenés  helyéről  tájékoztat,  bemutatva

azokat a városokat, amelyek korszakunkban a kalendáriumok kiadásának központjait jelentették.

A 3-as számú diagram (Melléklet – 21. oldal) évtizedekre lebontva közli az áttekintett

anyag arányait, azt, hogy adott évtizedben hány kalendáriumkötet szerepel a mintában. Ez alapján

látható, hogy a kalendáriumok fellelhető, s a dolgozat mintájában szereplő példányainak aránya

az 1800-as évek elejétől fokozatosan és egyenletesen emelkedett, feltehetően valamelyest

arányban a kiadás volumenének változásaival. Az 1830-as és 1840-es évtizedek kisebb

csúcsteljesítményt jelentettek, amelyet az 1850-es évek jelentős visszaesése követett. Azt

egyelőre nem tudom pontosan megmondani, hogy a minta alapján kialakult arányok tükrözik-e a

teljes megjelent kalendárium-spektrum arányait vagy sem. Az 1860-as éveketől ismét fokozatos

emelkedést követhetünk nyomon, amely a XX. század első évtizedében érte el tetőpontját, majd

az első világháború idejént majdnem a felére esett vissza a termelés. Az 1849 utáni időszak
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vonatkozásában már rendelkezésre áll a naptárkiadás volumenéről tájékoztató statisztika,256

amelyben Kovács I. Gábor összefoglalása, ha a pontos számadatok szintjén nem is vág egybe a

jelen dolgozat arányaival, de nagyon hasonló tendenciákat mutat.

Az 1. számú táblázatban vastag betűvel kiemelve szerepelnek azok a kiadványok,

amelyekben a magyarság eredetével, vándorlásával, honfoglalásával kapcsolatos, illetve

mindezek XIX. század végi reprezentációs formáira vonatkozó szövegek és képek láttak

napvilágot. A 2. számú táblázat (Melléklet 16–17. oldal) összesítve mutatja be a honfoglalás

témája szempontjából érintett naptársorozatokat, a dolgozathoz felhasznált 132 kiadványból 30

sorozat érintett, tehát megközelítőleg minden negyedik kiadványban olvasható volt valamilyen

információ a honfoglalásról, a magyarság eredetéről, vándorlásáról. Az esetek közel

egyharmadában egy sorozat több darabjai is érintett volt, s az sem ritka, hogy akár három-négy

kötet is tartalmaz a honfoglalásra vonatkozó ismereteket. A 2. számú táblázat utolsó oszlopa

felsorolja a téma szempontjából kitüntetett évfolyamokat. Az 1753 kalendárium-évfolyamból

mindössze 63-ban található a dolgozat témájába vágó anyag. A statisztika az egyes kalendárium

kötetek  felől  nézve  tehát  lényegesen  rosszabb,  mint  a  sorozatok  felől  volt.  Ez  összesen  73

különböző szöveget jelent, tíz esetben fordul elő ugyanis, hogy egy kötet több, egymástól jól

elkülöníthető szöveget is tartalmaz. További 9 esetben ugyanaz a szöveg egyazon sorozat két

különböző évfolyamában, vagy több, térben és időben esetleg egymástól távol megjelent

naptárban is kinyomtatásra került. Az ismétlések száma konkrétan: egy adat háromszor, további

három adat kétszer fordul elő. Ebből két esetben ugyanazon kiadó két különböző kiadványában

leltem fel azonos adatot, egy esetben ugyanazon sorozat két különböző évfolyamában, a többi

esetben  pedig  eltérő kiadók  kiadványai  hozták  ugyanazt  a  tartalmat.  A  dolgozat  végén  cím

szerinti összefoglalás is olvasható a felhasznált kalendáriumi cikkekről. A következőkben, az

egyes korszakok tárgyalásakor a táblázatok adatait részletesebben elemzem majd.

Mindezt tizenkét önálló ponyvafüzet is kiegészíti, amelyek felsorolását szintén közli a

függelék.

A 2. diagram (Melléklet – 20.oldal) azt mutatja, hogy a honfoglalás témája tekintetében

érintett kalendárium-évfolyamok milyen megoszlást mutatnak az évtizedekre lebontva.

Összevetve ezt az összes kalendáriumévfolyam évtizedek szerinti megoszlását bemutató

diagrammal feltűnő, hogy míg a kalendáriumtermés összesített arányát tekintve az 1860-as

256 Kovács I. G. 1989, 215–219.
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évtized nem tekinthető kiemelkedő fontosságúnak, addig a bennük megjelenő honfoglalási

tematika tekintetében igen magas arányt mutat. A kiegyezés évtizede a nemzetépítés, ezen belül a

nemzeti narratíva létrehozása szempontjából is kitüntetett fontosságú időszak, továbbá a Bach-

korszak véget értével új lendületet vett az irodalmi nyilvánosság formáinak fejlődése is, s ez a

nemzeti tematika popularizálásának folyamatában is új fejezetet nyitott. A honfoglalásról

napvilágot látott kalendáriumi szövegek aránya egyéb időszakban nagyjából követi a

kalendáriumkiadás volumenének változásait.

3.3 A ponyvairodalom sajátosságai, avagy mire használható a populáris irodalom és mire

nem?

A következőkben néhány olyan, a ponyvákat érintő tipikus kérdésről szeretnék

összefoglalást adni, amelyek a különböző populáris irodalmi termékekkel kapcsolatban eddig

felmerültek. Ezek egy része szinte megválaszolhatatlan, a többire a lehetőségekhez képest

szolgálok válaszokkal.

● Mi volt a szöveg- és képválogatás módszertana, illetve volt-e ilyen egyáltalán: mit lehet tudni

arról, hogy milyen alapon válogatták ki a szerkesztők a kalendáriumokba kerülő anyagot?

● Van-e valamilyen tartalmi kapcsolat a kiadó egyéb kiadványaival: szépírói munkáival,

sajtótermékeivel? – Ez csak ott érdekes, ahol a kiadó más társadalmi rétegek számára is publikált

anyagot, például könyveket, újságokat és folyóiratokat is megjelentetett. A XIX. század második

felében már voltak olyan kiadók, amelyek kifejezetten a nagy példányszámú nyomtatványok

megjelentetésére és terjesztésére specializálódva a széles néptömegek olvasmányigényét

elégítették ki.

● Mik voltak a felvilágosodás kora és az első világháború között megjelent magyarországi

kalendáriumok fontosabb tartalmi egységei, tipikus műfajai, sajátságos témái? A

honfoglalástörténetek illetőleg általában a történelmi ismeretterjesztés milyen helyet foglalt el e

rendszerben?

● Milyen hagyományozódási folyamatokat figyelhetünk meg a kalendáriumokban – átörökítés,

fenntartás, konzerválás; plágium, palimpszesztus, intertextualitás; kompiláció, variáció –,

amelyek részben a folklorizálódással rokon jelenségek.

● Milyen célokra használható forrásként a XVIII–XIX. századból fennmaradt tekintélyes

populáris irodalom, hogyan segítheti a történeti tudományok képviselőinek munkáját?
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Az itt bemutatott kérdések egy jelentős részére csak a dolgozat későbbi fejezeteiben lesz

mód válaszolni. Előljáróban annyit tennék hozzá, hogy a kalendáriumok és

ponyvanyomtatványok szerzője, szerkesztője, a válogatás elvei, s ebben a mindenkori

magaskultúra hatása csak igen korlátozott mértékben mutatható ki. A kalendáriumok nem az

uralkodói vagy pártpolitikai propaganda tükörképei, lenyomatai, nem a mindenkori uralkodó

eszmerendszerek, ízlésirányok, művészeti elképzelések szócsövei. Legtöbb esetben nem jól

szerkesztett, tudatosan válogatott, pláne nem koncepcióknak alárendelt szövegegyüttesek.

(Kivételt jelentenek ezalól a reformkor „oktatva mulattató” kalendáriumai, azonban ezek a

tárgyalt időszak kalendáriumterméséhez képest számszerűen igen csekély hányadot tesznek ki.)

A kalendáriumok szerkesztő, szervező elve sokkal inkább a véletlen, mint a tervszerűség. A

szerkesztő – ha volt egyáltalán – legtöbbször, amennyiben módja volt a válogatásra, saját

olvasmányélményeiből, ritkábban a kiadó egyéb kiadványaiból szedegette össze egy-egy

évfolyam anyagát. Máskor kifejezetten a kalendáriumnak szánt szövegeket írt, s feltehető, hogy

ez utóbbi eset volt a gyakoribb.

A fentiek tükrében a populáris olvasmányok nem a történeti tudományok képviselőinek

előzetes prekoncepcióira szolgáló adatgyűjtemények (pl. nem feltétlenül adnak közvetlen választ

arra a kérdésre, hogy miképpen működött és hatott a propaganda), hanem a bennük fellelt

szövegek és képek tehetnek fel kérdéseket a kutatónak, magyarán a hozott anyag határozza meg

az őket olvasó tudós kérdéseinek irányát. Talán ez az oka, hogy nálunk a téma iránti érdeklődés

soha nem volt egyenletes, nem jöttek létre rendszerező és rendszeres feltáró és interpretáló

munka e forráscsoport bemutatására és értelmezésére, a történészek, irodalomtörténészek stb.

érdeklődése hamar kifáradt a hatalmas és mérhetetlenül heterogén anyag láttán. Alapos filológiai

munka, a szövegek származásának, szerzőségének feltérképezésére irányuló igyekezet nem sok

reménnyel kecsegtet, csak kivételes esetekben lehet eredményes.257

Kelet-Közép-Európában a populáris irodalom lényegesen kisebb mértékben függ más

társadalmi alrendszerektől, a politikától, művészetektől, irodalomtól, mint nyugat-európai társai.

A „felülről” illetve „alulról” kapott információt mindig megszűrve veszi át, ami egyben

interpretációt, és a prezentálás során a célközönség igényeinek megfelelő fogyaszhatóvá tételt

jelent. Ilyen értelemben a populáris irodalom autonóm létmódú rendszer, amelyben kitüntetett

257 A populáris irodalom filológiai módszerű megközelítésének és hasznosításának lehetőségeiről e dolgozatbanis
lesz mód meggyőződni. További példát nyújt Domokos 2006b. Kéziratban lévő tanulmányát a szerző bocsátotta
rendelkezésemre. Segítségét ezúton is szeretném megköszönni!
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szerep jut a mindenkori középosztályok kezdeményezéseinek, igényeinek, érdeklődésének. Az

elit réteg művelődését, életmódját, világképét vizsgáló diszciplínák számára tehát értelemszerűen

kevesebb haszonnal kecsegtet forrásként való hasznosítása. Igazi lehetőséget abban látok, ha

önállóan, a többi társadalmi és kulturális rétegtől nem elkülönítve, de ezek hatásának figyelembe

vétele mellett mindenkor sajátos képződmény jellegére figyelve hasznosítjuk történeti jellegű

vizsgálatokhoz.

3.3.1 Tipologizálási kísérletek – a differenciálás lehetőségei

Distinkciókat kell tenni az egyes kalendáriumtípusok között, hiszen ahány kalendárium,

annyiféle ismeretet tartalmazhat, annyiféle kulturális közegből meríthet. E fejezet megírásának

nem titkolt célja, hogy eloszlasson olyan közkeletű általánosításokat, amelyek szerint a XIX.

század kalendáriumai a nemesi műveltségnek a megmerevedő, eltespedő, az állandóság múltjába

révedő aspektusát emelik ki,258 illetőleg rávilágítson, hogy a XVIII–XIX. század fordulója

kalendárium-irodalmának bizonyos tendenciózus jelenségei az egész hosszú XIX. század

kalendáriumirodalmával nem azonosíthatók.

A ponyva- és kalendáriumkutatás az elmúlt évtizedekben a XIX. század két különböző

kiadványtípusát részesítette előnyben. Körülbelül egyenlő arányban figyeltek a XVIII. századi

hagyományokat folytató, s nagyjából a XIX. század derekáig piacon levő úgynevezett

kiskalendáriumokra, amelyek elsősorban kisnemesi hagyományokhoz kapcsolódva mélyen

gyökereztek a korábbi századok irodalmi és kalendáriumi tradícióiban.259 Hasonló előszeretettel

foglalkoztak a XIX. század második felében piacra törő, és ott villámgyorsan vezető szerepet

szerző Bucsánszky Alajos vállalkozásával, majd a cégét átvevő Rózsa Kálmánnal. Az utóbbi

ponyváit és kalendáriumait leginkább mint negatív példát, a népbutítás különösen kegyetlen

eszközét emlegették. Az utókor értelmisége körében szokás volt a kapitalizmus szellemének

káros hatásai okán e céget kipellengérezni. Kitüntető figyelem kísérte továbbá a Bucsánszky

nyomában járó Bartalits Imrét, és kisebb részben a szintén ebbe a sorba illeszthető Méhner

Vilmost és vállalkozását. A ponyva kritizálása nagy hagyományokra tekint vissza, már a XIX.

század első feléből is ismerünk olyan folyóiratcikkeket, glosszákat, sőt, figyelemfelkeltő

258 Például Fenyő 1976, 128–129; T. Erdélyi 1970, 16, 24.
259 Lásd Szilágyi F. válogatását a győri kalendárium szövegeiből (1983).
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traktátusokat, röpiratokat, amelyek a kalendáriumok és ponyvanyomtatványok káros hatásait

ecsetelték.260

Való igaz, hogy a kalendáriumok ezt is jelentették. Ám ha alaposabban megnézzük őket,

ezek is tartalmazhatnak – sokszor nem is kis mértékben – olyan ismereteket, amelyek még a

korabeli elit értelmiség, vagy a középosztály körében is megállták volna a helyüket. Továbbá –

ahogy ezt már az elmúlt évtizedek kutatásai felfedezték – a kalendárium a reformkor utolsó két

évtizedében differenciálódásnak indult, s a különféle, az ország különböző részeiben

tevékenykedő kiadók egymástól igen eltérő szemléletmódjait tudhatta magáénak. Ráadásul az

egyes sorozatok gyakran váltottak szerkesztőt, sőt időnként kiadót is, s ez meglátszik az egyes

szövegeken, illetve a szerkesztés módján is. Kevés kivételtől eltekintve, a szakirodalom az egyes

kiadványok illetve az azokban megjelenő egyes szövegek, képek között nem tett lényeges

különbséget, nem ez lévén kutatása célja, nem végzett úgynevezett „szoros olvasást”. A dolgozat

által bemutatott téma igényeinek megfelelően a következőkben részletesen bemutatok néhány

kiadót, illetve áttekintem azok jellegzetes sorozatait. Néhány arra érdemes kötet teljes tartalmát is

megmutatom, illetve elemzem. A korszakolás mellett elengedhetetlen a tartalmi, valamint

társadalmi, és a társadalmi csoportokhoz, rétegekhez köthető műveltségi csoportok alapján

történő kategorizálása is. Ahol mód van rá, kitérek a korabeli irodalommal, irodalmi körökkel,

esetleg író egyéniségekkel, vagy sajtótermékekkel való kapcsolatokra is. Nem lényegtelen

ugyanis az sem, hogy a kiválogatott, honfoglalással kapcsolatos szövegek és képek hol és milyen

kontextusban, milyen más szövegek és képek társaságában jelentek meg.

3.3.2 Történeti alakulás – tartalmi szempontok

A ponyva, s a hozzá hasonló funkciójú egyéb kiadványok, így a kalendáriumok a XIX.

század folyamán jelentős átalakulásokon, módosulásokon mentek keresztül, amelyeket a hosszú

XIX. század forrongó társadalmának átrétegződései, újrastrukturálódásai mentén érhetünk tetten.

A kalendáriumok tartalma a kezdetektől elsősorban a kis- és középnemesség műveltségét

tükrözte, kiadói és szerzői pedig polgárok voltak.261 Míg azonban a XIX. század első feléig nem

csak alkotóik, hanem fogyasztóik zömét is a középrétegek adták, addig a XIX. század második

felétől más rétegek is bekapcsolódtak, integrálódtak az olvasók táborába. A parasztság széles

260 Pl. Edvi 1850; Bonyhádi 1859.
261 Dukkon 1988, Szelestei Nagy 1988.
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tömegei százezres nagyságrendben a jobbágyfelszabadítás után kerültek abba a helyzetbe, hogy

olvasmányokat vásároljanak maguknak. Korábban a nagy tömegeknek sem olvasni tudása, sem

pedig anyagi helyzete nem tette ezt lehetővé.262 A kalendárium az 1840-es évek folyamán

fokozatosan tömegtermékké vált.263 Ez a helyzet speciális, a parasztság kiszolgálására

szakosodott kiadók megjelenését vonta maga után, akik nagy példányszámban és olcsón

forgalmazták portékájukat. A legnagyobb vállalkozó Bucsánszky Alajos, illetve jogutódja, Rózsa

Kálmán volt. A cég az 50-es évektől, jól kihasználva a lehetőségeket piacvezető lett, s az is

maradt az I. világháború végéig.264 Őt követte Méhner Vilmos, majd az Athenaeum és a Franklin

Társulat.265 A kalendáriumot a szakirodalom a „nagy túlélő” jelzővel illeti, mivel

Magyarországon túléli a népies ponyvát, az I. világháború okozta óriási társadalmi és kulturális

átrétegződéseket, majd a két világháború között az elit, elsősorban a népi írók és falukutatók által

kínált néplapokat is.266 A kalendárium kiadása, forgalmazása és használata a II. világháború

végéig virágzott.

E dolgozat témája szempontjából, vagyis a honfoglalástörténetek popularizálódásában, és

népszerűségük járulékaként a nemzetépítésben, valamint a társadalmi rétegeknek a nemzetbe való

integrálásában betöltött szerepük szempontjából nem minden kiadó összes kiadványa érdemel

egyformán figyelmet. A következőkben azon sorozatok egy részének elemző bemutatását végzem

el, amelyeknek a honfoglalástörténetek népszerűsítésében nagy jelentősége volt. A bemutatást

néhány általános kalendáriumtörténeti jelenség ismertetése is kíséri a folyamatok érthetőségének

megkönnyítése céljából.

3.3.3 Tartalmi változások 1770 és 1920 között

A folklorisztikai megközelítés számára a XVIII–XIX. századi kalendáriumok elsősorban

társadalomtörténészek által végzett korszakolásának árnyalására, illetve más szempontok alapján

történő újragondolására van szükség. Saját korszakolásomban mindvégig támaszkodom a fent

részletesen ismertetett társadalomtörténeti munkákra.

262 Gellériné Lázár 1974–1975/I, 1236, 1238–1244.
263 Kovács I. G. 1989, 74; Vörös 1976, 128–130.
264 Kovács I. G. 1989, 113–195.
265 Gellériné Lázár 1984, 197.
266 Gellériné Lázár 1984, 196.
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A kalendáriumok néprajzi, folklorisztikai vizsgálata szempontjából két nagy korszak

felállítását látom szükségesnek, amelyet elsősorban külső, művelődéstörténeti,

társadalomtörténeti változásokkal összefüggésben a tartalmi arányok átalakulása indokol. Az

egyik 1770–1850 közé esik, a másik pedig az 1850–1920 között eltelt időszakot fedi le. A kutatás

kezdete, az 1770-es év mesterségesen kreált határ. A XVIII. század utolsó harmadától, ha nem is

pontosan 1770-től a közgyűjteményekben megtalálható kalendárium-anyag már megfelelő

mennyiségű ahhoz, hogy abból általános következtetéseket vonjunk le.267 Az ezt megelőző

időszakban a kalendáriumok fellelhetősége bizonytalan, sorozatokról szinte egyáltalán nem

beszélhetünk, a könyvtárak, múzeumok állományában található példányok sok esetben csonkák

stb. Az időhatárok kialakítását az is nehezíti, hogy sok kiadvány hosszú évtizedeket is megért, s

az imént felállított korszakhatárokat is átíveli. E két időszak különválasztását indokolja azonban

az, hogy hacsak részben is, de még egy-egy sorozaton belül is kimutathatóak a következőkben

vázolt változások.

1770–1850

Tér és idő

A nagy példányszámú és viszonylag nagy területen terjesztett kalendáriumok ebben az

időszakban a korszak uralkodó polgárvárosaiban készültek, nagy hagyományokkal rendelkező,

művelt, polgári környezetből származó, elsősorban német eredetű kiadódinasztiák műhelyeiben.

Legjelentősebbek a pozsonyi, kassai, nagyszombati, lőcsei, komáromi, győri, kolozsvári,

nagyváradi kalendáriumok, de számos kisebb hatókörrel rendelkező városka is adott ki

naptárakat.

Műveltségi szintek, differenciálódás

E korszak naptárai művelt polgári környezetből származnak. Olvasmányanyaguk, „a

korabeli műveltség esszenciális foglalata”,268 a célközönség műveltségéhez (városi polgárság és

nemesi középréteg) áll közel, tartalma nagy részét a polgárság és a nemesség által forgatott

olvasmányokból válogatja össze. A képlet azonban nem vezethető le egyértelműen a korabeli

nemesi átlag művelődéséből, olvasottságból, mivel az maga is differenciált, illetve

267 A kiindulópontot minden kiadvány esetében annak indulása, illetőleg az első fellelhető példánya adja meg.
268 R. Várkonyi 1984, 35.
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szempontjainknak megfelelően további árnyalásra szorul. A XVIII. század második és a XIX.

század első felének kalendáriumai még elsősorban a társadalom műveltebb osztályaival

érintkeztek, a magasműveltség lényegét foglalják magukba,269 de olyan műveltségi elemek is

megtalálhatóak bennük, amellyekkel a korabeli elit nem rendelkezett. Benda Kálmán meglátása

szerint a felvilágosodás térnyerése a nyomtatott művek közül elsőként a kalendáriumokban érhető

tetten.270 Ennek bizonyítására néhány példát magam is találtam. A nyugati felvilágosodás

intenzíven érdeklődött az emberiség eredete és története iránt, ugyanakkor ez az időszak a

modern felfogású evolúcióelméletek kialakulásának ideje is. Az érdeklődést a földrajzi

felfedezések és a tengerentúl őslakos népeivel való megismerkedés ihlették. A felvilágosodás

nagy szellemei, Voltaire, Montesquieu, sőt még Kant is foglalkozott a témával, hogy csak a

legfontosabbakat említsem. Korábban úgy tudtuk, hogy például Voltaire és a nemes vadember

képzetének nem volt különösebb visszhangja a korabeli magyar irodalmiságban.271 A korszak

kalendáriumaiban azonban számos érdekes cikket, sőt már-már tanulmányt találhatunk a témáról:

a „vadember” és a civilizált ember közti különbségről pédául a „Ki a’ barbarus?” című szöveg

tájékoztat 1799-ből.272

A kalendárium által hordozott műveltségi anyag minősége kiadványonként változik. Ez

elsősorban a kiadó, illetve ha van, a szerkesztő műveltségétől, iskolázottságától függ.

Mindenesetre annyi bizonyos, hogy a szerkesztői/kiadói, illetőleg a befogadói oldal műveltsége

és elvárásai között nincs még jelentős különbség. Mint azt a fentiekben már többször leírtam, a

kalendárium a XIX. század közepén indul jelentős mértékben differenciálódásnak, különböző

rétegek számára különböző típusai alakulnak ki, a folyamat kiindulópontja azonban – a korábbi

kutatók véleményétől eltérően273 – nem a XIX. század közepére tehető, hanem jóval előbbre

datálható.

A XVIII–XIX. század fordulójától a Landerer cég egymással párhuzamosan többféle

formátumú és tartalmú kalendáriumot is kiadott. E kiadványok tartalmi jellegzetességei

meglehetősen eltérőek. Az 1800-as évek elején három különböző sorozatot is elindított. A

Magyar és Erdély országi nemzeti kalendáriom példányait az 1801–1834 közötti időszakból

269 R. Várkonyi 1984, 35–36.
270 Benda 1988, 106.
271 Lásd Bíró 20034 (1994), 149.
272 Megjelent: Pesthi ó és új módi magyar kalendáriom. Pesthenn, ’s Po’sonybann Patzkó Ferentz betűivel ’s
költségén. A cikk teljes szövegét közlöm: Mikos 2004, 180–181. További példák ugyanott, 175–183.
273 Cserbák 1988, 38–48; Kovács I. G. 1989, 73–75.
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ismerjük. A kiadvány nagyalakú, s bár hosszú élete során tartalmában többször is bekövetkezett

némi átrendeződés, mindvégig dominál markáns ismeretterjesztő jellege, amely kezdetben

történelmi, a 10-es évektől inkább gazdasági jellegű. A Leg-újjabb Magyar Ország’ Fő Buda

Városi új és ó magyar kalendáriom vélhetően 1805 és 1844 között jelent meg. Kisalakú, ennek

ellenére fontos feladatának tartja a történelmi és gazdasági ismeretterjesztést, emellett azonban

szórakoztató olvasmányok töltik ki legnagyobb részét. 1824-ben még egy sorozatot indított a

kiadó, amely csak néhány évfolyamot élt meg Kis magyar kalendáriom címmel, s szinte

kizárólag szórakoztató olvasmányokat közölt. Mindhárom kiadványban nagy a különböző

hasznos információknak: postajáratok, vásárok jegyzéke stb. terjedelmi aránya. A célközönség, a

potenciális befogadók igényei (a kisebb kalendárium olcsóbb, így kispénzű, alacsonyabb

társadalmi státusú olvasók vásárolják, míg a nagyobb terjedelműeket a módosabbak)274 kisebb

szerepet játszanak az egyes kiadványok közötti különbségek kialakulásában, talán inkább eltérő

érdeklődésű olvasói csoportoknak igyekezett kedvezni a kiadó a különböző sorozatok

megjelentetésével. Emellett bizonyos témák több típusban megtalálhatóak, például a történelmi

ismeretterjesztés a kis és a nagy kalendáriumban egyaránt nagy jelentőségű.

Általános tartalmi arányok

Fontos a tények ismertetése, a mindennapi élettel kapcsolatos információszolgáltatás.

Szinte valamennyi kalendárium tartalmazza az uralkodócsalád genealógiáját, s számos kiadvány

a magyarországi státusok jegyzékét is, amelyben felsorolták a különböző egyházi és világi

méltóságok nevét. Közlik az éves vásárjegyzéket, a postákat, jelen van még az asztrológiai alapú

jövendölés, bár ennek részaránya a korszak folyamán fokozatosan csökken, míg végül teljesen

jelképessé válik. (Tökéletesen azonban a század végéig sem kopik ki, s csak a kalendárium

megszűnésével együtt tűnik el végleg.) Ezen túl a különböző hasznos, szórakoztató és

ismeretterjesztő anyagok meglehetősen tarkán, keveredetten jelentkeznek. Bizonyos

kalendáriumok tartalmaznak úgynevezett „gazdasági jegyzékek”-et, hasznos mezőgazdasági,

életvezetési, egészségügyi, háztartási tanácsokat a virágmagvaktól a gyertyaöntésen át a bolhák

elleni védekezés lehetőségének különféle módozataiig. Másokban a szórakoztató, vagy történelmi

ismeretterjesztő anyagok szerepelnek nagyobb arányban.

274 Cserbák 1988, 37–48.
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Folklór

A szórakoztató és ismeretterjesztő anyagokban számos, a fentiekben részletesen ismertetett

folklór-műfaj jelenlétével is számolni kell. Nem világos azonban, hogy ezek a témák / szüzsék /

motívumok hogyan kerültek oda. A kalendáriumokba bekerülő szórakoztató olvasmányok három

forrásból származhattak. 1. Népköltészeti vagy közköltészeti alkotások.275 Utóbbiakra is jellemző

a változatképződés jelensége. 2. Más írásos termékekből: szépirodalmi művekből, történeti

munkákból stb. ollózott anyag. Szépirodalmi alkotásokat tekintve ebben az időben a versek, lírai

alkotások aránya a legnagyobb. A legnépszerűbb szerzőnek (a ma kanonikusnak számító alkotók

közül) egyértelműen Csokonai Vitéz Mihály számított, mellette Czuczor Gergely276 népdalainak

jutott a legnagyobb tér. 3. Kifejezetten a kalendárium számára készített anyag, amelyet a

nyomdász vagy szerkesztője maga írt. A szerzők neve ebben az időszakban még nagyon ritkán,

jobban mondva szinte alig szerepel a cikkek, vagy irodalmi jellegű alkotások végén. Említést

érdemel továbbá a fordítások lehetősége is, hiszen a kalendáriumok kialakulásának korától

kezdve a nyomdászok sok olvasmányanyagot emeltek át külföldi kiadványokból.

A történelmi ismeretterjesztés jellegéről külön is érdemes beszélni, mivel e témát tekintve a

korszakban jelentős változásokat tapasztalhatunk. A XVIII. század, sőt az ezt megelőző időszak

naptárainak jellegzetes eleme az úgynevezett krónika vagy kronológia, amely az egyetemes

illetve magyar történelem fontos politikai eseményeit tartalmazza évszámokban, a korban

előszeretettel használt történeti munkák kivonataiként. Egy-egy jelentős évszám után egy-két

mondatos összefoglalás áll.277 Ez az ismeretterjesztési forma a XIX. század első évtizedeiben

fokozatosan kikopott a kalendáriumokból, s bővebb történelmi elbeszélések váltották fel. Ezek

terjedelme az egy-két oldalas és a hosszabb, folytatásokban jelentkező beszámolók között

változott.278

275 A közköltészet kifejezést a szó folklorisztikai értelmében, Küllős Imola definíciója szerint használom: 2001, 7–55,
az irodalomtörténet szóhasználatában ugyanis egészen mást jelent.
276 Czuczor népdalainak folklorizálódásában a populáris olvasmányoknak kitüntetett szerepe lehetett, ennek oka
részben az, hogy maga is kalendarista volt. Lásd Tóth D. 1960, 647–648. Vö. Mózer 2000.
277 A krónika a XVII. században került a kalendáriumokba, a csillagjósláson alapuló háborús jóslatokat váltotta föl.
Az első egy 1613-as debreceni kalendáriumban látott napvilágot. (Szilágyi F. 1983, 402.).
278 A legkésőbbi kronológiát a kassai Werfer Kiadó A’ magyar házi-barát. Közhasznú házi ’s gazdasági
kalendáriomának 1830-as évfolyamaiban találtam „Magyarország korkönyve. A legjobb kútfők után” cím alatt. A
hosszabb, folytatásokban megjelenő történelmi ismeretterjesztésre az egyik talán legkorábbi példa a pesti Trattner
Mátyás műhelyében nyomtatott Magyar-országi ó, és új kalendáriom, mely az 1799-es évfolyamtól kezdődően
folytatásokban közölte „Ditső Nemzet” címmel Magyarország történetét, egészen 1813-ig. Erről bővebben később
lesz szó.
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Műfajok

Epikai tarkaság jellemző a kalendáriumokra ebben az időszakban, ami igaz mind a

folklórjellegű, mind az egyéb alkotásokra egyaránt. A leggyakoribb műfajok (a dalműfaj mellett)

a rövid próza különböző típusai, amelyek legnagyobb része anekdota, vagy olyan rövid történet,

amelyek szerkezetükben annak rövidségét, csattanóra élezettségét tartják mintának. A látszólag

anekdotikus történetek mögött azonban számos monda-szüzsé is helyet kap. Leggyakoribb a

történeti monda, de akad néhány eredetmagyarázó is. Emellett nagyon gyakoriak a különböző, az

anekdotával valóban rokon műfajok, a trufa, tréfa, sőt a vicc is. Az egyes szövegek egymáshoz

való viszonyát, elrendezését is a tarkaság szóval jellemezhetjük leginkább. A mese műfaját ebben

a korszakban még szinte kizárólag a példázatos állatmese, illetve annak irodalmias változata, a

fabula képviseli. Ez meglehetősen gyakran fordul elő, s léteznek verses feldolgozásai is. E

korszak kalendáriumainak jellegzetes műfaja továbbá a találós kérdés, vagy találós mese, ahogy

akkoriban előszeretettel nevezték. A kisműfajokat a szólás, közmondás és az aforizma egyaránt

képviseli, szintén eklektikus elrendezésben. Nem ritkák továbbá a lírai alkotások sem, ezek egy

része műköltészet. Előfordulnak valódi népdalok is, illetve olyan szövegek, amelyeket ma

népdalként, parasztdalként tartunk számon, s amelyekről elképzelhető, hogy a XVIII–XIX.

század fordulóján még több társadalmi, műveltségi réteg körében is ismertek voltak. A szerkesztő

sok esetben nem tudja különválasztani őket, s népies műdalokkal vegyesen jelenteti meg a

„pórdalok”-nak nevezett alkotásokat.279

Összességében elmondhatjuk, korszakunkban a kalendárium még intenzív viszonyban van

a szájhagyománnyal, s a korabeli elit alatti műveltségi rétegek számos folklorisztikus

jelenségének lenyomatát adja. Meglehetősen nagy a variációkban létező anyag aránya azon

alkotások esetében is, amelyek a népköltészeti gyűjteményekből ismert folklóralkotásokkal nem

mutatnak rokonságot. A valódi népdalok kalendáriumokba való beemelődését tekintve az 1850-es

évek jelentik a csúcspontot, amely az irodalmi népiesség térnyerésének ideje is egyben. A már jó

néhány évtizede megjelenő budai, komáromi stb. kis kalendáriumokban is rengeteg népdalt,

illetve ma népdalként számon tartott szöveget találunk.

1850–1920

279 Vö. Paksa Katalinnak a XIX. század 30-as éveitől megjelenő kottás dalgyűjteményekről tett hasonló
megállapításaival (1999, 12–13.).
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Tér és idő

Két egymással párhuzamosan ható tendencia figyelhető meg. 1. Több nagy tradícióval

rendelkező, s a populáris kiadványok nyomtatásában és terjesztésében korábban is nagy szerepet

vállaló vidéki kiadó teszi át székhelyét Budára, vagy Pestre, mivel többen az 1850-et megelőző

években vagy évtizedekben fellendülő vállalkozások művelői közül az egyre inkább az ország

centrumát jelentő két városban remélnek jobb megélhetést: Landerer Pozsonyból Budára, majd

Pestre, s a vállalkozását nem sokkal korábban indító Bucsánszky Pozsonyból szintén Pestre

költözik. Rajtuk kívül is sorra alakulnak a későbbi főváros területén a már szinte kizárólag nagy

példányszámú olvasnivalót kínáló cégek, amelyek országos hatókörrel terjesztik portékájukat. 2.

A korábban kevésbé iparosodott kisvárosokban, regionális központokban alakuló, megerősödő

nyomdák az előbbieknél kisebb példányszámban és hatókörrel terjesztik ugyan kiadványaikat, de

szűkebb környékükön nagy jelentőségre tesznek szert a populáris olvasmányok forgalmazásában

(Szeged, Eger, Miskolc stb.).

Említést tettem már a fentiekben arról, hogy az 1850-es évet követő időszakban a

tömegkultúra térnyerésével számolhatunk. E jelenség nagyban befolyásolja a kalendáriumok

alakulását: megváltoznak a belső tartalmi arányok, a méret, s ezzel összefüggésben a tartalom is

átalakul, illetve speciális kalendáriumok jelennek meg. A hagyományos keretek, az elrendezés és

az arányok felbomlása jellemzi az időszakot, évszázados tradíciók megszűnését tapasztalhatjuk.

Számos új forma, például egyre több úgynevezett „humorisztikus” naptár is megjelenik, illetve

korábban marginálisnak számító jelenségek fokozatosan egyre nagyobb jelentőségre tesznek

szert.

Társadalmi bázis, műveltségi szintek

A legszembetűnőbb jelenség ebben az időszakban a legszélesebb társadalmi bázison, a

parasztok körében terjesztett és immáron meg is vásárolt kalendáriumok tartalmának végső

elszakadása az azt használóktól, vagyis a folklór és írásbeliség kapcsolatában előfeltevéseinkkel

ellentétes tendenciákat figyelhetünk meg. Miközben a populáris olvasmányok egyre több paraszti

olvasóval büszkélkedhetnek, azokba egyre kevesebb szöveg kerül közvetlenül a

szájhagyományból. Mind külső, mind belső kolportálódás jellemző, a kalendárium a szó szoros

értelmében ponyvára kerül, meghatározó szervező elve az úgynevezett nyílt irodalmi kánon lesz,

tartalmában pedig a korabeli tömegkiadványok egyéb típusaival mutat rokonságot. Egyre

nagyobb arányban szerepelnek kifejezetten a kalendáriumok számára készített szövegek a
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szórakoztató-ismeretterjesztő olvasmányanyagban, s nem ritka a hazai sajtótermékekből, illetve a

tömegirodalom egyéb típusaiból való ollózás sem.280 A kalendáriumok és ponyvanyomtatványok

között nagy az átjárás, sok esetben azonos szövegek, képek kapnak helyet bennük. Az

elsődlegesen a kalendárium számára készült szövegek legnagyobb arányban a kisalakú, tehát a

legalacsonyabb réteg számára készült kiadványokban szerepelnek. Immáron nem közvetlenül a

folklórból, illetve a népi kultúrából származó elemek gyakorisága, hanem a kalendáriumokat

készítők által a népnek szánt és népiesnek ítélt szövegek megjelenése jellemző.281 E jelenség sem

tekinthető kizárólagosnak, hiszen számos olyan kalendárium-sorozat van, amely nagyjából

azonos szerkesztési elveket követve a XIX. század elejétől a korszakhatárt átívelve az 1900-as

évek derekáig megjelent.282

Nem ritka, hogy elit irodalmi művekből emeltek be, sokszor erősen átalakítva a részleteket

a szórakoztatónak szánt olvasmányanyagba.

Folklór

A naptárak nem maradnak érintetlenek a kor szellemiségét átható népiességtől, a

romantikus népdalirodalom első-, sőt másod- és harmadvonalától sem.283 E jelenség azonban

egészen más megközelítést igényel, mint a korábbi korszak naptárainak népdal és népies

műdalközvetítő szerepe. A népiesség, a népi irodalom termékeinek térnyerése a kalendáriumok

lapjain már a XIX. század elején elkezdődik, s a század folyamán hosszabb fejlődési utat jár be.

Legérdekesebb az irodalmi népiességnek a kalendáriumba való beemelődése szempontjából

azonban az, hogy a XVIII–XIX. század fordulóján a népdalok és népies műdalok feltehetően

szervesen beépülnek a kalendáriumokba az azt gyártó és forgató köznemesi-honorácior ízlésnek

köszönhetően. E réteg maga is ismerte, használta e műveket – gondolok itt a kéziratos

énekeskönyvek, a diáriumok nagy divatjára.284 A XIX. század közepétől, különösen az 50-es

években azonban már tudatos népnevelésről, ismeretterjesztésről és ízlésformálási igényről is

lehet  beszélni,  amely  a  művelődési  elitből  táplálkozik.  Ezt  a  60-as  évektől  az  irodalmi  élet

másod- és harmadvonalának képviselői által írott, a népieskedők, Petőfi-epigonok szövegeinek

280 Előző korszakunkban a külföldi sajtótermékekből és kalendáriumokból fordított anyagok jelenléte volt döntő
fontosságú (Szilágyi F. 1983, 404.). Ennek oka elsősorban az, hogy a korabeli sajtó kifejezetten elit jellegű volt, a
magas műveltséghez kötődött, s nem a tömegek igényeit szolgálta. Vö. Kókay 1983.
281 Lásd Kovács már idézett fejezetét Tatár Péter munkásságáról (1989, 139–146.).
282 Legjellegzetesebb példája e jelenségnek a komáromi Weinmüller cég kisalakú kiadványa: Komáromi új és o
kalendáriom (1799–1863).
283 Az irodalmi népiességről általában: Horváth J. 19782 (1927); Nacsády 1961.
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kalendáriumokba való beemelődése váltja fel. A XIX–XX. század fordulóján ugyan kis mértékű,

de nyomon követhető visszatérés tapasztalható a szájhagyományhoz. Ekkor már valódi folklór-

gyűjtésként, folklór-adatként interpretált szövegek, például helyi mondák is olvashatóak,

különösen vidéki kalendáriumok lapjain. Összességében azonban ebben az időszakban tehát

megszűnik a kalendáriumok közvetlen kapcsolata a folklórral, s a populáris irodalomba az elit

szűrőjén át érkeznek a folklór (vagy folklór-jellegű) szövegek. A folklór és a populáris irodalom

kapcsolatát tehát folyamatos átrendeződés jellemzi, amelyben a műveltség legfelső rétegét uraló

tendenciák, valamint ezek a középosztály által leképzett változatai, elsősorban az irodalmi

népiesség határoz meg.

A folklorisztikai vizsgálódás látószögéből nem hiányozhat a folklorizmus kérdésköre

sem.285 A fentiekben utaltam már a XIX. századi kalendáriumok gazdag szépirodalmi anyagára,

valamint a kalendáriumok lapjain a népköltészet és az irodalmi népiesség dialógusára. A

folklorizmus jelenségére kalendáriumainkban eddig elsősorban a XX. század első felének

vonatkozásában végeztek kutatásokat.286 Nem elhanyagolható e szempontból a XIX. század

második fele sem. A népköltészet felfedezésével, a gyűjtések megindulásával párhuzamosan

felmerült a polgári környezetben való terjesztés, népszerűsítés igénye is.287 Az irodalmi népiesség

és a mai tudományos fogalmaink szerinti népköltészet dialógusának gyakorlata szintén kutatható

a kalendáriumok segítségével. E korszak vonatkozásában elsősorban azt a folyamatot érdemes

megvizsgálni, hogy az elit milyen képet alakít ki magában a népköltészetről, s ennek nyomán

hogyan alakul az 1850-es és 1860-as évek irodalmi gondolkodása (Petőfi-epigonok,

népieskedők), majd e folyamat hatásai miképpen csapódnak le a populáris kultúrában, amely bár

a műveltség vezető tendenciái befolyásának kitett, de mindamellett autonóm létmódú. Utóbbi

jelenség ugyanis a folklorizmus előfutárának is felfogható.

Az elit népiessége és a folklór közötti statikus oppozíciót érdemes volna feloldani, s további

szintekkel, átmeneti jelenségek bemutatásával árnyaltabbá tenni. A kalendáriumok 1850 utáni

történetében még egy további, a folklorisztika számára érdekes jelenséget lehet megfigyelni. Az

irodalmi népiesség kispolgári jellegű, kifejezetten kalendáriumokon és ponyvákon virágzó, már

Kovács I. Gábor által ismertetett, s elsősorban művelődésszociológiai szempontból vizsgált

284 Bán–Julow 1964; Bán 1964; Komáromy 1992.
285 A fogalom meghatározását lásd Verebélyi 2002.
286 Lukács 1973, Viga 1976. A folklorizmus és a XX. századvégi sajtó kapcsolatát vizsgálta Niedermüller Péter
(1985).
287 Viga 1976, 212, 218, 223.
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jelenségét az 50-es és a 60-as években figyelhetjük meg. Tatár Péter és névtelen kortársai az elit

műveltségeszményének bizonyos fokú ismeretével rendelkeztek, míg a népköltészetről s

általában a népről feltehetően felszínes ismereteik voltak, s a költészetről alkotott elképzeléseik

határozottan piaci alapokon álltak.288 Teljesítményüket inkább mennyiségi, mint minőségi

kategóriákkal mérhetjük. A dualizmus korában e bértollnokok helyét az irodalmi élet második,

harmadik vonalának szerzői vették át.289 Az irodalmi népiesség és a folklorizmus közti érzékeny

határt, illetőleg hasonlóságot jól lemérhetjük a XIX. századi kalendáriumainkban megjelenő

népies alkotásokon.

Műfajok

A hosszabb szépprózai alkotások, elitből beemelt illetve kifejezetten a kalendárium

számára készített, a korábbiaknál terjengősebb elbeszélések, novellák, folytatásos regények

megjelenése a legszembetűnőbb újdonság ebben a korszakban. Emellett a sztereotípiák,

különösen idegen, távoli, egzotikus népekkel, kultúrákkal kapcsolatos, a sajtó színes híreire

emlékeztető beszámolók térnyerése jellemző. Poétikai szempontból bizonyos műfajok

egyszerűsödését, egysíkúvá válását tapasztalhatjuk. Gyakoriak maradnak továbbra is a rövid,

csattanóra élezett történetek, elsősorban az anekdoták, de nagyobb teret nyer a vicc, sőt a legtöbb

műfaj formailag is, szerkezetileg is a viccre igyekszik hasonlítani. Egyre gyakoribb lesz a

korábban nem jellemző kissé durva élcelődés, bizonyos társadalmi csoportokon, nemzetiségeken

való gúnyolódás direkt formája. A más etnikumok, leginkább a cigányság, később egyre inkább a

zsidóság külső sajátosságaira, eltérő beszédmódjára, szokásaira való rácsodálkozás már korábban

is nagyon gyakori volt a kalendáriumok lapjain, viszont nem volt egyértelműen negatív előjelű. A

cigány a korábbi korszak vicceiben, mulatságos adomáiban legalább olyan gyakran játszotta az

urakat is megtréfálni képes furfangos fickó, mint a rászedett fajankó szerepét.290 Ez  a  jelenség

összefügghet azzal is, hogy amint a fentiekben már leírtam, e korszakban válik egyre fontosabbá

a paraszti ízlés kiszolgálása, azzal összefüggésben, hogy a nagylélekszámú parasztság is

bekapcsolódik a kalendáriumot vásárlók táborába. A kiadók elsődleges célja az volt, hogy a

kiadvány megfeleljen az ő elvárásaiknak, pontos ismeretek hiányában azonban csak

elképzeléseikre hagyatkozhattak. Elsősorban mindenki által ismert sztereotípiákból merítettek,

288 Tatár munkamódszeréről, poétikájáról és plagizálási szokásairól Békés 1966, 181, 229, 270–273.
289 Vö. Szilágyi M. 2001. Lisznyai Kálmán a XIX. század 60-as éveitől kezdődően rendkívül népszerű kalendáriumi
szerző, s az is maradt egészen a századfordulóig, tehát jóval halála után is.
290 Vö. Szilágyi F. 1983, 414–415.
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nem lévén más tapasztalat, vagy igény elmélyültebb ismeretek szerzésére. A sztereotípiákban a

paraszt, akárcsak a paraszti humor durva, vaskos, helyenként obszcén. Nem csodálható hát, ha a

kalendáriumaink lapjain a vicc, az élc is egyre inkább ebbe az irányba fejlődik. Különösen igaz

ez a megállapítás az egyre népszerűbbé váló úgynevezett „humorisztikus” naptárakra. E

sorozatok kizárólag a mulattatás céljának kívántak megfelelni, minden más műfaj, illetve

ismeretanyag vagy hiányzott belőlük, vagy marginális pozícióba került. Fejlődésük párhuzamba

állítható a korszakban divatos élclapokkal, hiszen a korszak kalendáriumainak a sajtóval szoros,

intenzív kapcsolata volt.291

A kiadók előszeretettel idézik saját magukat, egyazon kiadó kalendáriumaiban akár egy

évszázados különbséggel is megjelenhet ugyanaz, vagy egymásra nagyon emlékeztető szöveg

illetve metszet. Nem ritka továbbá az egymástól való ollózás, ha tetszik plágium sem, amit a

populáris olvasmányok nem vesznek túl komolyan.292 Az irodalmi élet nyílt kánonába tartozók

körében a szerzői jogok tiszteletben tartása a reformkor elejének egyik kitüntetett művelődési

programja volt, amely az 1820-as évek során zajlott úgynevezett iliászi-pör hatására nyert

létjogosultságot,293 ám még sokáig nem érintette a populáris írásbeliséget. A kalendáriumoknak

és ponyváknak még a XX. században is meghatározó szervező-szerkesztő elve a különböző

kulturális szintek írott – és nem csak írott – szövegeiből való ollózás. A köznép számára készült

olcsó nyomtatványokon való megjelenéskor a szerzői jogokat egyáltalán nem vették

figyelembe.294 Hozzá kell persze tenni, hogy a plágium kifejezést nem szabad nagyon szigorúan

venni, illetve nem lehet a XXI. századi szóhasználattal azonosítani. A mindenkori műveltség

legfelső szintjét uraló tendenciák a lappangó kánont jóval lassabban érték el, s a műveltség

elitjének fejlődése a társadalmi és műveltségi ranglétra fokain lefelé haladva egyre lassult. A régi

és kortárs populáris irodalom javainak egymás közti cseréje a lappangó kánon

konzervativizmusának, megőrző szerepének letéteményese, egyben hű tükre az alacsonyabb

társadalmi rétegek, így a népi kultúra illetve a szájhagyomány az elitéhez képest lényegesen

lassabb változásának.

XIX. századi kalendáriumaink nagyon sokféle társadalmi és műveltségi hagyománnyal

érintkeztek, számos csoport kulturális hozadékával rendelkeztek. A szóbeliséggel és a kéziratos

291 Vö. Buzinkay 1983.
292 A forradalom utáni időszak ponyvaírásának „módszeréről” Békés 1966, 279; 286–287; 294; 297; 341; 356–357;
391–392. Pogány 1978, 12.
293 A vita dokumentumait lásd Szalai 1980, 565–580.
294 Vö. Pogány 1958, 72.



93

irodalommal is kapcsolatban állottak, de intenzíven érintkeztek a magas irodalommal és

műveltséggel is. Ám azt utólag nehéz kibogozni, hogy egy adott szöveg honnan került a

kalendárium lapjaira, s hogy a hagyomány – szóbeli vagy kéziratos – volt-e nagyobb hatással a

kalendáriumokra, vagy fordítva, a kalendárium befolyásolta-e inkább a szóbeliség, a

néphagyomány változását, fejlődését. Feltételezhetően a két ellentétes irányú folyamat együttes

hatásával kell számolni. A kalendáriumok vizsgálata során így minden adat felhasználásánál

alapos kontextus-vizsgálatot kell végezni. Sokat elárul ugyanis, hogy egy adott szöveg melyik

kalendáriumban és milyen környezetben – vagyis milyen egyéb szövegek között – látott

napvilágot.

3.3.4 Nagy dinasztiák – kis mesterek

Trattner, Trattner és Károlyi

A legrészletesebben a bécsi származású Trattner családnak a XIX. század első felében

megjelent kalendáriumait elemzem, ugyanis ezek alapján kaphatjuk a legaprólékosabb,

legárnyaltabb képet a kalendárium-irodalom kulturális szélsőségeket integráló szerepéről,

valamint a magasműveltség, a közköltészet és a folklór dialógusáról a XIX. század első felének

kalendáriumi hagyományában.

Előljáróban fontos elmondani, hogy az osztrák származású Trattner családnak nagy

jelentősége volt a magyar nyelv, irodalom és kultúra reformkori terjesztésében. A cég a kor

szépirodalom- és újságkiadásában vezető szerepet játszott, jó kapcsolatot tartott fenn a kor jeles

irodalmáraival, például Kazinczyval. Itt készült egyebek mellett a Hazai Tudósítások,  a

Szépliteraturai Ajándék, az Élet és Literatúra valamint a Tudományos Gyűjtemény is.295

Először a kiadó jelentős tiszti címtárat, valamint sok egyéb hasznos és aktuális információt

tartalmazó, nagy formátumú kiadványáról lesz szó. Trattner terjedelmes, nyolcadrét Közhasznú és

mulattató Hazai Magyar Nemzeti Kalendárioma függelékének jelentős része hasznos ismereteket,

tehát teljes tiszti címtárat, sok évfolyamában statisztikai adatokat, emellett postakocsi, később

vasúti menetrendet stb. tartalmazott. Évente csupán néhány oldalt kitevő szórakoztató és hasznos

olvasmányai viszont igazi kuriózumot jelentenek a néprajzi, valamint művelődés- és

irodalomtörténeti kutatás számára. A sorozat 1815 és 1916 között jelent meg, több mint száz
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évfolyamával szinte egyedülállónak tekinthető. A Trattner és Károlyi nyomdát 1867-ben, Károlyi

István halála után örökösei eladták Bucsánszky Alajosnak, tőle később veje, Rózsa Kálmán vette

át cégét. A „közhasznú kalendáriom” kiadását ezek a történések ugyan nem szakította meg, ám

karakterét megváltoztatták. Az átvétel évében még Bucsánszky is megjelentetett benne

szórakoztató és hasznos olvasmányokat, ezeket azonban az évek során egyre szaporodó

hirdetések teljesen kiszorították.296 Kultúrtörténeti szempontból tehát csak a kiadvány 1868-ig

tartó időszaka érdekes. A sorozat valamennyi darabja megtalálható a fővárosi

közgyűjteményekben, így ebből a szempontból is egyedülálló.297

A kiadványok évről évre tartalmaznak anekdota- és líra-fejezeteket, az előbbiek a tréfás

rövid történetek mellett aforizmákat és találósokat is közölnek, s a rövidpróza-fejezet egészen az

1860-as évekig szinte minden kötetben megtalálható. Emellett azonban a különböző évjáratok

egyéb hasznos és szórakoztató olvasmányokat is közölnek. Párhuzamban a kéziratos füzetek

hasonló funkciójával a reformkor végéig szinte minden kalendáriumban megjelentek gyakorlati

életvezetési, gyógyászati, háztartási és gazdálkodási ismereteket, tanácsokat tartalmazó

fejezetek.298 Emellett különböző, elsősorban történelmi-ismeretterjesztő, illetve hosszabb

terjedelmű vegyes prózai szövegek teszik ki a függelék jelentős részét.

A teljesség igénye nélkül ismertetem a függelékek néprajzi, művelődés- és

irodalomtörténeti szempontból legfontosabbnak tekinthető szövegeit. Az első évfolyamok

viszonylag terjedelmes és igen színvonalas történelmi ismeretterjesztő fejezeteket tartalmaznak a

magyar honfoglalás hőseiről, Árpádról, Lehelről, valamint első királyainkról, Szent Istvánról,

Szent Lászlóról stb. A mondanivalót igényes fametszetek illusztrálják.299 Az 1810-es években

295 Végh 1976, 52–55.
296 Erről részletesebben lásd Cserbák 1988, 154–156; a kiadó történetéről információkat közöl még Pilinyi 1994,
106–109.
297 Az 1818-as és 1819-es évfolyam kivételével valamennyi megtalálható az Országos Széchényi Könyvtárban, ám
az ott hiányzó két példány (egyéb kötetekkel együtt) a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében is
olvasható.
298 Vö. Komáromy 1992, 10, 42–48. Jelen dolgozat kereteit szétfeszítené a téma alaposabb tárgyalása a
kalendáriumok vonatkozásában. Vö. Ujváry 1980.
299 1815-ös évfolyama Lehel történetét és portréját tartalmazza, az 1816-os évfolyam Árpádról szóló fejezetet közöl
szintén metszettel színesítve. Az 1817-es évfolyam Keve. A’ Hunnusok’ vagy Magyarok’ első Fejedelme címmel
közöl hosszabb szöveget. 1820-ban Szent László, Magyar Ország nyólczadik Királyának Élete címmel olvashatunk
történelmi ismeretterjesztő fejezetet. Kálmánról és Máriáról, Magyarország királynéjáról az 1821-es, Szent István
királyunkról az 1822-es évfolyamban olvashatunk. A sort még folytathatnánk. Elemzésüket lásd később.
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több évfolyam is közöl Galeottótól származó Mátyás-történeteket.300 1830-ban Bethlen Gáborról

és  Török  Bálintról  olvashatunk.  Az  anekdoták  között  is  érdemes  szétnézni,  mert  fontos

kultúrtörténeti adatokhoz juthatunk. 1831-ben a „Nagy Idai szerencsétlen harcz”-ról

olvashatunk.301 A kalendáriumok nagyon vegyes és gazdag művelődési forrásvidékébe, valamint

a századközép gyors, szinte viharos változásába nyújt betekintést ez az adat. A népszerű téma

kifejezetten közköltészeti-ponyvai jellegű feldolgozásának megjelenését ugyanis csupán tizenöt

év elteltével követi Garay János A’ nagyidai vajda című balladájának feltűnése 1848-ban.302

A történelmi ismeretterjesztés és anekdotázás mellett jelentős prózai műfaj a mese. Az Ezer

egy éjszaka, Arab Regék…-ből több évfolyam is válogat.303 Az 1834-es évfolyam az 1829-es

Muzárion/ Élet és Literatúra három meséjét, „A’ Farkas Nemzetség”, a „Tyúkom-Búkom” illetve

a „Tündér Ilona” címűeket közli. Nagyon érdekes, hogy miközben a literátorok parázs vitát

folytatnak a mese műfajának hasznosságáról és szükségességéről, aközben a leginkább a piaci

igényekre fogékony kiadó azonnal felismeri, hogy az ő közönsége bizonyára érdeklődni fog az

ilyesfajta szövegek iránt.304 Az 1851-es évfolyam – megtévesztő módon – „Nép-mondák” cím

alatt két további mesét tartalmaz.305

Trattner kalendáriumában a legsokoldalúbb, s művelődési hovatartozását tekintve

legszínesebb a lírai rész. „Elegy tárgyú dalok” cím alatt az 1810-es évektől a legkülönfélébb

versek és dalok jelentek meg. A címben ígérteknek megfelelően egyaránt olvashatunk valódi

népdalokat, közköltészeti alkotásokat és jeles költőktől származó verseket. A közköltészeti

illetőleg kollégiumi diákköltészeti szövegekre példa mindjárt az első évfolyamban megjelent

300 1816, 1817, 1818, 1819. Mátyás király egyébként a kalendáriumok legnépszerűbb történelmi alakja, Trattnernél
való szereplése tehát nem rendhagyó. Az 1838-as, 1839-es, valamint 1840-es évfolyamok közlik a cinkotai kántor
történetét is.
301 A közköltészet valamint a ponyvairodalom cigány témájú szövegeiről Küllős Imola több művében is alapos
áttekintést és elemzést adott (például 2004, 195–228.).
302 Vö. Szilágyi M. 1995/96. 1–4. Arany művének előzményeit elemezve Szilágyi Márton is használ kalendáriumi
adatot. Megjegyzendő, hogy a témának számos további feldolgozása kapott helyet a korszak különböző
kalendáriumaiban, így az is feltételezhető, hogy a reformkor időszakában a társadalom középső rétegeiben a történet
általánosan ismert lehetett. Például az alább bemutatni szándékozott, szintén Trattner-féle Magyar Hazai Vándor
1835-ös évfolyamában is van egy rövid, csattanóra élezett, tulajdonképpen viccnek tekinthető feldolgozása.
303 1831, 1832, 1833.
304 A Muzárion meseközléseiről illetve azok irodalom-, és kritikatörténeti hátteréről lásd Gulyás 2006.
305 A népmonda kifejezés ekkor még vonatkozhatott mesére is, ugyanis nem volt egységes terminológia a
népköltészeti műfajok elkülönítésére, az csak a Grimm-testvérek műveinek hazai recipiálódása, tehát a 40-es évek
irodalmi népiességének köszönhetően indult meg (Landgraf 1997, 15–16.), és egészen a század végéig tartott. A
népmondákat kezdetben regeként nevezték meg (pl. Kőváry Lászlónál, lásd Landgraf 1997, 29.), ez a kifejezés
azonban egybevágott egy irodalmi műfaj, nevezetesen a történelmi témájú, románcos történet műfaji
megnevezésével (lásd Szajbély 2005, 369–388.).
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„Vígan élem világom” kezdetű, cím nélküli mű, amelynek szinte szó szerint megegyező

párhuzamát megtalálhatjuk Bán Imre és Julow Viktor antológiájában is.306

Fogalmi szempontból is változatos képet kapunk a „közhasznú kalendárium” segítségével a

korabeli átlagos műveltségű emberek irodalmi tájékozottságáról. A dal-fejezet az 1820-as évektől

szinte minden évben más-más cím alatt jelenik meg. 1820-ban és 1821-ben „Magyar Dallok”-at,

1823-ban, sőt 1842-ben azonban „Köznép Dallai” címet találhatunk; 1824-ben egyszerűen

„Mulattató dalok” címen olvashatunk népies hangvételű, de egyértelműen műdal-jellegű

költeményeket. Előfordul azonban költemény „A’ Magyar Jobbágy Dala” címmel 1827-ben,

ugyanez megjelent 1847-ben is. A címekben szereplő műfaji megnevezések korántsem vágnak

egybe a mai műfaji illetőleg társadalomtörténeti kategóriákkal.307 A „jobbágy dal” például,

amelyről joggal feltételezhetnénk népköltészeti eredetet, feltehetően műköltészeti alkotás. Az

1854-es évfolyam már „Ujabb magyar népdalok” címen közöl válogatást, s ezzel meg is szűnik a

dalműfaj, és általában a lírai fejezet megjelenése a „közhasznú kalendáriom” lapjain.

Az 1820-as és 1830-as évek fordulójától mind több jeles költő művét is publikálták a

kötetek. A névsor igen hosszú, Berzsenyitől Czuczor Gergelyen át Garayig, a leggyakrabban

megjelent költők között még Kisfaludy Károly, Kölcsey, Szemere, Vitkovits, Vörösmarty neve

említhető. 1849-ben egyéb forradalmi versek szerzői mellett Petőfi Sándor neve is feltűnik. A

jeles szerzők művei mellett napvilágot látott 1852-ben Tóth Kálmán Kinizsi Pál című

hőskölteménye is, amely az ezt megelőző évben párhuzamosan ponyván, és egy Bucsánszky-féle

kalendáriumban is megjelent.308 Trattnerék ismét szemfülességükről tettek tanúbizonyságot,

amikor – feltehetően a jogok megvásárlása nélkül – publikálták a népszerű művet. Csokonai

költeményei egyéb népies dalok között foglalnak helyet. Az 1826-os évfolyam a Szegény Zsuzsi a

táborozáskort közli az eredeti címmel ellátva, valamint itt jelenik meg a Szerelemdal a

csikóbőrös kulacshoz című költemény is. 1830-ban Siralom című műve látott napvilágot a

kalendárium lapjain.

A „közhasznú kalendáriom”-ot reform-kalendáriumnak is nevezhetnénk, hiszen mindenkor

figyelemmel kísérte a reformkor legfontosabb technikai innovációit és társadalmi eseményeit. Így

306 1815. Szinte szó szerint megegyező változatát lásd Bán–Julow 1964, 114–115. (29. sz.).
307 Vö. Küllős 1977.
308 Lásd Kovács I. G. 1989, 122.



97

például tudósításokat közölt a lóversenyekről,309 s  az  elsők  között  ismertette  a  vasúti

menetrendet.

Trattner másik nagyformátumú kalendáriuma Magyar Hazai Vándor310 az 1830-as

években, 1831 és 1841 között látott napvilágot. A hasznos információ, tehát a tiszti címtár,

statisztika stb. lényegesen kevesebb helyet foglal el benne, mint az előzőekben ismertetett

sorozatban. Feltehetően az előbbinél műveltebb, illetve a műveltségre fogékonyabb olvasóknak

készült. Az előbbi érvek mellett ezt az is alátámasztja, hogy több történelmi ismeretterjesztő

anyag kapott helyet benne; az előző sorozathoz képest újdonságot jelent a viszonylag nagy

terjedelmet kitevő természettudományos ismeretterjesztés, kiegészülve a legújabb technikai

vívmányokról szóló beszámolókkal. Az előbbi kiadvánnyal összehasonlítva szokatlan eleme a

biográfiák sora, amely előre mutató jelenség, e műfaj ugyanis csak a század második felében vált

általánossá a kalendáriumokban. A reformkor társaséletéről és technikai innovációiról e

kalendáriumban is olvashatunk, például lóversenyekről szóló tudósítások, valamint a különböző

egyletek életéről szóló beszámolók formájában.311 A lírai műfaj lényegesen kisebb szerepet kap,

mint az előző kiadványban, s az is inkább jeles irodalmároktól származik.

A kassai Werfer

A téma kutatói eddig kevés figyelmet szenteltek a kassai Werfer kiadónak és

kalendáriumainak, holott a felvidéki mester műhelyéből kikerülő alkotások joggal tarthatnának

számot az érdeklődésre, hiszen a Werfer-cég hasonló színvonalú kiadványokat publikált a

reformkorban, mint a pesti Trattner-műhely. Párhuzamosan több sorozatot is a piacra dobott, ezek

között kis- és nagyformátumúakkal egyaránt találkozhatunk.312

Az Új oktató és mulattató fillér-kalendárium313 a század 30-as és 40-es éveiben nagyon

hasonló arculatot mutat az előbb ismertetett sorozattal. Bár címében olcsóságát hírdeti, sem a

terjedelem, sem pedig a beltartalom vonatkozásában nem igaz ez a kitétel. A sorozat gazdag,

sokoldalú, színes és érdekes olvasmányanyagot tartalmaz. Jelen dolgozat szempontjából például

izgalmas a „A’ Magyarok Nemzeti-dicsőségének Pantheona” című rovata, amely évről évre a

magyarság történelmi múltjába kalandozott, egyebek mellett Árpádról is közölt hosszabb

309 1829-es és 1830-as évfolyamok.
310 OSzK 734.
311 Pl. 1838-as évfolyam.
312 Kovács I. Gábor az 1834-ben induló Közhasznú házi barát című kiadványt említi a Werfer kiadó közhasznú
naptárai sorában (1988, 322.), részletesen azonban nem elemzi.
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ismertetést 1838-ban. A további évfolyamok a magyar arisztokrata családokról, például a

Batthyányakról, Bánffyakról tájékoztattak. Gyakori a földrajzi téma, mind Európába, mind a

tengerentúlra szívesen kalauzolnak az útibeszámolók. Számos, a korabeli etnológiai ismeretek

színvonalát tükröző cikk olvasható benne a különböző tengerentúli népek szokásairól,

életmódjáról az eszkimóktól az indiaiakon át a kamcsatkai őslakókig. Sokhoz közülük igényes

metszet is járul. A néprajz mellett kedvelt téma a természetrajz, az érdekes állatokról írott

szövegeket szintén gyakran illusztrálják metszetek. Számos világirodalmi téma és személyiség is

megelevenedik a reformkori kassai naptárak lapjain, s az egyetemes történelem eseményeiről is

olvashatunk, például a waterlooi csatamezőről, és nem nélkülözi a sorozat a kalandos,

romantikus, egzotikus környezetben játszódó elbeszéléseket, anekdotákat, meséket sem. A tarka

egyveleg a mai olvasó számára is szórakoztató és érdekes. A szerkesztők anyaguk nagy részét

feltehetően német sajtótermékekből, irodalmi anyagokból illetve a német nyelvterületen

megjelelent kalendáriumokból válogatták össze. Erre az szolgál teljesen egzakt bizonyítékul,

hogy a kiadó a fillér-kalendáriummal párhuzamosan Neuer belehrender und unterhaltender

Pfennig-Kalender314 címen német sorozatot is megjelentetett, a magyarral szinte teljesen

megegyező tartalommal. A fordítási hibákból arra következtethetünk, hogy a szövegek jelentős

részénél a német változat volt az eredeti, s azt magyarították. Kivételt képeznek ez alól a magyar

történelemmel kapcsolatos szövegek, amelyek ugyan a magyar kiadványhoz képest kisebb

számban, de a német változatban is megjelentek. Ezeket feltehetően magyarból fordították

németre a „Pfennig-Kalender” számára.

A reformkor másik kassai kalendáriumsorozata, a Legújabb közhasznú és mulattató kis

hazai kalendárium is sok ponton érintkezik a fentiekben ismertetett két sorozattal. Sajnos eddig

csak két évfolyamát találtam meg (1840, 1841).315 Ez arra jelent bizonyítékot, hogy a

kalendáriumok differenciálódása már a szabadságharcot megelőző időszakban megkezdődött.

A felvidéki kiadó egészen a század végéig színvonalas, igényes kalendáriumsorozatokat

bocsátott  ki.  A Magyar képes házi naptár (alcíme: Közhasznú, házi és népbarát) az 1880-as

évektől az első világháború kezdetéig jól válogatott és szerkesztett cikkekkel, állandó rovatokkal

jelent meg. Fő profilja a történelmi ismeretterjesztés, erős nemzeti hangütéssel,

lokálpatriotizmussal. Történelmi személyiségek életrajzait, nekrológjait közli, számos történelmi

313 OSzK 643.
314 OSzK 803.
315 OSzK 1506/1840, 1841.
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anekdotát, mondai jellegű történetet tartalmaz. Megtartja a hagyományos kalendáriumi rovatokat,

például a „Gazdasági jegyzetek”-et és a „Százesztendős jövendőmondó”-t, de számos, korábban a

kalendáriumokra nem jellemző tartalmi vonással is rendelkezik. A századforduló táján sok a

folklór-gyűjtésekből válogatott anyag, s humor-rovat ugyan mindvégig megmarad, de ellentétben

sok korabeli kalendárium-sorozattal, fokozatosan csökkenő teret foglal el. A nemzeti történelem

mellett a nemzeti irodalom népszerűsítését is zászlajára tűzi, 1884-ben például Kazinczy-

életrajzot közöl, több cikkében szolgálja a 48-as hősök és Petőfi kultuszát. A magyar történelem

hősei mellett szentjei is feltűnnek, például Szent István vagy Szent Gellért legendáinak előadása

segítségével. Talán valamennyi kalendárium-sorozat közül ez tartalmazza a legtöbb szöveget a

honfoglalásról és a honfoglaló magyarokról, de az őstörténet itt a teljes magyar történelem

horizontján, illetve a többi korszak megjelenítésével arányosan mutatkozik be.

Méhner Vilmos, Méhner és Rudnyánszky316

Méhner vállalkozásának számos kiadványa közül egy sorozat emelkedik ki a nemzeti

tematika, illetve eredetmonda közlések számát tekintve, a kiadó ugyanis párhuzamosan rengeteg

naptárat forgalmazott az 1880-as évektől az első világháborúig eltelt időszakban.317 A

párhuzamos  sorozatok  sok  átfedést  mutatnak,  sok  az  azonos  fejezet  annak  ellenére,  hogy  a

szerkesztők az egyes sorozatok mindegyikének sajátos arculatot igyekeztek kialakítani, egyiknél

a családi jelleget, másiknál a hasznosságot, harmadiknál a szórakoztatást hangsúlyozva a

címadással. Mindegyikre jellemző azonban, hogy fontos elemük a vizualitás: rengeteg képet

tartalmaznak, a korabeli nyomdatechnológia valamennyi lehetőségét kihasználva. Az

Ezeresztendő Magyarország (Képes kalendárium) című kiadvány a Kis népnaptár alcímet viseli,

tehát rövidebb tartalommal, szélesebb néprétegek felé nyitott. A korabeli kisnaptárakhoz

hasonlatosan a hagyományos naptárklisékhez igazodott, a szokványos szerkezeti elemek, tehát a

függelékrész elején helyet foglaló jövendölés, és a végén megjelenő vásárjegyzék között

viszonylag kevés szórakoztató és ismeretterjesztő kalendáriumi matéria számára maradt szabad

papírfelület. E rövid oldalakon azonban a népnevelő szándék dominál, a nemzeti tudat erősítése,

a történelmi és irodalmi kultuszok szolgálata kapja a legnagyobb hangsúlyt, történelmi

316 Méhnerről rövid életrajz: Pogány 1991, 372–373.
317 A teljesség igénye nélkül, az arányok érzékeltetésére néhány cím: Magyar népbarát. Ó és új kalendárium. (OSzK
1728. 1880 és 1917 között). Méhner Vilmos mulattató képes naptára. [Borítékcím: Vig czimbora naptára.] (OSzK
429. 1895 és 1908 között ismertek az évfolyamai). Képes családi naptár. (OSzK 736. 1881–1904 között ismertek az
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áttekintések, hazafias buzdító költemények, szoboravatásokról szóló beszámolók, történelmi

személyiségek, valamint írók és költők életrajzának bemutatása formájában. Emellett rengeteg

szívszorító és/vagy tanulságos történetet olvashatunk árva gyermekekről, apácákról, szentéletű

asszonyokról, pórul járt gonosz emberekről. Mindez híven tükrözi a századvég és századelő

tömegkultúrájának néhány jellegzetes vonását, a szélsőséges karakterek ábrázolásától a nemzeti

kultusz társadalmi kiterjesztésének szándékáig.

Wajdits József, a nagykanizsai kismester naptárai a századfordulón

Kivételnek tekinthető, hogy Wajdits (majd Ifj. Wajdits) műhelyéből a századforduló táján

kikerülő naptárak többször profilváltáson mennek keresztül. A vidéki iparos keresi helyét a

naptárforgatagban. Képes magyar népnaptára318 kezdetben a humoros tartalmat hangsúlyozta, az

1880-as években még legnagyobb részét viccek és anekdoták tették ki. Ez a kép a kilencvenes

években markánsan megváltozott, s a viccek helyét komolyabb tartalom vette át: politikai

események, portrék, ország- és városleírások, kevés elbeszélés és vers, aminek jelentős része

népdal. A 90-es évek végén ismét gyorsan változott a profil, ami elsősorban a naptárakban eléggé

ritkának mondható vallásos tartalom ugrásszerű növekedését jelenti. A humoros rész nem tűnt

teljesen el, egy-két oldal terjedelemben megmaradt, de az imádságok, az imaélet rendjével

kapcsolatos tanácsadó szövegek, legendák, vallásos témájú rövid történetek teszik ki a

századforduló körüli években megjelent naptárainak jelentős részét. A vallásos téma a lehető

legváltozatosabb műfaji világban érvényesült: az imák és legendák mellett képleírások, egyházi

férfiakról készült portrék, nekrológok, valamint vallásos elbeszélések, legendák (verses és prózai

formában egyaránt) stb. A vallásos mondanivaló sokszor nemzeti mondanivalóval párosul.

Mindez a kötetek képi világában is tükröződik: sok a szentkép és vallásos szimbólumot ábrázoló

alkotás.

évfolyamai.) Méhner Vilmos közhasznú képes naptára. (OSzK 1773. 1882–1928 között). Méhner Vilmos kis
budapesti naptára. (OSzK 1820. 1890–1919).
318 OSzK 860.



101

4 ELEMZÉSEK A XIX. SZÁZADI POPULÁRIS OLVASMÁNYOK HONFOGLALÁSI

TEMATIKÁJÚ SZÖVEGEIRŐL ÉS KÉPEIRŐL

4.1 Hősök, karakterek, hiedelmek a XIX. századi ponyvai hősepikában

A XIX. század eposzírási kedve nem hagyta érintetlenül a populáris irodalmat sem. A

következőkben bemutatom a korszak jelentékeny ponyvatermésének néhány darabját, amelyek az

elit eposzok utánzására törekedtek.

4.1.1 A ponyva hősepika társadalom-

és művelődéstörténeti háttere

A XIX. század első felének irodalmi gondolkodása úgy vélte, mivel az eposz olyan műfaj,

amely a népből veszi eredetét, értelem szerűen a nép számára is érthető és használható.

Vörösmarty Mihály romantikus szellemű műve, a Zalán futása azonban nem váltotta be a hozzá

fűzött reményeket, s a kései utókor, a jelen irodalomtörténészei számára is komoly gondot okoz,

mihez is kezdjenek vele.319 Az irodalmi életben nagyjából egységes felfogás az eposz a priori

népiségéről csak Arany János differenciálta, aki sokat elmélkedve az eposzi alapanyag hiányán a

népi eposz koncepcióját dolgozta ki, amely nem csupán a népből származik, hanem oda vissza is

származtatható.320 Az 50-es évektől, a jobbágyfelszabadítás és a nemzetiség programjának a

parasztságra való kiterjesztése folytán Arany koncepciója Gyulai Pál hathatós támogatásának

köszönhetően általánossá vált.321

Arany János a ponyvát találta a legalkalmasabb eszköznek a népeposz népszerűsítésére. A

Buda halála, bár kissé átalakítva, lerövidítve meg is jelent ponyva formájában, azonban a szerző

tudta és beleegyezése nélkül.322 Pogány Péter a következőket írta róla: „Arany Buda halála

eposzának gátlástalanul fércelt kisajátítása.”323 Pogány ítélete ma talán kissé erősnek tűnik:

319 Szörényi László e dolgozatban is többször idézett, 1975-ös tanulmányában egyfajta rekanonizációs szándék
érhető tetten, a mű újrakanonizálása azonban a cikk megjelenése óta eltelt évtizedekben sem történt meg. Vö.
Borbély Sz. 2003?, 117.
320 Lásd Takáts József meghatározását a 2.2.1. fejezetben.
321 Szajbély 2005, 389–391.
322 Buda, Bendeguz fiának élete és halála. (Első kiadása: Pest, Bucsánszky, 1873).
323 Pogány 1978, 75.
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Bucsánszkyék nem változtattak túlságosan sokat az eredeti művön, elhagytak ugyan részeket, de

szinte szó szerint követték az eredeti Arany-mű szövegét. E kiadás tehát nem illeszthető

egyértelműen a szokványos Tatár-szövegek közé. (Az átigazító személye egyébként ismeretlen.)

Feltehetően nem váltotta be a ponyvakiadó által hozzá fűzött reményeket, ám e gesztusból arra is

következtethetünk, hogy a kiadó többet invesztált a magyar irodalom ügyébe, mint amennyit akár

a kortársak, akár az utókor elvárt tőle. Nem dokumentált továbbá, hogy a kor értelmisége tudott-e

egyáltalán a dologról. Minimális információ áll ugyanis rendelkezésre arról, hogy a kor

magasműveltségének képviselői mit gondoltak a populáris irodalom termékeiről, s egyáltalán

forgatták-e őket. Feltehető, hogy a lappangó kánonnak is a legalacsonyabb régióját jelentő

ponyvák és kalendáriumok a legkisebb mértékben sem érintkeztek az irodalmi élet vezető

képviselőivel (az 50-es évek sajátos időszakát leszámítva).

A következő fejezetben arra teszek kísérletet, hogy bemutassam, mi lett a nyílt kánonban a

XIX. század második felére kikristályosodó eposzi gondolat gyakorlati eredménye a nyílt kánon

tekintetétől félárnyékban meghúzódó lappangó kánonban, milyen szövegeket produkált az eposzi

eszme az irodalmi eposzok által kialakított nyelv és forma segítségével a populáris irodalomban.

A nagy példányszámban forgalmazó, elsősorban a paraszti réteget megcélzó kiadók nem

csupán a Buda halála esetében nem foglalkoztak az ultima manus elvével, és általában a szerzői

jogokkal. Alapos piackutatást sem végeztek, a parasztság igényeiről így sajátos elképzeléseik

voltak, amelyben a korabeli műveltségi elit parasztságképe és a tömegkultúra bizonyos

jellegzetességei ötvöződtek.324 Azt gondolták, hogy egy Vörösmarty- vagy Arany-mű a maga

eredetiségében nem keltheti fel a célközönség érdeklődését. A probléma áthidalására saját

személyzetet alkalmaztak, olyan tollnokokat, akik ha nem is a paraszti olvasók, de a népies

ponyva-műfaj igényeinek megfelelő szövegeket alkottak.325

Elsősorban a szerzők, a ponyvák alkotóinak szellemiségét és műveltségét, művelődési

igényeit tükrözi a ponyvák és kalendáriumok tartalma. A célközönség elvárásait, a paraszti

elvárásokat nem ismerték, de az irodalmi életben megfogalmazódó elvárásokkal nagyjából

tisztában voltak. Tatár Péter, alias Medve Imre középiskolát és jogi egyetemet végzett, emellett

számos korabeli irodalmi lapban is publikált, intenzív kapcsolatban állt tehát az irodalmi élettel,

valamelyest tisztában lehetett a kritikai normákkal, elvárásokkal. A ponyvák tartalmát szerzőik és

324 A tömegtermelésre szakosodott kiadók és közönségük kapcsolatáról lásd Kovács I. G. 1989, 122–123.
325 Tatár Péter, eredeti nevén Medve Imre, a Bucsánszky Kiadó legfontosabb szerzője életének és műveinek
feldolgozását lásd Kovács I. G. 1989, 140–146.
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szerkesztőik általában sokkal inkább igazították a saját igényeikhez, amelyek az irodalmi

elvárások erősen leegyszerűsített, mondhatni popularizált változatából, s a parasztságról a

korszakban alkotott, a társadalom középső rétegében elterjedt elképzelések furcsa keverékéből

állt.326 A sok „tündéries história” és megesett lányról szóló elbeszélő költemény mellett a XIX.

század második felében egyre nagyobb teret hódított a ponyvák lapjain a hősi múlt.

Ponyva-hősepikumoknak neveztem el a honfoglalási- és huntörténeteket feldolgozó, jól

szerkesztett, de általában gyengén megírt, tehát alacsony irodalmi értéket képviselő, a ponyvák és

kalendáriumok lapjain megjelenő verses epikus alkotásokat.327

Az eddigi kutatások tizenkét ponyva-szöveget hoztak a felszínre, amelyek közül kettő

prózában, és nem versben íródott, ám tartalmában és szerkezetében a verses feldolgozásokkal

egyértelműen rokonítható. A kiadványok 1850 és 1924 között láttak napvilágot, a legtöbb szöveg

a 60-as és a 90-es években jelent meg, ami feltételezhetően összefüggésben áll a kiegyezés és a

millennium éve körüli eseményekkel.328 A kalendáriumokban és ponyvákon megjelenő

honfoglalási tematika, a nemzeti öntudat fejlesztésének szándéka a XIX. századi populáris

kultúrában nem ismeretlen jelenség a tudomány előtt. (Pogány Péter ponyva-monográfiája külön

fejezetben igyekezett minél több anyagot bemutatni a témában.329 Kovács  I.  Gábor  a

kalendáriumokról írott monográfiájában feldolgozta az 1850-es évek Bucsánszky-

kalendáriumainak történelmi ismeretterjesztő, s ezen belül honfoglalási tematikájú anyagát330, de

csak az 1850-től 1880-ig terjedő időszakot és az említett kiadónál megjelent műveket vette

sorba.)  Tatár  Péter,  mint  Bucsánszky  házi  szerzője  számos  művet  szentelt  a  témának,  amelyek

egyrészt ponyván jelentek meg, másrészt az 1850-es évtized Bucsánszky-kalendáriumaiban is

napvilágot láttak.331 Ezután a lelkesedés egy időre elcsitult, majd a 70-es években, Tatár

műveinek újranyomásával megélénkült, s bár kisebb intenzitással, de a XX. század első

évtizedéig tartott.

A ponyvai hősepika jelensége nem tekinthető marginálisnak. Nem csupán a Bucsánszky,

később Rózsa Kiadó repertoárjában szerepelt, hanem piacon a 70-es években megjelenő, s

326 Vö. Natalie Zemon Davisnek a XVI–XVII. századi francia kalendáriumokról tett megállapításaival (2001,
különösen: 175–177.)
327 A dolgozatban felhasznált ponyva-hőseposzok jegyzékét lásd a függelékben.
328 A két világháború közötti populáris nyomtatványokon a korábbiaknál még szélesebb skáláját találjuk a hősepikai
jellegű alkotásoknak. Jelen dolgozat csupán az I. világháborút követő évekig jut el a téma áttekintésében.
329 „Igen szép történetek a magyar őskorból” (Tarkított mondavilág, de nem többszínnyomással) című fejezetében
több ponyva címlapjának reprodukcióját is közölte (Pogány 1978, 68–82.).
330 Kovács I. G. 1989, 171–179.
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Bucsászkyékhoz nagyon hasonló módszerekkel dolgozó, vagyis nagy példányszámú, olcsó, s

kevésbé igényes kiadványokat, zömmel ponyvát és kalendáriumokat nyomtató és forgalmazó

Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal kiadványaiban is találkozhatunk hasonló alkotásokkal

(pl. Lantos Diák 1895). Rózsa Kálmánék is igyekeztek ébren tartani az érdeklődést, egyrészt

Tatár Péter műveinek újranyomtatásával,332 de nem csupán azzal, hanem újabb háziszerzők

alkalmazásával. Szintén az 1890-es években tűnik fel az Ifj. Tatár Péter név a ponyvák lapjain333,

s még egy szerző, akit a pozitivista irodalomtörténet-írás is számon tart, nevezetesen Böngérfi

János, akik mindketten Rózsáék szolgálatában álltak. Böngérfi pályája vége felé megírta két

kötetben a Hún és magyar hősmondakört (1929–1930), amelyet már magánkiadásban jelentetett

meg. Emellett számos tankönyvet és ismeretterjesztő művet is kiadott. Hosszú, négy évtizedes

pályafutása alatt tehát valódi íróvá vált, s hosszú évtizedeken át kifejtett munkásságán

végigvonult a magyar mondavilág és őstörténet iránti érdeklődés.334 Ennek értelmében nem

csupán a Tatár-féle ponyvaíró hagyomány folytatója, hanem lényegesen több annál. Történelmi

ismeretterjesztő pályája azonban Rózsa Kálmán szolgálatában kezdődött az 1890-es években, s a

ponyva-kultúra kliséi egész életművét végigkísérték.

Méhner Vilmos házi szerzője lehetett Lantos Diák, mert Méhner számos kalendárium-

sorozatában találkozhatunk nevével, illetve hasonló szerzői nevekkel, például Lantos Bálint diák,

aki, amennyiben nem azonos az előzővel, feltehetően szintén Tatárhoz hasonló ponyvaszerző

lehetett.

Bucsánszky műhelyéből nem csak rövid, öt-tíz oldalas verses, epikus történeti munkák

kerültek ki, hanem hosszabb lélegzetvételűek is, amelyek megpróbálják bemutatni a magyarság

történetének legfontosabb epizódjait. Még Pestre költözése előtt, Pozsonyban jelentette meg

ponyván Péczely József: A magyarok történetei… című munkáját (1836).335 Tatár Péter pedig

megírta számára A magyar nemzet kis verses krónikáját (1871), amelyet a kiadó a század végéig

még több ízben újranyomott. Utóbbi kötet is tartalmaz adatokat a honfoglalásra vonatkozóan, de

jobban törekszik a tudományos igényességre, mint a rövidebb kiadványok. Szigorúan

kronologikus felépítésű, s bár számos mondai elemet használ, az események elbeszélésére, nem a

történelem kiszínezésére koncentrál. A teljes ponyvaanyag feldolgozásához azonban

331 Kovács I. G. 1989, 141, 174–179.
332 Kovács I. G. 1989, 175.
333 Békés 1966, 209, 224–225, 267. Vö. Kovács I. G. 1989, 141.
334 Böngérfiről és irodalmi működéséről a későbbiekben külön fejezetben számolok be.
335 Vö. Kovács I. G. 1989, 115.
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mindenképpen figyelembe kell venni, mivel jól reprezentálja, milyen szélsőségek között mozgott

a ponyvai hősepika. Akárcsak a Heckenast Gusztávnál Pesten, 1864-ben megjelent, a teljes

magyar történelmet mondai narratívák mentén feldolgozó verses epikumot, amelynek címe

Magyarország története versekben.

A század utolsó évtizedeinek Méhner-kalendáriumaiban is lankadatlanul virágzott az

„eposzírási kedv”. Lévay József és társainak alkotásai egyértelműen illeszkednek a Tatár Péter

által megalapozott hagyományba.

Érdemes megvizsgálni a ponyvai és kalendáriumi hőseposz-feldolgozások megjelenésének

időintervallumát: jól megfigyelhető a fáziskésés, amellyel a populáris nyomtatványok az elit szint

eposzait követik. Akkor jelentkeznek, amikor az elitben az eposz iránti lelkesedés lankadni

látszik. Ugyanazt a jelenséget tapasztalhatjuk itt, mint a népi kultúrába „alászálló műveltségi

javak” esetében. A felső társadalmi rétegek bizonyos kulturális megnyilvánulásai, egész

korstílusoktól kezdve a kisebb elemekig, motívumokig, technikákig sokszor megkésve érkeznek

el a népi kultúrába. Mintha az uralkodó csoport által már feleslegesnek ítélt, divatjamúlt, esetleg

akár értéktelennek is minősített holmit a szegényebb még használni tudná. A XIX. század

második felének elit és populáris szférája közti átmenetet az 1870-es évektől segíthette az akkor

már önmagában is erősen differenciált elit irodalmiság, az epigonok, másod- és harmadvonalbeli

szerzők széles tábora. Az irodalmi élet közkatonáinak műveit is a megkésettség, avíttság, illetve

bizonyos uralkodó eszmék és stílusok, például a népiesség klisészerű használata jellemezte.

Közönségük megegyezett a ponyvák és kalendáriumok alkotóival, mindkettőt az alacsonyabban

művelt polgári réteg adta. Az irodalmi élet peremére szorult szerzők a műveltségre már igényt

tartó, vagyis a magas polgári műveltségideálról bizonyos fogalmakkal már igen, de a valódi

irodalmi ízléssel, elmélyült művészeti ismeretekkel még nem rendelkező, egyre szélesedő alsó-

középosztály igényeit elégítették ki.336 Az irodalmi utókor által e csoportba sorolt alkotók művei

az 1870-es, 80-as évektől gyakran szerepeltek a kalendáriumokban is.337

336 Az irodalmi élet peremének működéséről és jellegéről szól Szilágyi Márton Lisznyai Kálmán életét és
munkásságát tárgyaló esettanulmánya (Szilágyi M. 2001).
337 Lisznyai a kortársak közül az egyik legkedveltebb kalendáriumi szerző, elsősorban a polgárság alsó rétegének
készült kiadványokba szerkesztették be műveit, leggyakrabban a Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal, a
„Kosmos” Műintézet és a Franklin Társulat kalendáriumaiban találkozhatunk nevével.
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4.1.2 A ponyvai hőseposzok elemzése

A ponyvai szövegek átvesznek bizonyos elemeket a szépirodalmi eposzokból, valamint

egymásra is számos ponton hasonlítanak: visszatérő „toposzokat”, motívumokat és szereplőket

használnak. Ezt a következőkben egy strukturális összehasonlítással igyekszem bizonyítani. Az

elemzés második részét a ponyva-eposzokban megjelenő strukturális elemek vizsgálata, és az

egyes szövegek összehasonlítása teszi majd ki. Az elemzés a motívumok és más szerkezeti

elemek eredetére és a ponyvához való alkalmazkodásuk mikéntjére is igyekszik ramutatni.

Az elemzés végső soron arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen jött létre, milyen

médiumok által terjedt és milyen hatásfokkal dolgozott egy felülről, az elittől származó

kezdeményezés. Hogyan vert gyökeret az alacsonyabban művelt rétegekben, milyen társadalmi

és műveltségi rétegekig jutott el, eljutott-e a parasztságig, s ha igen, hogyan volt képes ezt egy

alapfokon iskolázott, olvasni tudó, de lényegében még erőteljesen a szájhagyományban és a

szájhagyományból élő társadalmi réteg elfogadni? Végül, de nem utolsó sorban arra, milyen

általános következtetéseket vonhatunk le a műfaj alapján a XIX. század populáris írásbeliségének

belső törvényszerűségeire és hatására vonatkozóan. A vizsgálat tehát nem irodalomtörténeti,

illetve esztétikai jellegű, hanem elsősorban művelődés- és mentalitástörténeti. Nem mond

azonban le a folklorisztika szempontjairól sem, sőt, több ponton is igyekszik rávilágítani a

jelenség folklorisztikus összetevőire.

A ponyván megjelenő hősköltemények rövid terjedelmük ellenére számos feladatra

vállalkoznak. A teljes magyar őstörténet keresztmetszetét kívánják adni, rövid terjedelmük miatt

mindenről nagyon lapidárisan tájékoztatva. Szerkezetüket a következő elemekre bonthatjuk. 1.

Az eredet kérdése. 2. A vándorlás történetének elbeszélése erősen mitikus színezettel. 3. A harci

cselekmények sok esetben nagyon részletező és meglehetősen patetikus leírásait számos

szövegben megtalálhatjuk. 4. Általában elmaradhatatlan kelléke a műveknek a magyarok

jellemének bemutatása, jellegzetes, és a populáris irodalmi termékeken tipikusnak mondható

sztereotípiák mentén. 5. A magyar nép „pogány” vallásának bemutatása.

Az öt felsorolt szerkezeti elem mellett minden szerző a történelemből ismert hősökkel:

Attilával, Csabával, Álmossal, Árpáddal, a hét vezérrel népesíti be eposza világát, illetve ismert

mondáikat dolgozza fel. A legalaposabban Böngérfi teszi ezt, aki az Emese álma, a Vérszerződés,
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valamint a Fehérló mondáját, a Lehel és a Botond-történetet is lejegyzi.338 A huntörténetek közül

Attila Ildikóval való esküvőjéről, ott bekövetkezett haláláról és rejtélyes temetéséről, illetőleg

csodatévő kardjáról szóló történetek a legnépszerűbbek a ponyvák lapjain. Az elbeszélések

cselekményvázát a hiteles történeti adatok és a mondai jellegű elemek érdekes elegye alkotja. Ez

ismét egy jellegzetes ponyvasajátság, amelyben a racionális az irracionálissal, a hiteles

tudományos ismeretek mitologikus elemekkel keverednek össze szinte szétválaszthatatlanul.

Valamennyi szerkezeti elem egyébként nem található meg minden szövegben együtt, egy

ponyvai vagy kalendáriumi hősköltemény átlagosan három-négy elemmel dolgozik. E struktúra

tehát mesterségesen kreált, egyfajta mélyszerkezet.

Jafetita, azaz biblikus eredet elméletével dolgozó szöveg Dunamelléki 1866-os munkája. A

hun és esetleg hun-avar rokonság elméletével dolgozik valamennyi huntörténeteket, vagy azokat

is tartalmazó ponyva-hősepikum.

Attiláról azt regélik,

Hadur kardját bírta,

Melyet egy pásztor talált meg

És őneki adta.

Hadur hadisten tüzé ki,

Hol legyen Hunnia.339

A századforduló után akad még a finnugor-török rokonság elméletével foglalkozó szöveg

is.340

A vándorlás történetének elbeszélésére a mitikusság jellemző. A honfoglalást és az azt

megelőző hosszú utat heroikus küzdelemként ábrázolják. Ez nem csak erősen emlékeztet a bibliai

exodus-történetre, hanem igyekszik is párhuzamba állítani vele a magyarok vándorlását.

A negyedik szerkezeti egység, vagyis a magyar nemzeti karakterjegyek bemutatására is

álljon itt két tipikus példa.

A házaspár egymást tisztelte, szerette,

És igy boldog volt mindkettőnek élete.

338 Böngérfi 1894.
339 [Ifj. Tatár] 1899.
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A vendégszeretet, szótartás, becsület,:

Egésziték ki a szép magyar jellemet.

[…]

Egyszerűségökben voltak ők boldogok,

 Szivök badar fényűzésről nem álmodott.341

Vaj miféle nemzet, szittya ivadéka?

    Igen, azt mondja a Hunnus és az Avar:

 Ki lenne e derék, e bajnok nagy nemzet,

    Ki lenne más mint a rendithetetlen magyar!

Igen! akkoriban elmondhattuk róluk,

    Nem voltak annyira mint mi elpuhulva;

e azért az ős vér, hogyha összetartunk,

    Ereinkben ismét meg lehet újulva!342

A következőkben az ötödik szerkezeti egység, vagyis a pogány vallás lényegéről,

jelentőségéről lesz szó. Pogány a nép – s ez szinte minden szövegben megtalálható –, egy istent

tisztel. Az istenség neve Hadúr, aki az irodalmi eposzok lapjain is szerepel. A pogányság

legfontosabb rítusai az áldozat, és a főistenség tiszteletére elhangzó ének.

Pogány volt ez a nép, ámde nem hitetlen,

Ismert egy nagy Istent a magas egekben,

Buzgó forrás mellett, a rengeteg mélyében

Meg is imádta azt nagy illendőképpen.343

Hadúr földi helytartója minden esetben a Táltos. Nevét általában nagy kezdőbetűvel írták

le. Legfontosabb feladata az áldozat bemutatása, amely a legtöbb esetben ló.

340 Böngérfi 1909.
341 Dunamelléki 1866, 14.
342 [Ifj. Tatár] 1899, 14.
343 Lantos Diák 1895.
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Legjobb paripáik oda el is hozták,

Hadúrnak oltárán ott fel is áldozták.344

Másik funkciója a jóslás, amit elsősorban az áldozati állat tetemének segítségével végez el.

Papjaik is voltak, táltosoknak hívták;

Tisztelte a nép, mint jó gyermek az atyját.

Az áldozatra ölt állatok beléből

Előre jósoltak a jövendő felől.345

Emellett ő vezeti az ősmagyarok másik fontos szertartását, az esküt, amelyet legtöbbször

vérrel pecsételtek meg. Számos szöveg kiemeli, hogy nagy tudású, s élen jár a Hadúr számára

elhangzó énekek tolmácsolásában. Több szöveg is megemlíti, hogy csodás varázslatokat is

véghez tudott vinni. Számos esetben a szövegek azt is hozzáteszik, hogy ő a pogány magyar nép

tulajdonképpeni papja. Még közelebbi képet kaphatunk róla, ha képi ábrázolásait is megfigyeljük,

amelyek nagyban hasonlítanak a Feszty-körkép táltosára, annak hosszú köpenyes, a fején ágas-

bogas díszt viselő, karjait széttáró, tekintetét pedig az égre emelő figurájára.

A ponyvák táltos alakja semmi esetre sem azonos a néphit táltos-figurájával. Ipolyi Arnold

Magyar Mythologiájában többféle táltos-alak is szerepel. Elsőként az úgynevezett Tátos, amely a

táltosló megfelelője, s Ipolyi azt is tudni véli, hogy az ősi áldozat céljából tartották.346 A

lóáldozatról már Cornides Dániel is említést tett ősvallásról szóló munkájában, amelyet a fehérló

mondájával hozott összefüggésbe.347 A feláldozott ló tetemét Ipolyi szerint jóslásra használták.

Az áldozat tehát az a pont, ahol a táltos antropomorf és zoomorf alakja, a néphit és a népmese

azonos nevű, ám egymástól mai néprajzi ismereteink szerint nagyon eltérő figurája találkozik a

mitológiaírók és a ponyvák alkotóinak gondolatvilágában egyaránt. Művének egy másik,

„Papok” főcímet viselő fejezetében Ipolyi elsősorban keleti és ókori mitológiákra támaszkodva

kifejti,  hogy  a  táltos  régi  pogány  pap,  a  tudomány  és  művészet  ősatyja,  az  emberiség  tanítója,

közvetítő az istenek és az emberek között, a népi énekek énekese, s csodás bűvészetek és

művészetek művelője.348 Ez a bemutatás tökéletesen megfelel a ponyva-táltosok leírásának.

344 Lantos Diák 1895.
345 Dunamelléki 1866, 14.
346 Ipolyi 1854, 234–235.
347 Diószegi 1971, 8.
348 Ipolyi 1854, 447–449. Ipolyi egy helyütt arról is említést tesz, hogy a hunok áldozat céljából táltoslovakat
hizlaltak, s a szertartás résztvevőinek azoknak tetemét kellett megérinteniük (uo. 524.).
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Ipolyi művének ugyanebben, a papokról szóló fejezetében tesz említést a néphagyomány

táltosáról: „De ismeri egyiránt a táltos nevet hozzá kötött élénk regés emlékezettel a

néphagyomány is.”349 Itt kifejezetten saját gyűjtéseire támaszkodik, s az általunk is ismert

néphitbeli táltos-figura szinte teljesen pontos leírását adja. A táltos (vagy táltosgyerek) foggal

születik, bölcs, tudákos anélkül, hogy bárki is tanította volna, képes állattá változni, és álomban

megvívni az ellenséggel.350 A névazonosság alapján a párhuzamot nem tisztázza, és nem utal

pontosan valamiféle történeti folytonosság lehetőségére.

Ez utóbbi leírás – gondolhatja a mai olvasó – jobban illene a parasztok számára készült

ponyvanyomtatványokhoz. A ponyva-szerzők mégis kivétel nelkül az első változatot

választották. Esetenként ugyan töredékesen, de valamennyien beleplántálták művükbe e nyugati

mitológiák nyomán, de teljesen fiktív alapokon összeállított konstrukciót, szintézisbe hozva a

táltosló áldozatszerepéről szóló, szintén Ipolyi-féle felfogással.

Hadúr figuráját illetően némileg bonyolultabb a helyzet. Ő is szerepel Ipolyinál, egy

alkalommal, ám a lábjegyzetben olvashatóan Ipolyi is Vörösmarty műveiből vette át.351

Vörösmarty maga is Cornides Dániel ősvallásról szóló munkájából emelte át ezt az alakot, majd

saját művének igényei szerint igazította.352 Cornides latinul fogalmazta művét, amelyben a

magyar fordítás szerint a „magyarok istene”, illetőleg a magyarok egyistenhite szerepelt.353 A

Hadúr kifejezés tehát feltételezhetően Vörösmarty leleménye. Cornides saját mitológiája

megalkotásához az iráni mitológiából kölcsönzött elemeket.354

Hadúr mellett számos ponyvában megtalálható Ármány figurája, aki Vörösmartynál Hadúr

ellentéte, s ketten egy kétpólusú világkép két végpontjának alkotói. A ponyvák ellentmondásosan

kezelik Ármány alakját. Több mű is említi létét, de gyorsan el is igyekszik távolítani azt magától.

„Vallásuk pogány volt ugyan, de az egyistenség eszméje sem volt ismeretlen előttük. Tisztelték a

tüzet, vizet, földet és levegőt, kivált pedig a napot. Azt hitték, hogy az áldás és az emberek javára

szolgáló adományok csak a jó szellemtől származhatnak. A csapások és szerencsétlenségek pedig

a gonosz szellem, az ördög, vagy ármány művei.” Az idézet az egyik legkésőbbi, prózai

349 Ipolyi 1854, 449.
350 Ipolyi 1854, 449–452.
351 Ipolyi 1854, 21.
352 Cornides 1971.
353 Cornides 1971, 20–23.
354 Diószegi 1971, 10, 14.
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munkából származik, amelynek ismeretterjesztő jellege erősebb a többi ponyváénál.355 Itt

azonban nem ér véget. „A jó szellemet tartották a legfőbb lénynek. Ezt a legfőbb lényt azonban

ugy tekintették, ugy imádták, mint saját nemzeti Istenüket, akiben nemzete erényei voltak

megszemélyesitve, s ezért a magyarok Istenének nevezték.”356 A szerző tehát teljes egészében

magáénak tudhatja a magyar ősvallásról a XIX. század első felében napvilágot látott elképzelések

leglényegesebb pontjait. Az ellentmondásokat, amelyek népnevelő céljainak nem feleltethetőek

meg, egy huszárvágással átvágja. A pogány panteonnak ugyanis több szereplőből kellett állnia,

ahogyan ezt a reformkor tudósai és írói tudni vélték. A pogány vallás lényege azonban nem lehet

e kettős, a jó és rossz ellentétére épülő rendszer tengelyében, Ármány alakját tehát Böngérfi egy

ügyes mozdulattal kiiktatja, hogy Hadúrnak, a neve jelentésével ellentmondóan Jóisten-szerű

figurának engedhesse át az első helyet. Más szövegek teljesen negligálják is a többi istenség

lehetőségét, s csak Hadúrral operálva építik fel rendszerüket.357 Arany  sem  vette  át  Ármány

alakját Vörösmartytól, ugyanis ez a szembeállítás túlságosan bonyolulttá tette volna eposza

mitológiai anyagát. Az ősi hitvilág legteljesebb leírásait azokban a ponyva-hősepikumokban

találjuk meg, amelyek a magyarok honfoglalását tárgyalják. A csak huntörténeteket feldolgozó

szövegek a magyarázattól eltekintenek, s klisészerűen használják a magyar panteon imént

bemutatott jellegzetes alakjait.358

A ponyvák lapjain, a körülményekhez képest szinte teljesen tökéletes mitológiai rendszer

bontakozik ki. Létezik egy teremtő erő, s vannak általa teremtett lények, illetőleg közvetítők égi

és földi világ között. A panteon egyetlen teremtő isteni erő köré épül, ám a ponyvák néhol az

említés szintjén beszélnek szellemekről, démonokról, sőt alvilági erőkről is. Az égi hatalomnak

rítusokat kell bemutatni, áldását, segítségét kell kérni. Léteznek továbbá földi halandók, hősök és

félistenek, akiknek a feladata az isteni szándékok végrehajtása. Az egészben azonban mai

szemmel nézve nincs semmi jellegzetesen magyar. Sokkal inkább hasonlít bármely nyugat-

európai, illetve ókori mitológiára, sőt bizonyos elemeiben, különösen Hadúr alakjában jelentős a

keresztény színezet. Ebben is megegyeznek a ponyva-hősepikumok az irodalmi eposzok által

megteremtett elvárásnak.

355 Böngérfi 1909, 5.
356 Böngérfi 1909, 5.
357 Pl. Dunamelléki 1866; Lantos Diák 1895.
358 Pl. „Kecskeméti” 1865; [Ismeretlen szerző] 1898; Lévay 1924.
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A szövegek saját eposz-jellegükre nem csupán a szükséges toposzokkal utalhatnak.

Időnként retorikai fordulatokkal is érzékeltetik, hogy a mitikus múltban vannak, s történetük

hősköltészeti hagyományokból táplálkozik. A következő szöveget Attila mennyegzőjén

felhangzó énekek kapcsán mondja a szerző:

Itt van mit enni, s van mit hallani amott:

Tárogatón fújnak vitézi dallamot,

A gim történetét, Balambér énekét,

Erős Hadur kardját, Mandzuk hős gyermekét

S tudja a módját az a cigány gyerek!

A vén Örs arczán már a könnyü is pereg.359

A szerzőt az az ellentmondás sem aggasztja, hogy a gím története jóval Attila halála után

játszódik,  a  magyarok  honfoglalását  beszéli  el,  s  hogy  Őrs  is  a  honfoglaló  magyarok,  s  nem  a

hunok hőse.

A hősökről nem lehet tudni semmi konkrétat. Nincs arculatuk, karakterük, pusztán

retorikájuk van. A szövegek egy nagyon határozott retorikai mezőben helyezik el őket, mely

auraként fogja őket körül, amelyet mindenhová magukkal visznek, vagyis a különböző szövegek

között e „díszruhájukban” vándorolnak a hősök. Valószínűleg az eposzias külsőségekből

táplálkozó jelenségről van szó. Az állandó jelzők szintén emblematizálják a hősöket. A ponyva-

eposzokban az állandó jelzőket egyszeri, rövid, frappáns leírásokkal helyettesítették. Attilát

például a következőképpen mutatja be az egyik ponyva, amely egészen tipikusnak mondható.

Világrendítő Etele! Kardod miért oly nyugtalan?

Hüvelyében alig marad, harczba vágyik minduntalan!

Kevés talán, mit eddig elért hatalmas királyi széked?…

Nem elég: hogy lábod előtt voltak uralkodók – s népek?360

A karakterek megformálásának legfontosabb retorikai eleme a pátosz. A következő

eposzias seregszemlében a különböző karakterek így jelenítődnek meg.

359 György Deák 1869, 25.
360 „Kecskeméti” 1865, 5.
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Ott találod valamivel hátrább

A főurak, tanácsurak sátrát,

Ez udvarban lakik a vén Bere

Csát, akinek fütykös a fegyvere.

Eslás, harczban kit durva nép követ,

Edek, ravasz tanácsos, jó követ,

Itt Homidák, Kelkák, Akun, Bessa,

Kemény csaták félelmes harczossa,

Ádám, királyné üdvmestere,

Attilánál is kedves ember e, –

Trojás, Mundo (vagy Mondó) Blivilás,

Vezérek és birkák, ki egy, ki más,

S ezek között a főfő minister, –

Onegész bir most e magas tiszttel.361

A populáris nyomtatványok lapjain megjelenő mitológiai konstrukció egyértelműen

szintézis, végső soron sok szempontból plágium. Minden eleme más, írásban rögzített alkotásból

származik: kútfőktől (történeti mondai elemek: a hősök és a hozzájuk fűződő történetek),

szépirodalmi művekből, és tudományos írásművekből (a szakrális szféra szereplői és általában a

mitológia elemei). Sem az egyes elemekben, mozzanatokban, sem az őket összefűző

gondolatokban és ideológiákban nincs semmi eredeti, így, ebben a formában azonban csak a

ponyván léteznek, a ponyván csiszolódnak ki, alakulnak egésszé. Az egyes feldolgozások nem

csupán az elit szféra irodalmi és tudományos szövegeivel, hanem egymással is kommunikálnak.

Úgy viszonyulnak egymáshoz, mint egy folklór-alkotás variánsai. E jelenség a folklorisztikai

szempontú vizsgálat egyik lehetősége.

A ponyvai hőseposzok legtisztább, legkimunkáltabb szerkezeti eleme a mitológiája.

Nagyon erősen építkezik Ipolyi és az őt megelőző fél évszázados mitológiaírási hagyományra.

Ipolyi művét Arany János is nagyon alaposan bedolgozta a Csaba-trilógiába.362 A ponyvai

hőseposzok szerzői azonban nem járnak el akkora körültekintéssel, mint azt Arany az egyes

mondai szüzsék vagy más mitikus elemek feldolgozása során tette. A kultúra egyes elemei

sohasem tisztán kerülnek át egyik műveltségi rétegből a másikba. Minden ilyen átadás-átvételi

361 György Deák 1869, 10.
362 Szörényi 2002.
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folyamat egyben átértelmezést is jelent, amely óhatatlanul magában hordozza a torzulások,

félreértések lehetőségét. A tévedések kiindulópontja jelen esetben az, hogy a ponyvák szerzői

Ipolyi művét nem tudományos kézikönyvként olvasták, mint ahogy azt mi tesszük, vagy Arany

János tette annak idején, vagyis olyan műként, amely esetleg maga is befejezetlen, olykor

inkoherens, vagy mint a tudományos írásművek általában, vita alapja. Ipolyi maga is sokban

támaszkodott a saját fantáziájára, mert mindenképpen összefüggő rendszert szeretett volna

teremteni. Ahol hiányoztak az ehhez szükséges információk, vagy nem megfelelően viszonyultak

egymáshoz, ott kis csúsztatásokkal kiegészítette őket.363 A Magyar Mythologia címet  a

ponyvaírók szó szerint értelmezték. Egyértelmű tekintélytisztelettel közelítették meg a művet, s

az ott létrejött rendszert vakon felhasználták. Az eredeti mű ellentmondásai felett elsiklottak,

illetőleg további ellentmondásokat generáltak, mint ahogy azt a táltos esetében láthattuk. A

Magyar Mythologia tehát szó szerint megelevenedett a ponyvák lapjain.

Ipolyi hatása nem csupán ebben mutatkozott meg. A kútfőknél fennmaradt magyar

mondavilág darabkái először a Magyar Mythológia „Hősök” című fejezetében álltak össze

egésszé,364 ami egyben az első áttekintés történeti mondáinkról.365 A mondavilág jellegzetes

karakterei először Ipolyi művében magasztosultak valódi hősökké, ott öltötték magukra pátosz-

mezüket is, hogy aztán kilépve Ipolyi művéből új életet kezdjenek a kultúra legkülönbözőbb

színpadjain.

4.1.3 A ponyvai hősepika hatása (?)

A ponyvaszerzők mindent megtettek azért, hogy valamelyest megfeleljenek az irodalmi élet

vezetői által támasztott elvárásoknak, másrészt hogy olvashatóvá tegyék műveiket a

nagyközönség számára. E hőseposzok elterjedésére, folklorizációjára vonatkozóan azonban

csupán invariáns adatok ismertek, tehát a vágyott célt nem érhették el, nem váltak e művek a

néphagyomány részévé.366 Az olvasás képessége illetőleg az érdeklődés hiánya ebben az

időszakban nem jelenthetett már akadályt. Az elit azonban a XIX. század derekán, tehát a

népköltészet felfedezésének időszakában nem a népi kultúra megismerésére, hanem

363 Pócs 1982, 197–198.
364 Ipolyi 1854, 140–182.
365 Hoppál 1987, 29.
366 A népszerű olvasmányok népszerűtlenségére, a folklórban való feloldódásuk korlátaira Nagy Ilona hozott példát
(1992).



115

megnemesítésére törekedett. Olyan képet alakított ki a népi kultúráról, amely sohasem létezett.367

Itt ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, mint azt Ipolyi és közepesen művelt olvasói

viszonyában megtapasztalhattuk. Az átmenet az egyik szintről a másikra szükségképpen

torzulásokhoz vezet. Torzulást jelentenek az irodalmias külsőségek a folklórszövegek

lejegyzésénél, ahogyan például Erdélyi vagy Benedek Elek az irodalmi igényeknek megfelelően

átírta a szájhagyományból gyűjtött alkotásokat. Ám a Kriza-féle „székelyesítés”, a szövegek

székely nyelvjárásban való újraírása sem jelent tiszta átmenetet, nem hidalta át a szóbeliség és

írásbeliség közötti szakadékot, amely mai tudásunk szerint nem is volna lehetséges.368 Másrészt a

XIX. század dereka íróinak, irodalomkritikusainak azon csoportja, amely a népköltészettel

foglalkozott, a népet annak költészete mentén igyekezett megismerni, vagyis a népköltészeti

alkotások jobban érdekelték őket, mint maga a nép.369 Ez a nézet azzal az általános romantikus

felfogással függ össze, amely szerint különbség van hétköznapi és művészi nyelvhasználat

között, s ez utóbbi magasabb rendű. Az elit a népköltészetet saját költői nyelve megújítására

kívánta felhasználni, és saját esztétikai alapvetései mentén értékelte. Még nem voltak pontos

fogalmai a paraszti művelődés lényegi természetéről, a paraszti társadalom és alkotásai közti

viszonyról, a folklór „belső esztétikájáról”. Hosszú időre, egy-másfél évszázadra volt szükség

ahhoz, hogy a népi kultúra valódi természete ismertté váljék. A népköltészet felfedezésének

időszakában azonban még nem ezt, a népi kultúra szerves belső egységét kívánták megismerni,

hanem saját, a népköltészeten keresztül elérni vágyott céljaikat tartották szem előtt. A nyílt kánon

képviselőinek felfogása szerint esztétika egyféle létezik csupán, az értelmiség esztétikája, aminek

alapján a visszahatást, a nép nevelését is elképzelhetőnek tartották.

Az elit réteg elsősorban műalkotásokon keresztül kommunikálja identitását, s az értelmiség

a XIX. században is azon a véleményen volt, hogy műalkotásokon keresztül lehet nevelni a népet.

A hiba a számításukban ott rejlik, hogy a nevelni kívánt népnek ekkor még nincs megfelelő

fogalma a műalkotásról, mint ahogyan nemzeti identitása és történelmi tájékozottsága sem alakult

még  ki  tökéletesen.  E  három  tényező hiányában  a  kívánt  célok  sem  valósulhattak  meg,  az

alkotások nem jutottak, juthattak el a néphez, illetve nem válhattak a népi kultúra, vagyis a

szájhagyomány szerves részévé. A XIX. század második felében a parasztok azért nem tanulták

el, nem mesélték-énekelték tovább a ponyva-hősepikumokat, mert azok nem illeszkedtek saját

367 Vö. Niedermüller 1987, különösen 64–66.
368 Kovács Á. 1982, 34–35, 44–45.
369 Vö. Niedermüller 1991; skandináv párhuzamok: Masát 2000.
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kultúrájukba, saját elvárási horizontjukba. Ennek okát ekkor már nem a parasztság írni-olvasni

tudásának hiányában kell keresni, hiszen az általános iskolázottság ekkor a parasztság jelentős

része számára már lehetővé tette a ponyvaolvasást, sőt anyagi helyzete a ponyvák megvásárlását

is. A honfoglalás megnemesített, hősepikai köntösbe öltöztetett formájának a ponyván, illetőleg a

tömegkultúrában való megjelenése a nemzeti identitás, történelmi eredettudat és irodalmi

műveltség iránti fogékonyságnak a polgári szinten való megjelenését jelenti csupán. A parasztság

ebben az időben még nem részesülhetett e civilizációs javakból. A tulajdonképpeni kudarc oka

továbbá nem is az, hogy a ponyva, illetőleg a tömegkultúra nem elég jó közvetítő, illetve az

írásbeliség nem képes nevelő hatást kifejteni a tömegekre. A tömegek számára e médium még

túlságosan sok újdonságot hozott, azaz merőben új szemléletmódot és igényeket közvetített, s a

parasztság még nem készült fel azok befogadására.

Egyetlen olyan néprajzi adatot ismerünk, amelyben egy ponyvai hősepikumot mint a

paraszti szájhagyomány részét gyűjtötte fel valaki. Az adat Grynaeus Tamás 1954-es vésztői

gyűjtéséből származik.370 Egy gazdag lírai és prózai repertoárral rendelkező adatközlő elmond

egy hetven soros, Botondról szóló verses hősepikumot, amelyről maga is leszögezi, hogy

olvasókönyvből tanulta.371 Emellett jó néhány Mátyás királyról és Toldy Miklósról szóló,

prózában elmondott történetről is megjegyzi, hogy kalendáriumokban olvasta őket. Ez az adat

azonban jó száz évvel Tatár Péter első versezeteinek megjelenése, vagyis a ponyvai hősepikai

hagyomány megjelenése és elterjedése után keletkezett, a XX. század közepén, amikorra a

paraszti társadalom és kultúra utolsó nagy korszaka tulajdonképpen véget ért. Feltehetően a XIX–

XX. század fordulójának tankönyvei lényegesen nagyobb hatást tudtak kifejteni, mint a

kalendáriumok, mivel a tankönyvekben leírtakat az iskolai oktatás elmélyítette. A

tankönyvirodalom ekkor, mint azt Böngérfi kapcsán láthattuk, szorosan összefüggött a XIX.

század ponyvairodalmával. Szükség lehetett továbbá egy hosszabb érési folyamatra, amelynek

során a parasztságban is megteremtődött valamiféle igény a történelmi tudás elsajátítására.

A fentiek értelmében talán más megvilágításba kerül Ortutay Gyula sokak által és sokat

idézett megállapítása is a kalendáriumoknak a paraszti történeti tudatra gyakorolt, negatív

hatásáról. „Parasztságunk a kalendáriumoknak köszönheti, hogy társadalom- és

370 „Adatok Vésztő néprajzához”. Az 1954. évi III. Országos Néprajzi Gyűjtőpályázatra benyújtott pályamunka. II.
díj. EA 9874. 67–68. oldal. Az adatra maga Grynaeus Tamás hívta fel a figyelmemet, akinek segítségét ezúton is
szeretném megköszönni.
371 Uo. 32.
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történelemszemlélete részint tétova és bizonytalan, részint megmaradt a régi mitizáló és naiv

történetszemlélet mellett.”372 A ponyvák és kalendáriumok történelmi ismeretterjesztő

fejezeteinek megítélésében a néprajzosok részéről évtizedeken keresztül egyértelműen negatív

hozzáállás uralkodott. Ezt a ponyván megjelenő alkotások valóban silány irodalmi értékén, és

meglehetősen ellentmondásos és torz történetszemléletén túl az is indokolta, hogy talán túl nagy

jelentőséget tulajdonítottak neki. A parasztság körében a ponyvák és kalendáriumok történelmi

anyagai leginkább bizonyos mondai elemek elterjesztésében és elmélyítésében játszhattak

szerepet, hiszen ez a forma volt a természetes közege a parasztság történelemről való tudásának.

Jelenlegi ismereteink szerint maga a teljes koncepció, a magyarság mitikus jellegű őstörténetének

szilárdan szerkesztett ponyvai konstrukciója nem terjedt el jelentős mértékben a parasztság

körében. A szájhagyományban élő egyéb, történeti jellegű elbeszélések kapcsán sem

beszélhetünk igazi, a tárgyalt ponyvákon megjelenő mitizálásról, a ponyvai táltosok vagy Hadúr

megjelenéséről. A parasztság történeti tudását elsősorban a történeti mondák jelentették, s az

olvasmányok direkt hatásai csak invariáns adatokban tűnnek fel. A szóbeliségből lejegyzett

történeti mondákból hiányzik a ponyvákat jellemző pátosz, s nincsenek jelen az eposzias

külsőségek sem.

A XIX. századi mitizálási, mitikus történelemalkotási kedv azonban nem ért véget Böngérfi

könyveinél. Az Ipolyi-féle mitológiai konstrukció ugyanis más, többé-kevésbé felejthető

szépirodalmi és ismeretterjesztő jellegű alkotásokban úton-útfélen megjelenik a XX. század

folyamán is. A hiteles néprajzi adatok, történelmi tények, valamint mondai és mesterséges

mitológiai elemek keveredése, szétválaszthatatlan összeolvadása, egyáltalán, a magyarság

őstörténetének a valós néprajzi és történelmi tudásnál színesebbé, érdekesebbé tételének szándéka

napjainkig jelen van a közkultúrában, sajtóban, médiában.

A néprajzos számára nem pusztán maguk a ponyva-alkotások érdekesek, sőt, nem

elsősorban azok, hanem mindaz a tapasztalat, amelyet általuk nyerhetünk a korabeli

tömegkultúráról és a modern mitológiák kialakulásáról. A mai olvasó számára e szövegek semmi

esetre sem esztétikai vagy irodalomtörténeti szempontból fontosak. Önmagában

művelődéstörténeti érdekességük sem indokolná a velük való foglalkozást. Sokkal inkább az,

hogy különböző kultúrák szintézisén alapulnak, s egyben a különböző műveltségi szintek e

korszakban való kölcsönhatásairól, egymást megismerő, értelmező kísérleteiről adnak

372 Ortutay 1966, 288–289.
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felvilágosítást. Segítségükkel tovább lehet árnyalni azt a képet, amely az utóbbi időben a népi

kultúra történetére, változására és változataira, valamint különböző társadalmi és műveltségi

rétegekkel való érintkezésére helyezi a néprajzi kutatások hangsúlyát.

Két kulturális közeg, az elit irodalmi és az átlagosan művelt polgári igyekszik egymás

kódjait megismerni, és a ponyvák lapjain több-kevesebb sikerrel reprezentálni, s egyben egy

harmadik kulturális réteg, a paraszti nevelésére, felemelésére törekszik. E folyamat során a

ponyvákat produkáló polgári réteg képviselői a képlet harmadik elemét jelentő parasztság

kultúrájának kicsit jobb megismerésére is kényszerülnek. Mindezt a háromszög függőleges

tengelyét alkotó tömegkultúra sajátos kódjainak felhasználásával teszik, s a modern, társadalmi

értelemben egységes nemzeti kultúra kialakulása felé nyitják meg az utat. Ehhez azonban a

parasztság történelmi ismeretekre való oktatása önmagában nem elégséges, polgári igényekre és

polgári nyilvánosságra van hozzá szükség a parasztság körében.373 Ez azonban nem jön létre

egyik napról a másikra, csak hosszabb fejlődési folyamat eredménye lehet. A parasztság

emancipációjának, polgárosításának, nemzeti öntudatra nevelésének nem az irodalom volt az

egyetlen  eszköze,  s  nem csak  a  magyar  ponyva-  és  kalendáriumkultúra  volt  az  a  fórum,  ahol  a

parasztságról és a paraszti kultúráról ellentmondásos, torz kép alakult ki a XIX. század folyamán.

E folyamat feltérképezésére vonatkozóan jelentős kutatási eredmények vannak például a

színháztörténet, művészettörténet, valamint zenetörténet területén is.374

Hosszabb távon a XIX. század hazafias költészetének és a tömegkultúrában való

lecsapódásának ismerete, belső szerkezetének és működésmódjának vizsgálata tanulságos lehet a

későbbi korszakok, a két világháború közötti időszak, valamint a második világháború utáni,

különösen a rendszerváltást követően megélénkülő, szintén a tömegkultúrában jelentkező hasonló

jelenségek vizsgálatánál is. Nem csupán a XIX. században volt divat, sőt sokak érdeklődését

felkeltő mozgalom a magyar őstörténet, ősvallás és mitológia megismerésének, és/vagy

megalkotásának szándéka, amelyet aztán nem csupán az ahhoz megfelelően művelt szakemberek

igyekeztek elvégezni, hanem lelkes, öntevékeny amatőrök is, s ez a folyamat egészen napjainkig

tart.

373 Vö. Löfgren 1988, 154–156.
374 Lásd Hofer (szerk.) 1991: Kerényi 1991; Sinkó 1991; Paksa 1991.



119

4.2 Vizuális narratívák. Árpád és a honfoglalók képi ábrázolása

Az itt bemutatásra kerülő képanyag meglehetősen heterogén, ezért nem feltétlenül fűzhető

fel egyetlen gondolati sorba, a róluk írottak éppen ezért rendszertelen adathalmozás benyomását

kelthetik. Ennek legfőbb oka az, hogy a képeket nem mintavétel alapján válogattam, amire a

XIX. század utolsó harmada előtt megjelent populáris nyomtatványok csekély képanyaga miatt

nem volt mód, hanem szinte valamennyi, a honfoglalásról és a honfoglalókról megjelent képet

feldolgoztam. Ennek ellenére fontosnak tűnt azoknak a művelődéstörténeti tanulságoknak a

számbavétele, amelyeket e képek segítségével nyerhetünk.

A XIX. század közepét megelőző időszakot jellemző kisformátumú kiadványokba ritkán

került kép, a korabeli képmetszési és sokszorosítási eljárások még feltehetően túl drágák voltak

ahhoz, hogy az olcsó nyomtatványokba is érdemes legyen metszeteket tenni. Az 1850 előtt

megjelent naptárakban ha volt is kép, az nem jelentett többet évi egy-két ábrázolásnál. Általában

a kiadványokat fedő kék (esetleg zöld) puha papírborítás belső oldalát díszítették látképek,

ritkábban portrék egyszerű fametszetes változatai. A nagy formátumú, például a kassai

kalendárumok némelyike, amelyek gazdag metszetanyagot közöltek évről-évre, kivételt

jelentenek, azonban nem ez volt az általános. Az 50-es évek Bucsánszky-kiadványait díszítette

először nagyobb mennyiségű kép egy új, Angliából importált fametszetsokszorosítási eljárásnak

köszönhetően.375 A 70-es, még erőteljesebben a 80-as évek hoztak újabb fordulatot, amikor az

újabb képalkotási és sokszorosítási eljárásoknak köszönhetően egyre olcsóbb és így mindenki

számára hozzáférhető lett a kép, s gazdag illusztrációs anyagot vonultathattak fel a tömegolvasók

igényeire készült olcsó nyomtatványok.

A narratív megjelenítés a honfoglalás történetének és hőseinek egy-két kivételes jegyétől

eltekintve megelőzte a képit. A képi ábrázolásra való törekvés bemutatott korszakunkban a

kalendáriumok lapjain folyamatosan és fokozatosan erősödött fel. E médium ugyanis a

szövegiség felől a vizualitás irányába fejlődött, egyre konkrétabb, direktebb élményt igyekezett

kínálni olvasóinak. A XVIII–XIX. század fordulójától az egyszerű, folklorisztikus elbeszéléseket

kezdték elsősorban egyalakos ábrákkal díszíteni. A század közepétől továbbra is szokás maradt a

hősökről készült portrék megjelentetése. Ekkor a nyomdatechnika és a képsokszorosítás

fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb divat lett a többalakos képek, majd a mozgalmas

375 Kovács I. G. 1989, 117.
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jelenetek megjelentetése a populáris nyomtatványokon. A századközép éles cezúrát jelentett a

magyar tömegkultúra történetében, létrehozta ugyanis a legnagyobb fogyasztói réteg, a

parasztság számára is hozzáférhető, immár valóban a tömegkultúra alkotásmódjával készült

kalendáriumokat. Az 50-es és 60-as években a korábban kialakult formák és ábrázolásmódok a

honfoglalás történetének megjelenítésében azonban még nem tudtak megújulni. Ez az időszak a

korábbi kliséket nem változtatta meg, hanem inkább megmerevítette, stabilizálta azokat. Újabb,

bár kisebb mérvű változást a kiegyezést követő időszak historizmusa, még erőteljesebbet a

millennium éve jelentett. A XIX. századi nemzetépítést betetőző, de egyben a modern

tömegszórakoztatás igényeit lefektető millenniumi ünnepségsorozat376 egyik legfontosabb témája

– értelemszerűen – a honfoglalás volt. Ez egy sor új szemléletmóddal és ábrázolási igénnyel

újította meg a populáris kiadványokat, amelyek hosszú ideig nem voltak képesek szabadulni

annak hatásaitól. A századvég és századelő kalendáriumainak legfontosabb vizuális élménye a

Feszty-körkép377 néhány jelenete lett. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a

kalendáriumokban a képek jelenléte korántsem vált általánossá, még az 1860-as években is

léteztek olyan, elsősorban kisalakú, úgynevezett zsebkalendárium-sorozatok, amelyek egyáltalán

nem tartalmaztak metszeteket, nyomatokat. A gazdagon illusztrált nyomtatványok csak a század

utolsó három évtizedében szorították ki végleg a kép nélküli, egyszerűbb technikájú

kiadványokat.

A történelmi ismeretterjesztést a magyarországi kalendárium-irodalomban hosszú ideig az

úgynevezett krónikák, kronológiák jelentették, amelyek struktúrája a középkori annalesekre

emlékeztet: egy-egy évszám mellett egy-két sorban a legfontosabb események leírása áll. Ezt a

régi hagyományt a XVIII–XIX. század fordulója törte meg, amikor a felvilágosodás hatására

igény támadt a részletesebb történelmi ismeretterjesztésre, ezért nagyobb lélegzetvételű szövegek

és képek is helyet kaptak a kalendáriumokban. Ennek a haladó hagyománynak egyik elindítója a

Trattner-féle könyvnyomda Magyarországi o és uj kalendárioma, amelynek köteteit 1794-től

ismerjük.378 1799-ben indult a magyar történelem jeles alakjait és a hozzájuk fűződő eseményeket

376 Sinkó 1986.
377 Vö. Kovács Á. 1997.
378 Az OSzK-ban a következő évfolyamai maradtak fenn 1510-es jelzet alatt: 1794, 1795, 1797, 1799, 1800, 1801,
1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1830 (utóbbi csonka példány);
összesen tehát húsz fennmaradt évfolyamát ismerem.
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bemutató rovata. A sorozat egyes darabjait a magyar nemzeti panteon tagjainak fametszetes

ábrázolásai díszítették.379

E sorozat még egy szempontból tekinthető úttörőnek. Nem szakrális témájú figuratív

metszetek viszonylag későn jelentek meg a kalendáriumokban. Hosszú időn át szinte kizárólag a

címlapokat díszítették a XVI. században kialakult keretes allegorikus metszetekkel, amelyeken –

a kalendáriumok akkori funkciójának és világképének megfelelően – elsősorban asztrológiára

utaló ikonográfiai jelek, ritkábban egy-egy körzős-földgömbös asztrológus figura, számos képzelt

lény és szörny, továbbá a csillagjóslás témájához kapcsolódó ábrázolás kapott helyet.380 Elvétve

előfordult a fenti témák mellett egy-egy látkép, esetleg kisebb jelenet is, például szántóvető

parasztemberekről, de nem ez volt a jellemző. A fametszet már a XVI. század óta fontos eleme

volt a populáris nyomtatványoknak, illetőleg a sokszorosított grafika maga populárisnak

mondható, mivel szinte korlátlan számú nyomat hozható létre egyetlen nyomódúc segítségével.

Ennek ellenére a XVIII. században viszonylag kevés jelent meg a kalendáriumokban, melyek

még őrizték a könyvnyomtatás hajnalán kialakult tematikai hagyományokat. Ismerünk néhány

királyábrázolást már a XVI–XVII. századi magyarországi kalendáriumokból is, de a

természetfeletti témákhoz viszonyítva ez a néhány Mátyás király portré elenyészően kevésnek

számít.381

Az 1794-ben megkezdett sorozat 1799-es évfolyamával indította el a Trattner nyomda a

történelmi ismeretterjesztésnek a kalendáriumokon eddig szokatlan, új formáját. Az évente új,

szeriális jellegű történelmi fejezetek immár hosszabb elbeszélő anyagot tartalmaznak. Emellett az

aktuális évfolyamban közölt szövegeket a bemutatott hős fametszetes portréja illusztrálja.382 Az

1800-as évfolyamban Árpádról (1. kép), az ezt követőben Lehel vezérről van szó (2. kép).  A

sorozat egyes darabjai felismerhetően az 1600-as években készült úgynevezett Nádasdi-

Mausoleum királyképeinek kissé gyenge minőségű újrametszései. A Mausoleum

379 Szelestei Nagy László is említi tanulmányában ezt a sorozatot (1988, 335.).
380 A régi magyarországi kalendáriumok történetét összefoglaló legfrissebb munka, Dukkon Ágnes monográfiája
(2003) számos szép reprodukciót közöl.
381 Dukkon 2003, 131, 132, 134. Szemben Angliával, ahol a főként uralkodókat ábrázoló portrék a British Museum e
korszakra vonatkozó populáris nyomtatvány-gyűjteményének legnagyobb hányadát teszik ki. Angliában az
uralkodók már az újkor hajnalán a hatalomlegitimáció és az önreprezentáció szolgálatába állították az olcsó
nyomatokat. (Erről bővebben később.) (O’Connell 1999, 84–85.)
382 A fametszet a populáris nyomtatványokon, ponyvákon és kalendáriumokban a XIX. század második harmadában
is a legfontosabb illusztrációs formát jelentette. A leggazdagabb képanyagot Pogány Péter publikációiban találhatjuk
(1978, 1983).
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Potentissimorum ac Gloriosissimorum Regni Apostolici Regum 1664-ben jelent meg

Nürnbergben. Wolfgang Kilian rézmetsző készítette Mathias Kager rajzai alapján (3–4. kép).383

A Mausoleum a grafikai portrésorozatok egyik képviselője, amely műfaj a XVI. században

jött létre, s nagy divatja volt a XVII. században is. Ezek az alkotások kezdetben uralkodók

megrendelésére készültek, s annak dicsőségét voltak hivatottak szolgálni, az uralkodói

önreprezentáció részét képezték. A korai portrésorozatok az ezt követő évszázadokban

ikonográfiai forrásként szolgáltak. A barokk korszakban fejedelmi, főúri családok palotáinak

falait is díszítették az adott családok őseit bemutató hasonló portrésorozatok, az úgynevezett

ősgalériák.384 Cennerné Wilhelmb Gizella megfogalmazásában: „A főúri családok szívesen

egészítették ki ősgalériáikat uralkodósorozattal, mintegy konfrontálva családjuk történetét az

ország történetével.”385 A Nádasdi-Mausoleum legfőbb forrását a Thuróczi-krónika jelentette, s

ez felismerhető folytonosságot eredményezett a késő-középkori krónikairodalom és a kora újkor

történetábrázolása között. Alkotói emellett sokat merítettek koruk nyugat-európai ikonográfiai

gyakorlatából. A műfaj hazai megjelenése az e korszakban felélénkülő történelmi érdeklődés

bizonyítéka, funkciója pedig immár nem egy megrendelő, hanem a magyar nemzet genealógiáján

keresztül az egész nemzet dicsőségének magasztalása. A műfaj egyik további jellegzetessége,

hogy az uralkodók ábrázolása a kor szokásának megfelelően emblematikus jellegű. Erre annál is

inkább szükség volt, mert a legtöbb középkori fejedelemről és királyról nem maradt fenn hiteles

portré. Az egyes alakokat bizonyos, rájuk jellemző tárgyakkal látták el, illetőleg portréik

hátterében életük egy-egy jellegzetes művét vagy eseményét jelenítették meg. Az ábrázolás

mikéntjének forrásául hiteles történeti adatok, ennek hiányában pedig az alakokhoz kapcsolódó

legendák, mondák szolgáltak.386

383 Tudományos feldolgozását a művészettörténész Rózsa György végezte el, a képeket 1973-ban publikálta
reprezentatív tanulmánnyal kísérve. (Rózsa 1973). 1991-ben, hasonmás kiadásban is napvilágot látott
(Mausoleum,…1991). A Mausoleum képeinek nem Nádasdi volt a megrendelője, még a XVII. század elején, 1619 és
1632 között keletkeztek (Rózsa 1973, 15.). Eredetileg egy történelmi munka, nevezetesen Berger Illés történetírása
illusztrációjának készültek (Rózsa 1973, 35.). Az eredeti vállalkozás azonban csődbe ment, a tervezett munka nem
került nyilvánosságra, Nádasdi tehát a műveknek másodlagos felhasználója, kiadványában immár nem a szövegé,
hanem maguké a metszeteké lett a főszerep (Rózsa 1973, 15.). A rövidke kísérőszövegek Nádasdi kötetében tehát
kényszer szülte megoldások (Rózsa 1973, 35.) Nem csoda hát, hogy az eredetileg illusztrációnak szánt képek később
számos különböző szöveg kíséretében jelentek meg.
384 Például az Tropheum Domus Estorasioanae, amely az Esterházy család 1700 körül élt tagjainak és a mitikus
múltba visszanyúló őseinek bemutatását célozta (Cennerné Wilhelmb 1988b; 1996, 130–131.).
385 Cennerné Wilhelmb 1988a, 72.
386 Rózsa 1973, 15–25.
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Ez az ábrázolásmód kifejezetten alkalmas a popularizálódásra.387 A reneszánsz és a barokk

között hidat verő emblematika művészi gyakorlatának fontos eleme és eszköze a popularitás.

Knapp Éva és Tüskés Gábor szerint „a »népszerű« a művészi hagyomány fontos eleme,

elsősorban az válik hagyományossá, ami népszerű.”388 „Az emblémaképek kezelése a szerkezeti,

motivikus, jelentésbeli és funkcionális változatok létrehozása, valamint a különböző kompilációs,

manipulációs és másolási technikák alkalmazása révén párhuzamba állítható a provinciális

művészet és a népművészet képhasználatával.”389 A XVI. században kialakult emblematikai

gyakorlatot a XVII. század tökéletesítette. A XVIII. századot azonban már csak a korábbi

emblémák variálása, szisztematizálása és popularizálása jellemezte, a gyakorlat megújítására nem

volt lehetőség.390 Nyugat-Európában a XVII. században kezdődött meg ezen alkotások tömeges

méretű sokszorosítása és terjesztése. Franciaországban például XIV. Lajos barokk kultuszát

voltak hivatottak ezek a populáris nyomtatványok népszerűsíteni.391 Nem csoda tehát, ha a XVII.

században készült portrésorozat a XIX. századig népszerű maradt, hiszen a felvilágosodás újabb

lendületet adott a történelmi múlt iránti érdeklődésnek, majd az fokozatosan minden addiginál

nagyobb méreteket öltött.

Az 1810-es években a szintén reprezentatív megjelenésű kalendárium-sorozatban látott

napvilágot a Mausoleum néhány darabja. Az Ujdonnanuj gazdaságbeli hazai kalendárium 1812-

es évfolyama az előző szériához képest is kissé elnagyolt fametszeten mutatta be Árpádot, a

honfoglalók vezérét.392 (5. kép)

A szintén szép kiállítású, nagy formátumú kalendáriumairól híres kassai Werfer Kiadón az

Uj oktató és mulattató fillér kalendárium 1838-as évfolyamától indított sorozatot a „A’

Magyarok nemzeti-dicsőségének Pantheona” címmel.393 E kiadvány egyik sajátossága, hogy

párhuzamosan németül is megjelent, a két nyelven nagyjából azonos tartalommal. Árpád és a

honfoglalók történetei tehát a felvidéki német polgárság számára is olvashatóak voltak (6. kép).

Az itt található Árpád-ábrázolás jóval színvonalasabb az előzőeknél, a kettő közötti hasonlóság

387 Dolgozatom ezen részének megírásában, illetőleg a problémakör megértésében Knapp Éva és Tüskés Gábor
barokk emblematikáról szóló tanulmánykötetének „A »magas« művészettől a »populáris« művészet felé:
transzformációs folyamatok az emblematikában“ című fejezete (2004, 13–50), valamint Fülemile Ágnesnek az
emléklapok emblematikájáról írott tanulmánya segített (1994).
388 Knapp–Tüskés 2004, 14.
389 Knapp–Tüskés 2004, 16.
390 Knapp–Tüskés 2004, 18–24.
391 Fülemile 1994, 216–219.
392 OSzK 855/1816.
393 Kassa, Werfer. OSzK 634/1838. (Szöveggyűjtemény III. darabja.)
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pedig nyilvánvaló. A párducos Árpád sisakja, buzogánya stílusában, formájában az előzőekkel

megegyezik, a figura testtartása, beállítása, a kép kompozíciója azonos. Bár a kassai mester

perspektíva valasztása szerencsésebb, mint pesti kollégájáé, feltételezhetjük a Trattner-féle és a

Werfer-féle metszetek rokonságát. Míg a Trattner-féle Árpád-figurák jobbról balra lépnek, addig

a Werfer-féle épp fordítva. A plagizálás, az egymás kiadványaiból való ollózás ugyanis a XIX.

század első felében még egyáltalán nem volt rendhagyó eset. „A ponyvaüzlet […] nem ismer

szerzői, csak kiadói jogot, azt is minden vállalkozó a maga számára tartja érvényesnek.”394 A kép

alapján egy-egy figurát, motívumot újrametszhettek a mesterek, aminek hatására a kép az eredeti

nyomat tükörképe lett, hiszen az eredeti kép és a nyomódúc iránya volt egymásnak

megfeleltethető.

A szövegek tekintetében az alkotók elsősorban a korábbi történetírói munkákból építkeztek.

Az alkotói  folyamatra  egészen  a  kora  újkorig  jellemző volt,  hogy az  egyes  történetírók  elődeik

munkáit dolgozták át, s egészítették ki az újabb korszakok eseményeivel. A folytonosság az

egyes történetírói munkák között tehát egyértelműen nyomonkövethető. Különösen a honfoglalás

ábrázolásánál a történetírás a felvilágosodás koráig szinte kizárólag legendákra, mondákra

támaszkodhatott. Minden egyes szüzsé, motívum, toposz esetében nem lehet megállapítani, mi

volt előbb, a képi vagy a szöveges megjelenítés, hiszen az ikonográfia gyakorta befolyásolta a

szövegeket, s a barokk korszak ikonografikus ábrázolásai hasonlóképp sokszor szöveges

előzményekre vezethetőek vissza.

Az egyes ábrázolások összetettségéhez most egyetlen példát szeretnék kiemelni, Árpád

figuráját. Nem alakult ki valamennyi honfoglaló hősnek egységes és jól felismerhető

ikonográfiája. Árpád ábrázolásának azonban van néhány tipikus jegye, amelyek esetében

feltételezhetjük a kép elsőbbségét a szövegekhez képest. Árpádot a Mausoleum-képek óta

kezében buzogánnyal, hátán párducbőr kacagánnyal volt szokás ábrázolni. A Mausoleum-képek

közül nem csupán Árpád, hanem Béla vezér ikonográfiájában is szerepet kapott a párducbőrös

kacagány.395 A párducos vezér alakjára számos egyéb példát is hozhatunk a korabeli festészetből,

például ezt a XVII. századi csatajelenetet (7. kép)396. A párducos jelző, mint honfoglaló vezérünk

epiteton ornansa az egész XIX. században nyomon követhető. Az irodalomtörténész Dávidházi

Péter szerint a „párducos Árpád” kifejezés először Virág Benedek A’ táborból megtért

394 Békés 1966, 279.
395 Cennerné Wilhelmb 1996, 128.
396 Lásd Rózsa 1973.
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hazafiakhoz című költeményének megszólításában, 1797-ben fordult elő a magyar

irodalomban.397 Ezt azonban több, mint másfél évszázaddal megelőzte a képi megjelenítés. A

XVII. században, a kor ikonográfiai tradícióinak megfelelően a legváltozatosabb korszakok

vezéreit ábrázolták párducbőrrel a vállukon. Ez a hagyomány a felvilágosodás korában

termékeny talajra talált az irodalomban, s egészen a XX. század elejéig éreztette hatását.

A XIX. század közepén a populáris nyomtatványokon megjelenő képeket javarészt

visszavezethetjük konkrét képzőművészeti előképekre. Ez nem csoda, hisz a metszetkészítést

minden esetben hivatásos mester kellett végezze, aki képzett volt e terület elit gyakorlatában és

talán valamennyire a művészettörténetben is. Az 1850-es évben induló Kecskeméti kalendárium

például szintén képzőművészeti igényességgel készült mű utánzásával igyekszik bemutatni a

honfoglaló Árpádot (8. kép).398 Az  1820-as  években  megjelent,  s  az  almanach-kultúra  egyik

előfutárának tekinthető Auróra című zsebkönyvsorozat képszerkesztője ekkor Kisfaludy Károly

drámaíró volt, aki egyben a reformkori magyar újságírás egyik kiemelkedő alakja is.

Képszerkesztőként az évkönyvben megjelenő irodalmi alkotások mellé különböző művészektől

rendelt metszeteket.399 Az 1828-as évben látott napvilágot az Auróra lapjain Vörösmarty Zalán

futása című műve, s ehhez egész sorozat illusztráció készült. Az egyiken Árpád alakja is

feltűnik.400 A kecskeméti naptár kissé elnagyolt figurájának testtartása, egész habitusa élénken

emlékeztet az Auróra Árpád-figurájára.401 (9. kép) Ez a kép egyébként az 1850-es és 60-as

években megjelenő, kis formátumú kalendárium belső borítóján jó néhány egymást követő évben

feltűnt.402 A kisalakú kalendáriumokat eredetileg csupán egy színes, általában kék díszpapír

borítás védte. A nyomdászok ezt a felületet is igyekeztek felhasználni: verseket, köszöntőket

illetve metszeteket nyomtattak rájuk.

A XIX. század 50-es éveiben egyébként tendenciaszerű a honfoglaló ősök bemutatása. A

piac meghódítására törekvő, majd tervét sikeresen végre is hajtó Bucsánszky Alajos az 1849-es

évben indítja el kalendáriumait, amelyek a paraszti fogyasztók körében a következő évtizedek

397 Dávidházi 2001a, 428.
398 Kecskeméti naptár vagy kalendáriom. Szeged, Grünn. OSzK 1917/1850. A kép a vékony papírborítás belső
oldalát díszíti.
399 Borbély Szilárd Vörösmarty és Horvát István kapcsolatát tárgyaló tanulmányának egyik lábjegyzetében hívta fel a
figyelmet a könyvillusztrációk, különösen az Auróra Hazai Almanach jelentőségére (2003?, 114. 12. lábjegyzet).
400 Vayerné Zibolen 1967, 167.
401 Az Auróra metszetei gyakran visszaköszönnek Tatár Péter ponyvaíró és képmetsző grafikáin is (Pogány 1991,
370.).
402 Kecskeméti naptár vagy kalendáriom. Szeged, Grünn ny. OSzK 1917, a metszetet tartalmazza továbbá az 1853-
as, 1855-ös, 1861-es és 1862-es évfolyam is. Az 1851-es évfolyam Zoltán vezérről közöl portrét.
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meghatározó sorozatai lesznek. A kezdetet Bucsánszky szó szerint értelmezte, s kiadványai első

köteteiben a honfoglalás történetének, illetőleg a magyar nemzet nagyjainak szeriális

bemutatására vállalkozott, amit természetesen a honfoglalásnál kezdett. A Tatár Péter, talán

leghíresebb-hírhedtebb kalendárium-írónk tollából származó szövegeket fametszetes fejedelem-

és vezérportrékkal illusztrálta403 (10a, b–11. kép).404 A képek eredetijei egyébként freskók

formájában Bucsánszky Szentkirályi utcai házának lépcsőházát díszítették.405 Bucsánszkyék is

ollóztak a Mausoleumból, például Lehel vezér alakjának megformázásánál (12. kép).406 Árpád

alakja azonban eltér a korábban ismerttől, s két különböző metszetet is tartalmaz róla a sorozat

(13–14. kép).407 Továbbá ebben a sorozatban kezdődik a honfoglalás immár nem csak portrékon,

hanem jelenetek formájában történő bemutatása. Ezek sorát a Vérszerződés csoportképe nyitja

(15. kép).408 Ez az ábrázolás több újrametszést is megért, megjelent például Landerer és

Heckenast több 1861-es naptárában is.409 Ugyanez a metszet díszíti egy ponyvakiadvány

címlapját is, amely 1899-ben Bucsánszky jogutódjánál, Rózsa Kálmánnál látott napvilágot.410

Fontos megjegyezni, hogy az első és harmadik megjelenés között egészen pontosan ötven

esztendő telt el. A metszet érdekessége továbbá a vezérek viselete, akik magyaros süvegben, bő

gatyában és lajbiban állják körül a serleget. A paraszti „őserő” allegorikus megjelenítésére a

millenniumi ünnepségre kiadott populáris grafikákon találunk példákat, amelyek szintén egy

jelenetben ábrázolják Árpád vezért a bőgatyás parasztemberekkel.411

A Bucsánszky, illetve Landerer és Heckenast-féle Vérszerződés-jelenet előképe Kiss

Bálintnak a 40-es években keletkezett rajza lehetett (16. kép),412  amelyet azonban a fametszet

készítője, az eddig megismert gyakorlattal ellentétben, erőteljesen átalakított. Teljesen eltűnt az

403 Ehhez az ekkoriban Angliából importált új fametszési eljárások is segítséget nyújtottak, s ez a XIX. század
közepének parasztkalendáriumaiban a fametszet reneszánszát hozta el (Kovács I. G. 1989, 117–118.). Angliában ez a
folyamat mintegy fél évszázaddal korábban játszódott le. Lásd Anderson P. 1991, 17–18.
404 Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. OSzK 361/1849.
405 Pogány 1978, 66.
406 „Leel.” In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. OSzK 361/1849.
407 Bucsánszky Alajos kis képes naptára. OSzK 361/1849. Bucsánszky 1849-es naptárával szinte teljesen megegyező
képanyagot találhatunk a szegedi Grünnen nyomda Kecskeméti naptár vagy kalendáriom című, 1850-ben megjelent
naptárában (OSzK 1917/1850), amelyek feltehetően azonos dúcok alapján készültek. A szöveg bizonyos pontokon
megegyezik, másutt eltér Bucsánszkyétól.
408 Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky Alajos. OSzK 363/1849.
409 Például: A magyar nép naptára. Pesten, Landerer és Heckenast. 19. lapon. OSzK 353/1861.
410 Három ősrégi ének a három magyar vezér Európába bejöveteléről. Budapest, Rózsa Kálmán és neje. OSzK
Kisnyomtatványtár. [A nyomtatvány e példányán kézírással az ifj. Tatár Péter szerzői név szerepel.]
411 Fülemile 1994, 225; lásd 12. számú képén.
412 Lásd Szabó–Széphelyi (szerk.) 1981. 122. kép. Kiss Bálintról és más műveiről uo. 260–263; továbbá Basics 1996,
144–145.
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eredeti Kiss Bálint-féle rajzon még meglévő háttér, s az egész kompozíció mintegy

összesűrűsödött, ám mindenképpen árulkodó a vezérek viselete és tollas süvegeik, amelyek

erősen emlékeztetnek a parasztok korabeli öltözetére. Különösen a kalendáriumi metszeteken kap

jelentőséget a honfoglaló vezérek viseletének parasztos jellege, utóbbiak ugyanis a Kiss Bálint-

képtől eltérő viseletben láthatóak: Kiss metszenének hosszú kaftánjai alól kikandikáló bő

nadrágok a populáris fametszeteken parasztos bőgatyává alakulnak át.

Érdekes kérdés lehet a Mausoleum-képek utóélete, illetve az, hogy milyen közvetítők és

állomások segítségével jutottak el a XVIII–XIX. század kalendáriumaiba. A Mausoleum-képek

utóéletéről is Rózsa György könyve tájékoztat.413 A hagyományozódás szempontunkból

legfontosabb állomása az az 1789-es Heltai Krónika-kiadás, amelynek rézmetszeteit a neves

budai metsző, Binder János Fülöp készítette.414

A nürnbergi megjelenés után nem sokkal, a XVII. század utolsó évtizedeiben készültek el a

Batthyány család rohonci kastélyának falát díszítő olajfestmények, amelyek a monokróm

rézmetszetek színes másolatai.415

Az első kalendáriumi megjelenésekkel nagyjából egy időben látott napvilágot az a

fametszetes, egylapos nyomtatvány, amely szintén a Mausoleum király- és fejedelemportréit

reprodukálja.416 A századfordulóról egy német nyelvű könyv illusztrációjaként a teljes

vezérsorozat mellkép-változatát is ismerjük.417

Horvát István, kora népszerű – ám az utókor által kissé „délibábosnak” tartott –

történetírója, számos nemzeti hőskölteményünk – egyebek mellett Vörösmarty több epikus

alkotásának – ihletője feltehetően ismerte a Mausoleum képeit.418

Ezekből az adatokból arra következtethetünk, hogy a XVIII–XIX. század fordulóján, első

kalendáriumi adataink megjelenésének idején a Mausoleum-képek népszerűsége új lendületet

vett, megtermékenyítve a kultúra számos szegmensét a populáris kultúrától az elit irodalomig. E

mű egyértelmű hatását tükrözi Kovács Mihály (1818–1892) 1857-ben készült Botond című

413 Rózsa 1973, 60–80.
414 Rózsa 1973, 77–78. Ez annál is inkább fontos, mert a Mausoleum-képek első kalendáriumi megjelenését jelentő
Trattner-féle kiadványok Heltai Gáspár művének kivonatát/parafrázisát is tartalmazzák. Erről a következőkben még
lesz szó.
415 Cennerné Wilhelmb 1988a.
416 Például az a Szent István királyt ábrázoló fametszetes egylapos, amely 1800 körül keletkezhetett. Knapp 2001,
235.
417 Knapp 2001, 208.
418 Dávidházi 2004, 417.
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festménye (17. kép).419 Bár utánzásról a szó szoros értelmében nem beszélhetünk, az alak

testtartása, valamint felszerelése: sisakja, buzogánya és öltözete egyaránt a XVII. századi

előképre emlékeztetnek.

Azt is feltételezhetjük, hogy a Mausoleum-képeknek nagy szerepe lehetett olyan irodalmi

motívumok kialakulásában és elterjesztésében, mint amilyen a „párducos Árpád” toposza volt.

Hatása kimutatható mint metafora, mint állandó jelzős szerkezet, egyfajta eposzi epiteton ornans

az egész XIX. század nemzeti nagyelbeszélésében az irodalomtól a tudományon át a

képzőművészetig, sőt a populáris irodalomig. Feltehetően e motívum a képzőművészetből került

a XIX. századi történetírásba, majd onnan a különböző irodalmi művekbe, elsősorban

hőseposzokba, illetve ha nem is csupán a Mausoleumnak köszönhetően tudtak róla a történetírók,

majd szépírók, e népszerű képsorozat mégis fontos szerepet játszhatott a hagyomány

életbentartásában. (Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy bár a reneszánsz és barokk elemekkel

dolgozó emblematikai hagyomány újjáéledt a XIX. századi historizáló festészetben, az egyes

emblémaelemeket a művészek időnként eredeti kontextusuk nélkül is variálhatták.420 Példának

okáért párducbőr különböző történelmi korszakok jeleneteit ábrázoló festmények alakjain tűnik

fel.421)

A művészettörténet szempontjából a Mausoleum-képek megjelenése a XIX. századi

populáris nyomtatványokon anakronizmus, de nem egyedülálló jelenség. Más szempontból

viszont bizonyos műalkotások időtlenségének példája. Történelmi és néprajzi szempontból a

nemesi nemzettudat továbbélésének sajátos megnyilvánulása.422

Egyik kései, s kifejezetten az olcsó tömegkiadványok kategóriájába tartozó nyomtatványon

Árpád meglehetősen szatirikus-ironikus ábrázolásával találkozhatunk. Az igencsak elnehezedett –

szó szerint fajsúlyossá vált – hős pajzsára dőlve – s nem azon felemelve423 –, elcsigázottan hever,

amúgy sisakosan, kacagányosan egy rövid cikkekből, vagy inkább tréfás fricskákból összeállított

419 Az olajfestmény ma a debreceni Déri Múzeum tulajdona. Lásd Ludányi 1987: Katalógus 190. darabja (32. kép).
A katalógus csupán egy 3×2 cm körüli fekete-fehér reprodukciót tartalmaz, a színes másolat az internetről került a
dolgozatba.
420 Vö. Basics 1981, 53–56.
421 Gondolhatunk itt Than Mór (1828–1899) Imre király elfogja lázadó öccsét című művére, amelyen Imre király
öccsét, az előtérben térdelő Andrást szintén párduccal a vállán örökített meg a festő 1857-ben, vagy Madarász Viktor
(1830–1917) Dózsa népe (1868) című képének párducbőrös pribékalakjára is.
422 Vö. Sinkó 1989.
423 Az „Árpád emeltetése” rituális jelenet illetve toposz, amelyben a fejedelmet pajzson magasba emelték a vezérek,
ezzel jelezve megválasztását, szintén egy a XIX. században keletkezett, majd rövidesen igen népszerűvé vált
motívum. (Rózsa 1996). Számos festőnk is megörökítette. Populáris nyomtatványon egyelőre nem találtam
párhuzamát.
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kalendáriumfejezet kellős közepén (18. kép). A honalkotó nagysága és a kortárs politika

kicsinyessége között szinte tapintható a feszültség: „Itt van a nagy és dicső férfiu, ki erős karral

és éles karddal szerzé meg nekünk szép hazánkat. Itt oldalt pedig a honboldogitó unokái, magyar

országgyülési képviselő urak, akik szép magyar hazánkat boldogitják...”424 (Természetesen a

„népboldogító urak” ábrázolásmódja is karikatúra-szerű.)425

Az 1896-os országos kiállítás és a körülötte zajló parádé hatását abban is lemérhetjük, hogy

az szinte kiirtotta a kalendáriumokból az addig viszonylag egységesnek tekinthető, a koraújkori

és kortárs magaskultúrára támaszkodó honfoglalás-ábrázolást. A szövegek és képek egyaránt az

ezredéves ünnepségek szellemében fogantak. Mindent elárasztott a millenniumi politikai retorika

és a Feszty-körkép. Például Heckenast A magyar nép naptára című kiadványának „Ezer év előtt”

című cikkében426 a körkép két jelenetéről közölt másolatot („Honfoglaló gyalog harcosok” 31.;

„A fejedelem neje kocsin” 32.). Szintén jellegzetes alakját mutatja be a körképnek Az

„Athenaeum” dalos nép naptára „A magyarok bejövetele” címen kifejezetten Feszty körképéről

szóló cikke.427 (19. kép) A szöveg meglehetősen patetikus hangnemben szól a műről és

alkotójáról, megszólaltatva ezzel a millennium jellegzetes retorikáját. A következő idézetből

bepillantást nyerhetünk a Körkép korabeli értelmezésébe is.

És Feszty Árpád csodakezét, magyar eszét, magyar érzését magasztalja minden ember.

– Ez nem a kozmopolita művészet képe, – mondotta József főherceg –, e képből a magyar fuvalom csapja

meg az embert. Én ilyen gyönyörő magyar képet még nem láttam.

– Ez a művészetnek csodaalkotása, – mondotta az ifjú László főherceg, – nem tudom elhinni, hogy képet

látok.

– Hogy ilyen hatalmas képet látok, nem gondoltam, – mondta Wekerle miniszterelnök –, egy ezer év előtti

nagy történelmi mozzanatot a valóság megragadó erejével mutatni be, ez még a művészetnél is több, ez

csodaszámba megy.

S valóban Feszty Árpád nagy művet alkotott, midőn a magyarok bejövetelét ugy festette meg, hogy az

424 Wajdits József nagy képes magyar naptára. Nagy-Kanizsa, Wajdits ny. OSzK 860/1888.
425 A millenniumi ünnepségeket és szereplőiket kifigurázó karikatúra több is megjelent a korszakban a Borsszem
Jankó hasábjain (Buzinkay 1983, 108–110; Tarr 1979, 427.).
426 A magyar nép naptára. Képes kalendárium. Szerkeszti Tatár Péter. Pest, Heckenast. OSzK 353/1895. (30–33.).
Szöveggyűjtemény VI.
427 Az „Athenaeum” dalos nép naptára [Borítékcím: Magyar dalos naptár.] Budapest, Athenaeum Rt. OSzK
986/1895. (49–51.) „A vezér” című kép az 50. lapon látható.
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nem is képnek, hanem valóságnak látszik; s a történelemnek áthatolhatatlan homályából ugy hozta

világosságra, hogy mindnyájunk szemében tüz lobbanik fel és szivünk remeg a megindulástól.428

A honfoglalásról kialakult elképzelések populáris hagyományozásában kép és narratíva

viszonya, ha lehet még szorosabb, mint az elitében. A képek bizonyos szüzsék, motívumok

elsajátítását, illetve felidézését segíthették. A kép és a szöveg harmóniája az ikonografikus,

emblematikus ábrázolásmód sajátja, hatását a populáris kultúrában hatványozottan képes

érvényesíteni. Ennek ellenére az elit történetírás, szépirodalom és képzőművészet hármasának

együttműködésével megkonstruálódó honfoglalás-mitológiának csak bizonyos elemei jutottak el/

vissza a néphagyományba. A populáris kultúrában megjelenő honfoglalással kapcsolatos képek

folklorizálódásáról illetve népi párhuzamairól egyelőre egyáltalán nem ismerünk konkrét

adatokat.429 Azt azonban feltételezhetjük, hogy a XIX. század nemzetépítésének folyamatában,

amelynek során az elit hatására kialakult a parasztság soraiban is egyfajta történetiség fogalom

illetve nemzeti tudat, a kalendáriumoknak és más populáris nyomtatványoknak kiemelt szerepe

lehetett. E folyamatban az ott megjelenő képek is közvetítő és megőrző szereppel rendelkeztek, s

ez az írásbeliséggel éppen ismerkedő társadalmi csoport számára a szövegeknél is fontosabb

lehetett, mivel felhívta a figyelmet bizonyos történelmi személyiségek, hősök alakjára,

elmélyíthették a róluk szóló ismereteket, irányíthatták a történelmi narratívák elsajátítását.

4.3 A XIX. századi kalendáriumok honfoglalási fejezeteinek történeti áttekintése és tipológiája.

Az annales-formától a szeriális elbeszélés felé

4.3.1 Előzmények: a XVI–XVII. század kalendáriumainak történeti fejezetei

A XVIII. század végének kalendáriumirodalma nehezen tudott kilépni a korábban, jó

három évszázada kialakult, megkövült hagyományokból. A régi magyarországi kalendáriumok a

XVI–XVIII. században meghatározott tartalmi egységekkel jelentkeztek, amiket évről évre

428 Az „Athenaeum” dalos nép naptára [Borítékcím: Magyar dalos naptár.] Budapest, Athenaeum Rt. OSzK
986/1895. 51.
429 Szemben például a XIX. század második felének betyárponyváival, amelyek egyes képei egy az egyben
visszaköszönnek a pásztorfaragásokon. Manga János (1951). Idézi továbbá Békés 1966, 61–63. A jelenségre további
példákat hoz a betyárábrázolások és a kegyképek tárgyköréből: Csilléry 1971, 74–79. (13–18. ábra).
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ismételtek, kevés újdonsággal szolgáltak tehát a kíváncsi közönség számára. A történelmi

ismeretterjesztő fejezeteiket a krónikák vagy kronológiák jelentették, amelyek formailag a

középkori annales-hagyományra emlékeztetnek.430 Ezekben minden évben nagyjából azonos

tartalom jelentkezett. Egy-egy évszám mellett egy-két sorban az az évben megtörtént események

leírása állt. Néhány esetben ennél valamivel bővebbek is lehetteka történelmi fejezetek, de ez

utóbbi eset sokkal kevésbé volt jellemző. A krónikák elsősorban a kiemelkedő történelmi

eseményeket jegyezték fel, királyok és uralkodódinasztiák családi viszonyainak változásait

rögzítették, birodalmak létrejöttét és bukását örökítették meg, de megemlékeztek a nagyobb

csatákról, háborúkról, természeti csapásokról, például éhínségről, jégverésről, árvízről, tűzvészről

is.431 Nagyobb alkotói szabadságot a szerkesztők inkább a közelmúlt eseményeinek

elbeszélésénél kaphattak.432 Dukkon Ágnes szavaival: „a kiadó elfoglaltságától, tehetségétől és

szándékától függ, hogy milyen újabb elemekkel gazdagítja a naptárt.”433 A XVII. századi

naptárakat elsősorban Bencédi Székely István Világkrónikájából434 és Heltai Gáspár Magyar

krónikájából kompilálták. Legtöbbször nem eredeti forrásból dolgoztak, hanem többszörös

áttételen keresztül kerültek az információk a naptárakba, amit az elírások, például téves

évszámok bizonyítanak. A krónikák, akárcsak a korabeli kalendáriumok egyéb műfajai, csak

részben támaszkodtak írott (kéziratos vagy nyomtatott) forrásokra, nagy szerepet játszott

alakulásukban a szóbeli hagyományozás is.435 Dukkon  Ágnes  erről  a  következőket  írja:  „azt  is

számításba kell vennünk, hogy e krónikák kalendáriumok számára készültek, s nem történetírók

állították össze őket. Az események kiválogatását tehát nem tudós szempontok határozták meg,

hanem a közönség érdeklődése, mely bizonyos életszerűséget kívánt meg a krónikáktól.”436 A

XVIII. században a kiadók krónikáik tartalmát már a korabeli bécsi és egyéb külföldi újságokból

is ollózhatták.437 A kalendáriumi kronológiák, krónikák vagy a bibliai teremtéstörténettel vették

kezdetüket, és Sém, Hám és Jafet révén kapcsolódtak a magyarok őstörténetének és

honfoglalásának elmesélésébe, vagy a hunok, majd a magyarok történetével indítottak. A bibliai

430 A történelmi fejezeteket tartalmazó régi magyarországi kalendáriumokról bibliográfiai összefoglalást először
Hervay Ferenc adott (1970); a XVIII. századra vonatkozó összefoglalást Szelestei Nagy László tanulmányaiban
olvashatunk (1980, 485; 1988, 322–325, 335.).
431 Dukkon 2003, 179.
432 Dukkon 1979, 55; Dukkon 2003, 177.
433 Dukkon 1979, 54.
434 [Bencédi] Székely 1960.
435 Dukkon 2003, 176–177.
436 Dukkon 1979, 57.
437 Szelestei Nagy 1988, 326.
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eredet narratívája tehát már igen korán elmélyülhetett a társadalom közép- és felső rétegeinek

tudatában. Kovács I. Gábor szerint: „E krónikáknak szűkszavú, krónikás jellegük ellenére igen

fontos szerepük lehetett a nemzet, a nemesi nemzet történeti tudatának alakulásában.”438

A következőkben, a fentiek érzékeltetésére idézek néhány korabeli kalendáriumi

kronológiát.

Christus urunk születése után valo rövid Chronica. 439

2. Az Magusok az Gyermek Iesust imádgyák.

30. Christus Keresztelkedik.

33. Christus meghal, feltámad, az égben megyen Szent Lelket elküldi.

36. Szent Pal megtér, 76. Nero Romában fejét véteté.

72. Titus Vespasianus Ierusalem Városat á templummal együtt földre leront.

87. Szent Ianos Apostol Pathmos Szigetben megyen.

316. az Nagy Constantinus Császár Christus hütit veszi, meghal 342.

373. az Magyarok elöször scíthiából kijönnek. Az Tanais Vizének által kelvén Europában szállanak.

380. az Magyarok Pannoniába le telepednek.

385. Löcse fundáltatik á Sepesb.

401. Atilla Magyar Hertzeg. t.

416. Atilla Magyar Kir. tétetik.

441. atilla Németorszá. Pusztit.

451. az Magyarok meg szállyák Acirelia városát.

453. Atilla az Leo Pápa kérésére Romát elkerüli és nem megyen reá.

460. Atilla meg hal 414. esztend.

461. Chaba Atillának egyik fia 25000, Magyarral Scythiában meine, az többi Erdélyben

letelepedenek.

623. Az Török birodalom kezd.

744. Az Magyarok másodszor jönnek magyar országban.

805. Cassa fundáls. Az Hanatal.

894. Morva, Cseh ország pusztit.

924. Henric Császár az Magyarokkal frigyet teszen 9. Esztendeig.

931. Toxus Magyari Kir. 27. eszt.

958. Geysa elsö Magyari Király.

438 Kovács I. G. 1989, 20.
439 Jelzet: RMK I. 621. Mikrofilm-szám: FM 0137.
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969. Sz. Istvan az Geysa fia szül.

973. Az Magyarok megverenek Augusta alat.

989. Sz. István elsö Magyari Király 49 esztendeig.

990. A Magyarok keresztyénekké lesznek Geysa és Sz. István Kir. idejében.

1031. Sz. Istvan király és Cunrad Csaszar egymással fegyvert tesznek.

1038. S. Istvanmeg hal 14. Aug.

1039. Német Péter Magy. K. 3. ef.

Az előbb idézett szöveg a nagyon egyszerű, néhány szavas kalendáriumi kronológiára

példa. A következőkben bemutatandó kalendáriumi krónika rendhagyónak tekinthető, hiszen a

szokásostól eltérően szép mondaelbeszélést is olvashatunk benne.

Uj és O

KALENDARIUM,
Mellyet Christus születése

Után való 1686. irt,
NEUBARTH JANOS

Es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkalmaztatta.

Lötsen, Brewer Samuel által.440

HISTORIA441 avagy Rövid Ki-magyarázás, Az Pogány és Keresztény Magyar-Országi

Hertzegekről

és Királyokról, és Uralkodásokrol

I. KEVE, Első Magyaroknak Hertzege Anno 373. Tizenkilenczszáz ezer Hunniaiakkal az puszta

Scitiábul, az gyönyörüséges Pannoniába be esett, és az régi Lakosokat hól ki üzte, hól maga alája vettete.

Midön pedig ütközni kellet nékie az Romaiakkal az Országért, tehát Budán alúl edgy hires Potentiana

nevü Városnál, sokat levágta az Romaiakba. De nem sokára ismét az Romaiak Hunyadiakat Keve

440 Kalendárium Krisztus Urunk születése után 1632. esztend. A magyar- és erdélyországi meridiánusra irattatott
Habermann János… által. Kolozsvár, Heltai ny. Jelzet: RMK I. 1354 (2. példány).
441 Az ’ö’ és ’ü’ betűket az eredeti nyomtatvány o és u feletti e betűvel jelöli a szöveg. A hosszú párjaikat nem
következetesen, de vesszővel jelöli, ahol a szöveg rövid magánhangzót használ, ott én is ezt tettem. Az eredeti
tipográfia egyrészt tehát következetlen, másrészt igen megnehezítené az olvasást, így e két dolog vonatkozásában
eltértem az eredeti írásmódtól. Egyébként azonban teljes szöveghűségre törekedtem ezúttal is.
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Hertzegekkel együtt meg verték, ugy annyira, hogy viszsza Dunan-áltál kellett költözködniek. Bonf. P.

840. Ezenn hartz után megint mikor az Romaiak Tulnánál indultak volna, Magyaroknak hirével jövén,

ismét harmad napon Dunán-által viszsza költöztének, az holtokat el-temetvén, az Romaiakkal ujjonnan

meg-hartzóltak, és azokat meg-gyözvén az egész Pannoniát meg nyerték.

II. KADICHA II. BELA, Magyar mind a’ kettö, az Keve Hertzeggel edgy Test-vérek, az negyedik

Keme Hertzeggel együtt Romaiákkal való hartzban mindnyájan el-estek. Midön imár illy derék Fejedelmi

Hertzegekböl az Hunnyadiak ki fogytak, tehát Anno 401. Valasztottak magoknak Attilát Hertzegnek, ki

Buda Eötsével együtt még meg maradot volt.

V. ATTILA, erös, okos és nagy elméjü ember, curta de egésséges testü, munkában és hadban

faraszthatatlan. Másképpen szép személy: De komor nézü, ravasz, és merész, midön sok országot meg

gyözte, és el-pusztitotta volna, tehát nagy Nyeresegel országába viszsza tért: Es mivel hogy az bujaságnak

sarkájat igen nyomta, iffiu feleseget vött magának, az Bactrianusok Király Leányát Mycolthat; Az után

hogy az bornak és szeretetnek atta volna magát, ugyan azon étzakán hanyatta fekvén, az vér az orrábul, az

torkába esvén, ötet meg fojtotta. 27. eszt. Hunnyadiaknak Panoniaba való be-menés után, és Christus

Urunk születése után való 445 eszt. 24. esztendös korába. vide Bonf. in Attila.

VI. BUDA, Mivel Attila az ö Battya feltette-vólt magával hogy boszszút áll Romaiákon, tehát

maga Eötsét Budát helyibe hatta, ki ditsiretessen-is uralkodott, az Attya nem jelen-létébe, az Sicambria

varosábul Királyi várat, és udvart Budát épéteti, és maga neve után Buda-Varának neveszteti, az kin az

Attilla mikor viszsza tért volna igen meg haragut, ugy annyira, hogy maga kezével Buda Eötség meg-ölte,

és a testét Duna vizébe vetette, azért hogy a Várost maga neve után Attilának hatta vólt neveztetni, és el

nem követte. Attila halála után Hunnyadiaknak Pannoniában valo allapattyok gyárlo vólt. Mert az ö két fia

Chaba és Madárius magok ellen vóltak, ugy hogy a Chaba 1500 Hunnyadiakkal ismét Scithiába bément,

és a’ Gótusok leg-kivalképpen az Országot magokra vonszák vala, és uralkodának egész 300. Esztendeig.

Anno 744. És igy Anno 301. Attila halála után ismét másodszor az Scithusok 216000. kijöttek 7. Fö

Kapitányoknok alart, kik közül leg-erösebb, és leg-gazdagab vala.

VII. ARPAD, hetedik Hertzeg az ellöl meg-nevezet Chaba nemzetsegéböl, és mellette valo egy

Kaptány.

VIII. ZOBOLCHUS, nyoltzadik Hertzeg, az ki Tiszszánál szállot, honnét most-is Zabolch

Vármegyének a’ neve.

IX: GYULA, az harmadik Hadnagy Erdélbe ment, ott valami régi romlot Alba nevü Városának

jegyeket llelvén fel-épétette azt, honnét most-is Alba-Julia neve.

X. CHUNDUS, negyedik Kapitánynak két fia, Cusidus és Cupa lévén, Niris vízhez szállot és a’

maga részén nyugot.

XI. LEHEL, az ötödik Capitany vitez ember volt, ez Mysiat meg nyerte ; De azon meg nem
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nyugodván Cseh-Országot , Morvát és töb országokat fosztotta, azért Augustánál Németek kezébe , az

Conradus Csaszar idejibe, eset, kit osztan akaszto-fara szegezték.

XII. VERBULCHUS, hatodik Kapitány Balaton mellet le-telepedet.

XIII. EURS, (URSUS) az hetedik Kapitány sajo mellét lakék, ez leg-utól holt meg az hét kapitany

közöt. És noha majd a’ Görög, majd ismét a’ Romai Csaszar ötet nyomot vólna, ugyan meg nem

nyomhatták. Mikor pedig ez a’ hét Fejedelem Pannonia széllyére jöt volna, tehét bátorságnak-okáért hét

Seregre osztották magokat arra méltó tiszteket valasztván, a’ mellet 7 erös helyt töltésekkel, és árkokkal

környül attak, az honnét Német-szóba Erdély, annyit tészen, mint hét hegy. Azon a hellyen egy kiss-korig

meg nyugodván ez Országnak termését hogy jobban meg-visgalyanak, Cuszidat, felöl nevezet Chundus

fiát edgyenlö akarattal arra valasztották, ki egy-nehany utj-tarsájval Tiszán-által éppen dunáig jött, és

Országnak jó Alkalmatosságát almélkodással meg-nézvén Svethem avagy Svatoplug nevü Sarmatatol ugy

mint az Országnak Urátúl hunnyadiak nevében Szállást kért, kitül kivánatos Valasztot vévén, viszsza tért.

Hogy pediglen az földnek Javát meg-muthassa, edgy kkis göröngyet fekete siros földbül, és Duna vizébül

edgy palaszkot magával vitt. Mikor ezt Arpat látta vólna, az egész nép elött Magyar-Országot igen

ditsérte, és az ö Istenneinek Aldozatot tött. Az után ismét azt végezték magok közöt, hogy Cufida még

edgyszer Svatoplughoz mennyen, és kérjen edgy darab földöt, füvet és vizet, kinek ajandéka edgy szép

fejér Lovat, Nyerget, és aranyos Kantárt küldöttek. Svatoplug Fejedelem egyébarant elsöben jó nével

megégért nekiek azt : Osztán pedig mikor az Hunnyadiak hatalmassan jöttek vólt, tehát meg szomorulván,

és hunnyadiak hatalmat látván, kintlen vólt engedni nékiek. Bomf. decad.

 XIV. Geysa, az Magyar Hertzegek közöt leg-elsö vólt, ki az Keresztány valláshoz állot, rágán Sz

Adelbert Püspöktül meg-keresztelkedet, Keresztény, és békesség szeretö Fejedelem vólt.

XV. Sz. ISTVÁN I. Keresztény, és Magyar Király, Geysa vólt az ö Attya, Annya pedig Saroltha, születtet

Anno 909. Esztergomban. Jamborságban, és Istenfélelmében neveltettet, és mikor Geysa az ö Attya Anno

997. Meg-hólt vólna magyar Királlya tétetik 39. Esztendeig uralkodot és Anno 1038. meg-hólt.

Utóbb idézett kalendárium mondaközlő jellegére Dukkon Ágnes hívta fel először a

figyelmet 1988-ban. A lőcsei kalendáriumokról ugyanott azt állította, hogy – szemben például

Misztótfalusi Kiss Miklós naptáraival –, meglehetősen kevéssé volt egyéni arculatuk, kevés

politikai állásfoglalást tartalmaztak.442

442 Dukkon 1988, 309; továbbá Dukkon 2003, 139–140, 178.
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4.3.2 A honfoglalás-téma megjelenésének időbeli megoszlása

Kovács I. Gábor véleménye szerint statisztikailag a történelmi ismeretterjesztés a XIX.

században fokozatosan csökkenő tendenciát a mutatott kalendáriumokban.443 A megjelenő

honfoglalással kapcsolatos szövegeket tekintve a statisztika azonban mást mutat, a téma szinte

monoton egyenletességgel jelent meg. Az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot megelőző

időszakból épp úgy viszonylag sok adat került elő, mint az azt követő évtizedekből, holott

statisztikailag az ismeretterjesztés, ezen belül a történelmi ismeretterjesztés aránya a forradalmat

követő időszakban fokozatosan egyre kisebb lett. Ez Kovács I. Gábor szerint a kapitalista

szemlélet eluralkodásának, és ezzel összefüggésben a minél szórakoztatóbb tartalmú szövegekre

való törekvésnek volt köszönhető.

A nagy horderejű politikai, társadalmi események, amilyen a kiegyezés és a millennium

megünneplése volt, felerősítették a közvéleményben a honfoglalástörténetek és általában a

nemzeti múlt iránti érdeklődést. A kalendáriumok honfoglalással kapcsolatos közlései az 1867-es

és az 1896-os évben, illetve az azt megelőző és követő esztendőkben felszaporodtak, vagyis a

napi politika, a nagy sorsfordítók termékenyítően hatottak a kalendáriumok tartalmára is. Nem

csoda, hiszen ezek az időszakok a nemzetteremtés folyamatának reprezentatív

megnyilvánulásokban gazdag eseményeit hozták: a körmenetek, kiállítások, szoboravatások, és

más ceremóniák a társadalom szélesebb rétegeinek érdeklődését keltették fel, s nem maradtak

visszhangtalanul a közvélemény formálására hivatott sajtóban, irodalomban sem. Ezekben a

látványos aktusokban az uralkodói-birodalmi reprezentáció összekapcsolódott a nemesi

nemzettudaton nyugvó, de immár modern, polgári jellegű nemzet megteremtésének szándékával.

A kiegyezés és különösen a millennium zajos és látványos külsőségei, kultikus megnyilvánulásai,

retorikája mély nyomokat hagytak a köztudatban, beszivárogtak a korabeli sajtóba, és hatásuk

kimutatható a populáris olvasmányokban is.444 Ezek az események a nemzeti eszme köztudatba

kerülésében, a nemzeti és történeti tudat kialakulásában tehát fontos állomást jelentettek, s a

honfoglalási téma népszerűsítésében ismét fontos szerepet játszottak a széles néptömegeket

kiszolgáló orgánumok. A kalendáriumokban előforduló honfoglalási adatok évtizedek szerinti

megoszlását a melléklet 3. számú diagramja reprezentája.

443 Kovács I. G. 1989, 165–166.
444 Landgraf 2006, 433–434.
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Ez alapján jól látható, hogy a termés az 1700-as évek utolsó étvizedétől viszonylag

egyenletesen jelentkezett. Az általános tendencia, vagyis hogy a történelmi ismeretterjesztés

aránya a XIX. század közepétől fokozatosan csökkent volna az évtizedek előrehaladtával, e téma

adatai alapján statisztikailag nem mutatható ki. A legnagyobb mennyiséget a kiegyezés évtizede

és a századforduló, a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizede hozta. Köszönhető ez a

millenniumi ünnepségsorozatnak, annál is inkább, mert ezekből az időszakokból azokat a

szövegeket is bevettem a válogatásba, amelyek a millenniumi ünnepségek előkészületeiről illetve

eseményeiről szólnak, hiszen ezek is gyakran foglalkoznak, ha máshogy nem, a retorika szintjén,

a honfoglalással és hőseivel. Az eseményekre a legkülönfélébb műnemű, műfajú szövegek

reflektáltak, a szokványos mondaelbeszélő, vagy kronologikus-mitikus szövegektől a dicsőítő

költeményekig, ódákig. A reformkor derekának viszonylag csekélyebb termését (a 20-as és 30-as

évekből csupán egy-egy adat ismert a számomra) egyelőre nem tudom megindokolni, lehet, hogy

a mintavétel esetlensége hibáztatható érte. Azt, hogy a századforduló felé közeledve a téma

megjelenésének aránya a kalendáriumok lapjain viszonylagos emelkedést mutat, az is indokolja,

hogy ez az időszak a kalendárium-termés csúcsa, ekkor keletkezett a legtöbb kiadvány, így annak

statisztikai valószínűsége is nagyobb, hogy azokban a honfoglalással kapcsolatos írással vagy

képpel találkozhatunk.

4.3.3 A honfoglalási téma elterjedése a társadalmi térben

A felvilágosodás kora és a reformkor kalendáriumai tovább vitték a könyvnyomtatás

hajnalán kialakult hagyományokat. A kiadók hosszú ideig nehezen tudtak elszakadni a XVI–

XVII. században kialakult formáktól, s még a XVIII. század kalendáriumainak nagy részében is

megmaradt a szikár kronologikus forma, amelyet csak apránként, a XVIII. század utolsó három

évtizedében kezdett felváltani a ráérősebb elbeszélő modor a naptári történeti

ismeretterjesztésben.

XVIII. századi, sőt XIX. század eleji kalendáriumaink is erősen kötődtek még a kora újkori

történeti irodalomhoz, hiszen e művek szemléletmódja határozta meg a XIX. század első felében

polgárosodó középrétegek történeti tudatát is. A kalendáriumok történeti fejezetei az 1848-at

megelőző időszakban még nagyon kis mértékben hathattak közvetlenül a parasztságra, annál

erőteljesebb befolyást gyakoroltak azonban a refomkor folyamán kiformálódó polgári
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középosztályra, amelynek tagjai a magyarosodó felvidéki és budai német polgárokból, vidéki

nemesi-honorácior értelmiségből és a hozzájuk felzárkózó városi, mezővárosi iparos, kereskedő

elemekből kerültek ki. A polgárosodásnak Közép-Európában fontos velejárója volt a nemzeti

öntudat  kialakítása,  amely  a  nemzeti  emancipációval  együtt  a  német  nyelvterülettől  keletre  a

XIX. század legfontosabb társadalmi folyamata volt. A nemzeti tudat kialakulásában kitüntetett

szerepe volt a közös történelem tudatának, ezen belül is a közös ősöktől való származás

gondolatának.445 A reformkor során ez az új polgári réteg a kalendáriumok és sajtótermékek

segítségével a kora újkor nemesi történetszemléletét tette magáévá. Reformkori polgáraink

egyben annak a felelősségnek tudatát is elsajátították, hogy ők hivatottak a társadalom

legszélesebb rétegét jelentő parasztságot és munkásságot a nemzettestbe integrálálni. Utóbbi

folyamatban is elvitathatatlan a kalendáriumok jelentősége a XIX. század második felében,

amelyben immáron a vezető szerepet az újdonsült polgári középosztály jatszotta, amely a

kalendáriumok felhasználásával közvetítette a korábbi századok nemesi nemzettudatából örökölt

elemeket a parasztság felé.

4.4 A felvilágosodás és az első világháború közötti időszak

4.4.1 Felvilágosodás-kori kalendáriumok

az újkor történetírásának vonzásában

Az 1770-es évek és az 1825-ös első reformországgyűlés által határolt magyar

felvilágosodás korszakából a dolgozat mintájában 19 kalendáriumsorozat szerepel, összesen 127

példánnyal. Ez a mennyiség közel hat évtizedre lebontva viszonylag kevés, főként a későbbi

korszakok, s különösen az 1860-as évektől kezdődő időszak termésével összehasonlítva. A

kötetek könyvtári előfordulása még esetleges, kevés a teljes, hosszú éveket, esetleg évtizedeket

felölelő sorozat. A mintában résztvevő kiadványok közül mindössze tizenegyben látott napvilágot

témánkkal kapcsolatos szöveg illetve képanyag. Ez a tizenegy eset három kiadványsorozat között

oszlik meg, statisztikailag tehát nem tekinthető jelentősnek, hiszen arányuk az összes kötetet

figyelembe véve valamivel 10 százalék alatt marad (az előzőekből tudható, hogy a teljes minta

minden negyedik sorozatában szerepelt valamilyen anyag a honfoglalásról). E korszak folyamán

445 Az S. Varga Pál által eredetközösségi paradigmának nevezett rendszer. 2005, 233–274.
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a magyarság őstörténete iránti érdeklődés még csupán nyomaiban lelhető fel a nagyobb tömegek

számára készített olvasmányokban. A művelt olvasóközönség köreiben viharos sikert arat

Dugonics Etelka című regénye, s több jeles költőnk is Árpád-eposz írásán fáradozik. A téma

iránti érdeklődés azért nem hagyta teljesen érintetlenül a kalendáriumirodalmat sem.

Mint azt már az előzőekben elmondtam, a felvilágosodás idején, valamint a reformkorban

megjelenő kalendáriumok lassan szakadtak csak el a korábbi századok hagyományaitól,

szerkezeti felépítésük, tartalmuk, rögzült fejezetbeosztásuk lomhán változott az idők során. A

század első évtizedeinek kis kalendáriumai (a tizenhatodrét-formátumú hagyományos naptárak)

szigorúan őrizték a megmerevedett kliséket. Néhány úttörőnek számító kiadó azonban igyekezett

szakítani ezekkel a tradíciókkal, és korszerűbb, haladóbb ismereteket, gondolatokat is

megfogalmazott. A következőkben ezekre az innovatív szemléletű kiadókra szeretném

ráirányítani a figyelmet, s az újítások térnyerésének útját fogom nyomon követni.

Az itt tárgyalandó szövegek mindegyike más-más szemléletet tükröz, függően alkotója

olvasottságától, világlátásától. Nehéz ezek között valamiféle egységet, rokonságot kimutatni.

Forrásaikat nehéz, vagy egyáltalán nem lehet megtudni a szövegből, csupán azokat a

szemléletmódokat és motivációkat lehet megtalálni, amik mögöttük állnak. Ezzel együtt, vagy

éppen ezért e szövegek különleges jelentőséggel bírnak, hiszen korabeli tudományos – és kisebb

részben szépirodalmi – munkák recepciójának lenyomatai, illetőleg sajátos interpretációi.

Megmutatják, hogy az elit szövegek olvasói – a kalendáriumokat író műveltebb polgárok – mit

tudtak meg az általuk olvasottakból, és hogyan rendezték el az ismereteiket. Íly módon

lenyomatát kaphatjuk a felvilágosodás eszmei, kultúrtörténeti hozadéka társadalmi és művelődési

csoportok kötötti szétterjedésének. Egyetlen közös pont van e szövegekben, amely mégis

összeköti őket: valamennyiben nagy hangsúlyt kapnak bizonyos mondai jellegű narratívák, a

huntörténetek és a honfoglalás elbeszélésének folklorisztikus megfogalmazásai.

A XVIII. század utolsó évtizedeinek kalendáriumterméséből kiemelkedik a pozsonyi

Spaiszer Keresztély (Krisztián) városi könyvkötő kalendáriuma, amelynek címe: Régi  és  új

kalendáriom. A sorozatnak 1778 és 1783 között négy darabját sikerült fellelnem, amelyekben

„Magyar királyok nemekrűl és idejűkrűl írt tudósítás” található.446 E fejezetek már nem

kronológia-szerkezetűek, hanem elbeszélő jellegűek, szerkesztőjük érdeme azonban nem csupán

a forma megújításában áll. Ez a munka a magyar uralkodók genealógiájára helyezi a hangsúlyt.
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Az első fejezetekben Szent Istvánról van szó (1778), 1783-ban pedig II. Gézáig jut el a közlés

szerzője, aki H. J. monorammal szignálja szövegét. Fölösleges találgatásokba bocsátkoznunk

arról, hogy ki lehet a monogram mögötti személy. Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy

szövege alapján művelt, a felvilágosodás eszményeiben jártas és a legfrissebb publikációkat is

ismerő ember lehetett. Az 1778-as évfolyamban elárulja ugyanis, hogy nagyon sokféle forrást

használt fel. Nem csak Thuróczyt, hanem „Béla király notariusát“, azaz a névtelen jegyzőt,

Anonymust is ismeri. Említ továbbá egy „Deákul írt Magyar hertzegek históriájok“ című művet

is, amely lehet akár a Nádasdi-Mausoleum, vagy más latin nyelvű történeti munka. H. J.

felvilágosult szemléletmódjára az is bizonyíték, hogy bár megmarad eredeti célkitűzésénél, az

uralkodói családfák bemutatásánál, forrásait kritikával kezeli, bemutatja a különböző

szemléletmódokat, és mérlegeli is az általa olvasott szerzők eredményeit.

Az 1778-as évfolyam előtti évről egyelőre nincs tudomásom. Ennek ellenére

valószínűtlennek tartom, hogy a szerző Szent István koránál régebbi időkre is visszament volna,

vagyis az Árpád-ház genealógiáját a honfoglalás koráig, esetleg azt megelőzően is

visszanyomozta volna. Az 1778-as közlés Szent István szüleit bemutató fejezeteit 1–10. pontig

számozta a szerző. Valószínű tehát, hogy a homályos-mitikus múltba már nem szeretett volna

elkalandozni. Munkájának mind szerkezete, mind pedig módszertana új utat nyit populáris

írásbeliségünk történeti fejezeteinek alakulástörténetében.

A következő példa a pesti Trattner Mátyás által megjelentetett kalendáriumsorozat, a

Magyar Országi o és uj kalendáriom 1797 és 1801 között megjelent öt kötetéből általam ismert

három évfolyam, amelynek vizuális elemeit egy korábbi fejezetben már bemutattam.

Az 1797-es és 1799-es évfolyam a hunok, majd az ezt követő kettő a magyarok

honfoglalását beszéli el. Egyetlen nevet említ több alkalommal is, Bonfiniét, szövegét

alaposabban szemügyre véve azonban nyilvánvalóvá válik, hogy közvetlen forrását Heltai Gáspár

1575-ben, tehát a szerző halála után megjelent Krónika az magyaroknak dolgairól című műve

jelenti. Ez a munka 1789-ben Győrött, Streibig Józsefnél látott másodszor napvilágot, alig néhány

évvel a kalendáriumi átdolgozás megjelenése előtt.447 Feltehetően ez a kiadás „felelős” azért,

hogy a több mint kétszáz éves mű újra a köztudatba került. A kalendáriumi kompilátor hűen

követi a Heltai-szöveget, időnként szó szerint is átemel belőle részeket. Máskor azonban elég

446 Az 1778-as, 1780 és 1783-as évfolyamok B059/322-es jelzet alatt a FSzEK Budapest Gyűjteményében
találhatóak, védett állományban. Az 1781-es évfolyam az OSzK-ban 717-es jelzet alatt olvasható.
447 Kulcsár 1981, 21.
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radikálisan tér el eredetijétől, és saját fantáziájára támaszkodva egészíti ki azt. Heltai Gáspár

szász származású erdélyi polgár volt, a reformáció évszázadának magyarosodási hulláma hatására

felnőttként sajátította el a magyar nyelvet, s lett a magyar világi írásbeliség egyik úttörője.

Emellett a hazai tipográfia történetének is jelentős alakjaként és helyesírásunk alapjainak

lefektetőjeként emlékezik róla az utókor. Nem volt módja és lehetősége másoktól eltanulni a

fogalmazás és helyesírás szabályait, azt is magának kellett megteremtenie. E sajátos helyzete az

oka annak, hogy művének stílusa időnként döcögős, nehézkes.448 Nyelvezetének sajátosságai,

például germanizmusai, sőt az erdélyi magyar nyelv tájszavai, jellegzetes szófordulatai,

kifejezései is visszaköszönnek a kalendáriumi szövegben.

Heltai munkájának XVIII. századi népszerűségét több dolog is indokolja. A reformáció

századának hitbuzgalma a könyvnyomtatás elterjedésével együtt a nemzeti nyelvű irodalom

virágzását hozta, amelyet az ezt követő másfél évszázad történelmi viharai miatt nem volt

lehetőség tovább fejleszteni. A hosszú pangási időszak megakadályozta a XVI. században az

irodalmi nyelv megteremtésére irányuló kísérletek alapján álló új magyar irodalom friss

hajtásainak szárba szökkenését. Az a kis számú, ám jelentékeny munka (láttuk például a

Mausoleum-képeket), amely fennmaradt, vagy idő közben keletkezett, szükségszerűen talán

érdemeinél kissé nagyobb elterjedtséget, népszerűséget élvezett.

A kalendáriumi kompilátor megmutatja nekünk, hogyan lehet e terjengős, részletgazdag

műből a mondai jellegű szövegrészeket egytől-egyik kiválogatva, a bonyolultabb, részletezőbb,

leltárszerű elemeket, a hadjáratok, csaták, diplomáciai manőverek, ármányok és cselszövések

történetét elnagyolva, vagy azokat egész egyszerűen elhagyva könnyen megjegyezhető és

érdekes, az olvasók ízléséhez illeszkedő történelmet írni. Már maga Heltai is ezt tette, hiszen a

mintájául szolgáló Bonfini-krónikát nem szó szerint fordította le, hanem csupán a neki tetsző

részeket ültette át magyarra.

A szöveg részletes bemutatását az 1797-es évfolyammal kezdem, amelynek a kompilátor

„Az el-múlt 1796-dik Esztendőben megértt Kalendáriom Históriájának Folytatása, Attila

haláláig” címet adta. Igyekszem azokra a részekre kitérni, amelyekben a kompilátor eltér a

mintájául szolgáló krónika szövegétől, illetve olyan mondai jellegű elemeket mutat be, amelyek a

folklorisztikai elemzés szempontjából relevánsak. Ez az évfolyam nagyjából Heltai „Atila

448 Kulcsár 1981, 9–11.
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megírása. Atila, az első herceg a magyarok közett” című fejezeténél indít.449 A huntörténetek

azonban speciálisan kapcsolódnak a magyar honfoglalás történetéhez, Trattner Mátyás (vagy

munkatársa) úgy meséli el a huntörténeteket, hogy azoknak számos magyar vonatkozása van, s

szerves egészet alkot a következő évfolyamok ősmagyarokról és honfoglalásról szóló

fejezeteivel. A kalendárium elmondja, hogy a hunoknál régi szokás szerint három vezér, három

„atyafi” a hatalmat egymás közt megosztva viselte a vezéri címet, mígnem Attila450 kiemelkedve

tehetségében fivérei közül, magához nem ragadta azt. A hadi történet néhány mozzanatának

tárgyalása után – Heltaitól eltérve – rögtön Attila halálára tér rá. A kalendáriumnak ebben az

évfolyamában arról olvashatunk, hogy a vezér egy Eszka nevű leánnyal való nászának éjszakáján

orrvérzésben meghalt.

Ezután a hármas koporsó történetének előadása következik, amely Heltainál nem szerepel.

Érdemes tehát szó szerint idézni.

Testét a’ Hunnusok nagy pompával el-temették, a’ nemesebb Hunnusok szomorúságoknak jeléűl

hajokat el-vágták, ábrázatjokat meg-metélték, meg-jelentek nagy pompával a’ hólt Testnél egy halmon,

zsákmányaikból győzelmi jelt állítottak-fel. A’ hunnus Poéták új énekekkel tisztelték meg-hóltt Királlyok’

emlékezetét, az említett győzedelmi jutalomért a’ nemessebb Hunnusok verset futottak, ugyan azon

halmon innepet és vendégséget tartottak. A’ következő éjjel három egymásra illő, t. i. egy arany, egy

ezüst, és egy vas koporsóba hóltt testét bé-tették, más több drága királyi jelekkel, fegyverekkel, és ló

szerszámokkal meg-rakva titkon egy sirba bé-eresztették; a’ koporsónak készítőjét, hogy a’ temetésnek

helyét senkinek ki ne jelenthesse, azonnal meg-ölték.

A hun hagyományok történetét kiemelkedően jól ismerő Bóna István megjegyzi, hogy

Attila hármas koporsójának története csak az 1840-es években terjedt el a magyar

írásbeliségben.451 A kalendárium adata fél évszázaddal megelőzi ezt az időszakot. Az a gyanú

ébredhet a mai olvasóban, hogy a kalendárium kompilátora, aki eddig is meglehetősen jó

szerkesztői képességekről és erudícióról tett tanúbizonyságot, Heltai mellett más – esetleg nem

magyar nyelvű – forrásokat is felhasználva, saját korát megelőlegezve épített be bizonyos

műveltségi elemeket a köztudatba. Hogy a hármas koporsó története honnan került a Heltai

449 Heltai 1981, 53-tól.
450 A hun fejedelem nevét Heltai és Trattner kalendáriuma is különbözőképpen, teljesen következetlenül írja (Atila,
Athila, Atilla), ezért saját szövegemben a mai helyesírás szabályainak megfelelő Attila formát használom.
451 Bóna 1993, 12.
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szöveg kivonatába: más krónikásoktól, esetleg (nemesi) szájhagyományból, egyéb források

hiányában egyelőre nem lehet megmondani.

Az idézetben érdekes az „eposzi utalás” is: Attila sírján hősénekek hangzanak el. Ez a

jelenet továbbá arra is példa , hogy „mily kiváltképp” szerették a századforduló naptárai a rituális

elemeket, az időben vagy térben távoli népek különleges szokásait. Gyakran kompiláltak,

kombináltak össze ilyen jeleneteket, feltehetően más népekről, korabeli utazók tengerentúli

felfedezéseiről szóló beszámolókból kölcsönzött ismeretek alapján. Az Attila temetéséről szóló

leírás egy-két mozzanata ugyanis erősen emlékeztet a korabeli „barbarusok”-ról szóló

kalendáriumi szövegekre. Talán a kompilátor máshonnan származó ismereteivel is színesíteni,

gazdagítani akarta a barbár eleinkről kialakult (torz) képet. Ugyancsak kedvelték ebben a korban

a sztereotípiákat, különösen a honfoglaló magyarok vagy hunok vezéreinek bemutatásánál.

Például: „Atilla különben-is a’ bujaságra hajlandó vólt, udvarló leányzói vóltak ketten, Réka és

Kréka.”

Attila halálának következményeit is összefoglalja az 1797-es évfolyam szövege, fiai, Csaba

és Aladár konfliktusát lapidárisan beszéli el, s összekapcsolja egy olyan mondai történettel,

amely szintén nem szerepel Heltai krónikájában.

Hagyott maga után Atilla két fiakat, nevezet szerént Csabát és Aladárt. Ezek magok között meg

nem tudván egygyezni, a’ népet két felé szakasztották, egymás ellen fegyverre keltek. A’ tsata-piatznak

győzelmét nyerte-el Csaba. A’ tsatában estek sebbe mintegy 15 ezeren. – Meg-jegyzésre méltó hogy

akkoron a’ sebbe esettek magoknak egy füvet választottak sebjeiknek gyógyulásokra, el-annyira hathatós

erejű fünek a’ javára akadtak, hogy a’ meg-nevezett számú sebesek mind meg-gyógyúltanak. Melly fünek-

is ezen nevet adták: Csaba-ire, a’ melly fü az időtől fogva tőlünk-is Csaba-irenek hivattatik.

Hogy ez a szüzsé honnan került a kalendáriumba, szintén nem tudni, a szájhagyomány

éltette, esetleg más írott előzménye lehetett, soha nem fog kiderülni. Mindenesetre ez ennek a

történeti mondánknak talán az egyik első írásos rögzítése.

Annak dacára, hogy a kompilátor 1797-ben „kivégezte” Attilát, az 1799-es évfolyamban

Attila családfájának – biblikus jellegű (!) – felsorolásával kezdi mondandóját, majd szinte szó

szerint idézi Heltainak azon sorait, amelyek Attila fejedelemmé választásának rituális jellegű

jelenetét tárgyalják: Attilát – miután megölette rivális fivéreit – népe hangos éljenzéssel

üdvözölve választja vezérévé. Ezt Attila egy újabb jellemvonásának, adakozó természetének
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bemutatása követi.452 Ezután újabb adalékokat tudhatunk meg a hunok szokásairól, akiket,

akárcsak Heltai, a kalendáriumi kompilátor is időnként – nem is ritkán – magyaroknak nevez.

Az időban a’ Magyaroknak viselete vólt nyers Bőr, a’ Főbb Rendüeké vólt Tigris, vagy más meg-

különböztetett, szinű Bőr. A’ Borotválkozásnak se vólt még az időben semmi híre, hosszú szakállyak,

rövid Fürtös hajak vóltak a’ Magyaroknak, mord és kemény tekéntetüek valának, Fegyverek állott

Kopiákból, Paizsákból, Nyilakból és derekokon függő hossza Kardokból.

A ruházat, haj- és szakállviselet, valamint fegyverzet szinte teljesen azonosan jelenik meg

Heltai történetírásában. Egyetlen elemet kivéve, ami talán első látásra is feltűnik, nevezetesen a

„Tigris”-t. Heltai egyszerű tőrökről és bőrökről tesz említés, nagymacskafajtákról szó sem esik

nála. Trattner műhelyében azonban már dolgozhatott a metsző, aki a következő évfolyam Árpád-

figurájának nyomódúcát készítette, akit ezúttal is párducos kacagánnyal a hátán jelenítettek meg.

Ez a kép ragadhatott meg a kalendáriumíró fantáziájában (ha ugyan a metsző és az író nem

azonos személy volt). Nem marasztalható el azért, hogy nem volt tisztában a párduc és a tigris

közötti különbséggel, hiszen amit ma, a tömegkultúra technicizálódásának korában mindenki tud,

azt a korabeli információáramlási sebesség és közvetítő médiumok még egyáltalán nem biztos,

hogy mindenkihez eljuttattak.453 Szempontunkból azért is érdekes ez a momentum, mert ezen a

ponton is „találkoznak” egymással a huntörténetek és a magyar honfoglalás elbeszélései, a hunok

és az ősmagyarok külső jegyeinek azonosítása segítségével: a kalendáriumi kompilátor a

magyaroknak tulajdonított viseletelemet az elődöknek tekintett hunokra is átruházza.

A következőkben a kalendárium szövege, Heltait követve, a nagyvezér és testvére, Buda

Sicambria városának alapítása körül kialakuló konfliktusát, majd Buda halálát ismerteti, majd

Attila különböző hadjáratainak részletesebb tárgyalásába bonyolódik. Az Attila halálával

kapcsolatos mondai jellegű történetet immár hiteles Heltai-interpretációban, Mikottal (Trattnernél

Mikoltz, Heltainál Mikocs)454 való házasságkötés kapcsán meséli el újra. A kalendarista ismét

érzékletes példáját szolgáltatja a mondeszüzsékhez való vonzódásának: a neki tetsző elemeket

többször, többféle változatban is felhasználja. Erre a későbbiekben is látunk majd még példát.

Az elbeszélés váza röviden így foglalható össze: Attila halála után Csaba [Tsaba] a hunok

maradékaival visszatér Szkítiába. „De soha nem felejtheti vala a’ Pannonia’ ’zsíros és jó termő

452 Heltainál: 1981, 53–54.
453 A tömegtájékoztatás újkori fejlődéséről Briggs és Burke kötete ad áttekintést (2004).
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főldét.” Ezek után Adarik, a gepidák királya elfoglalja Pannóniát. Attila halála előtt megesketi a

magyarokat, hogy amennyiben túlságosan elszaporodnának, visszatérnek majd Pannóniába, és

bosszút fognak állni Attila ellenségein. A második kivonulást Emese álma előlegezi meg.

Másodszor indította őket egy álom, hogy ki-jövének Scithiából. Mert a’ Scithiai Hunniában, midőn

terhbe esett vólna az Enodbil Aszszony, az Eleudnek a’ Felesége, az ollyan álmot láta: Egy igen szép

solyom jött eleibe, és a’ fejét hajtá az ő kebelébe. Annakutánna ennek gyönyörűséges nyugovásából egy

szép folyó-víz forra-ki az ő méhéből, melly nagyon meg-árad, és Scithiából ez ki-folyván, idegen főldre

folya, és ott ki kezde terjedni, és bé-fogadá azt az egész Országot.

Mikor ezokáért az Enodbil Aszszonynak bé-tőlt vólna ideje, szűlt egy szép fiú magzatot, és az ő

Attya nevezé azt Álmosnak az álomról, mellet látot az ő felesége, az Enodbil Aszszony.

Ezen Álmas nemzettségéből támada annakutána egy Árpád nevű fő ember, ennek idejében

indúlának másod úttal a’ Magyarok Scithiából, a’ mint már meg-mondottam.

Az álmot a „varázslók” úgy értelmezik, hogy Emese/Enodbil méhéből olyan vezér támad,

aki kivezeti a népet Szkítiából. S valóban, az Emesétől született Álmos utódai lesznek azok, akik

végrehajtják e tervet. A vándorlás első állomása a Székelyföld, a székelyek ugyanis jelképesen

elébe mennek a magyaroknak, és bevezetik őket Erdélybe, majd pedig együtt Désnél gyűlést

tartanak.455 Ezután a fehérló mondájának hosszadalmas, szétszabdalt elbeszélése következik,

amelynek során a magyarok csellel megszerzik Pannóniát az azt korábban birtokló szláv

fejedelemtől, Szvatopluktól. Az elbeszélés rendkívül színes, s a terjedelem jelentős részét kitölti.

Ezután a honfoglalók áldomást isznak, s istenüket háromszoros „Deus” kiáltással üdvözlik. A

történet, továbbra is a krónikák elbeszélése nyomán, a hét vezér földfoglalásával folytatódik. Ezt

Lehel és Bulcsú történetének elbeszélése követi, majd a kalandozások tárgyszerű ismertetése

kerül sorra (hol, mikor, kikkel vívtak meg a magyarok), Heltaihoz képest nagyon szűkszavúan,

hisz  nála  e  téma  teszi  ki  a  teljes  honfoglalás-előadás  nagyjából  négyötödét.  Egy  helyütt  még

etimológiai fejtegetésbe is bocsátkozik a kalendárium szerzője, szerinte Hermannstadt

(Nagyszeben) nevét egy szaxon vezér fiáról kapta. Az epizódot a kalandozások újabb

felsorolásszerű elbeszélése követi, amely mellőzi az egyéb történelmi körülmények, pl.

trónviszályoknak, a nyugati uralkodók egymással való csatározásainak leírását, amelyek során

454 Heltai 1981,
455 Vö. Demény L. 1997. Demény szerint a székelység hun-tudata nagyjából kétszáz éves múltra tekinthet vissza, s
kialakulásában nagy szerepe lehetett Werbőczy Hármaskönyvének.
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végül Ottó császár megveri a magyarokat. Ezt a gyászmagyarok történetének elbeszélése követi,

ami a következőképpen szól.

Magyarok a’ víadalban, héttől meg-válva, kiknek el-metszették orrokat és füleket és úgy

szalasztották ozokat haza. Mikor a’ két rész meg-hallotat, vólna a’ harmadiknak veszését, mind el-

hagyigálták a’ példákat, levágták a’ foglyokat és barmokat, és úgy készűltek a viadalhoz.

Végül Géza fejedelem farag igaz európaiakat és keresztényeket a magyarokból. Élete delén álmot

lát, amelyben megjelenik számára a fia, István, aki azért fog születni, hogy beteljesítse apja

művét.

A mondai anyag olyannyira fontos a kalendáriumi szerzőnek, hogy kevesli is azt a néhány

szüzsét, amely a rendelkezésére áll, s a meglevő anyag alapján önállóan alkot ilyeneket. Persze

lényegesen nem mer elvonatkoztatni forrásaitól. Alkotókedvének egyik terepe a fehérló történet

két részre szabdalása, amelynek célja, hogy kétszer mesélhesse el. A másik az álomelbeszélések

megszaporítása. Emese álma olyannyira frappáns történet, hogy az Árpád-házat a keresztény

Európa szemében legitimáló István születésével kapcsolatban is érdemes elmesélni legalább

részben, hisz ő is fordulópontot jelent a magyarok történetében, akárcsak Árpád vagy Álmos.

A jelenséget, nevezetesen Heltai és kalendáriumi kompilátorának szövege közötti

különbséget, az arányeltolódásokat többféle okkal magyarázhatjuk. Elképzelhető, hogy a

kalendáriumi szöveg csiszolódásában az emlékezetnek fontos szerepe volt. Feltételezhető, hogy a

kalendáriumi szerző olvasmányélménye és szövegének papírra vetése között hosszú idő telt el, s

az olvasottak memóriájában raktározódva módosulásokon mentek keresztül, amelynek során a

szöveg jellege az írásbeliségből a szóbeliség felé tolódott el, illetve a témához kapcsolódó,

szóbeliségből ismert elemekkel telítődött. Az is lehetséges, hogy a szerző olyan közegben élt,

amely még intenzív kapcsolatot tartott a szóbeliséggel, s a szóbeli forma adekvátabb keretet

jelentett számára az írottnál. Ne felejtsük el, hogy a XVIII. században még a nemesség nagy

részére is jellemző az írástudatlanság, illetőleg létezett a nemesség szerepét legitimáló nemesi

szájhagyomány is.456 Az epizódok egy részét a kalendáriumi kompilátor nem az olvasottak,

hanem a szóbeliségből merített gyakorlati tudás, a történetmondás rutinja alapján vetette papírra.

Végül az is egy megoldási lehetőség, hogy egész egyszerűen a száraz történelmi tényeknél sokkal

könnyebb memorizálhatóságuk és érthetőségük miatt e mondai elemek jobban tetszettek Heltai
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olvasójának, olyannyira, hogy még újabbak alkotására is serkentették őt. Mindenesetre a

szóbeliség és írásbeliség érdekes párharcának lehetünk tanúi a XVIII. század utolsó éveiben

készült kalendárium lapjai segítségével.

Az 1800-as, valamint 1801-es évfolyamok szinte pontról pontra Heltai nyomán haladnak, a

kalendárium alig hagy ki valamit, minden történetet és eseményt elmesél. Itt olvashatjuk

másodszor a fehérló mondáját is. Néhány év leforgása alatt a kompilátor lelkesedése tehát

megcsappant, nem próbálta tovább a szájhagyományhoz igazgatni forrása szövegét, illetve nem

bővítette más forrásokból vett, illetve ott is létező elemekkel.

A következőkben megidézendő kalendáriumi történeti fejezet Szegeden készült, a Grünn

(vagy más néven Grünnen) dinasztia műhelyéből került ki. Az „Erdély ország története“ ugyanis

1809-ben indult Grünnen Magyar és Erdély országi uj és, ó kalendáriom című kiadványában,

majd 1810-ben folytatódik. Ezen kívül csak az 1813-as évfolyam ismert.457 Ritka kivételnek

számít a magyarok őstörténetét, honfoglalását és eredetét tárgyaló kalendáriumi szövegek

sorában, ugyanis a vándorlás és letelepedés elbeszélésénél bonyolultabb kérdés

megválaszolására, a nyelvhasonlítás korabeli eredményeinek szintetizálására vállalkozik. A

nyelvrokonság problematikájának megjelenése ekkor, és még sokáig igen ritka, szinte párhuzam

nélkül álló jelenség a populáris irodalomban. Mint látni fogjuk, bár a szerző igen felvilágosult és

tájékozott, a mondai elemek teljes elhagyása neki sem sikerül.

Az 1809-es évfolyam Hunor és Magor történetével indít, ám előbbihez meglehetősen

szkeptikusan viszonyul.

Ezen Magyar Nemzet mint némelyek mondják, hogy, eredetét Hunnor, és Magor két testvér

atyafiaktól akarják le hozni: de hihetöbb hogy Hunnor nevü ember soha a’ világon se volt.

Ennek ellenére elmeséli a Noé fiaitól való eredeztetés hagyományos történetét. A mondákhoz

való negatív viszonyulását azzal indokolhatjuk, hogy e jeles kalendárium ismeretlen kompilátora

– bizonyos megnyilvánulásaiból arra következtethetünk, hogy maga a nyomdász – ismeri a

finnugor nyelvrokonságot bizonyító munkák egy részét. Már itt megkezdi a vélhetően a

magyarokkal  egykoron  rokon  illetve  együtt  élő néptörzsek  bemutatását,  amit  a  következő –

456 Tóth I. Gy. 1996, 117–196.
457 OSzK 1519-es jelzet alatt.
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általam ismert – évfolyamokban tovább bont, részletez. A szerző mindhárom, a felvilágosodás

korában köztudatban levő nyelvhasonlítási elméletet ismerte.

E kalendárium az előbb ismertetettel ellentétben nem vezethető vissza egyetlen forrásra,

szerzője számos különböző műből dolgozhatta össze anyagát. Egyik-másik forrásának szerzőjét

név szerint is megemlíti, látható tehát, hogy olvasottsága, amint azt beköszöntőjében említi, igen

szerteágazó. Az egyes bekezdések időnként egymásnak homlokegyenest ellentmondó szemléletet

tükröznek, a szerző-kompilátor tehát nem tudta kellőképpen szintetizálni az összeszedegetett

ismeretanyagot. Hunor és Magor történetének rövid összefoglalása után – Toppelinusra és

Szamosközire hivatkozva – római történetírók és egyéb források alapján mutatja be a magyarok

őstörténetét. E bemutatás azonban meglehetősen zavaros. Hiába fedezhető fel benne

kristálytisztán a korabeli összehasonlító nyelvészet néhány maradandó tézise, azokat minduntalan

korszerűtlenebb elképzelésekkel vegyíti. Elsőként a kalmükökkel rokonítja őseinket, akik erősen

emlékeztethetik a mai olvasót a tatárokra. Még egy kis népszokás-bemutatásra is futja a szerző

igyekezetéből.

A’ mi Nemzetünknek leg régibb Attyofia a’ Mungál, és Kálmuk Nemzet. Olyán szokás vagyon

közöttök, hogy minekutánna az aszszonyok szülnek, nem mehetnek mások társaságába mind addig,

valamíg egy rakás tűzön, a’ Pap, és maga atyafiai előtt tisztulásnak okáért háromszor által nem ugordta,

melly tzérémoniát tisztulásnak neveztek.

A vogul, osztják, finn és más nyelvrokon népek bemutatása után azonban az 1813-as

évfolyamban Balambér és Attila történetét meséli el, mitikus rokonainkkal, a hunokkal való

összehasonlítás narratíváját. Szamosközi mellett Otrokocsi neve is feltűnik szövegében akkor,

amikor a jászokat és kunokat próbálja meg a magyar nép eredetével – eléggé esetlen módon –

összehozni. (A kun-hun rokonságra későbbi szövegekben is számos példát találhatunk, hiszen ez

a népetimológián alapuló tévedés még jó száz évig tartotta magát.)

A modern nyelvészet alapvetése nem söpörte el egyszeriben a mitikus gondolkodás

nyomait, s a populáris irodalomban lényegesen nem csökkentette a mondai elemek számát. Ez

sem csoda, hisz nemcsak a kalendáriumokban lelhető fel a mondák iránti érdeklődés, a korabeli

tudományos írásművek sem tudtak hirtelen elszakadni a mitikus narratívák hatásától. Érdemes

ezért kicsit közelebbről szemügyre venni a szegedi kalendárium lehetséges forrásait, illetőleg a
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felvilágosodás korszakának nyelvhasonlítási törekvéseit, a különböző nyelvekkel való rokonítás

módszereit.

A fent említett elméletek közül a finnugor-magyar rokonság alapjait a magyar és a lapp

nyelv közti hasonlóságok megfigyelésével a csillagász-jezsuita, Sajnovics János fektette le. 1770-

ben kiadott Demonstratiojának fogadtatása meglehetősen ellentmondásos volt, bár az újabb

irodalomtörténeti munkák fényében lehetséges, hogy közel sem volt annyira negatív, mint azt

sokáig gondolták. Tény, hogy ezt a művet a hun-magyar rokonságot a késő középkor – Kézai

Simon műve – óta önnön legitimitásának zálogaként tekintő nemesi rend nem fogadta kitörő

lelkesedéssel, s a „halzsíros rokonság“ nem talált általános elfogadásra. Ez azonban nem jelenti

azt, hogy nem recipiálódott az irodalomban, s ne alkotta volna részét bizonyos irodalmi

műveknek, s meglepő módon a legdélibábosabbnak tekinthető munkákban éreztette leginkább

hatását. Például Dugonics András Etelka című, korában páratlanul népszerű regényében is

tettenérhető.458

Összességében e szövegegyüttes alapján elmondható, ami talán valamennyi

felvilágosodáskori szövegünk kapcsán igaznak tarthatunk: a korabeli kalendáriumok az akkori

szellemi vérkeringés fősodrához tartoztak, s olyan kérdésekkel (is) foglalkoztak, amelyek az adott

korszak tudományos, művészeti, irodalmi életét leginkább megmozgatták. Ezek a problematikák

azonban nem mindig tisztán, eredeti formájukban jelentek meg, hanem a kalendáristák szűrőjén

keresztül, akik műveltsége változó volt, s ismereteiket nem minden esetben tudták a megfelelő

módon elrendezni, nem találták meg mindig a megfelelő kapcsolódási pontokat. Ugyanez

mondható el a korabeli szépirodalmi munkák egy részéről is, például Dugonics Etelkájában a

különböző gondolkodási rendszerek hasonló kavalkádja figyelhető meg.459 A fent bemutatott

szövegegyüttes ha tetszik, egy paradigmaváltás tükre, amikor a régit még nem váltotta fel teljesen

az új, s a hagyományos és a trónjára törő új elképzelésrendszer elemei egymással szintézisben

jelennek meg.

E fejezet végén két, a tizes évek derekán megjelent kalendáriumi szöveg elemzése

következik. A Trattner kiadó Ujdonnanuj gazdaságbeli hazai kalendáriomának kötetei a képeket

elemző fejezetben már szóba kerültek. Jelen esetben azért érdemes őket újra elővenni, hogy

láthassunk néhány olyan jelenséget a felvilágásodás korának népszerű történetszemléletében,

amelyek már előre, a következő korszakba mutatnak, annak tendenciáit előlegezik meg. A

458 Bíró 20034 (1994), 178–190.
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naptársorozat 1816-os számában „Nevezetes magyar emberek élete. Árpád” címmel olvashatunk

cikket, amely kimondatlanul, a forrásra való hivatkozás nélkül nagyon sokat merít Anonymus

Gesta Hungarorumából. P. mester művéből erősen távirati stílusban a legfontosabb elemeket,

eseményeket emeli ki.

Anonymus Gestája 1746-ban jelent meg először nyomtatásban. 1747 és 1772 között még

újabb négy kiadást ért meg. 1790-ben látott napvilágot első magyar fordítása, amelyet két újab

követett 1799-ben, s 1802-ben (először Letenyei János, majd Cornides Dániel által). Ma úgy

mondanánk, igazi bestseller lett, hiszen alig több mint ötven esztendő alatt kilenc különböző

kiadó találta érdemesnek a megjelentetésre, emögött pedig valódi olvasói érdeklődést kell

feltételeznünk. A kalendáriumok honfoglalással kapcsolatos fejezetei alakulástörténetének

vizsgálata számos bizonyítékot szolgáltat majd az előbbi feltevés igazságtartalmára vonatkozóan.

A Trattner-kalendáriumok 1816-os évfolyama tehát szinte felsorolásszerű elbeszélése

tömör, nem hagyva teret a ráérős előadásnak.460 Az eseményeknek még fontos szerepük van, a

10-es évek olvasóit jelentő műveltebb nemesi közönség feltehetően még ezt igényelte. A

terjedelmi korlátok miatt bele sem fog mélyebb történelmi összefüggések tárgyalásába. 1816-os

évfolyam Árpád vezérről szóló fejezete a Fehérló mondájának előadásával indít. Ezt követően a

magyarok fontosabb hódításait összegzi, ami lényegében Anonymus kivonatolása: a Névtelen

jegyző jellegzetes alakjai és helyszínei szerepelnek. A szöveg egyik érdekessége, hogy Lehelt,

Bulcsút és Botondot Árpád vezér vitézeiként jeleníti meg, amely a kalendáriumok történelmi

fejezeteinek mitikus időkezelésére jelent jellegzetes példát.

Az 1817-es évfolyam Keve vezérről szóló fejezetet tartalmaz.461 Keve  vezér  nem  kap

frekventált szerepet Anonymus elbeszélésében. A kalendáriumi szöveg javarészt nem is tőle

eredeztethető, bizonyítják ezt mindjárt az első bekezdések, amelyekben Hunor és Magor

történetét illetve a csodaszarvas mondáját meséli el a szerző. A csodaszarvas mondája nem

szerepel a Névtelen jegyző művében, feltehető, hogy Kézai Simon mester alkotása szolgálhatott

mintaként a kalendarista számára. A honfoglalás néhány további mozzanatát, például a

kiindulást, a jobb legelő reményét, a kedvezőbb életkörülményekben való bizakodást, s a

honfoglalás kezdetének elbeszélését is Kézaitól veszi Trattner naptára. A rövid szöveg harmadik

459 Vö. Penke 2002, 452.
460 OSzK 855=721/1816: „Nevezetes MagyarEmbereknek élete. Árpád.” Lásd a szöveggyűjtemény I. darabját.
461 OSzK 855=721/1817: „Nevezetes Magyar Embereknek élete. 1. Keve. A’ Hunnusok vagy Magyarok’ első
fejedelme”. Lásd a szöveggyűjtemény II. darabját
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gondolatmenetét egy hosszas és egyelőre bizonytalan eredetű etimológia adja, amelyben a szerző

Keve nevének jelentését próbálja megfejteni. (A módszer tekintetében sejthetően Anonymustól

tanult a kalendárium alkotója, de az sem kizárt, hogy Dugonics ekkor már közkézen forgó

Etelkáját is segítségül hívta.) A nyilvánvaló analógia okán a Keve nevet kéve kifejezéssel

azonosítja, s mondaszerű rövid történetet is kanyarít köré: mivel Keve vezérnek köszönhetjük,

hogy Pannónia dús legelőire jöttünk, az első itt termett gyönyörű kalászok emlékére nevezték a

vezért utólag Kevének. A szöveg egyes bekezdései között – mind-mind önáló szerkezeti

egységnek is tekinthetőek – nehéz kapcsolódási pontokat, logikai fogódzókat találni. A szöveg

kidolgozottsága is igen nyers, nehezen felfogható. Jelentősége egyrészt abban áll, hogy első

bizonyítéka Anonymus recepciójának a szélesebb középosztály olvasói bázisán, másrészt

határhelyzetben is áll, mert benne a szinte frissen népszerűvé vált régi-új Anonymus a korábban

évszázadokig népszerű, sőt iránymutató Kézai Simonnal kénytelen felvenni a versenyt.

Hamarosan láthatjuk majd, melyikük került ki győztesen.

4.4.2 A reformkor

Az előzetes statisztikai számvetés erről az időszakról ellentmondásos képet nyújt. A

reformkor közel három évtizedében a kalendáriumok kiadása új lendületet vett, szinte évről évre

egyre több kiadvány jelent meg, ezek közül a húszas években több, mint hatvan, a negyvenes

évekből pedig nyolcvanegy kötetnyi kalendárium szerepel a dolgozat mintájában, amely

lényegesen meghaladja a korábbi évtizedek átlagát. Egyre színvonalasabb naptárak láttak

napvilágot, amelyek talán az egész XIX. századi kalendárium-irodalom viszonylatában a

legműveltebb, legkifinomultabb olvasmányanyagát nyújtották. Ez az időszak nem csupán a

társadalmi, politikai, gazdasági és irodalmi életben, hanem a könyvnyomtatás, s ezen belül a

népszerű kiadványok történetében is jelentős változásokat hozott. Ekkorra értek be a

felvilágosodás fontos kezdeményezései, amelyek hatására megindul egy polgári mozgalom a

kalendárium-irodalom megjobbítására Ez szervezett keretek között ugyan csupán néhány,

kifejzetten a népnevelő szándéknak alárendelt kiadvány megjelenését eredményezte, de számos

öntevékeny kiadó munkáiban is éreztette hatását a művelt kalendáriumok írására irányuló

szándék. Mégis, a honfoglalásról szóló fejezetek vonatkozásában elég gyér kínálattal kell

szembesülnünk. Az 1830-as és 40-es évtizedből csak egy-egy honfoglalásról szóló szöveg került

elő a mintát jelentő tekintélyes anyagból.
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Előzetesen meg kell jegyezni, hogy míg a századforduló kalendáriumai a kora újkori

történetírók munkáitól nem tudtak elszakadni, addig a reformkor kalendáriumainak jelentős része

Anonymus Gestájának nyomán próbálta megismerni és megismertetni a honfoglalás történetét. E

munka jónéhány latin, majd a század legelején napvilágot látott magyar nyelvű kiadása hatására

feltehetően igen gyorsan népszerűvé válva, kissé anakronisztikus módszerű és szemléletű

leírásával meghódította a nemesi történeti tudatból kilépni alig tudó, annak szemléletmódjánál

megragadt magyar középosztályt.

A korszak legfontosabb jellemzője, hogy kalendáriumaiban egységes a honfoglalás

elbeszélése. A cikkek szerzői megkísérlik néhány oldalban a legfontosabb eseményeket kiemelni,

rögzíteni, és eközben kerek egészként olvasóik elé tárni a diadalmas honszerzés egész történetét.

A kassai Werfer kiadó kalendáriumai már az eddigiekben gyakran kerültek a dolgozat

figyelmének központjába. Elsőként vessünk egy pillantást Uj oktató és mulattató

fillérkalendáriumának 1838-as évfolyamára.462 Ezt a kiadvány joggal sorolható a reformkor

„oktatva mulattató” művelt naptárainak sorába, hiszen sokoldalúan törekedett a polgári és

nemzeti értékek közvetítésére. Mind szövegeinek, mind pedig képeinek témaválasztása,

kidolgozottsága indokolja ezt a megállapítást.

A’ jobb emberi sziv mind annyiszor hálaérzetre buzdul jólléte szerzője iránt, valahányszor a’

boldog jelen’ örömei feszitik keblét, ’s mind nagyobb jóltevőjét juttatja eszébe, a’ haza’ szerzőjét, ’s

jelenkori fentartóját; mindenek iránt határtalan ragaszkodás és tisztelet ragadja a’ hálás szivet, mert

polgári [kiemelés tőlem – M. É.] léte ezektől származik. A’ magyart már csak neve is lelkesedéssel tölti el

Árpádnak, ’s ugyanazon pillanatban kétszeresen ihleli az örvendetes gondolat, hogy mostani

kegyelmesebb fejedelmi atyjának ereiben is a’ hon-szerző Árpád’ vére foly; ennek ereiben, kinek szelid

kormánya alatt a’ polgárosodás fentebbi fokára hágott nemzetünk ’s mintegy másodszor uj a’ míveltség’

jótékonyabb ’s enyhebb körében emelt hazát nyert.463

Anonymus kivonatolását tehát néhány, a reformkorból ismert kalendáriumi honfoglalás

szövegünk a reformeszmék esszenciájának olvasóik elé tárásával egészíti ki. Az eredeti szöveg

még a nemesség vezető, nagybirtokos rétegének hatalmi legitimációját szolgálta. A XIX. század

folyamatos mozgásban, alakulásban lévő társadalmi, szellemi közegében már újabb célnak

rendelődik alá: a „nemzet csinosításának”, polgárosodásának, egységesítésének eszméje kerül

462 OSzK 635.
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előtérbe, újabb példáját szolgáltatva annak, hogy egyazon szöveghalmaz, illetve narratíva az idők

során eltérő eszmék szolgálatába állítható.

Werfer 1838-as „Fillér kalendáriom”-a honfoglalás-elbeszélésének Anonymusszal való

rokonsága elvitathatatlan, s bár feltehetően más történetírókat is ismert a szerzője, a tartalom, a

szerkezet, s a honfoglalás koncepcionális elgondolása tekintetében mindenképpen P. mester

műve volt rá a legnagyobb hatással. A honfoglalás történetének tényleges elbeszélése a pajzsra

emelés vezérválasztó aktusával indul. (Ez az epizód Anonymusnál nem szerepel.) Majd a

magyarokkal szövetséges bolgár Simeon fejedelem Szvatopluk elleni hadjáratáról hallunk. Ezt a

magyar seregek szemléje követi, ahol pontos számadatokat is felsorol a szerző. A Szvatopluk

elleni hadjárat alkalmat teremt eleinknek, hogy megszemléljék a későbbi hazájuk földjét. A

korszak Kárpát-medencéjében uralkodó négy fejedelem felsorolása már egyértelműen Anonymus

gondolatmenetének medrébe tereli a kalendárium szövegét. Ezt a legjelesebb magyar honfoglaló

vitézek felsorolása, és hódításaik nagyon kivonatos, néhány momentumra szűkített előadása

követi. Anonymus elbeszélésének gerincét a hadakozások, területszerzések epizódszerű előadása

adja. Az epizódok tengelyében a (sok esetben kitalált) hősök, vezérek állnak, akiknek utódai

feltehetően a Névtelen jegyző kortársai voltak. Ez az elgondolás – mint a későbbiekben még

számos esetben látni fogjuk – nagyon termékenyítően hatott a XIX. század populáris irodalmának

honfoglalás-képére, s számos alkalommal visszaköszön majd. A történet elbeszélését a

pusztaszeri gyűlés zárja, ami P. mester gestájának elején szerepel ugyan, a pajzsra emelés aktusát

helyettesítő fejedelemválasztó szertartásként.

A „Fillér-kalendáriom”, hasonlatosan Trattner reformkori vállalkozásaihoz, nem csupán a

történelmi ismeretterjesztésben, hanem számos más témában is igyekezett szolgálni a

nemzetépítés nemes célját, mint ahogy azt e fejezet elején ismertettem. A nagy vállalkozás tehát

sok csatornán, sokféle közvetítő közeg, ezen belül számos különböző narratíva segítségével

zajlott.464 A reformkor művelt kalendáriumai a nemzetalkotás lázában a célok szintjén tehát

elszakadtak a nemesi hagyománytól, formáik, illetve kulturális hordozóik, narratíváik szintjént

azonban továbbra is erősen kötődtek hozzá. Bár a reformkor folyamán a kalendáriumok immár

elsősorban a művelt polgári középosztály irányából érkező szemléletmódokat közvetítettek, de

azok továbbra is a műveltség fősodrához tartoztak. Az ettől független, önálló célokkal,

463 OSzK 635/1838. (oldalszám nélkül)
464 Vö. T. Erdélyi 1970.
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alkotómódszerrel fellépő, valódi tömegterméknek nevezhető kalendáriumok csak a század

közepe után jelentek meg.

A reformkor második felének naptárirodalomában még egy példát ismerek a honfoglalás

elbeszélésére, a sokat citált Mezei naptár egyik évfolyamát.465 Ez a kalendáriumcikk is Béla

király névtelen jegyzőjétől veszi a legtöbb alapanyagot munkájához, struktúrájában ezért nem tér

el lényegesen az előzőekben tárgyalt szövegtől.

4.4.3 Az 1848 utáni korszak

Attila és Árpád a XIX. század második felében is, jobban mondva újra kitüntetett helyet

foglalt el a kalendáriumokban. Kovács I. Gábor a következőkben foglalja össze a

jobbágyfelszabadítás időszakában megjelenő kalendáriumok őstörténeti fejezeteinek eredetét,

hagyományát, funkcióját.

Mindkettőjüknek kitüntetett helye volt már a rendi, köznemesi-kisnemesi történeti

hagyományokban mint a nemesi nemzet összetartozását, jogait, történelmi jogfolytonosságát szimbolizáló

honszerző ősöknek. De ez a hagyomány ott volt bizonyos átszíneződéssel a modern nacionalizmus

előzményének is tekinthető szellemi mozagalmakban már Bél Mátyástól kezdve a Dugonics-féle

felhasználásig a 18–19. sz. fordulóján. A romantikában más hangsúlyokkal – fokozatosan az egész népet

felölelő „nemzetre” tekintve – szintén nagy szerepet játszott Árpád alakja és a honfoglalás kora. Általában

a nemzeti tudat kialakításának korai szakaszában, a nemzeti identitás megalapozásában – legalábbis Kelet-

Európában – minden nemzet számára nagy szerepe volt az eredet kérdéseinek, az eredetmítosznak. A

magyar nacionalizmus ideológiája magasabb szinten már kezdte meghaladni ezt a szakaszt, de a

parasztság százezreihez is eljutó kalendáriumokban még ez a hagyomány popularizálódott tovább. A

jobbágyfelszabadítással mégiscsak a nemzetbe emeltett nép nemzeti tudatának, identifikációjának

alakításához járult hozzá Attila és Árpád emlegetése.466

A forradalom és szabadságharc utáni évtizedek kalendáriumirodalma óriási változásokon

ment keresztül. (Korábbi korszakolási fejezetben ezt részletesen tárgyaltam.) A történelmi

ismeretterjesztő fejezetek, ezen belül pedig a honfoglalásról, az ősmagyarokról és a hunokról

szóló cikkek szerkezete megváltozott: a nagy történelmi tablók, a honfoglalás teljes egészét

465 OSzK 764/1842. 56–57. A Mezei naptárról lásd Kovács I. G. 1988, 329–335; 1989, 64–73.
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néhány oldalba sűrítő elbeszélő szövegek, amilyenekkel a felvilágosodás idején és a

reformkorban találkozhattunk, a továbbiakban már nem kizárólagosan jellemzőek. Bár

találkozhatunk néhány összegző előadással is, de a legtöbb esetben a téma különböző altémákra

szakad, különálló szövegekben értekeznek a szerzők a magyarok vándorlásáról, hadakozásairól,

jelleméről, szokásairól, vallásáról stb. Számos olyan kalendáriumcikkel is találkozhatunk,

amelyek a mondákra szűkítik mondanivalójukat.

A kalendáriumok ez időszakban is sokat merítettek a középkori és kora újkori történetírók

munkáiból, de míg a felvilágosodás idején, vagy a reformkorban az általános, s az irodalmi,

tudományos élet vezetői körében uralkodó felfogástól nem tért el túlzottan a kalendáriumi

hagyomány, az 1848-as forradalom utáni időszakban a kalendáriumok honfoglalás-ábrázolása a

kor tudományos színvonalához viszonyítva már igencsak anakronisztikusnak számított. A

középkori krónikairodalomtól való elszakadás ebben az időszakban sem teljes, számos ponton

ráismerünk például Anonymus gestájának nyomaira. Olvasmányélményeiket a kalendáriumi

szerzők azonban – mint azt a korábbiakban is megfigyelhettük – erősen „kifilézve”, a szikár

történelmi ismereteket részben vagy egészben elhagyva, a mondai jellegű elbeszélésekre,

irodalmi toposzokra és sztereotípiákra szűkítve adják elő.

A magyarok bejöveteléről kialakult kép a köztudatban is erősen átalakult, köszönhető ez a

szépirodalom, a hivatalos történetírás és most már az irodalomtörténet mellett a közélet

nyelvezetének, retorikájának, a politikai beszédmódnak. Ezek együttes hatására a korábban

könyvízű honfoglalás-elbeszélések fokozatosan sztenderdizálódtak, és emellett újabb mitikus

elemekkel is gazdagodtak. A század utolsó harmadától számolni kell az ismeretterjesztő történeti

munkák és a tankönyvirodalom hatásával is. Nagy szerepe lehetett továbbá ebben a folyamatban

a képzőművészet frekventált alkotásainak is, amelyek szélesebb nyilvánosság által látogatott

középületekben, tereken is helyet kaphattak. E műalkotások nem csupán kitüntetett rétegek és

személyek számára voltak hozzáférhetőek, aminek következtében intenzíven stimulálhatták az

átlag polgárok téma iránti érdeklődését, és alakíthatták át a bennük eddig kialakult képet.

(Gondolhatunk itt a Nemzeti Múzeum vagy a Pesti Vigadó freskóira, illetőleg a millennium

időszakában százezrek által látogatott Feszty-körkép rotondájára.) A kiegyezést követően már

tudatos állami és uralkodói propaganda is segítette a honfoglaló magyarokról, Árpádról és

vezéreiről, a kalandozások korának hőseiről szóló ismeretek alakulását, bővülését.

466 Kovács I. G. 1989, 176.
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A korszakban a kalendáriumok honfoglalás-hagyománya egy újabb folklorisztikus

aspektussal bővült: a különböző kiadóknál megjelent kalendáriumok egyes szövegei is egymás

variánsainak tekinthetőek. Nagyjából megegyező motívumokkal, gondolatmenetekkel dolgoznak,

erősen emlékeztetve a folklór alkotásmódjára. A kalendáriumokban továbbra is zömmel prózában

írott szövegek elemkészlete nagyban hasonlít a ponyvai hősepikumokéra, ám a kalendáriumok

értekező illetve elbeszélő stílusban megírt szövegei lényegesen nagyobb szerzői szabadságot

engedtek az íróknak (időnként egészen terjedelmes szövegekkel, 5–8 oldalas cikkekkel is

találkozhatunk), így gazdagabb a mondanivalójuk. Néhány motívumuk azonban azonos a

ponyvai hősepikumokéval. Éppen ezért a továbbiakban nem követem az eddig kialakult

módszert, nem elemzek minden szöveget egyenként, hanem csupán néhány tipikusnak mondható

előadást mutatok be részletesen, s a bennük megfogalmazódó problematikák mentén alakítom

tovább a dolgozat szerkezetét.

A XIX. század második felének kalendáriumi honfoglalás-elbeszélésében is

megfigyelhetünk egyfajta időbeli fejlődést, változást. Ezen előadások szinte egyike sem

mulasztja azonban el, hogy felelevenítse, hosszabb-rövidebb formában előadja, vagy legalább

megemlítse mondáink egyikét-másikát. Hiszen ahhoz, hogy írni tudjanak, a kalendáriumok

szerzőinek is „téglára és mészre” volt szükségük. A honfoglalási mondák különböző stílusú,

megformáltsági fokú illetve műfajú előadásai még a tudományoskodó szövegekben is az

elbeszélés alappilléreit jelentik. E kalendáriumi fejezetek további folklorisztikus jellegét: azt,

hogy egymáshoz számos ponton hasonlítanak, illetve egymás variánsainak tekinthetőek, az is

magyarázza, hogy szerzőik-szerkesztőik egymástól is kölcsönöztek, egymás szövegeit, képeit is

variálták. Az egymás szövegére való ráírás, átírás, vagy más terminológiával intertextualitás a

kéziratos közköltészetben is megfigyelhető. A hagyomány addig-addig csiszolódik, alakul a

szóbeli és írásbeli változatok segítségével, míg egyes rögzített elemei egyre jobban kezdenek

hasonlítani egymásra.

Nem hagyható ki, hogy előzetesen néhány kalendáriumsorozatról általánosságban is

bemutatásra kerüljön.

Elsőként Bucsánszky Alajosnak az 1840-es évek végén induló két naptársorozatát,

Bucsánszky Alajos kis és nagy naptárának honfoglalástörténeteit elemzem. Túlzottan részletes

általános elemzésre nincs szükség, hiszen Bucsánszkyról és vállalkozásáról több tanulmány is

készült, amelyek nagy vonalakban értekeztek Bucsánszky műhelyéről. A következőkben
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bemutatandó két sorozatáról Kovács I. Gábor írt,467 továbbá bemutatta a jogász végzettségű, majd

a forradalom utáni börtöntüntetéséből szabadulva a kiadó háziszerzőjévé avanzsált Medve Imre,

alias Tatár Péter munkásságát.468 Tatár életművének egyik fontos szegmensét jelentették a

honfoglalással és a magyarság eredetével kapcsolatos írások, illetve általában a történelmi

ismeretterjesztés. Ez utóbbival kapcsolatban az említett szerző monográfiája szintén alapos

áttekintést nyújt.469 Kovács kiemeli, hogy a Bucsánszky kiadó 1850-es és 1870-es évek közötti

kalendáriumainak történelmi fejezetei főként mondák átdolgozásait jelentik. E korabeli

szóhasználattal regéknek nevezett szövegek legfőbb jellemzője az időn kívüliség. Továbbá

felhívják a figyelmet arra, hogy a hatvanas évektől „mindennapossá lesz a szittya ősöknek, Attila

örökének, honszerző Árpádnak s a magyarok istenének emlegetése.“ „A szittya-hun-avar-magyar

folytonosság gondolata, a korai nemzeti identifikáció bázisa popularizáltan ekkor árad szerte.“470

Ennél mélyebben nem bonyolódik bele a szüzsék, motívumok bemutatásába, hiszen nem ez a

feladata. Egy helyen, a kalendáriumi történelmi ismeretterjesztés, valamint a reformkori és 50-es

évekbeli mondagyűjtemények közötti kapcsolatokról szólva azonban felhívja a figyelmet arra,

hogy: „A mondákkal foglalkozó néprajzosoknak megkerületetlen feladata e »regék«

szisztematikus számbavétele.“471 A későbbiekben látni fogjuk, a Bucsánszky kiadványaira

jellemző szemléletmóddal jónéhány egyéb, a század közepén induló kiadványban is

találkozhatunk.

Bucsánszkyék az 1840-es évek végén induló naptársorozatai, a kis és nagy kalendárium

darabjaiban prózai és verses elbeszélések egyaránt megjelentek.472 (Utóbbiak másutt újra csak a

század végén jönnek majd divatba.) A verses összefoglalások álalában rövidebbek, mint a

prózaiak, és sokkal markánsabban nyilatkozik meg bennük a mondai keret illetőleg mitikus

szemlélet, mint az értekezőbb jellegű, prózai szövegekben. A regék mindkét típusban döntő

fontosságúak. Bucsánszky-kalendáriumban olvashatjuk továbbá elsőként „A’ régi magyarok

vallásáról” szóló fejezetet, amely egy 1849-es naptárban látott napvilágot.473 Minden fontos,

illetve a későbbiekben is gyakran előkerülő motívummal találkozhatunk benne, kezdve az

467 Kovács I. G. 1989, 113–181.
468 Kovács I. G. 1989, 140–146.
469 Kovács I. G. 1989, 171–179.
470 Kovács I. G. 1989, 177.
471 Kovács I. G. 1989, 173. (47. lábjegyzet).
472 OSzK 1076: Bucsánszky Alajos nagy képes naptára. Pest, Bucsánszky. OSzK 361: Bucsánszky Alajos kis képes
naptára. Pest, Bucsánszky.
473 OSzK 1076/1849. Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. 55–56.
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ősmagyarok egyistenhitétől a szittyákkal való azonosítás gondolatáig. Ez utóbbit eléggé

kritikusan közelíti meg a szöveg szerzője, kifejtve, hogy a szittya szó összefoglaló kategória,

annak idején számos nép tartozott alá.

Az 1850-es években, a forradalom utáni megtorlások időszakában a hatalom minden

eszközzel arra törekedett, hogy korlátozza az irodalmi élet, egyáltalán, a véleményformáló

értelmiség szerepét; jelentős mértékben bénította az irodalmi élet fórumainak működését,

elsősorban lapindítások akadályozásával, egyesületek, társaságok létrehozásának

megnehezítésével gáncsolta a megmaradt magyar tollforgatók eszméinek terjesztését. Az 50-es

évek átmenetileg magánlakások szalonjaiba száműzte a nemzeti haladás, az irodalom és az

esztétika körüli vitákat.474 Végül, a megélhetésüket tollukkal kereső polgári értelmiségiek

számára az egyik lehetséges út a kalendáriumok szerkesztésében, illetve kalendáirumcikkek

írásában rejlett. A vezető irodalmi körök tagjainak részvétele a populáris irodalomban igen

jótékony hatással volt azokra a kiadványokra, amelyek szerkesztésében például Vahot Imre

közreműködött, s egyben jól ellenpontozta a szintén e korszakban fellépő Bucsánszky-féle

vállalkozások hatását. A 60-as évek politikai enyhülése megtörte ezt a haladó hagyományt, a

sajtó fejlődése hirtelen lendületet véve az irodalmi élet vezető alkotói átadták a kalendarista

szerepét az egyre terebélyesedő irodalmi másod- és harmadvonal kenyerüket nehezen kereső

képviselőinek.

A következőkben bemutatandó honfoglalás-előadás annyira komplex, annyira jól látható

benne összesűrítve minden fontos momentum, hogy érdemes részletesen foglalkozni vele.

Forrása az 1854-es évre készült Vas Gereben kis képes naptára című kötet.475 Az előadásmód

irodalmias jellege elég jól érzékelhető. A cikk az „Eleink költözködése Ázsiából” címet viseli, s a

század közepén keletkezett, így határhelyzetben áll, a reformkori kalendáriumok hasonló

szövegeivel is mutat még némi rokonságot. Szerzője Atádi Vilmos476, akinek nevét is közli a

kalendárium, ebben a minőségben is az egyik első adat. A teljes honfoglalást a-tól z-ig nem

meséli el, de a kivonulás motívuma, a Szkítiából Pannóniába való vándorlás keretként öleli körül

az elbeszélést, amelyet aztán számos mondai elemmel és irodalmi toposszal tölt ki. Előadása nem

titkoltan a bibliai kivonulás-történettel konnotál. Hosszas összehasonlítást végez a szöveg a két

474 Ezt a helyzetet nagyon alaposan dokumentálva és képletesen elemezte Szajbély Mihály: 2005,109–308.
475 OSzK 2401/1854.
476 Atádi Vilmos (családi nevén Golub, 1821–1865.) újságíró, ügyvéd. Egyebek mellett a Pesti Divatlap, a Jelenkor
és a Népbarát munkatársa. Vas Gerebennel szerkesztette a Falu Könyve című kiadványt, és maga is írt bele. (ÚMIL
I., 77. A szócikk szerzője F. Mándi Ildikó.) A szerző tehát az irodalomtörténet-írás által is számontartott író volt.
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kivonulás között, elemzi a zsidó nép hányattatásait, Egyiptomból való kivándorlásukat, majd

összeveti a magyarok vándorlásának okaival. Az összehasonlítás direkt és egyértelmű, Álmost

egyenesen a magyarok Mózesének nevezi.477 A két esemény közti különbségeket is megragadja,

például a kivonulás okát a zsidó nép esetében az egyiptomi rabszolgaság és szegénység jelentette,

a magyarok azonban önként, saját elhatározásból, ugyan jobb élet reményében, de elsősorban

rátermettségük, kalandvágyuk miatt, másrészt pedig (s itt ismét a Bibliával konnotálódik

története) isteni elrendeltség és küldetéstudat jegyében kelnek útra. A magyarok nagy

tehetségűek, nem lett volna jó tehát, ha Ázsiában nomádkodva elvesztek volna az európai kultúra

számára.

Az tehát bizonyos, hogy eleink nem olly okból hagyták el régi fészküket, mint a zsidók és ép ezért

nagyobb elszántság s több erő lakozhatott szivökben is, hogy egy uj haza szerzése végett, messze világba

vonuljanak el. […] Isten birta rá, mondom, eleinket, hogy elhagyják régi fészküket – keveselhették a

határt, és biz soványsága sem igen tetszhetett, mikor szájról szájra kelt regékből értették, hogy Etelének

hajdani földe a Duna mellett mindenben bővelkedőbb. Kiki szinte gyermeksége óta sovárgott egy

boldogabb föld után, mellyről dalosaik olly szépeket regélnek, olly gyönyörüen lefesték, mint valami

tündérországot.478 [...] Ezen népek ott [mármint Ázsiában – M. É.] maig pogányok, földmivelést nem

űznek, olvasni, irni, még előkelőik sem tudnak, a szelidebb emberibb érzelmeket, meg a tudományokat

még névről sem ismerik. Minden egyszerüségök és netán jámborságuk mellett félvadnak mondja őket a

világ. –

Isten tehát azért olthatott olly ellenállhatatlan kedvet eleinkbe a költözködés iránt, hogy annyi sok

szép erő, mennyi a magyarban van, hiába ne vesztegettessék el, s müvelt világ a vészközepette ne

szükölködjék egy vitéz karban, melly megbirja védelmezni a müveltség kincseit.

Mert kell ám azt tudni, hogy a magyar ide jötte előtt Európa egy nagy országút volt, mellyen a fél-

vad ázsiaiak öszve vissza barangoltak, és el tiporták a müveltség virágait.

Isten ezért megelégelvén a barangolók dulongásait, végül a magyart küldé, hogy ez itt fészket

vervén, minden további vándorlók előtt bevágja az utat. […] eleinket isten ujja vezette ki Ázsiából.479

Látható, hogy a szöveg szerzője a „progresszív evolúció” gondolatának ismerője lévén a

nomádságot a letelepedett földművelő életformával szemben fejlettebbnek, egyben magasabb

477 OSzK 2401/1854: „Eleink kötözködése Ázsiából.” 59.
478 Uo. 58.
479 Uo. 59.
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rendűnek tartja. A letelepedés magasabb minőséget (európaiságot) teremtett, ezért Álmos és

Árpád műve mindenképpen megérdemli a glóriát.

A gazdagabb föld, dúsabb legelő iránti vágy mellett a magyarok hadi erénye is a

„kivonulás” mozgatórugói közt szerepel.

Kiköltözésüknek az sem lehetett oka, mint némelyek rájuk szeretnék fogni, hogy a szomszéd népek

szorongatták őket, őket? [!] a kik az utban annyi népet győztek le, s e haza elfoglalásakor százezreken

vettek erőt. – Az szinte nevetséges volna, hogy egy elkergetett népcsoport másutt megrettentse a

világot.480

Azt is meg kell azonban jegyezni e szöveggel kapcsolatban, hogy miközben hadi és egyéb

erényeiket dicsérve pozitív sztereotípiákat állít fel a magyarokról, ennek kontrasztjaképpen

negatív előjellel emleget több más, vándorlásáról ismert népet. A kivándorlás okaként azt is

felhozza, hogy lehetséges, hogy a magyarok ázsiai rokonaikkal nehezen jöttek ki, azok

irigykedését már nem győzték.

Vas Gereben naptárának szerzője felvonultatja, s egyben szintézisbe hozza az összes

okszerű magyarázatot, amelyek a magyarság Ázsiából történő ki-, s a Kárpát-medencébe való

bevonulásáról a XIX. század második felében a köztudatban éltek.

Ezek után a hét vezér története következik, a vezérek maguk közül választanak fejedelmet,

aminek az az elsődleges oka, hogy a nagy vállalkozás, amely isteni elrendeltsége mellett

egyértelműen koncepciózus cselekedet is, vezér nélkül nem hajtható végre. A magyarok a pajzsra

emelés rituális aktusa során demokratikusan választanak maguknak vezetőt, majd esküjüket

vérszerződéssel pecsételik meg. A magyarok hadi erényének, illetőleg tehetségének,

leleményességének bizonyítékául szolgál továbbá a fehérló monda elbeszélése. A szöveg a

honfoglalást szintén a hagyományok szellemében győztes csaták sorozataként írja le. Kettős

tudattal rendelkezett tehát szerzője, hiszen egyszerre tekinti a honfoglalást isteni elrendeltségnek,

és a magyarok bátor tettének, előre eltervezett, koncepció szerint végrehajtott vállalkozásának. A

tehetség és a kiválasztottság között azonban észrevehető logikai kapcsolat, hiszen Isten választása

sem véletlenül esett a magyarokra.

A cikk jellegzetes terméke az 1850-es évek kalendáriumainak, hasonlókkal a 60-as évektől

már nemigen találkozunk. Szerzője tájékozott, művelt személy lévén sokféle történelmi,
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etimológiai, sőt etnológiai ismeret birtokában volt. Szerkesztői tehetségéről is meggyőződhetünk,

hiszen nagyon szikáran, lényegretörően és tömören adja elő mondanivalóját. A kalendáriumi

alkotó Atádi Vilmos – akárcsak számos más, az 1850-es években megjelent naptáríró kortársa –

művelt, az írásban és a szerkesztés gyakorlatában egyaránt jártas személy volt, a reformkor és a

forradalom nemes eszményeiben edzett polgárság soraiba tartozott, aki tudatosan vállalta a

népművelés feladatát.

Tatár Péter és Atádi Vilmos egy-egy szövege a XIX. század második fele kalendáriumi

honfoglalás-hagyományának két szélsőségét képviselte. Amíg az elsőkben tárgyalt Tatár-szöveg

a tömegkultúra, a másodjára vizsgált Atádi-féle változat a magasirodalom felé húz. A kettőben

közös azonban a mitikus gondolkodás és a honfoglalásról szóló mondák használata.

A szabadságharc utáni időszak kalendáriumirodalmában az elbeszélés módja, műfaja, sőt

műneme, illetőleg az előadás tartalma szerint is differenciálódott a honfoglalás történetének

előadása. A következőkben ismertetem azokat a szövegtípusokat, amelyeket ennek az időszaknak

kalendáriumaiban találtam.

1) Összefoglaló előadások, amelyek a honfoglalás egészét egy „nagyelbeszélés”, három

különböző mitológiai illetőleg tudományos rendszer hátterében, annak narratív keretében

tárgyalják:

- biblikus,

- mitikus (magyar mitológiai nyomokra építő),

- tudományos narratívák.

2) A honfoglalók, ősmagyarok életmódját, szokásait, vallását, hadakozását tárgyaló,

tematikus jellegű cikkek.

3) Kifejezetten a mondaszüzsékre szorítkozó előadások, vegyes műfajokban: mondák,

elbeszélések, novellák, anekdoták, verses epikumok.

4) Egyéb, valamilyen aktualitáshoz kötődő előadások, általában a millenniumi

ünnepségsorozat kapcsán beszélnek a honfoglalásról, amelybe hatékonyan integrálják a

mondaszüzsék- és motívumok mellett a millennium politikai, közéleti retorikáját. Ide sorolhatóak

más, ünnepélyes, patetikus hangvételű szövegek is: himnikus költemények, áltörténelmi

elbeszélések, képaláírások.

480 Uo. 58.
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Külön tárgyalást érdemel a honfoglalás történetével párhuzamosan továbbra is népszerű

huntörténetek sora, amelyek még a századforduló kalendáriumaiban is megtalálhatóak. A

tudományos kutatások fejlődésével ez utóbbi téma a századközéptől gyérülő tendenciát mutatott.

Mivel azonban a millenniumi ünnepségsorozat historizmusa nemhogy nem szüntette meg

véglegesen a hun-nosztalgiát, hanem a század utolsó évtizedének és a XX. század elejének

populáris irodalmában mintegy reneszánszát élte a téma, ezért külön fejezetben próbálom meg

bemutatni legfontosabb jellemzőit.

A következőkben a honfoglalás elbeszélésének XIX. századi kalendáriumi formáit,

műfajait mutatom be, részletesen ismertetve azokat a szövegtípusokat, amelyek keretében a téma

megjelenítődött. Ezt követően a szövegek fontosabb, s a néprajzi elemzés szempontjából releváns

tematikus egységei kerülnek bemutatásra.

4.4.3.1 A honfoglalás elbeszélésének egységes narratív keretbe ágyazása

Azokban a szövegekben, amelyek a honfoglalás tényét, a magyarok Ázsiából történő ki-,

majd Pannóniába való bevándorlását, letelepedését, az itt talált népekkel való kapcsolatát

tárgyalják, három, egymástól jól elkülöníthető narratív hálózat látszik kialakulni. Az egyes

szövegeknek a kor tudományos színvonalához való viszonya eltérő lehet. Vannak közöttük

nagyon modern felfogású, a kurrens szaktudományos eredményeket integráló, és anakronisztikus,

tehát azokkal mit sem törődő szövegek.

Az egységes, összefüggő narratívaként való honfoglalás-bemutatásra eddig nyolc

különböző szöveget találtam, amelyek mindegyike hosszabb terjedelmű. Emellett a többi,

rövidebb kalendáriumi szöveg egy jelentős részében is megtalálhatjuk a továbbiakban részletesen

bemutatandó három narratíva-típus hatását.

1.) Az első típusba azok a szövegek tartoznak, amelyek leginkább a Bibliára, az ószövetségi

Kivonulás könyvére támaszkodnak. Ezekben a honfoglalás egy az egyben a zsidó nép

Egyiptomból való kivonulásával állítódik párhuzamba, s így az egész kissé patetikus, magasztos

hangvételt kap.481 A honfoglalást külső kényszer hatására és/vagy isteni sugallatra kell

végrehajtani. A magyar nép szenvedései így párhuzamba állíthatóak Izrael népének keserveivel,

történelmi hányattatásaival, amelyeket az elődök hősiesen viseltek el. Egyes szövegek egyenesen

481 A fent részletesen bemutatott szöveg mellett tisztán jelentkező biblikus narratívára példa: OSzK 1917/1850:
„Folytatása a’ Magyarok Europába jövetelinek, vezéreik és királyaik alatt története.”
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Mózessel rokonítják Árpádot, aki jó érzékkel találja meg népének új lakhelyét Pannónia dús

legelőin, bővízű folyói partján. (Ez a gondolatmenet retorikai fordulatként is visszaköszönt

számos különböző típusú szövegben a szépirodalomtól a politikiai beszédekig.) Az új hon

keresésének mozgatórugóit itt a szakrális szférában kell keresnünk. Árpád-Mózes isteni akarat

végrehajtója, a magyar népet pedig a zsidó néphez hasonlatosan az Úr nagy tettek véghezvitelére

választotta ki, s ennek első eseménye, feltétele az, hogy elhagyják eredeti hazájukat, és egy

számukra sokkal kedvezőbb térségben találjanak maguknak új lakóhelyet. Így Pannónia, illetve a

Kárpát-medence az Ígéret Földjével azonosítódik. A zsidó néppel való párhuzamban benne

foglaltatik ezer év sok nehézségének előre vetítése, amelyeket a kiválasztottaknak büszkén el kell

viselniük, zokszó nélkül kell tűrniük. A fentiek alapján az elbeszélések ezen csoportját biblikus

narratíváknak nevezhetjük. A bibliai párhuzamra retorikai szinten azok a szövegek is utalhatnak,

amelyek a teljes honfoglaláskoncepciót nem tartalmazzák, például nevezhetik az Ígéret Földjének

Pannóniák, vagy a magyarok Mózesének Árpádot.

Összefoglalásként tehát elmondható, hogy a biblikus narratíváknak két központi motívuma

az, hogy a kivonulás külső és belső kényszer hatására történt, vagyis a szorongató

ellenség/uralkodó hatalom és a rossz életkörülmények miatt indultak el a magyarok ázsiai

hazájukból, tehát egyfajta menekülésként is felfogható a honfoglalás, illetve isteni

sugallat/akarat is szerepet játszott mind az útrakelésben, mind pedig az új haza kiválasztásában.

2.) A második csoportba azokat a szövegeket sorolhatjuk, amelyek mondák előadásával

támasztják alá érvelésüket. Ez nem jelenti azt, hogy a többi típusban ne szerepelne a történeti

mondák előadása, csupán azt, hogy e tipológiai osztályba sorolt elbeszélésekben azok legitimáló

szerepet játszanak. Így azt a benyomást keltik, mintha hátterükben egy egységes mitológiai

konstrukció állna, amelynek igazoló szerepében senki sem kételkedik. Ezt az elbeszélés-típust

mitikus narratívának nevezhetjük. E szövegek mitikus köntösbe, de nem a bibliai hagyomány

mitikus narratívájába, hanem kizárólag a magyar (és esetleg a hun) narratívába öltöztetik az

ősmagyarok új hazát kereső vállalkozását. Ennek nagysága azonban nem az isten, vagy istenek

akaratának passzív végrehajtásában, hanem agyafúrt vezéreinek cseleiben, ravaszságában áll. A

második típus altípusának tekinthetők azok a narratívák, amelyek a huntörténeteket is beépítik.

Ezek az elbeszélések leggyakrabban azzal érvelnek, hogy az etelközi magyarok még ismerték

Attila történetét a róla szóló (hős)énekek formájában, s ez motiválta őket Pannónia
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(vissza)szerzésében.482 E narratívákban a korszak elitjének eposzi érdeklődése mindhárom típus

közül legerőteljesebben érezteti hatását.

A nagy vándorlás megviselte a népet, hát egy kicsit megpihentek. [...] Ember, állat pihent, de egy

sátorban folyton folyt a munka. Az ifju fejedelem, a tettre kész Árpád oda gyüjté maga köré a vezéreket, s

éjjel nappal tanakodtak. A nemzet tapasztalt papjai az öreg táltosok elregélték a régi hagyományokat.

Meddig terjedt Attila birodalma? Mennyi dicsőéges nap virradt a letünt csillagú hunnokra? Kik üzték el

őket? Kik bitorolják a magyar igaz örökségét?483

Időnként a Csaba-királyfi mondájával is megtámogatják érvelésüket, amely szerint a

visszamaradt hunok leszármazottjai, a székelyek Árpád hadai elé sietnek, s mintegy

családegyesítésként ünneplik rokonaik érkezését.484

3.) A harmadik narratíva-típust a történeti narratíva elnevezéssel illethetjük, hiszen a

magyarok bejövetelét békés hódításként, történelmi szükségszerűségként írják le.485 E

szövegekben a magyarok egy újabb erényével, a toleranciával ismerkedhetünk meg. A hódítók

ugyanis nem hódítókként viselkednek, nem igázzák le az itt talált népeket, hanem a területnek a

korábbiaknál békésebb uraiként éppenséggel a szabadságot hozzák el számukra. Több szöveg is

kiemeli, hogy a Kárpát-medence korábbi urai rabszolgákként tartották földművelő népeiket, s ezt

az igazságtalan rendszert a magyarok szüntetik meg.486 Az itt talált népek önként vállalták az

újfajta uralmat, amely alatt az élet lényegesen könnyebb lett a számukra, mint az azt megelőző

időszakban. Ez a megközelítés egyben az elterjedt negatív sztereotípiák eloszlatására is

vállalkozik azzal, hogy a magyarok békés természetét, a hódítások szelíd voltát, Árpád és vezérei

megfontoltságát hangoztatja. A magyarok legfőbb harci erénye csatáik cselességében és

uralkodóik furfangosságában, ravaszságában rejlik. E típus szövegei használják – értelemszerűen

– a legkevesebb monda-szüzsét, hiszen sem a szakrális szféra, sem a mondák legitimáló erejére

nincs szükségük, így semmi sem indokolja ezek elmesélését. Ha szóba is kerül mondjuk a fehérló

története, az csak az említés szintjén történik, nem bocsátkoznak a szerzők részletes

482 OSzK 363/1863: „Ősrégi énekek. A Hunnok bejövetele s Attila dicső tettei.” OSzK 1397/1884. „A magyar
nemzet költözködése.” (Szöveggyűjtemény IV.) 19. OSzK 1242/1894. „Az ünnepek ünnepe. 896–1896.”
483 OSzK 1242/1894.
484 E narratíva-típus legjobb példája: OSzK 1242/1894: „Az alpári győzelem”.
485 OSzK 363/1868: „Magyarok eredete és története. Magyarok”. OSzK 1397/1884. „A magyar nemzet
költözködése.” (Szöveggyűjtemény IV.) OSzK 1958/1885: „Magyarok eredete az ősregék szerint.”
486 Pl. OSzK 1397/1902: „Lehel vezér.” 20. (Szöveggyűjtemény VIII.)
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ismertetésébe, e monda egyébként is lényegesen tárgyilagosabb, mondaszerűbb, mint a többi

(például a még igen sok mitikus motívumot tartamazó csodaszarvas-történet).

Árpád fejedelem békében élt szomszédaival s ha egyik-másik vezére beütött a közeli

tartományokba, az beleegyezése s tudta nélkül történet, s ha ilyenkor a portyázó csapatokat megverték a

szomszéd fejedelmek, Árpád ezt nem tekintette harczkérdésnek, nem kelt föl egész nemzetével bosszút

állani, hanem a vezérei megánügyeinek tekintete azt. [...] az erkölcs tisztaságát még a csaták dühében is

megtartották [...] Árpád nem egyedüli s nem legfőbb érdeme, hogy ez országot elfoglalta, hanem az: hogy

a meghoditott népeket kibékítette a saját nemzetével, s országát nem igyekezet határain túl növelni, hanem

határain belül iparkodott megerősíteni.487

Számos szöveg a két típus sajátosságait vegyíti.488 A kalendáriumi honfoglalás-elbeszélések

jelentős része még akkor is ragaszkodik a magyarok békés természetéről alkotott elképzeléséhez,

ha a honfoglalók beköltözését megelőző és kísérő háborúk és csaták részletezésével tölti ki

előadásának nagy részét. A gyakori háborúzás és a honszerzés militáns jellege, valamint a

honfoglalók és vezéreik békés természete közötti ellentmondást szinte egyik szöveg sem képes

feloldani. Az 1884-es kassai naptár, miután hosszasan részletezte a bolgárokkal vívott háborút és

a kievi csatát, a következő érveket hozza eleink békés természete mellett.

A költözködő magyar nép nyomát nem követte pusztulás, égő falvak lángja, legyilkolt népek kiömlő

vére. Oly békésen haladtak ők előre, mint jámbor zarándokok a megszentelt föld felé. Elől mentek a

férfiak csajtáros harczi paripáikon, középen a nők, gyermekek és aggastyánok, utánok a gulya, melynek

teje, husa szolgáltatta az élelmet. 489

Ezt a kusza helyzetet csak azzal tudja tisztázni, hogy elmeséli, a honfoglaló magyarok előtt a

legtöbb nép – látva harci edzettségüket, tántoríthatatlanságukat – önként behódolt. A történeti

narratívák emellett szívesen hangsúlyozzák, hogy a honfoglalás terv szerint történt, kifejezetten

előre elhatározott szándék, koncepció alapján. Okai között a túlnépedés, esetleg a területszerző-

hódító indulat, harci vágy említődik, a végrehajtásban pedig nagy szerepet játszik a magyarok

487. OSzK 353/1912 „A honalkotó Árpád.”
488 Például az OSzK 1917/1850: „Folytatása a’ Magyarok Europába jövetelinek, vezérek és királyaik alatt története.”
OSzK 353/1895. „Ezer év előtt.”: mindkét szöveg a biblikus és a történeti narratívát vegyíti. (Szöveggyűjtemény VI.)
489 OSzK 1397/1884: „A magyar nemzet költözködése.” 19.
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vitézsége, harci rátermettsége és agyafúrtsága, amellyel sokszor a túlerővel szemben is győzni

tudtak.

4.4.3.2 A honfoglalás előadásának kisebb egységei: szüzséi, motívumai, egyéb visszatérő

elemei

Már  a  XIX.  század  első felében  nyilvánvaló  volt,  hogy  a  honfoglalás  történetét

legképlékenyebben mondák segítségével lehet elmesélni. E régi szüzsék segítik leginkább a

memorizálást, ami a korszak olvasói számára még éppoly fontos lehetett, mint maga az olvasás.

A néhány monda-szüzsé azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy teljes képet, érzékletes leírást

tárjon az olvasók elé e fontos eseményről.

A felvilágosodás során folyamatosan integrálódtak a honfoglalás írásos hagyományába

olyan elemek, amelyek formailag és/vagy az átörökítés módját tekintve a folklór szüzsékre és

motívumokra emlékeztetnek, ám eredetileg sosem voltak a szájhagyomány részei. Irodalmi

toposzoknak nevezhetnénk ezeket az elemeket, amelyek esetében az „irodalmi” jelző kissé

leegyszerűsítő, hisz nem pusztán a szépirodalomra vonatkozik, hanem mindenre, ami írásban

rögzített, így történetírói illetve értekező szövegekre is. A toposzok egy része kora újkori eredetű,

s a képzőművészet és irodalom együttes közreműködésével alakult ki, mint amilyen Árpád

párducos kacagánya (lásd a kalendáriumok vizuális elemeiről szóló fejezetet). E toposz retorikai

szinten, a honfoglaló vezér állandó jelzőjeként is igen gyakran megjelenik: párducos Árpád.

Az irodalmi eredetű és jellegű motívumoknak egy – igen jelentős – része már a középkori

krónikákban is megtalálható volt, s másik, nem elhanyagolható hányada a felvilágosodás és a

reformkor irodalmában és/vagy képzőművészetében született meg, mint például a hadak

istenének elég régi hagyományokra visszavezethető, de Hadúr elnevezéssel Vörösmartytól

származó alakja. Utóbbi kategóriába tartozhat Árpád pajzsra emelésének, mint a fejedelemmé

választás rituális aktusának toposza is, amely feltehetően a XVIII. század végén lett a

honfoglalásról szóló narratív hagyomány része. Kialakulásában és elterjedésében szintén nagy

szerepe lehetett bizonyos képzőművészeti alkotásoknak. Első képi megjelenítése 1772-ben

keletkezett, és a Hell Miksa által Cornides Dániel Anonymusról szóló értekezésének kiadásához

készített illusztrációk között található. A mű csak Cornides halála után, 1802-ben látott
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napvilágot, latin nyelven.490 A képzőművészeti megjelenéseket bemutató Rózsa György szerint

Tacitus nyomán terjedt el a pajzsra emelés motívuma, hiszen először az ókori történetírónál

olvasható, hogy a harcias germán batárok főnöküket, Brinnót megválasztása jeléül pajzson

felemelték. (Tacitus: Historia, 4. 15.). Ez a toposz később németalföldi festményeken illetve

metszeteken jelent meg.491 Sebestyén Gyula szerint Constantin császárnál fordul elő elsőként

Árpád pajzsra emelésének története, amikor is a fejedelmet a turkok első emberévé választják.492

Meggyökeresedésében az a folyamat játszotta a főszerepet, amelynek során a felvilágosodás

idején a köznemesi hatalomfelfogást az állampatrióta értékrend váltotta fel. Árpád emeltetése a

vérszerződés toposzával együtt a reformkor „érdekegyesítésének” szimbóluma lett, s vált

képzőművészeti alkotások fontos témájává.493

Vannak olyan elemek is, amelyek hosszas fejlődési folyamaton mentek keresztül, s sokat

köszönhettek a XIX. század tudományos törekvéseinek, ám alakulásukban, csiszolódásukban

fontos szerepet játszott maga a populáris irodalom is. Ilyen a magyarok vallási életében fontos

táltos figurája.

A motívumok és szüzsék megjelenéséről a dolgozat 3. táblázata tájékoztat. Ebben

rögzítettem valamennyi, variációkban létező szüzsét és motívumot, valamint a fontosabb

szereplőket, hozzájuk rendelve azokat a kalendáriumi szövegeket, amelyek legalább három

különböző elemet tartalmaznak a fent felsoroltak közül. A táblázat az egyes elemek előfordulási

gyakoriságáról is áttekintést nyújt. Nem ad azonban támpontokat a motívumok elrendezését

illetően. Erről az egyes szövegeket részletesebben bemutató leírások során juthat ismeretekhez a

dolgozat olvasója.

A XIX. század második felének kalendáriumaiban a harmadik folklorisztikus elemcsoportot

a nemzetkarakterológia adja, amelyben szintén évszázados múltra visszatekintő sztereotípiák

jelennek meg. Ezek jelentős része pozitív, és sok esetben a főként Nyugat-Európában elterjedt

negatív előítéletek kompenzálását célozza. A sztereotípiákban való gondolkodás a ponyvák és

kalendáriumok elemi sajátossága, s nem csupán a magyarokról szóló szövegekben érhetjük tetten,

hanem hatványozottan jelennek meg a Monarchia különböző népeiről és nemzetiségeiről szóló

490 Rózsa 1996, 37–38.
491 Rózsa 1996, 41.
492 Sebestyén 1904–1905/I. 33–34. A két adat alapján feltételezhetjük, hogy az ókorban általánosan ismert, illetve a
mindenkori barbár népeknek tulajdonított szokásról lehet szó.
493 Sinkó 1989, 48–49. Kalendáriumokon a vérszerződés képi és szöveges ábrázolása együtt: OSzK 363/1861, 1862:
„Őseink esküformája“.
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anyagokban is.494 A legfontosabb sztereotip jegyekről és előfordulási gyakoriságukról a 4.

táblázat tájékoztat. Esetenként eltérő, hogy a magyarok jellemére vonatkozó kijelentések kifejtve,

vagy csupán a retorika szintjén, egyfajta „díszítőelemként” jelennek-e meg. Utóbbira a

századforduló tájékán találunk majd egyre több példát.

A következőkben egy szinte valamennyi sztereotípiát összegzően bemutató leírás

következik, amelyet teljes terjedelmében közlök.

Régi költőink közül Magyarországot – Lisznyay Kálmán s a magyar népet – Mindszenty Gedeon

festették le dalaikban a legszebben. Aki elsőnek „Nemzeti dal”-át s a másodiknak „Milyen hát a magyar

ember?” című költeményét olvassa, az hű képet fog alkotni magának mind a kettőről, habár az idők és a

viszonyok nagyon sokat változtattak az országon is meg a magyar embereken is, de a lényeg a belső

tartalom – hála istennek, – még a régi. Lisznyay szerint Magyarország: a bátorság, hűség, jó szívűség, a

legszebb  lányok,  a  szerelem,  a  jó  kedv  és  barátság,  a  dal  és  a  tánc,  az  ábrándok  és  tündérek,  a  hit,  a

remény és a szeretet hazája. Mindszenty szerint a magyar ember? Csendes, komoly, hallgatag, szilárd,

lelkesedő, vitéz, igazság- és vendégszerető, becsületes és jellemes, szívesen ád, de kérni nem kér, sírva

vigad, bajtárs mindhalálig; jó, őszinte és nemes.

Midőn [...] a magyar nép különböző korban lévő alakjait bemutatjuk, azon óhajtás kíséretében, hogy

az ősi erények sohase haljanak ki népünkből? Mi is Kölcsei [!] fohászával zárjuk be sorainkat s arra kérjük

az egek urát, hogy áldja meg a magyart!495

E sorokban gyakorlatilag minden megfogalmazódik, ami kalendáriumaink

magyarságképéről tudható, s ugyanezt mondják a kalendáriumok a honfoglaló elődökről is. Az

ősmagyarok erényesek, becsületesek, tisztességtudóak. Szeretnek ugyan mulatozni, de

tartózkodóak is, szeretik a harcot, bajvívást, de nem vérengzőek, hanem vitézek, hősiesek.

Jókedvük tehát nem könnyelműség, harciasságuk nem vadság. Látható, a negatív előítéletek

tompítása azok önnön oppozícióikba állításával érhető el leghatékonyabban.

Az ősmagyarok karakterét megragadni szinte minden kalendáriumi szövegnek szándéka

volt. Néhány kivételes szövegtől eltekintve, amelyek kifejezetten a magyar jellem bemutatását

célozzák, a honfoglalásról és honfoglalókról szóló elbeszélések rejtik a legtöbb információt arra

vonatkozóan,  hogy  milyen  kép  élt  a  XIX.  században  eleinkről,  s  rajtuk  keresztül  a  kortársak  a

494 Vári 2000; Nagy I. 2004b.
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magyarokkal kapcsolatban milyen általános tulajdonságokat szerettek volna megragadni illetve

sugározni. Az erre utaló sorokat, mondatokat, mondatrészeket minden egyes honfoglalási témájú

szövegből külön-külön kellett kiválogatni.

A honfoglalók a kalendáriumokban folyamatosan áldomásokat isznak, tort ülnek, esküket

tesznek, valamint zenével, tánccal, költészettel szórakoztatják egymást. Ezekben az idilli

képekben, illetve a hozzájuk tartozó sztereotípiákban vagy az ősi múlt iránti nosztalgia, a

romantikus múltbarévedés, vagy az „őskor” tökéletességének ábrándja fogalmazódik meg.

Vegyül továbbá a „vadember” felvilágosodáskori eredetű mítoszával, illetve az ősi tisztaság iránt

felébredő vággyal.496

4.4.3.3 A honfoglalók életmódját, szokásait tárgyaló cikkek

Mindössze öt olyan szöveget találtam, amelyek kifejezetten a honfoglalók életmódját és

műveltségét tárgyalták.497 Az öt adat négy évtizedet ölel fel, az 1960-as évek vége és az 1910-es

évek eleje között jelentek meg. Sokszor előfordul, hogy a kalendáriumok kortárs (egyetemes és

magyar) néprajzi ismereteiket vetítik vissza a múltba. Más eljárást nagyon nem is választhattak

volna, hiszen az ősmagyarok vallásáról, házasodási szokásairól, egyáltalán életmódjáról,

világképéről  alig  állt  rendelkezésre  történeti  forrás.  Emellett  más  ázsiai  –  a  kor  szokása  szerint

szittyának nevezett – népekről szóló ókori beszámolók emlékeit használhatták. A forrásokat

természetesen itt sem jelölték meg.

A visszatérő elemek, toposzok és szereplők ezekben a kalendáriumi fejezetekben is

megtalálhatóak: az ősmagyar házasságról szóló beszámolóban a táltos (pap) áldja meg az ifjú

párt, a násznép áldomást iszik, tort ül.498

A kalendáriumi írók-kompilátorok leginkább a honfoglaló magyarok vallása iránt

érdeklődnek. Sokan – mint a fentiekben már láthattuk – egyértelműen monoteistának tartják a

magyarokat, illetve hajlanak arra, hogy bár sokféle képzet és hiedelem élt a tudatukban, egy

495 OSzK 353/1902: A magyar nép naptára. Képes kalendáriom. Budapest, Méhner Vilmos Kiadóhivatala. Lisznyai
Kálmán életéről, költői működéséről lásd Szilágyi M. 1991, 2001.
496 Bitterli 1982, 476–508.
497 OSzK 316/1848: „A’ régi magyarok’ vallása.”; OSzK 709/1869. „Az ősmagyar hadi élet.“ OSzK 1917/1900. „Az
ősmagyar házasságról.“ OSzK 1397/1903. „Milyen volt a magyar vallás.“, „A magyarok műveltsége“. (Utóbbit lásd
a szöveggyűjtemény IX. szövege) OSzK 1242/1910. „A pogány magyarok vallása.”
498 OSzK 1917/1900: „Árpád ünnepe Pusztaszeren.”
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mindenek felett álló főség mindenképpen létezett a honfoglalók képzeletében. Néhány

kalendáriumi cikkíró ennél jobban árnyalja a problémát.

A történet irók egyik része azt vitatja, hogy egy isten imádók voltak, mert a bosszuálló és haragos

istenen a Napon kivül csak szellemeket, tündéreket, manókat ismertek. A történetirók másik része azt

bizonyitgatja, hogy több isten imádók voltak. Ez utóbbiak szerint legrégibb istenség kétségkivül a nap:

kisérője a hajnal. Mint a harcz istene egyenként is lövelheti szét sugarait, a czikkázó villámokat, isten

nyilait; ő maga fehér lován, a táltoson végigszáguld a levegőn; ha a Haduk utján végig megy, az égi

háboru mint zivatar nyugtalanitja az emberiséget.499

A szövegek többféle forrásból táplálkoznak. Legjelentősebbnek az 1854-ben kiadott Ipolyi

Arnold Magyar Mythologiája tekinthető, akit a XIX. század folyamán még követett néhány

hasonló vállalkozás a szabadságharcot követő évtized mellett az 1890-es évekig, a sor Csengery

Antaltól Kandra Kabosig ível.500 Mint azt a ponyvai hősi epikumok kapcsán láthattuk, más

felvilágosodáskori tudományos és szépirodalmi írásművekből is szívesen kölcsönöztek elemeket.

4.4.3.4 Mondaelbeszélések, anekdoták, verses epikumok

Mondaelbeszélések önállóan, történelmi vagy mitikus-történeti magyarázat nélkül a

szabadságharc utáni korszak kalendáriumaiban viszonylag ritkán fordulnak elő. A legszívesebben

egy-egy honfoglaló, kalandozó hős és a hozzá kapcsolódó mondakör egészét tárják olvasóik elé,

leggyakrabban a Lehel (és Bulcsú) valamint a Botond alakja körül kialakult mondákat. E két

kalandozáskori hős már valódi mondai hős, szemben mondjuk a szinte teljesen arc és mondai

karakter nélküli Árpáddal, vagy a mitikus ősanya, Emese történeti mondaivá alig formálható,

kissé megfoghatatlan figurájával. A Lehel kürtje és a Botond bárdja, történeti környezet-

magyarázat nélkül vagy azzal együtt elég sok kalendáirumban fordul elő önállóan is. Már a

reformkorból is ismert ennek példája.501 A sort egészen a század végéig folytathatjuk.502 Az

499 OSzK 1242/1910: „A pogány magyarok istenei.”
500 Áttekintést nyújt Diószegi (szerk.) 1971. Kandra Kabos kései, Ipolyi művét megfejelni szándékozó, egyben az
ismeretterjesztés és a népoktatás céljára írott munkájáról és fogadatásáról lásd Domokos 2006a. (A kéziratot a szerző
engedélyével használtam.)
501 OSzK 855=721/1815: „Nevezetes Magyar Embereknek élete. Lehel.”
502 OSzK 1917/1850: „Folytatása a’ Magyarok Europába jövetelinek, vezéreik és királyaik alatt története.” E szöveg
nagyobb egységbe illesztve, de jól elkülöníthetően tárgyalja Lehel történetét. Továbbá: OSzK 1242/1895: „Lehel
kürtje.“ OSzK 1242/1895: „Botond és az óriás. Botond buzogánya.” OSzK 1397/1902: „Lehel vezér.”
(Szöveggyűjtemény VIII.)
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időben előre haladva azt tapasztalhatjuk, hogy a mondaelőadások, akár Lehel, akár Botond

története esetében a történetibb, hitelesebb, a mondaszüzsét a csaták és más hadi események

sorába illesztve előadó leírások felől a csevegősebb, a mondákat kiszélesítő, terebélyesítő, míg a

történelmi hátteret egyre inkább elhanyagoló vagy teljesen elhagyó megjelenítések felé fejlődött a

sor. A XIX. század végi és XX. század eleji beszámolók egyre inkább emlékeztetnek Benedek

Elek és más korabeli „mesemondók” előadásmódjára.

A XIX. század végének populáris olvasmányaiban a különböző hősök – tértől és időtől

függetlenül – bárhol megjelenhettek, a kalandozások mondaköre akár a huntörténettel, akár a

honfoglalás történeteivel kontaminálódhatott. Lehel és Bulcsú, valamint a Botond monda néhány

esetben szervesen épült be más időszakok történetei közé, például az 1898-ban megjelent „Attila

kardja” című szövegben Bulcsú mint Attila vitéze lépett színre.503 Egy másik, 1894-es cikkben

Lehel és Bulcsú Árpád csapatkapitányaiként jelennek meg.504 A mondaalakulás egyik fontos jele,

ha a mondai hős elválik a tértől és időtől. A kalendáriumok történelmi fejezetei is hajlamosak

időnként kétszáz év történéseit és szereplőit összemosni.

Lehel és Bulcsú, illetőleg a Lehel vezér kürtje kapcsán szólni kell a kliséhasználat

kérdéséről. A kalendáriumokban – akárcsak számos korabeli irodalmi műben – a történelmi kor

csak mint egyfajta színházi díszlet jelenítődött meg. Ennek megfelelően a narratívák

tárgyiasítható elemei hajlamosak voltak klisévé merevedni. Ez történt Lehel kürtjével is: azon túl,

hogy a kalandozáskori hős Árpád vezéreként is megjelenik, nem vitézségével, hanem elsősorban

hangszerével tűnik ki társai közül, kürtjele alkalmanként nem csak a harcba, hanem a harci

játékra is hív.505

Petőfi Sándor Lehel506 című költeményében is hasonló szerepet játszik a hős kezében a

tárgy.

A kürtkebelbe fú Lehel,

S a kürt riadva énekel

Vad éneket csatára;

S szilaj kifent acél után

Ezer kéz, hallatára.

OSzK 1917/1912: „Botond beveri a bizánczi érczkaput.”
503 OSzK 499/1898. „Attila kardja.”
504 OSzK 1242/1894. „Az alpári győzelem”.
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A kürtnek harsogó szava

Még egyszer szálla tétova,

És összeütközének:

Hadúr világduló fia

S a bosszuló Germánia;

Mind harcszomjas legények.507

Lehel és Bulcsú mellett a leggyakrabban a hunok történetei: Attila kardja, halálának és

temetésének frappáns, mondává sűríthető előadása jelenítődnek meg.508 Ritkán olvashatjuk

Hunor és Magyar, a huntörténetet a magyar honfoglalással összekapcsoló két hős mondájának

elbeszélését. E történetnek mindössze egy feldolgozásával találkoztam, igaz, az három különböző

kiadványban is olvasható.509 A huntörténetek népszerűsége a XIX. század során semmit sem

csökkent. Mégis megfigyelhetjük, hogy a század utolsó évtizedeiben, a millenniumot követően

szinte reneszánszát éli. Leggyakrabban Attila halálát, Réka királyné halálát (sok motívumában

megegyezik a két történet), az „ördögárka” történetét, valamint az Attila kardjáról szólót mutatják

be a kalendáriumok. Utóbbi történetnek több verses feldolgozása is ismert; mindkettő Méhner

műhelyéből került ki.510

A mondák megjelenése a kalendáriumokon felvet bizonyos poétikai kérdéseket is, mivel a

monda-szüzsék, ahogy fent láthattuk, számos különböző elbeszélő műfajban megjelenhettek.

A folklór és az irodalmi műfajok poétikája közti különbség a következőekben ragadható

meg. A folklór az egyes mese, monda- stb. típusokat sorolja műfaji kategóriákba, tehát így lesz

anekdota, tréfa, trufa vagy éppen tréfás mese egy adott szövegből. Egy folklór-szöveg ugyanazon

típust megformázhatja néhány perces előadásban, de akár hosszabb, tíz-tizenöt perces kivitelben

is. Ezzel szemben az irodalom poétikája kész, rögzített (hermeneutikai megfogalmazás szerint

„képződménnyé vált”, azaz változtathatatlan és a továbbiakban alkotójától függetlenül létező)

szövegváltozat szerint határozza meg az adott műfaj kritériumait. A ponyvákon megjelenő

505 OSzK 1242/1894. „Az alpári győzelem.” 5.
506 Petőfi 1973, 50–52.
507 Petőfi Lehel címmel három különböző lírai költeményt írt, továbbá egy Lehel vezér című hosszabb verses
elbeszélést. Az idézet az 1842 júniusában Pápán keletkezett versből származik (A kürtkebelbe fú lehel…)
508 OSzK 499/1898: „Attila kardja“. OSzK 975/1902. „A magyar nép meséiből. Réka királyné sírja. Ördögárka.”
(Első felét lásd a szöveggyűjteményben, VII. szöveg.)
OSzK 499/1924: LÉVAY József: „Attila kardja.”
509 OSzK 449/1924: „Hunor és Magyar.”
510 OSzK 499/1898: „Attila kardja. Monda.” 26.
OSzK 499/1924. Lévay József: „Attila kardja“. 41.
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folklórszüzsék közül jónéhány alkalmas arra, hogy átlépje az irodalmi műfaji határokat, és

különböző irodalmi műfajok formájában is testet öltsön. Így egyszerre képes mondaként,

anekdotaként, esetleg akár novella betétjeként vagy kereteként is szerepelni. A műfajok közötti

vándorlást érhetjük tetten a toposzképződés során is, hiszen ezek is narratív természetűek voltak

eredetileg, s e narratíva bizonyos esetekben minimalizálódik, mert a befogadói oldal részéről

mindenki ismeri a kifejezések (pl. Árpád emeltetése) mögötti narratív hálózat jelentős részét,

amely a kifejezés puszta használatával előhívható. A mondák anekdotaszerű megjelenítése is

elegendő ahhoz, hogy a memória elraktározza, vagy onnan a következő szóbeli használatig

előhívja a szüzséket.

4.4.3.5 A millenáris ünnepségsorozathoz kapcsolódó beszámolók, képmagyarázatok

A millenniumról szóló beszámolók szempontunkból többek között azért is kiemelt

jelentőségűek, mert szinte kivétel nélkül a magyar történelem kontextusában tárgyalják a

honfoglalás ezeréves évfordulóját, az ünnepség szinte csak alkalmat jelent számukra, hogy

szélesebb összefüggésben mutassák be, és elemezzék Árpád művét.511 A honfoglalás mondái, a

hősökhöz kapcsolódó irodalmi toposzok nagy számban szerepelnek ezekben a cikkekben is.

A millenniumi ünnepségekről hírt adó szövegek több esetben annak vizuális

megjelenítéseit, díszleteit járják körül, a közszemlére tett látványosságok kapcsán asszociálnak a

honfoglalás történéseire, hőseire. A legkedveltebb ilyen látványosság kétség kívül a Feszty-

körkép volt, amelyről négy beszámolót olvashatunk a bemutatott anyagban, valamennyi a

millenniumi ünnepségek körüli években látott napvilágot.512 A körkép hatását a kalendáriumok

illusztrációit tartalmazó fejezetben már bemutattam. A népszerűségi lista második helyén Lotz

Károly a Pesti Vigadó falára készített – s azóta sajnos részben megsemmisült – freskóinak

bizonyos jelenetei végeztek, három különböző kalendáriumban találtam ennek nyomát.513 Bár a

mű az 1870-es években már készen állt, bizonyítja ezt kínálatunkban az 1878-as szöveg, igazán

népszerű kalendáriumi témává a millennium körüli években vált (20. kép)514.

511 OSzK 1751/1894. „Az ünnepek ünnepe”; OSzK 1397/1896. „Az ezeréves Magyarország.”
512 OSzK 353/1895: „Ezer év előtt“ (Szöveggyűjtemény VI.); OSzK 986/1895: „A magyarok bejövetele“; OSzK
1750/1895. „A honalkotó Árpád“; OSzK 426/1896. „A világra szóló nagy magyar ünnep.“
513 OSzK 629/1878: „Őseinkről.“; OSzK 1860/1893: „Árpád megtekinti a Zalán fejedelemtől küldött ajándékot.“;
OSzK 353/1912: „A honalkotó Árpád.“
514 OSzK 629/1878: „Az ősmagyarok áldozása a Duna és Tisza partján.” 47.
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A honfoglalást Lotz-freskók kontextusában tárgyaló szövegek egy ebben az időszakban

egyébként is létező szokáshoz kapcsolódtak, hiszen a századvégen virágzott a különböző

képmagyarázó szövegek divatja. A képek ugyanis a korszak kalendáriumaiban – különösen az

Athenaeum-kiadványokban – sok esetben nem a szövegek illusztrálását szolgálták, hanem

fordítva, a szövegek a képek kísérői, rövid magyarázatai. Ilyen módon leginkább zsánerképeket

és életképeket közöltek, leggyakrabban didaktikus céllal, amelyeknek rövid foglalatát jelentette a

képaláírás. A szegénység okaiként megjelölt engedetlenség, rosszaság kipellengérezésére az

Athenaeum-naptárakban gyakran ábrázoltak szegény gyerekeket, koldusasszonyokat, de sűrűn

mutattak be idilli jeleneteket játszadozó gyermekekről, szerelmespárokról stb., amelyekhez

hasonló hangulatú kísérőszöveg társult. Előbbi jelenségre az angol munkássajtó korai

korszakából találunk párhuzamot. A munkásosztály számára készült orgánumok (például a Penny

Magazine, 1832–1845) eleinte hasonló filantrópikus ideológiák jegyében fogantak, s képeik nagy

részét is a nép morális megjobbítása céljának rendelték alá. A szerkesztőknek meggyőződésük

volt ugyanis, hogy a kép bármi másnál erőteljesebb nevelő hatást tud kifejteni.515 A honfoglaló

őseink ábrázolásában is népszerű ez a forma. Több különböző kiadványban nagyjából tizenöt

évnyi különbséggel jelentek meg a Than Mór és Lotz Károly által a Nemzeti Múzeum falára

készített honfoglalási jelenetek metszet-változatai,516 s bár a két megjelenés között sok idő telt el,

első látásra valószínűsíthető, hogy a metszetek készítője azonos személy. A képaláírások a többi

kalendáriumi honfoglalás-szöveggel megegyező tartalmi elemekből, klisékből épülnek fel.

A millenniumról szóló beszámolók e dolgozat szempontjából többek között azért is kiemelt

jelentőségűek, mert szinte kivétel nélkül a magyar történelem kontextusában tárgyalják a

honfoglalás ezeréves évfordulóját, az ünnepség szinte csak alkalmat jelent számukra, hogy

szélesebb üsszefüggésben mutassák be és elemezzék Árpád művét.517 A  honfoglalás  mondái,  a

hősökhöz kapcsolódó irodalmi toposzok nagy számban szerepelnek ezekben a cikkekben is. Az

1895–96-os események nosztalgikus felelevenítésére adott alkalmat 1907-ben a pusztaszeri

Árpád-ünnep, amely a vérszerződés egykori helyszínén a tizenkét évvel korábban kialkult klisék

szerint mehetett végbe.518

515 Anderson, P. 1991, 50–83.
516 OSzK 629/1878: „Őseinkről.” OSzK 860/1893: „Árpád megtekinti a Zalán fejedelemtől küldött ajándékot.”
517 OSzK 1751/1894. „Az ünnepek ünnepe”;OSzK 1397/1896. „Az ezeréves Magyarország”.
518 Ezt örökíti meg egy 1909-es kalendáriumi szöveg: OSzK 1836/1909. „Árpád ünnepe Pusztaszeren”, amelynek
legfontosabb mondanivalója a vérszerződés történetének felelevenítése.
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S belső meghasonlás és gonosz ellenség, véletlen balsors és minmagunk fölidézte istenharagja

akárhány csapást mér is különböző formában minden században a magyar államra és magyar fajra: ezer év

sűrű homálya, füstje és felhői közül diadalmasan átragyog azért időn enyézeten a [...] világhódító magyar

műveltségnek szemvakító, szívhevítő összes dicsőségével.519

A toposzok itt leginkább a retorika szintjén jelennek meg. Például az egyik kalendáriumi

szöveg 1896-ból részletesen bemutatja a kiállítást, elidőz az egyes épületeknél, például az

Iparcsarnokban stb., s az ott látottak alapján a magyar történelem egyes eseményeire, szereplőire,

s az ősmagyarok bizonyos karakterjegyeire asszociál.

De hát hogy is ne lenne e képben erő, mikor olyan apái voltak, mint párduczos Árpád, kürtös Lehel,

bárdos Botond, termetes László, várakat vívó Lajos...520

A millenniumi ünnepségsorozat előtt vagy közvetlenül azt követően megjelent

kalendáriumokban gyakran – minden eddiginél gyakrabban – találkozhatunk a honfoglalásról

szóló szövegekkel.521 Ez teljesen természetes, hiszen az ünnepségek apropóját a honalapítás

ezredik évfordulója adta, s az események egy része is a honfoglalás tematikájára épített. A

millennium körüli években megjelent kalendáriumok szövegeinek és képeinek egy jelentős része

valóban kapcsolódik is az ünnepségsorozat egyes eseményeihez, illetőleg felhasználja annak

emblematikáját, retorikáját. Ez utóbbi elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a pátosz a

szövegek uralkodó elemévé válik.

A millennium körüli években a hatalom és a polgárság együttműködésével megteremtődött

a honfoglaló hősök kissé szakralizált kultusza, amely belopta magát a politikai és közéleti

beszédmódba is. Ennek fontos eleme a konzervativizmus és a nyomában keletkező historizmus

volt.522

4.4.3.6  Dicsőítő versek, novellák, anekdoták – rövid műfajok vetélkedése

519 OSzK 353/1895: „Ezer év előtt.” (Szöveggyűjtemény VI.)
520 OSzK 1397/1896: „Ezredéves országos kiállítás.”
521 OSzK 1751/1894: „Az ünnepek ünnepe”; OSzK 1397/1896: „Az ezeréves Magyarország.”; OSzK 1836/1909:
„Árpád ünnepe Pusztaszeren.”
522 Sinkó 1986, 12–14.
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A himnikus, ódai hangnemű, erős pátoszt sugárzó lírai alkotások is leginkább a millennium

környékén jelentek meg.523 Hasonló hangulatú az a leginkább novellának, elbeszélésnek

nevezhető szöveg, amely egy a honfoglalás korába helyezett, áltörténelmi szerelmi történetet

mond el. A retorikai szinten megjelenő honfoglalásmotívumokon kívül – megjelenik benne

Hadúr – semmi köze nincs ténylegesen a honfoglaláshoz. Kedves, patetikus, tragikus és

mindenképpen felettébb egyszerű.524 Az áltörténelmi műfaj számos párhuzamát megtaláljuk a

korai Bucsánszky-féle ponyvákon, Tatár Péter szerkesztésében.525

A XIX. század első feléig, nagyjából az 1848–49-es forradalomig a kalendáriumok

jelentékeny részben kisalakúak, zsebkönyv-formátumúak voltak. Terjedelmük illetve a bennük

foglalható tartalom rövid volt, sok esetben alig néhány oldalt tett ki. Ennek a ténynek, valamint a

korabeli olvasni tudásnak és olvasói gyakorlatnak megfelelően a kalendárium magyarországi

történetének első három évszázadában a szépprózai (azaz nem értekező vagy ismeretterjesztő)

szövegek közül leginkább anekdotákat és egyéb rövid műfajokat, tréfákat, vicceket, találósokat,

közölt. Gyakori még a szólás és az aforizma is. Az anekdota a korabeli középosztály, a zömmel

nemesi eredetű polgárság műveltségének szerves részét, központi elemét képezte.

Rengeteg apropója, kerete és kontextusa lehet a honfoglalási mondák előadásának. Még a

legkiműveltebb, a korszerű történelmi ismeretekkel leginkább felvértezett kalendáriumi szerzők

sem voltak mentesek a mitikus tudattól, ők is szívesen írtak le ilyen történeteket. Például a

mindig művelt kalendáriumairól ismert kassai Werfer-dinasztia egyik kései naptárának narrátora

1902-ben így ideologizálta meg, miért is kell neki a kalandozó magyarok történetét elmesélnie.

A magyar még lelkében pogány hitet vallotta, ha föl is vette a keresztséget, s szivesebben hallgatta

az öregek regélését a honfoglaló Árpádról, a hét vezérről, kik »visszavették« Atilla földjét; kürtös

Lehelről,  aki  kürtjével  agyonütötte  a  német  császárt,  s  ezzel  a  pogány  hit  szerint,  szolgájává  tette  a

másvilágon; Botondról, a köpczös termetű, széles vállu, nagyerejű Botondról, ki buzogányával nagy likat

ütött Byzancz vaskapuján s csuffá tette a görög óriást. Nem, abban nem lehet kételkednünk, hogy a nép

523 Pl. OSzK 1397/1886: „Árpád imája a honalkotás után.” Megjelent még: OSzK 572/1863. 31. (Szöveggyűjtemény
V.)
524 OSzK 496/1900. „Egyesültek a halálban. Történelmi elbeszélés.”
525 Kovács I. G. 1989, 174–177.
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szivesebben hallgatta e regéket, akkor még történeteket, - mint az idegen papok érthetetlen vagy kevéssé

értett beszédjeit.526

Ugyane kiadvány néhány évvel korábbi számában egy kis színes fejezetecske olvasható,

ahol az Attila- és Árpád-történeteket anekdota-formájában jeleníti meg a szerző. Már a cím is

árulkodó: „Történeti adomák”. Érdemes a teljes, négy rövid elemből álló szöveget idézni.527

Hunyor és Magyor vadászok, – a monda szerint – Nimród óriás fiai, egy gímszarvas által a meotiai

tó kies partjaira csalattak. Ama csodaszép vidéket látniok s megszeretniök egy vala. Elhatározták azért,

hogy e termékeny földön megtelepednek. Öt évig laktak már itt, midőn egy ünnepély alkalmával „Bereka”

leányait elragadták és nőül vették. E monda hasonlit Romolus és Remus mondájához.

Álmos, midőn mai hazánk elfoglalására útnak indult, Ruthánia fővárosa, Kiowa alá ért s ott a

kunokkal szövetkezett ruthéneket megverte s miután ez utóbbiak adófizetőivé lettek, tovább vonult. A

kunok ekkor a magyarokhoz csatlakoztak. Később Ungvárt veszi ostrom alá, melynek gyáva vezére

Laborc, a magyarok jöttének hirére megszökik, de egy portyázó magyar csapat által elfogatván, a róla

Laborczának nevezett folyó partján felakasztatik. Álmos eztán átadja a vezérséget Árpádnak s

nyomtalanúl eltűnik, mint hajdan Romolus.

Atilla húnkirály a catalauni mezőkön ütközött meg Aetius nyugatrómai hadvezérrel. Aetius

Atillának kortársa s barátja vala s mint kezes három évig időzőtt a hunok táborában, hol azok erejét s

harcmódjukat megismerheté. Mindkét vezér fél-félmillió harczossal rendelkezett. Két napig tartott már az

öldöklés, midőn végre Atilla visszavonult.  De Aetius nem  merte  őt  üldözni,  mert  félt  a „megsebzett

oroszlántól”.

A 995-iki augsburgi szerencsétlen csata után Lehel és Bulcsu vezérek elfogattak s Regensburgnál

fölakasztattak. Lehel utolsó kivánsága az volt, engedtetnék meg neki, hogy kedvencz dalát kürjén még

egyszer elfúhassa. Midőn dalát elvégezte, kürjével úgy vágta fejen Ottó császárt, hogy azonnal szörnyet

halt.

526 OSzK 1397/1902: „Lehel vezér.” 20. (Szöveggyűjtemény VIII.)
527 OSzK 1397/1895: „Történeti adomák.” 34.
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Néhány megjegyzés még kínálkozik e szövegek értelmezéseként. Egyértelmű, hogy ekkor,

a XIX. század végén már egy évszázada a kalendáriumok legfontosabb, legnépszerűbb és

legelterjedtebb műfaja az anekdota.528 A műfaji hierarchiában mögötte vagy alatta helyet foglaló

vicc sem tudta teljesen kiszorítani, holott a század utolsó évtizedeiben komoly ostromot indított

az anekdota egyeduralmának letörésére. Minden más szövegtípus – még a monda is –könnyedén

képes alkalmazkodni e műfaj egyszerű, jól érthető szabályaihoz. Kis túlzással azt is

mondhatnánk, hogy kis segítséggel bármiből lehet anekdota, vagyis a rövid műfajok esetében

minden csak szerkesztés és elrendezés kérdése. Az írott formában egyazon szüzsé képes

megtenni az utat a monda-formától az anekdota-formán át a viccig vagy a közmondásig. Számos

szüzsével találkozhatunk a kalendáriumok lapjain, amely minden műfaji lépcsőfokot végigjárt.

Az imént idézett kalendáriumi szövegek egy része Anonymus529 történetét dolgozza át, és

ki is egészíti, hiszen Béla király jegyzőjénél nem szerepel a Hunor és Magor Romulusszal és

Rémusszal való szembeállítása. Ez a művelt kalendáriumi kompilátor – vagy valamelyik

kortársának – leleménye.

4.5 Az 1848 és 1914 közötti kalendáriumirodalom honfoglalási fejezetei

4.5.1 A történelmi és mondai hősök

Árpád alakja a felvilágosodás idején került a nemesi nemzettudat középpontjába, majd

később az annak alapjain létrejövő reformkori nemzeti egységesítő törekvések vezérfigurája lett.

Ekkortól vált szokássá rendszeres ábrázolása, ekkor terjedtek el – mint fent láttuk – toposzai is.530

Ábrázolása tehát ezért is emblematikus, hiszen nem lehetett másként, csak a hozzá kapcsolódó

narratívák kontextusában bemutatni.

Árpád – a többi honfoglaló hőssel együtt – általános kalendáriumi bemutatása nem

feltétlenül egyezik meg a mondai hősökkel, nem olyan szigorú, jól szerkesztett a karaktere, mint

a többi mondai alaknak. A róla fennmaradt narratív anyag hiányos, nem áll össze belőle egységes

528 A műfaj legfrissebb folklorisztikai meghatározása: Landgraf 2005b. Kéziratban levő tanulmányát a szerző maga
bocsátotta a rendelkezésemre. Segítségét ezúton is nagyon köszönöm!
529 A történetet egyértelműen P. Mestertől vette a kalendárium kompilátora (Anonymus 13. fejezet. 1999, 19.).
530 Sinkó 1989.
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kép.531 Átmeneti helyet foglal el a történelmi és a mondai hős között, attól függően, hogy az adott

cikk szerzője a felsorolt három narratívatípus, a biblikus-, mitikus- és a történeti közül melyiket

használta. Egyes szövegek a kiválasztottságát hangsúlyozzák és azt, hogy isteni sugallatra

cselekedett, mások emberi erényeit, katonai zsenialitását, politikai-taktikai tehetségét.

Megjelenítésének bizonyos elemei a mondák hőseire emlékeztetnek, de nem annyira szikár,

kikristályosodott formájú alak. Viszont teljesen egzakt, tudományos képet sem tudtak megfelelő

források hiányában kialakítani róla, s az talán nem is lett volna megfelelő a kalendáriumok és

ponyvák olvasói számára. A mondai elemek használata tehát szükségszerű volt, hiszen ahol nem

voltak hiteles történelmi ismeretek, valami mással kellett pótolni azokat. Árpád személyével

kapcsolatban a leggyakrabban emlegetett tény, hogy a honfoglaló fejedelem zseniálisan talált rá

az új hazára, hiszen a Kárpát-medence gazdag földje, jó fekvése, éghajlata, természeti kincsei stb.

mind egyedülállóak a világmindenségben.532 (Néhány szöveg ezt kollektív munkának, Árpád és

vezérei közös teljesítményének tartja.) Legfőbb erényei földi természetűek, nagyszerűsége,

zsenialitása, tehetsége tehát az általa végrehajtott cselekedetekben ragadható meg. Kevés

kivételes esettől eltekintve nem szakralizálódik, nem válik mitikus ősatyává, s a családi

metaforika – amely az elit, és a későbbi korszakok köznyelvében, tankönyveiben stb. igen

elterjedt lesz, „Árpád atyánk” szópárként vonulva be a köztudatba – e korszak populáris

irodalmában még csak néha tűnik fel, de nem válik általánossá.

A kalendáriumok – feltehetően Heltai krónikájának örökségeképpen – szívesen emlegették

gazdagságát, fényes udvartartását, díszes öltözékét, fegyverzetét, szép lovait stb.

Árpád fejét drága nyest süveg takarta, a mely alul dus csikába omlott ki a gyöngyökbe font dus

feket haj. Selyem ujjasát párduczbőr kaczagány boritá, a melynek elején szikrázva ragyogtak a kincset érő

arany pitykék [...] Pazar ékesitésü kardját hanyagul tartá ölében a fejedelem, mig jobbja a medvebőr

kerevetre dobott hatalmas buzogányon pihent, s komoly, férfias arczát olyan tekintettel forditá a követek

felé, mintha azt mondta volna: kérni kérhettek, de ha követelni akartok, akkor ugyan el se kezdjétek.533

Érzékletes képet fest – kicsit Attila-allúzióként – a következő szöveg is:

531 A mondai hős karakterjegyeinek legrészletesebb összefoglalása: Landgraf 1997, 50–66.
532 Megjegyzem, ez a narratíva gyermekek számára fenntartott változatban napjainkig is él, gyerekkoromban, családi
körben magam is többször hallottam.
533 OSzK 1242/1894. „Az alpári győzelem.” 3.
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És menne még tovább is igy, ország után országra;

De hármat üt Árpád vezér rettentő pajzsára.

Az első szikla roppanás, a’ másik tenger bődület,

A’ harmadik kemény ütés, miként az égi dörrenet.

Elsőre a’ kemény hadak rohantukban megállnak

Másikra, mint a’ rajsereg, Árpád körébe szállnak.

A’ harmadikra csend leszen mérföldnyi messzeség fölött,

’S a’ hős – egy félisten – feláll kétszáz ezer vitéz között.

„Hová, hová, vitéz sereg? mindennek van határa!”

Szól a’ vezér, ’s mint nap, kisüt a’ fenség homlokára.534

Ilyen, a honfoglaló vezért teljesen szakralizáló – hiszen e szöveg ki is mondja, hogy

szerinte Árpád félisten – megközelítéssel azonban ritkán találkozni.

Valódi mondai hősnek a korábban már tárgyalt Botond és Lehel vezérek tekinthetőek, bár

rájuk is igaz a tulajdonságok egy része, amelyeket Árpáddal kapcsolatban elmondtam, azzal a

különbséggel, hogy a két utóbbi személyiség nem vált a nemesi, majd később össznemzeti

hagyománynak olyan szerves, emblematikus figurájává, mint Árpád „atyánk”.

A többi honfoglaló, például Keve, a hét vezér, aztán Anonymus fiktív figurái, például

Kadocsa, Böngér, Edömér stb. feltűnése felvillanásszerű, nem formálódik ki teljesen, általában

csak felsorolásokban vesznek részt, vagy egyetlen pillanatra tűnnek fel, akkor is csak az említés

szintjén. A honfoglalás mondahagyománya ilyen értelemben korlátozott mondahagyomány.

Központját, tengelyét jelentő határozott attribútumokkal rendelkező hős helyett csak alig leírt,

igen képlékeny, és semmi esetre sem szilárd körvonalú alakokat képes csak felmutatni.

4.5.2 „Urdung, mano dolga”, „Hadur dárdája”. A honfoglalók pogány vallása

Honfoglaló eleink vallásos képzetei már Ipolyi Arnold Magyar Mythológiájának

megjelenése előtt is foglalkoztathatták a közvéleményt. Bizonyítja ezt néhány olyan kalendáriumi

cikk – ám joggal nevezhetnénk ezeket kisebb tanulmánynak is –, amelyek jónéhány különböző

forrás (elég rendszerezetlen) adatait próbálva egymás mellé rendezni, az ősmagyarok szinte

komplex – persze fiktív – világképét mutatják be. E pogány vallásról szóló absztrakciók nagyobb

számban a negyvenes évek végétől jelentkeztek, de – a 3. táblázat alapján jól láthatóan – a nem

534 OSzK 1917/1850: „Folytatása a’ Magyarok Europába jövetelinek, vezéreik és királyaik alatt története.”
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kifejezetten a magyarok életmódját tárgyaló cikkek egy jelentős részében is megtalálhatóak.

Motívumai szinte változatlan formában vannak jelen egészen az I. világháború koráig,

rendszeresen megjelenve a kalendáriumokban. A legjobban összefoglalva a következő szöveg

mutatja be, hogy mit kell tudni eleink hitével kapcsolatban.

Az ős magyarok pogányok voltak. Több Istent tiszteltek «Eleve» isten volt a «Magyarok istene», a

másik fő istent «Terem» név alatt tisztelték a holdat, napot és csillagokat is tisztelték s hittek a jó és

gonosz szellemekben és tündérekben.

Az istentiszteletek áldozatokból, áldomásokból álltak, melyeknél a «táltos»-oknak nevezett főpapok

szerepeltek. A holtakat gyásztorral siratták el és folyamok mellé, vagy dombok alá temették; az elhunyt

vitéz mellé pedig annak lovát és hű ebjét, sőt ékszereit, fegyvereit és kengyelét is oda helyezték, mint ezt a

hazánkban talált pogánykori sírleletek is bizonyítják. Hitték, hogy harczias életüket a tulvilági életben is

folytatni fogják, hol az általuk megölt ellenfelek szolgálnak majd nekik. Különösen szent volt előttük az

eskü, melyet vérük ontásával és átkokkal szoktak megerősíteni.535

A magyarok istene – a hadak ura

A kalendáriumok megközelítése némileg kisajátító: különbek vagyunk, nekünk még saját

istenünk is van. A „magyarok istene”, illetőleg közeli rokona, Hadúr öszvér képzet. Alapja az az

elképzelés, amely szerint az ősmagyarok a kereszténység felvétele előtt is egyistenhívők voltak.

A monoteizmus nem csak a kereszténység felől nézve jelenti a legmagasabbrendű vallási

minőséget, hanem a korszakot átható evolúcionista szemlélet hatását is mutathatja, hiszen ez

utóbbi elképzelés szerint az emberi társadalmakat az egyszerűtől a bonyolult felé ható fejlődés

jellemezi (diffúz evolúció). A vallások esetében ezzel ellentétes hierarchiát és időrendet tételez,

vagyis az emberiség vallási képzetei a bonyolult, sok istennel és egyéb képzelt lénnyel

benépesített (antikos) hiedelemvilág felől fejlődtek az egyetlen teremtő erő elfogadásának

fokáig.536 A kalendáriumok vallásantropológiája azért nem ennyire egyszerű és egyértelmű,

hiszen időnként más vallási képzetekről, képzelt lényekről, szellemekről, démonokról is szó esik.

Emellett, az ellentmondást meghagyva (paradox kijelentéseivel nincs az eljárás egyedül, máshol

is tapasztalhattunk hasonló logikai hibákat a ponyva- és kalendárium-irodalomban) a szövegek

nagy része a magyarok egyistenhite mellett kardoskodik. Másrészt azonban a „magyarok istene”

specifikus, sajátos, a keresztény Istent mintegy megelőlegező, egyben régibb, „ősibb” is a

535 OSzK 1751/1894. Magyar millenniumi naptár. Budapest, „Kosmos” Műintézet. [Oldalszám nélkül.]
536 Cocchiara 1965 (1961), 107–143.
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keresztény istennél, időnként zordabb is, de azért szerető, gondoskodó, atyai, ez utóbbi

vonatkozásban tehát mindenképpen sokban hasonlít a keresztény istenképre. Szinonímájának

tekinthető a Cornides nyomán Vörösmarty alkotta Hadúr elnevezés,  amely  a Zalán futásának

megjelenését követő évtizedekben divatozott, de még a XX. század elején is feltűnik,

párhuzamosan a „magyarok istene” kifejezéssel.537 Az utóbbi is régi előzményekhez nyúlik

vissza.

A „magyarok istene” kifejezés a XVII. század óta létezett a magyar irodalmiságban.

Először protestáns prédikációkban tűnt fel a barokk korszakban, arculata azonban sok változáson

ment keresztül a XIX. századig. A XVII. században a protestáns prédikátorok a későbbiektől

teljesen eltérő összefüggésben haszálták, és a keresztény vallás univerzumán belül helyezték el.

Bíró Ferenc – Péter László és Imre Mihály kutatásaira hivatkozva – a következőképpen foglalja

össze lényegét: „Általa az isteni gondviselés iránt felfokozott igény, a magyarságnak az Istenbe

vetett kollektív reménye kap elvont, teológiai szempontból ugyan vitatható, de a korban senki

által nem vitatott és igen hatásos kifejezést.”538 A felvilágosodás kora e jelenségnek is új

impulzust adott, új adalékokkal gazdagítva az addig kialakult elképzeléseket. A „magyarok

istene” immáron szinte fizikai valójában, mint a honfoglaló magyarság kereszténységet

megelőzően tisztelt fősége Dugonics András 1788-ban megjelent Etelka című regényében lépett

színre. A mű a magyar irodalom történetében minden addiginál nagyobb sikert aratott, s a

Dugonics alkotta női név – amely az Etele férfinév női változatának tekinthető – is gyors karriert

futott be. A szegedi szerzetes és tanár „régi hagyományokra” hivatkozik, valamint szólásokkal

támasztja alá elképzelésének „hagyományos” jellegét.539 A Cornides által bővített, majd

Vörösmarty Zalán futásában megjelent Hadúr alakja e képzetrendszer – taxonómiai metaforával

– külön alfajának tekinthető. A „magyarok istene” képzet a romantika korának irodalmában is

virágzott. Ezzel a címmel mind Petőfi, mind Arany János írt verset, s Arany Buda halála című

eposzának is fontos szereplője (Ipolyi nyomán) a magyarok egylényegű istensége. Utóvirágzását

Arany László Hunok harca című elbeszélő költeményében élte.540 A képzet legjobban

Vörösmartynál bontakozott ki, ahol Hadúr az eposz bonyolult istenrendszerének legfőbb

figurájaként cselekvő alak, élet és halál ura, saját jellemmel felruházott igazi romantikus eposzi

537 Petőfi Sándor korábban idézett Lehel című versében mindkét elnevezést használja.
538 Bíró 20034 (1994), 150. (Az idézet forrása az 59. lábjegyzet.)
539 Bíró 20034 (1994), 151.
540 S. Varga 2005, 571–575.
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karakter.541 Hasonlóan cselekvő alakjában Jókai Mór A tarcali kápolna című novellájában

elevenedett meg, ezúttal ismét „magyarok istene” elnevezéssel.542

Néhány mű alapján, amelyekben megjelent, állítható, hogy a magyarok kizárólagos

istenségének képzete a populáris irodalomban lényegesen nagyobb jelentőséggel bírt, mint a

szépirodalomban, hisz bár utóbbi alkotásai közül is megjelent néhányban, ám ezek közül alig

kapaszkodott fel egyik-másik a kánon csúcsára, legtöbben nem kaptak akkora publicitást, nem

tettek szert nagy jelentőségre. A populáris szövegekben ezzel szemben a „magyarok istene”

illetve Hadúr egyrészt folytonos hivatkozási alap, a honfoglalók legkülönfélébb cselekedeteinek

oka és mozgatója, másrészt a magyarság legitimitásának, honfoglalás előtt is önálló, koherens

voltának letéteményese. A kalendáriumokban a különböző szépirodalmi művekből eredeztethető

elképzelések nem választhatóak szét egymástól, hanem egyfajta szintézissé olvadva léteznek. A

„magyarok istene” és Hadúr legfőbb sajátsága, hogy a honfoglaló magyarság monoteizmusának

bizonyítéka, amint ezt a következő szemelvényből is láthatjuk.

És miért volt ez a nagy ragaszkodás az ősi hithez? Külön magyar vallás, mely nem hasonlitott a

többi pogány valláshoz. A magyar csak a magyarok istenéhez imádkozott. Hiszen még mai napság is

emlegetjük a magyarok istenét. Se német, se szerb, se orosz, se oláh, se franczia, se angol, szóval

semmiféle nemzet nem imádkozik a saját külön istenéhez, csak a magyar. Eleink egy főistent hittek, a

Hadurt, s azt gondolták, hogy ez az isten csak a magyart segiti. Alkalmasint voltak bálványaik is a

különféle szellemeknek.543

A keresztény allúzióktól sem mentes magyar istenség képzetének elterjesztésében

feltételezhető az egyházi szerepvállalás is. Domokos Mariann a magyar mitológiák kései

utóvirágzásaként értékelhető, Ipolyi meghaladására törekvő, ám lényegében a nagy előd ötven

évvel korábban írott elképzeléseihez képest semmi újat nem hozó Kandra Kabos544 művének

közvetlen hatását elemezve felhívta a figyelmet egy, a Katholikus Szemle hasábjain kibontakozó

polémiára.545 A vita főként katolikus egyházi személyekből álló résztvevőinek írásaiból arra

következtethetünk, hogy az 1800-as évek utolsó évtizedében a „magyar vallás” a katolikus

egyház számára is fontos kérdéssé vált, lényegesen fontosabb volt körükben, mint a korabeli

541 Szörényi 1975.
542 Dávidházi 1998, 61–62; S. Varga 2005, 572–573.
543 OSzK 1397/1902: „Lehel vezér.” 20. (Szöveggyűjtemény VIII.)
544 A műből szemelvényeket közöl Diószegi (szerk.) 1971, 376–420.
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tudományos életben.546 Visszagondolva, a honfoglaló magyarság egyistenhitének tana mellett

kardoskodó, terjesztésében jelentős szerepet játszó szerzők közül többen, Kandra mellett

Dugonics és Ipolyi is egyházi szolgálatban álltak. A „magyarok istenét” a XVIII. század végén

elsők között népszerűsítő szegedi paptanár Dugonics számára nem okozott fejtörést, hogy a

képzet jó száz évvel korábban élt protestáns prédikátorok elméjéből pattant ki. Feltehető, hogy a

század folyamán az egyház képviselői felfedezték a magyarok istenéről és az ősmagyar vallásról

kialakult és rendszerré szervezett elképzelésben a kiaknázható lehetőséget, s a rendszer elemeit a

szószékről is terjesztették.

A következő szöveg egyrészt a magyarok istenéről, másrészt a magyarok istenéhez szól.

A magyarok Istene547

Nevezzen bármilyen nemzet Istenének,

Mi tartunk hozzád mégis főjogot,

 Mi, akiknél a gyermek is beszélni

Szentséges szent nevedben igy szokott:

Áldjon meg a magyarok Istene!

Mi nem mutathatunk családi fánkra,

 A melyről ezt az ágat leszegéd,

 Homály boritja népünk származását,

Miként az utra tett kis gyermekét,

 Óh magyaroknak élő Istene!

S ha kérdenénk: van-e földön egy nép,

Mely velünk testvér, egy faj, egy rokon?

Büszkén mutatnánk a magasra hozzád

Itt nincs! De ott: tul a csillagokon

545 Domokos 2006a,15–17.
546 Vö. pl. Katona Lajos nem túl hízelgő véleményével, aki a tudományos írásművek követelményrendszerével
szembesítette Kandra Magyar Mythnologiáját (Domokos 2006a, 13–15.)
547 OSzK 860/1901, 69.
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Él törzsünk – a magyarok Istene!

S ha önfiára méri büntetését

A legforróbb szülői szeretet:

Kit ostoroztál ugy és annyiszor meg,

Mint épen e szegény jó nemzetet,

Óh magyaroknak áldott Istene!

Miénk vagy, a miénk! Beszéli a mult,

S az ostor, mely felettünk pattogott…

Azért tartunk mi minden nemzetek közt

Te Hozzád legkiváltkép [!] szent jogot:

Óh magyaroknak édes Istene!

Hasonló versezet az Árpád imája a honalkotás után című alkotás is, amely szintén

Hadúrhoz intéz szózatot – Árpád nevében.548

Hadúr illetve a „magyarok istene” az irodalmi eredetű toposzok közül a legelterjedtebb,

szinte minden kalendáriumi szöveg hivatkozik rá, használja retorikai szinten, él a hátterében álló

„tudás” lehetőségével.

Még egyszer a táltosról

A táltos és a sámán azonosítása egyértelműen a Feszty-körképben kulminált. A két karját

kifeszítő, tenyerét és arcát égnek emelő, fejdíszes figura tagadhatatlanul azonosítódott a

köztudatban az ázsiai nomád népek sámánjaival.

A táltos szava

Attila örökén már régen idegen volt az úr. Az egykori Hunnia területén itt-ott elszórtan élő hun-avar

törzsek regősei szebbnél-szebb énekekben emlékeztették az utódokat az ősök dicsőségére.

Etele kán! Baján khagán! Hol vagytok régi hatalmatokkal? Utódaitok szétszórva, idegen fajok közé

ékelve, örökös, emésztő harczokban gyengülnek. Egykori birodalmatokat éhes ellenség darabolta szét!

A szelíd csillogású Balaton partján a fehér avarok törzse tanyáz már évszázadok óta. Életük örökös

munka, örökös küzdelem. A szelíd lankások, a dús legelők, a tó vize ellátja őket vaddal-hallal bőségesen.

548 OSzK 1397/1886: Losonczy László: „Árpád imája a honalkotás után”. 17. (Lásd melléklet.)
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De irigy szláv szomszédaik nem hagyják nyugodni őket. Alig tér haza a vadász az erdő sűrűjéből, alig

teszi le a halász a zsákmányát sátora előtt, máris rivall a kürt.

– Fegyverre, emberek! A szlávok megint megzavarták a táltost a forrás mellett hajnali imájában.

Keserű fájdalom marja e derék nép szívét. Hát már Istenének se áldozhat zavartalanul durva,

erőszakos nép miatt? Nem elég, hogy a folytonos küzdelmekben leöldöste a fehér avarok legtöbbjét; nem

elég, hogy írmag se maradjon Baján khagán fajából! A megfogyatkozott, kevésszámú hunivadéknak már

imádkozni se szabad ősei Istenéhez?

Fegyverre! Ha mind ott veszünk is, de haljunk meg becsülettel!

Gyöcsej, az ősz táltos ott áll a forrás mellett felállított oltár közelében. Körülötte a fehér avarok

törzse teljes számban. Harcbaindulás előtt összejöttek, hogy a Hadúr segítségét kérjék. Áhitatos lélekkel

várják a napfelkeltét. Mikor a hegyek mögül kibukkan az első napsugár, ragyogó, lelkesedő arczczal

fordul feléje mindahány. Ég felé emelt kezekkel, ég felé tekintő szemekkel üdvözlik mindnyájan a Napot,

a jóságos életadó Napot.

Üdvözlégy, Napkirály, ki éltet adsz! Üdvözlégy Napkirály, ki meleget adsz! Üdvözlégy

Mindeneknek Ura, ki napkeleti országodból minden reggel elküldöd hírnöködet.

Tisztán, szeplőtelenül jött fel a Nap – Súgna össze reménykedve. – Örömet jelent ez nekünk.

Lélekszakadva jő Beke, a halászlegény. Egyenest Göcsejhöz tart s jelenti, amint itt következik:

Jó Göcsej táltosunk, az éczczaka jelenést láttunk a Balatonon. Amint békén halászgatánk, a tó

vizéből egy tündér emelkedék ki. Hófehér arcza, aranyhaja vakítóan fénylett. Gyönyörű habfehér palástja

hosszan úszott utána. A tündér mindegyre emelkedett, emelkedett, míg egyszerre felért az égre és ott mint

egy üstökös csillogott, sokáig elhomályosítván az összes csillagok fényét.

Milyen irányban láttátok először? – kérdé Göcsej.

Napkelet felől.

Az ősz táltos merőn maga elé nézve gondolatokba mélyedt. Az egybegyűlt nép lélegzetfojtva leste

szavát. És Göcsej mozdulatlanul, figyelemmel hallgatta a csergedező patak egyhangú zenéjét, a hajnali

szellő fuvalmát. Végre megszólalt:

Örvendezz, én népem, én nemzetem! Messze napkelet őshazánkból közelednek Csaba utódai, hogy

birtokukba vegyék Etele khán örökét. Zugó fergetegként jönnek, hogy felszabadítsák idegen járom alatt

élő testvéreiteket. S miként e fény elnyomta a csillagok fényét, úgy nyomja el érkező testvéreink hatalma

is a szlávok uralmát. Örvendezz, én népem, én nemzetem! Közeledik a megváltás napja!

A nap már magasan járt az égen és a fehér avarok megindultak, ki tudja hányadszor, az ősi rög

védelmére.549
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A honfoglaló magyarság táltosa – szemben a néphit táltosával – egy paphoz hasonló figura,

aki áldozatot (elsősorban fehérló-áldozatot) mutat be, kegyelmet kérve az istentől, istenektől,

imát mond, esküt erősít meg. Figurája az egész XIX. század folyamán nagy népszerűségnek

örvendett a legkülönfélébb populáris irodalmi alkotásokban. A magyarok vallásáról keresztény

mintára kialakított „magyar vallás” rendszerbe jól beilleszthető volt.

Az ókor óta jelenlevő pogányság-fogalom pejoratív, elkülönítő jelentése az újkor

irodalmiságában fokozatosan megszelidül, míg végül teljesen pozitív tartalmakkal telítődik. A

pogányságot az újkori kalendáriumi szövegek tulajdonképpen erényként könyvelik el, pozitív

képzeteket társítanak hozzá. A mi mai, XXI. századi pogányság fogalmunkat a szó XIX. századi

populáris használatával mindössze annyi kapcsolja össze, hogy a szó mindkét használati körében

benne foglaltatik, aki pogány, nem keresztény, de nem is valamely más nagy világvallás (a

muzulmán, zsidó, vagy buddhista), felekezet tagja. Ettől eltekintve a XIX. század második

felének populáris olvasmányaiban kikristályosodó elképzelés a magyarság honfoglalás előtti

vallásáról vajmi kevés konkrét támponttal rendelkezett, sokkal inkább gyűjteménye a magyarság

elődeiről alkotott pozitív sztereotípiáknak, mint tényleges leírása szokásaiknak, rítusaiknak,

liturgiájuknak, tehát mindazoknak a jelenségeknek, amellyel mi egy vallást jellemzünk. A

pogány vallás legfőbb erénye, hogy létezik. Azt igyekeztek általa bizonyítani, vagy bizonyítva

látni, hogy eleink nem voltak hitetlenek. Ez utóbbi eset ugyanis a lehető legkevésbé lett volna

kedvező a korabeli olvasók számára. Hitük egy felső irányító, jóakaró lényben nem csupán saját

környezetükben élő egyéb (szintén pogányént leírható) népek közül különítette el, illetve emelte

ki honfoglaló eleinket, hanem egyben utat mutatott a magasabbrendűnek tekintett vallás, a

kereszténység felvétele felé is. A kalendáriumok pogányság-fogalma tehát valamelyest

differencált, különbséget tesz a mi és  az ők pogánysága között. A magyarok pogányságában

sűrűsödik össze minden olyan pozitív sztereotípia, amelyet a kalendáriumok oly szívesen

hangoztatnak a honfoglaló magyarokkal kapcsolatban: a szabadságszeretet, önállóság,

(öntörvényűség), elmésség, okosság, amely saját világkép és a természetfelettivel való egyedi

kapcsolat kialakítását tette számukra lehetővé.

Mindez egy lényegesen összetettebb és távolabbra mutató rendszerbe illeszthető. Dietrich

Krusche az irodalomtörténet és a kulturális antropológia szintézisén alapuló vizsgálatai

kimutatták, az irodalmi művek távoli tájak népeiről kialakított képében sok esetben az európai

549 OSzK 1943/1919. „A táltos szava.”
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ember hiányérzetei fogalmazódtak meg. A szerzők a saját világukból hiányzó, tehát vágyott

tulajdonságokat sűrítették össze és vetítették ki a másik, időben vagy térben – esetleg

mindkettőben – távoliról írottakba. Krusche meglátása szerint a jelenség valóban időtlen, hiszen

az antikvitástól a XX. századi irodalomig számos példát fel lehet sorolni, az ókori eposzoktól,

például az Odüsszeától a középkori Niebelung-éneken  át  egészen  Goethe  műveiig  a

legkülönfélébb korszakok irodalmi alkotásaiban tettenérhető.550 A XIX. század magyarországi

populáris nyomtatványainak pogányságképében is hasonló tendenciát figyelhetünk meg: a

vágyott tulajdonságok, életfelfogás és világkép fogalmazódnak meg, térben és időben távoli –

pontosan igazából meghatározhatatlan – helyhez és időszakhoz kapcsoltan. Nem feltétlenül lehet

a populáris irodalomban megfigyelteket közvetlen összefüggésbe hozni a magas irodalom

alkotásaival, bár kétségtelen, hogy a reformkortól folyamatosan jelentek meg olyan művek a

művelt irodalmiságban, amelyek ugyane tendenciát sugározták. A képlet azonban oly egyszerű,

hogy feltételezhető, létrejöttéhez nem volt szükség a mindenkori elitek bevonására.

4.5.3 Biblikus szövegszerveződés, ószövetségi

 utalásrendszer, vallásos retorika

A bibliai eredeztetés védő-igazoló szerepe, ennek legkülönbözőbb megnyilvánulásai a XIX.

század szépirodalmi műveiben, tudományos alkotásaiban, valamint populáris irodalmában

egyaránt megfigyelhető. A biblikus beszédmód és általában a liturgikus megnyilvánulások nem

választhatóak el azonban teljesen az eposzi beszédmódtól.

 „A tömegeket, az egykori lakosságot etnikai azonosságában legszilárdabban a vallás

rögzítette. [...] Álmos úgy vezeti el népét Pannóniába, mint Mózes az Ígéret földjére.”551 A

vallástól való folyamatos távolodás a középkor utolsó harmadától – a reformáció és

ellenreformáció együttes hatásának tulajdoníthatóan – indult meg, a felvilágosodás folyamán érte

el csúcspontját. Amit a felvilágosodás lerombolt, azt a romantika tudta újrateremteni, amely a

nemzeti kultusz megalkotásával fokozatosan szakralizálta a nemzet fogalmát. A magyarságtudat,

nemzeti érzés kultikus események, rituális aktusok során nyilvánult meg, sajátos liturgiát,

szertartásrendet alakítva ki magának. Ezen túlmenően tárgyi és képi, valamint szöveges

550 Krusche az ókori irodalomtól Goetheig mutat be néhány jellegzetes műalkotást (1990). További példák uő 1985.
A szerző egyébként a jelenség ellentétét is bemutatja irodalmi példákon, azt, amikor az európaiak által elutasított
jelenségek vetítődnek ki a távoli kontinensek népeiről alkotott leírásokba.
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megnyilvánulásai is létrejöttek. A XX. századra a nemzeti érzés és tudat – a XIX. század nagy

célját beteljesítve – a parasztsághoz is eljutott.552

Bibliai elbeszélés emléke Anonymusnál a magyarok vezéreinek hosszú genealógiája, ezt

erősen lerövidítve a kalendáriumok egy része is átveszi tőle.553

A fentiekben ismertetett populáris pogányság-fogalom egyik markáns vonása annak sajátos

volta, amely elkülönítette eleinket más – rosszabb – pogányoktól. E másság legfőbb oka, hogy e

„kezdetleges” vallás már monoteista, egy speciális istenséget állít középpontjába. A korábbiakban

arról is volt már szó, hogy a kivándorlás okaiként a bemutatott szövegek egy részében az isteni

elrendeltség is megnevezésre került. A „magyarok istene” képzettől, az előbbiek tükrében, csak

egy ugrás a „választott nép” kifejezés. Ezt azonban a kalendáriumi szövegek soha nem mondják

ki. Nem úgy néhány kortárs irodalmi alkotás: Garay János Az Árpádok című ciklusában A

magyarok Mózesének nevezi Álmost.554

4.5.4 Anonymus népszerűsége a populáris irodalomban

A Biblia mellett a másik „nagy mű”, amely hosszú időre meghatározta az eredetünkről és

történetünkről vallott XIX. századi felfogást, Anonymus Gesta Hungaroruma volt. Hatása

egyrészt a narratív szerkezet (a hont eleink lépésről lépésre hódították meg, győztes csaták és

agyafúrt cselek egymásutánjának dicsőséges sorozatával), másrészt a hozzá kapcsolódó ideológia

terén érhető tetten. Ez utóbbiban a nemesség vezető szerepe lényeges, hiszen e réteg hatalmi

legitimálását célozza a mű. Anonymus az Árpád-kori arisztokrácia tagjait mitikus honfoglaló

ősökkel látta el, s a saját kortársai számára kreált fiktív ősöket fiktív narratívák segítségével

mintegy visszavezette a honfoglalás korába, ezzel igazolva-védve a kortársi nemesi elit hatalmát.

Ez a felfogás még azokban a szövegekben is visszaköszön, amelyek narratív struktúrája már eltér

némileg P. Mester művének szövegétől. Néhány kalendáriumi cikk név szerint említi is

Anonymust, mint például „Béla király névtelen jegyzője szerint, Árpádnak nagy ménese volt a

Csepelszigeten”.555

551 Szörényi 1989a, 15–16.
552 Vö. Limbacher 1998.
553 Például OSzK 1917/1850. „Folytatása a’ Magyarok Europába jövetelinek, vezéreik és királyaik alatt története.”
554 Garay 1886, 11–14.
555 OSzK 1397/1902: „Lehel vezér.” 20. (Szöveggyűjtemény VIII.)
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Míg a középkori és újkori nemesi nemzet eredetét és ezzel legitimációját Kézai krónikája

alapján fogalmazta meg, addig a XIX. századi populáris olvasmányok visszanyúltak Kézai

előzményéhez, a – minden ellenkező utókori szándék ellenére is556 – sokkal meseibb, mondaibb,

vagyis a szóbeli elbeszélésnek mind stílusához, mind pedig struktúrájához közelebb álló

Anonymushoz. Ekkor a parasztságot is a nemzettestbe integrálni szándékozó XIX. századi

polgárok, akik a kalendáriumok kiadásában, összeállításában is közreműködtek, egyértelműen

Anonymust tekintették etalonnak. Jó néhány folklorisztikussá vált motívum mögött sejthetjük

Béla király jegyzőjének keze nyomát: az áldás, áldomás, tor motívuma egyértelműen tőle

eredeztethető. A gestaíró legjobb nyomravezetői hősei, a maga által teremtett fiktív honfoglaló

hősök: Kadosa, Böngér, Edömér és a többiek feltűnése a kalendáriumokban egyértelműen jelzi,

hogy az adott cikk szerzője – közvetve vagy másodkézből – ismerte a P.-nek nevezett mester

alkotását. Korábban említettem Dobos Ilona kutatásai kapcsán (lásd a honfoglalástörténetek

kutatását feldolgozó fejezetet) Anonymus populáris és/vagy tankönyvirodalmi lenyomatának

helyi hagyományokat, lokális mondákat implikáló hatását is.

A következőkben azt próbálom meg bemutatni, hogy miképp változott Anonymus

gestájának felhasználási módja a kalendáriumok lapjain, hogyan esett szét darabjaira a Névtelen

jegyző regényes történetírása a XIX. népszerű olvasmányaiban, egyes elemei miképp találtak ott

termékeny talajra, hogy további másfél évszázad múltával is meghatározói legyenek a magyarság

eredetéről, vándorlásáról és honszerző háborúiról kialakult közkeletű elképzeléseknek. A

korábban népszerű történeti munkák, például Heltai hatása esetenként továbbra is kimutatható,

ezidőtájt azonban lényegesen kisebb mértékű, mint Anonymusé.

Első pillantásra azok a szövegek mutatnak rokonságot a Gesta Hungarorummal, amelyek

az Anonymus tekintete által bejárt helységekbe kalandoznak, illetve az álala mozgatott figurákat

léptetik színre.557 Négy szöveget találtam az 1849 után megjent összesen ötvenkét kalendáriumi

szövegből, amelyek név szerint is megemlítették Béla király jegyzőjét.558 Anonymus szövegét az

epizódszerű elemek, a hadakozások, területszerzések láncolata adja. Az egyes hősök és az általuk

meghódított vidékek katalógusszerzű felsorolását visszatérő elemek teszik izgalmassá, érdekessé:

556 Anonymus művének erőteljes szóbeliséget tükröző volta mellett érvelnek – egyebek mellett – a következő
szerzők: Ifj. Horváth J. 1954; Honti 1962b; Kristó 1970.
557 Pl. OSzK 1958/1885. „Magyarok eredete az ősregék szerint.”
558 OSzK 1917/1850: „Folytatása a’ Magyarok Európába jövetelinek, vezéreik és királyaik alatt története.”;
709/1869: „Az ősmagyar hadi élet.”; 1751/1894: „Az ünnepek ünnepe.”; OSzK 1917/1912: „Botond beveri a
bizánczi érczkaput.”.
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a honfoglaló vezérek és kapitányok intenzív diplomáciát folytatnak, a szomszédos uralkodókat

látogatva ajándékokat nyújnak át, szövetségeket kötnek velük, amelyeket esküvel illetve

áldomásivással erősítenek meg. A vezérek vitézeiket áldással bocsátják útjukra, követségbe,

csatába egyaránt. A győztes csaták után tort ülnek, s belső szövetségeiket további eskükkel

erősítik meg. A felsorolt elemeket P. mester sokkal inkább vehette kora társadalmi gyakorlatából,

mint a több évszázaddal korábban élt elődöktől. Az sem zárható azonban ki, hogy az ő korában

még élő szájhagyományozott hősénekek kellékei voltak ezek az elemek. Az áldozat – különösen

a lóáldozat – bár a kalendáriumok és ponyvák gyakran használt epikus eleme, nem szerepel

Anonymusnál, feltehetően utólagos tudós kompiláció volt. Az áldomás és a tor fogalma

helyenként összekeveredik.

Anonymus a populáris irodalom alkotásaiban többféle módon is a folklórközvetítő szerepét

játssza. Egyrészt közvetíti néhány monda feldolgozását a parasztság felé. Másrészt azonban

megtermékenyítően hat a XIX. századi populáris olvasmányok folklorisztikus sajátosságaira is.

Az előző bekezdésben felsorolt elemek ugyanis a kalendáriumokon elválnak eredeti

kontextusuktól: a kalendáriumi honfoglaló hősök is gyakran, a legkülönfélébb apropóból ülnek

tort, isznak áldomást, sőt szokatlan gyakorisággal tesznek esküket egymásnak illetve

szövetségeseiknek. Anonymus gestájának elemei tehát egyfajta speciális folklór-rendszer

elemeiként kelnek önálló életre a populáris irodalomban. (Csak zárójelben merem megjegyezni,

hogy nem lehetséges-e a Névtelen ilyen nagy népszerűségéből messzemenőbb következtetéseket

is levonni. Konkrétan arra utalnék, hogy az a tény, hogy e mű Csipkerózsika-álmából felébredve

ilyen könnyedén mélyülhetett el a köztudatban, nem szolgál-e egyfajta bizonyítékként arra, hogy

eredetileg is onnan vétetett? Az Anonymus-recepció nem csak a XIX. századi kalendáriumokban

érezteti ilyen erőteljesen hatását, hanem napjainkig is.)

4.5.5 Eposzias elemek, eposzi beszédmód

Eposzi kellékek megjelenésére nem csupán a populáris hőseposzokban találunk példát,

hanem a kalendáriumok prózai illetve verses szövegeiben is. Az eszköztár nem teljes: hiányzik az

eposzi segélykérés (invokáció), illetve a peroráció. Megvan azonban az eposzi seregszemle

(enumeráció) hagyománya, amely lehetséges, hogy szintén az Anonymus-kompiláció kalendáris

hagyományának tekinthető. Helyenként felbukkannak az állandó jelzők is, s néhány esetben az

eposzi szakrális szféra beavatkozásait is tetten érhetjük (deus ex machina). Az eposzi retorika
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eszközeinek előfordulása azonban szórványos, nem tekinthető általános érvényűnek, alig néhány

esetet lehet felsorolni.

Az eposzi kellékek klisévé merevedő használata a tudálékos, mesterkedő irodalom

kalendáriumírási gyakorlatba való beemelődése. E jelenség is a kalendáriumi honfoglalás-

hagyomány azon részéhez tartozik, amely ismételhető, variálható természeténél fogva jól

alkalmazkodott a populáris írásművek belső természetéhez, akárcsak Anonymus elbeszélésének

visszatérő elemei, jól funkcionáltak variálható folklorisztikus elemként a populáris kultúrában. A

szájhagyományba való visszajutásuk, akárcsak más hasonló, kifejezetten az elit írásgyakorlatára

jellemző elemcsoport esetében, azonban meglehetősen kérdéses.

Az irodalmi eposzok eszközkészletéből a következő elemek találhatóak meg a

kalendáriumokban.

Deus ex machina:

Hadur hadisten tüzé ki

Hol legyen Hunnia!559

Enumeráció (seregszemle):

Előd harczosainak piros bőrrel volt kivarrva a kacagányuk; a nagy buzogányosokat Kund vezette. A

nyilasoknak meg Huba volt a vezérük.560

Áttételesen kapcsolódnak az eposzírás XIX. századi gyakorlatához azok a tudákos

kijelentések is, amelyek arra vonatkoznak, hogy Árpád honfoglalói a körükben élő hunokról

szóló hősénekek hatására keltek volna át a Meótisz ingoványain, hogy Attila birtokait

visszaszerezhessék. Az eposzi elemek, irodalmi jellegű eposziaskodás mellett a magyar

hősköltészetre való utalás is gyakori.561 Legtöbbször ott merül fel, ahol a honfoglaló magyarok új

hazát kereső vállalkozásának okait firtatják. A legtöbbször felhozott ok – az isteni elrendelés

mellett – az, hogy a honfoglalók hősénekek formájában fenntartották Attila, illetve Csaba

hagyományát. Ennek értelmében a honfoglalás az attilai örökség visszaszerzésének tekinthető.

559 OSzK 361/1863. „Magyarok eredete és története. Hunok.” 21.
560 „Az alpári győzelem.” OSzK 1242/1894. 5.
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Érdekes, hogy a századfordulóhoz környékén egyre több kalendáriumi szöveg él a mitikus

rokonítás, a hun és a magyar hagyomány hősköltészeten keresztüli összekapcsolásának

lehetőségével. Nem zárhatjuk ki, hogy itt a korszak néprajzi irodalmának visszahatásáról van szó.

4.5.6 A turul

A XIX. század végén, de még inkább a XX. század első évtizedeiben egyre gyakrabban

találkozhatunk a honfoglalás mondáinak szereplővel tárgyiasult formában, képzőművészeti

alkotások, emlékművek, emléklapok allegorikus figuráiként. E tárgyias megjelenítésre az eredeti

kontextusból kiragadott, más összefüggésbe helyezett ábrázolásmódra a XIX. század végének

XX. század elejének kalendáriumaiban még nem találunk példát.

Nem alakult ki kalendáriumi hagyománya a turulmadárnak. A figura mondai hátterétől

független, önálló életre talán a millennium idején kelhetett (lásd Marczali Henrik, a millennium

évére megjelent húszkötetes magyar történelmének bevezetőszövegét lezáró képet)562. Igazi

fénykora a két világháború közötti időszakra eshetett, amikor a hazafias pátoszt sugárzó első

világháborús emlékművek egyik fontos elemévé vált.563 Itt is érdekes kérdés lehet, hogy a

képzőművészeti ábrázolások önálló turuljai voltak-e előbb, vagy pedig a narratív mezőben vált-e

el eredeti kontextusától. Garay János Az Árpádok című balladafüzérében olvashatóak a következő

sorok.

S futva nagy ős szokásként kürtökkel indulót

Lobogtat a szellőben turulos lobogót,564

Egyetlen kivételt lehet megemlíteni: Bucsánszky Alajos egyik kalendáriumában olvasható a

következő sor egy Réka királyné sírjáról szóló verses epikumban.

Mig egyszer sokára a harczkűrt megriad

És mint a fergeteg robogva jő a had,

561 OSzK 1397/1884: „A magyar nemzet költözködése.”; OSzK 1242/1894: „Az alpári győzelem.” 3.; OSzK
1750/1903, 20;1907, 19.
562 Marczali 1995–1997 (1895–1898)/I, 6. Ez az ábrázolás egyébként még erősen emlékeztet az osztrákok kétfejű
sasára.
563 Voigt 1985.
564 Keletkezett 1847-ben. Garay 1886, 17.
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És szélvész szárnyakon fellobogva száll

A harczizászlón fenn az ős turulmadár.565

A turulmadár, önálló életre kelve, a XX. században óriási karriert fut majd be.

Turulszobrok és róla keletkező újabb mítoszok szereplőjeként, immár eredeti mitikus hátterétől

elválva, önálló entitásként szárnyal majd.

4.5.7 Kanonikus és kánonon kívüli

irodalmi művek a kalendáriumokon

Ha nem is nagy számban, de viszonylag egyenletesnek mondhatóan emelődtek be a XIX.

századi kalendáriumainkba a szépirodalmi művek, illetve a XIX. század végének ifjúsági és

népszerűsítő irodalmának kategóriájából származó alkotások. Legtöbb alkotás a reformkor

évtizedeiben jelent meg. Ezek a művek is segíthették az irodalmi toposzok, sőt a folklór-szüzsék

és motívumok elterjedését. A fellelt szövegekről listát közlök a mellékletben. E felsorolásban a

reformkorban Vörösmarty, Czuczor, Horváth Endre neve tűnik fel, a későbbiekben Tóth Kálmán

és Gárdonyi Géza szerepel. A szépirodalmi művek előfordulása teljesen véletlenszerű, és

egyáltalán nem gyakori, így messzemenő következetetéseket nem érdemes levonni e néhány adat

alapján.

A kalendáriumi honfoglalás-hagyomány azonban nem csupán közvetlenül merített

impulzusokat a kortárs szépirodalomból, hanem indirekt módon, többszörös szűrőn át is. Az

egyes motívumok, toposzok csereberéje az egyes irodalmi alkotások között már a reformkor

eposzi törekvéseiben megkezdődött; ez részben éreztette hatását a korszak nagy példányszámú

nyomtatványain is. A XIX. század második felének kalendárium-irodalma saját igényeinek

megfelelő elrendezésben felhasználta a neki tetsző elemeket. A forradalom és szabadságharc

utáni évtizedek kalendáriumi honfoglalás hagyományának szemlélete nem követte feltétlenül a

korabeli nyílt irodalmi kánon alakulását, hanem visszanyúlt a hőskorba, az 1820-as és 30-as évek

irodalmi eposzainak és hősballadáinak hagyományáig, sőt, akár még a XVIII. század végére,

Dugonics regényeiig is. A felvilágosodás és a reformkor irodalomszemlélete lényegesen mélyebb

nyomott agyott a populáris irodalomban, mint a későbbi évtizedeké.

565 OSzK 363/1867. „A szép Réka herczegnéről, Attila nejéről, egy szomorú szép rege.” 22.
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A fenti fejezetekben azokat a jelenségeket emeltem ki, amelyek a legmarkánsabbak,

amelyek a legtöbb kalendáriumi szövegben szerepelnek, amelyek a populáris irodalom belső

folklorizációját bizonyították. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a kalendáriumokon ne jutott

volna tér a kalendarista saját invencióinak kibontakoztatására, erudíciójának reprezentálására.

4.6 Párhuzamok – a konstruált hagyomány továbbterjesztése

4.6.1 Honfoglaláselbeszélés a korszak

népszerűsítő történelmi irodalmában

A következőkben Benedek Elek A magyar nép múltja és jelene című munkáját mutatom be,

mely 1898-ban, szintén a millennium alkalmából jelent meg. A „nagy mesemondó” valóban

mesélő stílusban mutatja be a magyarság őstörténetéről tudható ismereteket, nagy erudícióval,

lelkesen, időnként kissé pátoszosan. Előadásában a korszerű történelmi ismeretek keverednek a

mitikus, mondai és sztereotíp elképzelésekkel.

A tizedik század táján, Géza vezér halála után, a keresztény vallás már elterjedett az egész

országban, de ezt az országos elterjedést nem szabad szó szerint vennünk. A magyar még lelkében a

pogány hitet vallotta, ha föl is vette a kereszténységet, s szivesebben hallgatta az öregek regélését a

honfoglaló Árpádról, a hét vezérről, kik »visszavették« Attila földjét; kürtös Lehelről, aki kürtjével

agyonütötte a német császárt, s ezzel, a pogány hit szerint, szolgájává tette a másvilágon; Botondról, ki

buzogányával nagy likat ütött Bizancz vaskapuján s csuffá tette a görög óriást.566

Régi krónikások, a ma élő nép hagyományos hite és néhány töredékesen fenmaradt [sic!] népszokás

tanúsága szerint is, az ősmagyarok több istent imádtak. Több istent, akiket nem imádtak mind egyforma

tisztelettel, s akik fölött állott az »öreg isten«, a mindenható, mintent látó és tudó. Fölöttük áll, de nem

maga intézi az emberek sorsát, hanem intézteti az alsóbb rendű istenekkel. Ő a láthatatlan, az elérhetetlen

magasságban lakozó, kit félelemmel imád a nép s kit nem is kivánnak látni, mert »jaj annak, akit

meglátogat!« A nagy csapás súlytotta [!] ember ma is így sóhajt föl: »meglátogatott az Isten!«

Az alsóbb rendű istenek közt első volt a tűzisten, vagy a nép szavával élve: a Napisten. A tűz

rendkivüli tiszteletében nyilvánult a Napisten imádása, s a ma még itt-ott szokásos szentivánéji tűzugrás és

az ujszülött gyermeknek néhol még most is tüz fölé való tartása: pogánykori hagyomány, a tűzimádásra

566 Benedek E. 1898, 15.



196

emlékeztető. Istenként imádták a holdat; a csillagokat; a vizet; a földet, mégpedig ez utóbbit

Nagyboldogasszony személyében. Sőt megvolt az ősvallásban a tündérek tisztelete.

Nagyboldogasszony volt, az ősi hit szerint, az életadó istenasszony, az áldott állapotban levő

asszonyok védője, gyámolítója, a szülő-asszonyok segítője, ki két angyalt küld a betegágyas asszony

házába: az egyiket az anya, a másikat a gyermek mellé. Küldi leányát is, Boldogasszonyt, másnéven

Kisasszonyt, akinek utóda a kereszténységben Szűz Mária. A Nagyboldogasszony tehát Szűz Mária édes

anyjának, Annának az elődje. A hagyományok azt sejtetik velünk, hogy a magyarok istene, a nép vallásos

hite szerint, Nagyboldogasszony fia lehetett, s hogy a magyarok istene nem volt egy az öreg istennel.567

Talán mindenki számára látható a szemléletmódbeli, sőt időnként motivikai rokonság a

korban előbbi, vagy nagyjából egyidős kalendáriumi szövegekkel. Benedek Elek azonban

továbblépett, megpróbálta közérthetően és egyszerűen belefogalmazni munkájába a kurrens

tudományos eredményeket is.

4.6.2 A ponyva-, ifjúsági- és tankönyvirodalom összefüggései

Böngérfi János életművének példáján

E fejezetben egy esettanulmányt mutatok be, amellyel azt igyekszem bizonyítani, hogy a

XIX. század utolsó évtizedeiben a ponyvák, ifjúsági művek és tankönyvek történelemképe, és a

magyarság eredetével, vándorlásával, honfoglalásával kapcsolatos szövegeinek szemléletmódja,

ideológiai háttere, sőt művészi színvonala közt sem voltak nagy különbségek. Erre azért van

szükség, hogy lássuk, a korabeli ponyvák, bár semmiképpen sem tekinthetőek esztétikai

szempontból értékes alkotásnak, nem szolgálták egyértelműen vagy egyenletesen a társadalom

alsóbb rétegeinek esztétikai művelődését, mégsem álltak oly távol más, kifejezetten a népnek

szánt, és az anyagi haszonszerzés szándéka nélkül íródott alkotásoktól.

Böngérfi János (1859–1950)

Böngérfi568 (eredeti nevén Bingenheimer) János Budapesten született, kispolgári családban.

Népiskolai tanítói, majd polgári iskolai magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett.

Hatalmas, nagyjából hetven önálló műből álló életművet hagyott hátra, valamint számos

567 Benedek E. 1898, 25–26.
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tudományos folyóiratban és lapban publikált. Alkotásai mind műfaji hovatartozásukat, mind

célközönségüket tekintve meglehetősen sokfélék.569 Ennek ellenére kitapinthatóak közöttük

bizonyos összefüggések, s az alapos összehasonlítás egy rendkívül koncepciózus írói egyéniséget

körvonalaz.570

Böngérfi az 1880-as évek végén kezdett publikálni, s alkotások egészen a második

világháborút megelőző évekig kerültek ki keze alól.571 Első pillantásra két fontos általánosságot

állapíthatunk meg. Egyrészt a történelmi tematika túlsúlyát (a művek több mint fele történelmi

témájú, s tárgyát elsősorban a magyar múltból merítette), másrészt az ismeretterjesztő, népnevelő

és oktatási célzat fontosságát. A műveket nagyjából négy tematikus csoportra oszthatjuk.

Számarányukat tekintve az első helyen a hosszabb lélegzetvételű önálló epikai művek állnak,

amelyek legnagyobb része történelmi tárgyú elbeszélés vagy elbeszélő költemény. Van közöttük

olyan, amely ponyvanyomtatványként jelent meg, és nagy köztük az ismeretterjesztő és ifjúsági

irodalom aránya. A második helyen az egyéb műnemekbe sorolható szépirodalmi jellegű munkák

találhatóak, melyek túlnyomó része vers, de akad köztük drámai költemény és népszínmű is.572

Utóbbiak között kisebb a népszerűsítő, illetve kifejezetten az ifjúság számára készült művek

száma. Emellett tankönyveket valamint pedagógiai tárgyú tanulmányokat és szakkönyveket is

megjelentetett. Ez utóbbi kettő munkásságának harmadik illetve negyedik ága.573 A

tankönyveivel kapcsolatban megjegyzendő, hogy általában szerzőtársakkal dolgozott. Reőthy

Vladimirrel, illetve a népszerű világtörténelmi munkáiról jól ismert Tolnai Vilmossal közösen

568 A névválasztás nem lehetett véletlen, hiszen Böngér Anonymus gestájában szereplő honfoglaló hős. A
névválasztás szokásáról és jellegzetességeiről Toldy (Schedel) Ferenc, a német származású magyar
irodalomtörténész kapcsán Dávidházi Péter értekezett (2004, 315–356.).
569 Szinnyei 1891, 1310. Böngérfi nevét egyebek mellett számon tartja az ÚMIL is. A PL csupán nagyon rövid
szócikket közöl róla.
570 A teljes életmű felsorolásszerű bemutatását nem tartom szükségesnek, a dolgozatban alaposabban vizsgálat alá
vett szövegeket az irodalomjegyzékben közlöm, az életmű áttekintéséhez pedig néhány bibliográfiai adatot sorolok
fel csupán, a főszövegben elmondottak színesítésére.
571 Utolsó publikációi a következők: A vén tölgy. Verseskönyv. Budapest, a szerző kiadása, 1940. Egy rét virágainak
és egy jegenyének regéi. Költői elbeszélés a magyar ifjúságnak. Budapest, Scholtz Testvérek, 1941.
572 Utóbbiakra néhány példa: A végzet. Drámai költemény. Sümeg, 1935. Miska, az alamuszi. Népszínmű. Sümeg,
1936. A mindenféle oktató, nevelő célzattól mentes szépirodalmi művek aránya az életmű utolsó évtizedében
ugrásszerűen emelkedett, illetve szinte egyeduralkodóvá vált, e kései remekek feltehetően a nyugdíjas néptanító
vidéki magányának oldását szolgálták. Ezt a feltételezést az is alátámasztja, hogy ezek legnagyobb része
magánkiadásban látott napvilágot.
573 Például: Vezérkönyv a magyar fogalmazás tanításához nép- és alsófokú ipariskolai tanitók számára. Budapest, a
szerző kiadása, 1889. Nevelés. A nevelői gondolkodás általánositása. A müvelt „szebblelkü” közönségnek. 1–2.
Budapest, a szerző kiadása, 1938–1939. A történelem-tankönyvekkel a későbbiekben részletesen foglalkozom, azok
felsorolását lásd a bibliográfiában.
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készítette polgári iskolai történelemkönyveit.574 Pedagógiai munkásságából emellett módszertani

dolgozatai érdemelnek figyelmet, mert ezekben maga fogalmazta meg a nevelésről, az oktatásról

és a népművelésről, s bennük a történelmi tematika fontosságáról vallott nézeteit.575

Az életmű néhány fejezete témánk, a honfoglalás elbeszélése szempontjából különösen

érdekes, ezért ezek hosszabb bemutatást érdemelnek. Böngérfi még pályája kezdetén, 1894-ben

22 kötetből álló történelmi ponyvasorozatot írt, amelyet a Rózsa Kálmán és neje kiadó jelentetett

meg A Magyar Nemzet Históriája címmel.576 A sorozatban széles társadalmi bázis, elsősorban a

parasztság számára mutatta be a magyar történelem jeles epizódjait.577 A célközönség, valamint a

ponyva-műfaj törvényszerűségeinek megfelelően meglehetősen egyszerűen fogalmazott, s a

könnyebb érthetőség kedvéért, a popularizálás legfőbb eszközét alkalmazva, a hiteles történelmi

adatokat mondai elemekkel, valamint meseszerű cselekményszövéssel egészítette ki.

Böngérfi művelődéstörténeti jelentősége nem irodalmi alkotásainak nagyszerűségében áll,

hisz a tankönyveket és pedagógiai munkákat leszámítva esztétikai alapon joggal utasíthatnánk el

e művek jelentős részét. Mint verselő, Böngérfi kifejezetten dilettánsnak mondható, ponyvai

szövegei mellett egyéb autentikus művei is középszerű műveltségről és kisszerű irodalmi

tehetségről árulkodnak. Jelen esetben nem is a pedagógia történetében játszott – feltehetően

fontos578 – szerepe indokolja, hogy műveiről letöröljük az évszázados port. Alkotásai számunkra

csupán bizonyos mentalitások tükrözői, amelyek, ha nem is minden szempontból

általánosíthatóak, mégis lenyomatai egy korszak és egy társadalmi réteg gondolkodásmódjának,

műveltségeszményének.

Böngérfi művelődéstörténeti helyének kijelölésére teszek kísérletet a továbbiakban. Fent

leírt felosztásom szerint szerzőnk a népszerűsítő prózai munkákat írók sorában Benedek Elek és

Gárdonyi Géza mellett foglalna helyet, azonban műveltségében és társadalmi rangjában egyaránt

alattuk áll. Benedek Elek székely paraszti család sarja volt, gimnáziumot, majd egyetemet

574 Böngérfi hat tankönyve közül egy nyelvtankönyv, egy elemi iskolai írástankönyv, a maradék négy pedig a magyar
illetve a világtörténelemre oktat.
575 E művek felsorolását szintén tartalmazza a bibliográfia.
576 Említés szintjén foglalkozik vele Pogány Péter is (1978, 74–75.).
577 Például: A legnagyobb magyar király, Mátyás, az igazságos dicső históriája. Budapest, Rózsa. 1894 /A Magyar
Nemzet Históriája 12./ A Lothringen-Habsburg-házból származott magyar királyok története. Budapest, Rózsa. 1894
/A Magyar Nemzet Históriája 20./
578 A magyar pedagógia történetének jeles egyéniségeiről összefoglaló munka eddig nem készült, mint ahogy nem
ismert a magyar nyelvterület tankönyvirodalmának teljes bibliográfiája sem, csupán az 1777 és 1848 közötti
időszakrva vonatkozó anyag nyilvántartása láttott eddig napvilágot (Fehér 1994). Ezek hiányában a kutatások
meglehetősen esetlegesek, nehézkesek, mert egy konkrét témával foglalkozó kutatónak egyúttal alapkutatásokat is
kell végeznie.
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végzett, hosszú ideig jelentős fővárosi lapoknál újságíróként tevékenykedett, műveltségét

tekintve az értelmiségi elit tagja volt, ugyanakkor közvetlen kapcsolatban állt a parasztsággal, s

ezzel együtt a népköltészetet is mintegy belülről ismerte.579 Ezzel szemben Böngérfi ugyan városi

családból származott, de csupán tanítóképzőt és tanárképző főiskolát végzett, a parasztságról és a

népköltészetről kialakult képét pedig kizárólag irodalmi munkák olvasásával alapozhatta meg.

Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, feltehetően az előbbi szerzőket vallhatta eszményképének,

s a velük való szellemi rokonságát a tőlük való ismeretszerzésben is tetten érhetjük. Míg azonban

például Benedek Elek egyszerre volt bejáratos az értelmiségiek és a parasztok világába, s

egyszerre tartotta céljának a magas műveltségnek az iskolázatlanabbak körében való

népszerűsítését, illetőleg a polgári otthonok számára igyekezett megnemesíteni a népköltészet,580

addig Böngérfi már magát a népszerűsítő munkák szemléletmódját és műveltségeszményét

tekintette etalonnak, így annak egyfajta újrafelhasználását, újraértelmezését nyújtják művei.

Elsőként Böngérfi teoretikus munkái alapján igyekszem rekonstruálni azt a mentalitást,

amely a szerzőt a honfoglalás ábrázolásához, elbeszéléséhez és általában a történelmi

ismeretterjesztéshez fűzte, továbbá bemutatom mindazokat a gondolatait, amelyeket e

szövegeknek a közoktatásban való felhasználásával kapcsolatban megfogalmazott. Böngérfi

pedagógiai szakirodalmi munkássága ugyanis elsősorban az alapfokú népoktatás, valamint a

polgári iskolák földrajz-, anyanyelv- és történelemtanítására terjedt ki, s főként a tananyag

összeállításához és prezentálásához kapcsolódó megállapításokat tartalmaz. Azt követően

Böngérfi János honfoglalással kapcsolatos szövegeinek összehasonlító elemzését végzem el,

hogy bemutassam, milyen módon tálalja az ismert történeteket különböző műfajú

közleményeiben. Ezt az egyes kiadványtípusok: ponyvák, önálló szépirodalmi feldolgozások

illetőleg ifjúsági művek és tankönyvek közötti egyezések és eltérések bemutatása követi majd.

Böngérfi egyik legkorábbi, az ifjúsági és népszerűsítő irodalomról írott traktátusának kezdő

mondatai között olvashatjuk a következőket.

Őseink írodalmi [sic!] múltjáról nem sok adatunk van. De anynyit bizonyosan tudunk, hogy

írástudó nemzet voltak még ázsiai hazájukban. Aki pedig ismeri a magyar nép dalos és regélő természetét,

annak nem kell még sokat bizonyítgatnunk, hogy őseink sem nélkűlözték az ifjúság nevelésénél a dalt és a

579 Lengyel D. 1974, 5–48.
580 Lásd Benedek K. 1991, különösen: 137–138.
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regemondást, mint hathatós nevelő-eszközt. A hegedősök sátorról-sátorra jártak és dicsőítették az ősök

hősi tetteit, vitézségét, bátorságát és rettenthetetlenségét.581

Vagyis a hősi múltba való visszatekintés egyidős a magyarsággal, s a mai (vagyis

Böngérfivel kortárs) ifjúság neveléséből sem nélkülözhető. A népszerűsítő és ifjúsági irodalom

történetszemléletére általában jellemző a pátosz és a heroizálás. Mint a fenti idézetből láthatjuk, a

történelemmel egyben saját korukat is értelmezik a szerzők, s bizonyos kortárs eszmék múltba

vetítésével azok hitelességét igyekszenek igazolni. A történelem tanításának fontosságáról

értekezve egy másik munkájában, annak funkciójáról a következőket mondja: a) gyakorlati; b)

politikai; c) pedagógiai célokat szolgál. Azaz elsősorban a gyermekek szellemi fejlődését,

hazaszeretetre nevelését és általában a megfelelő irányba való befolyásolását segítheti.582

A tiszta hazaszeretet erényének fejlesztése kétszeresen fontos a magyar népiskolában. Hazánk

ugyanis soknyelvű és sokfelekezetű ország. E hétajkú és hétvallású nemzetet csak a közös haza szeretete

egyesítheti. Erre nézve a legalkalmasabb eszköz – kétségtelenűl – a magyar nemzet múltjának

megismertetése.583

A történelem fejleszti továbbá a logikát, a memóriát, s az akaraterő képzésére is

alkalmas.584

Böngérfi, bár jelentős mennyiségű ponyvát írt, s alkotásait a leghíresebb ponyvakiadóknál –

elsősorban Rózsa Kálmánnál – jelentette meg, meglehetősen elítélően szól jeles ponyvaíró

elődjéről, Tatár Péterről.

A népnek szánt olvasmányokkal hosszú ideig nem igen törődött valaki. Boldog-boldogtalan írta a

nótákat, rigmusokat, rémtörténeteket, rabló históriákat és bolondságokat a népnek, mely kapva-kapott

ezeken a szellemi maszlagokon, melyek mint lassan ölő méreg kezdték a nép jó ízlését és természetes

szemérmességét eredetiségükből kivetkőztetni.

Hogy a magyar nép eredeti vitézsége gyakran kegyetlenséggé fajúlt, bátorsága a betyárkodásba

csapott: azt részben a Tatár Péter – féle híres rémtörténeteknek s egyáltalán az erkölcstelen ponyva

irodalomnak rovására is írhatjuk.

581 Böngérfi 1893, 8.
582 Böngérfi 1891, 3–5.
583 Böngérfi 1891, 5.
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Tatár Péter és társai akkor, mikor még a magyar írodalom csak ébredezni kezdett s az írás-olvasás

mestersége még nem képezte a magyar népnek és fiainak közös kincsét: aránylag nem sokat árthattak a

népnek. De ma, a sajtószabadság s az írás-olvasás általános elterjedése korában könynyen

megmérgezhetik az ifjúság és a nép fogékony lelkét.585

Bár csupán két-három évtized telt el Tatár munkálkodása óta, a cseppet sem hálás utókor

máris „rémtörténeteket” mesél róla, amellyel Tatár műveinek nagy része kapcsán egyetérthetünk.

Tatár és Böngérfi honfoglalás-feldolgozása és általában történelemfelfogása között azonban nincs

olyan lényeges különbség, mint azt Böngérfi vélte. Való igaz, Böngérfi nem foglalkozott

betyártörténetek, rabló- és szerelmi históriák megverselésével, ám a történelmi tematikájú

munkáikat összehasonlítva megállapítható, mindkettejük munkásságára a történeti ismeretek

mitikus köntösbe öltöztetése volt jellemző. A különbséget talán Böngérfi elmélyültebb

tudományos ismeretei, illetve azok használatának nagyobb fokú tudatossága adja. Tatár

kifejezetten történész megközelítéssel írta le a magyar nemzet történetét, s munkái elsősorban a

nemesi történetszemléletet közvetítették a köznép felé, továbbá a művészi tudatosság hiánya s a

század első felének műveltségeszménye jellemezte munkáit.586 Böngérfire ellenben elsősorban a

XIX. század közepének szépirodalmi alkotásai és mitológiai kutatásai hatottak. Időnként Tatár is

merített a kortárs szépirodalomból, például a Bars vár eredete, vagy: Az üldözőbe vett szarvas587

című ponyvája Vörösmarty Zalán futása című műve sajátos csodaszarvasmonda-feldolgozásának

átirata.588 A legfontosabb közös vonás Tatár és Böngérfi történetszemléletében azonban az, hogy

munkáikban a hiteles történelmi ismeretek és a mondai elemek érdekes vegyülékét adták, a

kétféle szemléletmód és elbeszélőstílus közti különbségeket figyelmen kívül hagyták, illetőleg a

kettő közti határokat tudatosan összemosták.

Nagyjából azonos szemlélet jellemzi a Böngérfi ifjúsági és népszerűsítő műveiben

megjelenő honfoglalás-képet is. A Magyar mondák az Árpádok korából589 című, első terjedelmes

őstörténeti összefoglalása tulajdonképpen történeti mondák füzére, akárcsak a Magyar Nemzet

Története sorozatban megjelent ponyvák.590 A szöveg a honfoglalásról fennmaradt mondai

584 Böngérfi 1891, 6–7.
585 Böngérfi 1893, 26.
586 Kovács I. G. 1989, 143–144, 179.
587 Pesten, Nyomtatja ’s kiadja Bucsánszky Alajos [1857].
588 Vö. Landgraf 1996, 213–214.
589 Böngérfi 1898.
590 Böngérfi 1894b és 1894c.
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jellegű töredékeket igyekszik kronologikus sorrendbe rakni. Az üresen maradó helyeket hiteles

történelmi események leírásával tölti ki, továbbá áltörténeti regények mintájára fiktív epizódokat,

anekdotákat passzít hozzájuk kötőanyagul. A szövegek stílusa csevegős, itt-ott magán viseli az

ifjúsági művek elbeszélőstílusának sajátosságait, s ez az egységes, „mesemondó-stílus” teremti

meg tulajdonképpen a szintézist a különböző szövegtípusok között. Az Emese-álma történetet

Csaba történetébe öltve a következőképpen meséli el:

De Csaba nem csüggedt. Nem szünt meg izgatni, nógatni a magyarokat, hogy foglalják vissza azt a

tündérszép országot, mely Attilát uralta, melynek nincs párja kerek e világon. Még halálos ágyán is

lelkökre kötötte, hogy az Isten szerelméért ne hagyják idegen kézben, bitangúl az Attila örökségét. Lám,

az apa is elfeledi idők múltával fia tévedését; az Isten is megbocsátja a hún nemzet nagy vétkét.

Elföldelték Csabát, de emléke fönmaradt. Szavát se feledték. Apáról fiúra szállott az a sok dicséret,

mely Attila örökségét napról-napra kivánatosabbá tette. Mert tudjátok meg, hogy lassacskán négyszáz

esztendő telt el Csaba halála óta. Bizony, a magyar nép szépen megsokasodott. Mint csillag az égen,

fövény a tengeren és fű a mezőn: annyi volt a magyar Szittyaországban. Nem csoda, hogy szűk lett az

ország.

[…]

Másnap Előd [Álmos apja] mindjárt egybehivatta a táltosokat, a nemzet bölcseit, hogy fejtsék meg

Emese álmát. A táltosok nem sokat tanakodtak. Alig hallották a csodás álmot, fölvidult a lelkök, szivök, s

a legvénebbjök a többi nevében kimondta az ítéletet:

– Örvendj Előd, örvendj Emes, mert Hadúr meghallgatta kesergésteket. A magyar nemzet védő

tündérét: a Turult, madár alakjában azért küldötte el hozzátok az éjjel, hogy nemzetségtek ki ne haljon.

Fiatok születik. Ezt jelenti a turul megjelenése. A hatalmas folyóvá növő patak pedig azt teszi, hogy fiatok

felnő, mint a fenyő óriása, s elvezeti népét idegen országokon keresztül Attila földjére.

Hej, lett öröm, de nagy. Nemcsak Előd s a felesége, de mind az egész nép is szerfelett

megörvendett. Hegyen-völgyön áldoztak a Hadúrnak s kérték, hogy teljesítse mielébb a táltosok

jövendőmondását.

Na, a táltosok mondása teljesedésbe is ment. Kigyúltak az örömtüzek az egész országban, Hadúrnak

fehér lovakat áldoztak s hálaimákat rebegtek, majd fenséges háladalba fogott az egész nép örege-fiatalja

egyaránt. De szép volt akkor ez a nemzet;”591

591 Böngérfi 1898, 3–5.
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A kötőanyagot az egyes, önmagukban kerek egészet alkotó mondaszüzsék között sajátos

nemzet-karakterológiai és hazafias pátosztól fűtött gondolatmenetek biztosítják. Az előadói stílus

mesélő. E mellett az egész feldolgozásra jellemző, hogy a magyarság honfoglalását és

őstörténetét egyfajta regényes formába kívánja önteni.592

A tankönyveket illetően megállapíthatjuk, hogy bennük a honfoglalási tematika kétféle

megközelítéssel jelenik meg, attól függően, hogy az adott munka melyik korosztály számára

készült. Míg az elemi iskolai tankönyvek, illetve tananyagminta593 egyfajta mitikus

történelemszemléletet közvetített, elsősorban mondai formájú elbeszéléseket tartalmazott, addig a

polgári iskola alsó évfolyamainak (tehát 12–13 éves gyerekeknek) íródott történelmi

könyvekre594 a hiteles, többé-kevésbé egzakt történelmi ismeretek átadása volt jellemző. A

polgári iskolákba szánt tankönyvekben a hun-magyar rokonság helyett a finnugor őshaza

elméletével, a honfoglaló magyarok tárgyi kultúrájának, vallásának emlékeivel kapcsolatos

beszámolókkal találkozhatunk. Ezeket a szövegeket a szerzők igyekeztek a kor tudományos

színvonalához igazítani.

Nemzetünk származását, mint a legtöbb népét, a homály borítja. A régi krónikák – a nemzeti

hagyományok és mondák – szerint Ménrót király két fiától Hunortól és Magyartól származott a hún és

magyar nemzet. De újabb történettudósaink bebizonyították, hogy e hagyomány csak mese. Tudósaink

egy része azt vitatja, hogy nemzetünk a finn-ugor népcsaládba tartozik; míg a másik rész nemzetünket a

török-tatár népek közé sorolaja.

Amint homály fedi nemzetünk származását, úgy bölcsünkről, ősi hazánkról sem tudunk semmi

bizonyosat. A hagyomány szerint a magyarok őshazája Szittyaország (Szkithia); az a vidék, amely az

Úral-hegység két lejtőjén terül el.

Bizonyos, hogy őseink egy időben és pedig igen sokáig, a Kaspi-tó északi részein, az Úral- és a

Volga folyók felső mellékein laktak. Ez a vidék pedig ősrégi időktől fogva a finn-ugor törzsek lakóhelye

volt. Őseink innét később délnyugatra vándoroltak azokra a pusztákra, amelyek a Kaspi-tó meg a Fekete-

tenger között terültek el. Ez volt európai második hazájuk, melyet Lebediának neveztek. Itt a görögökkel

és kazárokkal kerültek szomszédságba.595

592 Hasonló eljárással dolgozik kései, verses honfoglalás-feldolgozásában is, mely műfajilag leginkább verses
regénynek, vagy elbeszélő költeménynek tekinthető. Böngérfi 1929–1930, 1935.
593 Lásd Böngérfi 1891, 18–24, 92–113.
594 Böngérfi–Tolnai 1898, 1901; Böngérfi–Reőthy 1912.
595 Böngérfi–Tolnai 1901, 4.
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A szerzők gondolatmenetük második mondatához a következő lábjegyzetet fűzték: „A

mondákban foglalt események némely része történeti valóság, nagy része azonban költött

(kigondolt).” Másképp viszonyult azonban Böngérfi e kérdéshez akkor, amikor az elemi

iskolások számára készült tananyagot állította össze.596 Az elemi iskolai történettanítás anyaga

szinte kizárólag rövid, prózai elbeszélésekből áll.597 Ezek között bibliai történetek, állatmesék,

népmesék, valamint a harmadik osztálytól népmondák szerepelnek. A tulajdonképpeni történeti

oktatást az ötödik osztálytól látja megkezdésre érdemesnek.598

Az előkészítő történeti oktatás az elemi népiskola négy alsó osztályára tejed ki, a tulajdonképpeni

történettanitás pedig a két felső osztályban fordul elő. Az előkészitő oktatás főleg a beszéd- és

értelemgyakorlatok, az anyanyelv, a földrajz és a bibliai történetek tanítása révén, a tulajdonképpeni

történelem megértésére készit elő; a tulajdonképpeni történettanitás pedig egyenesen bevezet a történelem

tágas csarnokába.599

A harmadik és negyedik osztály anyagát kifejezetten a történeti mondákra alapozza.600 A

műfaj tehát az 1890-es évek közoktatásában főként gyakorlati képességek elsajátítását segítette, s

csak másodsorban szolgált nemesebb esztétikai és ideológiai célokat (pl. hazaszeretetre nevelést).

A történeti mondáknak az alapfokú oktatásba, az elemi iskola tananyagába kerülése, illetőleg

pedagógiai céloknak való alárendelődése azok akkulturációját is jelenti, vagyis a 90-es években a

magasabb polgári műveltségnek már nem képezték valódi részét ezek a szövegek. A folklorizáció

folyamatát viszont jelentősen felgyorsíthatták, hiszen az iskolában nem csupán felolvasták, sőt

újraolvasták, hanem feltehetően el is mesélték ezeket a szövegeket, így segítve azok rögzítését.

A tananyagtervezet függelékében Böngérfi szöveggyűjteményt is közöl. Az egyes

olvasmányok szerzőnk didaktikus, időnként kissé gyermekded stílusában íródtak, ám sok közülük

596 A hivatalos történettudomány elvárásainak való megfelelés és a mondák iránti érdeklődés kettőssége Benedek
Elek életművében is megfigyelhető, hisz egész más szemléletmód jellemzi a Magyar mese- és mondavilág köteteit
(1894–1896), mint A magyar nép múltja és jelene című, szintén népszerűsítő céllal írt munkáját (1898).
597 Böngérfi 1891.
598 Böngérfi 1891, 21–22, 24.
599 Böngérfi 1891, 9.
600 A III. osztály tananyagában szereplő huntörténetek és honfoglalási témájú mondák tételesen a következők. „1. A
csodaszarvas. 2. A hun és magyar nemzet eredete. 3. Szittyaország. 4. A hunok a mai Magyarország földén. 5. Attila
vagy Etele király. 6. Az Isten kardja. 7. A görög császár követe Attilánál. 8. Réka köve. 9. Budvár. 10. Buda halála.
11. A katalauni ütközet. 12. Aquileja bevétele. 13. Attila király és Leó pápa. 14. Attila halála és temetése. 15. A hun
birodalom vége. 16. A hadak utja. 17. Az avarok. 18. Álmos születése. 19. Álmos vezér. 20. Álmos betölti hivatását.
21. Árpád, a fejedelem, kikémlelteti az országot. 22. A fehér ló regéje. 23. Árpád betölti hivatását. 24. A merseburgi
és az augsburgi csatavesztések. 25. Lehel kürtje. 26. Botond bárdja.” (Böngérfi 1891, 19–20.).
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más irodalmi alkotások átdolgozása.601 E tekintetben Böngérfi módszere megegyezik Benedek

Elekével, aki szintén gyakran emelt át szövegeket más népköltészeti gyűjteményekből illetve

szépirodalmi alkotásokból.602

Böngérfi különböző célból, különböző olvasói csoportok számára írott munkái jelentős

különbségeket mutatnak. Ennek ellenére a tankönyvek, még a polgári iskolai könyvek és a

ponyvák között is találunk bizonyos átfedéseket, mint a következőkben az ősmagyarok vallásáról

megidézett néhány soros leírásban is.

Vallásuk pogány ugyan, de az egyistenség eszméje sem ismeretlen előttük. Tisztelték a tüzet, vizet,

földet és levegőt, leginkább azonban a napot. Azt hitték, hogy az áldás és az emberek javára szolgáló

adományok csak a jó szellemtől származhatnak. A csapások és szerencsétlenségek pedig a gonosz

szellem: az ördög vagy ármány művei. A villámlásban és mennykőben az Isten nyilát látták s e

szólásformát manap is használjuk.603

Ezt a néhány sort, mely elsősorban Ipolyi Arnold Magyar Mythologiájára épít, szinte szó

szerint megtaláljuk az egyik ponyvában is.604 Ez arra enged következtetni, hogy az azonos

szerzők által írott különböző műfajú vagy célzatú művek, sok esetben rokoníthatóak egymással.

Az alkotások mindegyik egyetlen koncepciót követő szerző munkája, s így egy mentalitás

hordozója, tükrözője.

Böngérfi János pályaképének, pedagógiai és poétikai elveinek, alkotótechnikájának,

továbbá társadalmi és művelődéstörténeti környezetének bemutatásával célom az volt, hogy

rávilágítsak, a XIX–XX. század fordulóján a magyar ponyva-, tankönyv- és ifjúsági irodalom

honfoglalás-történetei nagyon hasonló jellegzetességeket mutatnak Vagy azért, mert azonos

szerzőtől származtak, vagy mert szerzőik társadalmi hovatartozása és műveltsége tekintetében

hasonló  szinten  álltak.  XIX.  század  utolsó  harmadára  a  műveltségi  elittől  származó,  a  nép

„pallérozását” célzó kezdeményezések a társadalom középső rétegeit is elérték, illetőleg a nemesi

és polgári középosztály is magáévá tette azokat. Céljuk volt még, hogy minél jelentékenyebb

601 Pl. az „Attila király és Leó pápa” című elbeszélés (Böngérfi 1891, 101–102.) a Jókai Mór után készült; akárcsak a
„Botond bárdja” (111–112.).
602 Benedek E. 1894–1896.
603 Böngérfi–Tolnai 1901, 6–7.
604 Böngérfi 1909, 5–6. A korábbiakban már idéztem belőle, a ponyvai hősepikumokról szóló fejezetben. Böngérfi
ősvallási koncepciójáról részletesen olvashatunk továbbá a gyermekirodalomról írott tanulmányában is (1894a, 8–
10.).
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mértékben fejtsenek ki nevelő hatást a parasztságra is. Ehhez az elit elsősorban azt az

írásbeliséget használta fel, amelyhez a parasztság is hozzáférhetett, ahogy a század második

felében lezajlott népiskolai reformnak köszönhetően fokozatosan mind általánosabbá vált

körükben az olvasni tudás.605 Mindez nagy hatással lehetett általában a parasztság történeti

tudatának fejlődésére, nemzeti érzésének kibontakozására, s a népköltészetben bizonyos monda-

szüzsék és motívumok elterjedésére egyaránt.606

4.7 A populáris irodalmi termékek honfoglalásképének értékelése

A XIX. század átlagembere, paraszti- és munkásosztályának tagjai klasszikus irodalmi és

történelmi szövegeken (is) nevelkedtek. A történelmi ismeretterjesztés (a földrajzi,

természetrajzi, egyetemes néprajzi mellett) az 1850–1870-es évek kalendáriumainak legfontosabb

része volt. Még a sokat szidott Bucsánszky-kalendáriumok is zömmel e témákkal kapcsolatos

cikkeket közöltek. Azt persze el kell ismerni, hogy nem mindig a megfelelő színvonalon.

A XIX. század populáris irodalmi alkotásain szinte minden olyan szépirodalmi, történetírói

munka nyomait megtalálhatjuk, amelyeket a második fejezet felsorolásszerűen bemutatott. A

legbiztosabb támpontot az jelenti, amikor a kalendáriumi szerző-kompilátor név szerint említi

meg forrását, mintáját. A legkiütközőbb Anonymus hatása, de számos ponton kontaminálnak a

történetek Dugonics, Vörösmarty, később Ipolyi, Arany János műveivel.

A populáris irodalmi szövegek nem hű utánzatai, nem biztos kivonatai, leképeződései az

elitből származó előképeknek. Egyrészt sokkal kevésbé lehettek részletezőek, másrészt pedig a

szépirodalom igényei és alkotásmódja merőben eltért a populáris irodalmiságétól. Bár az utóbbi

néhány ponton magáévá tette az elit irodalmi élet ideáljait, lényegében azért közelebb állt a

folklórhoz, bár azzal sem teljesen azonos.

A XIX. század második felének kalendáriumi és ponyvai honfoglalás-hagyománya

egyszerre volt inspirálója a szóbeliségnek, és jelezte előre a paraszti szájhagyomány lassú

elmúlását; egy nagy korszak, a nemzetet szülő, osztályokat integráló, parasztságot polgárosító,

országot építő XIX. század sajátos képződménye.

605 Balogh 1965, 518–524, 527–549; Haselsteiner 1991.
606 Vö. Kovács Ágnesnek Benedek Elek hatásáról tett megállapításaival (1977).
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A következőkben összegezni próbálom az utolsó két fejezet elemzéseinek tanulságait, és

kísérletet teszek arra, hogy mind a folklorisztika, mind a tágabban értelmezett

társadalomtudományok horizontján elhelyezzem azt a jelenséget, amelyet vizsgáltam. Egyben

alternatív válaszlehetőségeket kínálok a disszertáció elején feltett, s eleddig nyitva hagyott

kérdésemre is, nevezetesen hogy megérhették-e a honfoglalás mondái a magyarok bejövetele óta

eltelt ezer esztendőt a szájhagyományban, illetőleg amennyiben nem, mivel vagy írásban, vagy

írásban is hagyományozódtak, folklórnak tekinthetőek-e avagy sem. Egyetlen határozott, és

minden igényt kielégítő válasz szerintem nem létezik erre a kérdésre. A válasz tehát

mindenképpen válaszok formájában realizálódhat. A dolgozat elején megfogalmazott kettős

kérdést kiegészítem egy harmadikkal. E szerint vajon minek tekinthető a honfoglalás XIX. századi

populáris hagyománya, folklórnak, irodalomnak, egyiknek sem avagy a kettő keverékének?

4.7.1 A XIX. századi kalendáriumi honfoglalás-narratíva

mint XIX. századi „contemporary legend”

Fordított logikával, az imént feltett kérdéssor utolsó darabjával kezdem. A sajtó és általában

a tömegkultúra mestere a mondai szüzsék és az anekdoták felhasználásának, gyártásának és

terjesztésének. Azt is mondhatnánk, bármiből képes mondát, legendát, anekdotát alkotni.

Különösen igaz ez a kitétel a képes magazinok egy részére és a bulvársajtóra. Éppen ezért nem

lehet elvárni a XIX. század populáris írásbeliségétől sem, hogy mindig naprakész, egzakt

ismeretekkel árassza el azokat az olvasókat, akik még a kronologikus idő fogalmával is éppen

csak ismerkednek.

A kortárs folklorisztika egyik legtöbb perspektívát kínáló ága a kortárs mondák (eredeti

angol terminussal „contemporary legend”)607 vizsgálata. Nyugat-Európában és Észak-

Amerikában mára e téma a folklorisztikai kutatások egyik legfontosabb irányzata, saját társasága

és több folyóirata is van; a kutatók gyűjtéseket szerveznek, antológiákat jelentetnek meg,

amelyek sok esetben a nagyközönség érdeklődését is felkeltik.608 Céljuk a sajtó és a különböző

elektronikus médiumok, a rádió, a televízió, sőt, újabban az internet és a mobilkommunikáció

folklór teremtő és közvetítő szerepének, s az e csatornákon artikulálódó folklorisztikus jelenségek

természetének megismerése. Magyarországon ez az irányzat még gyerekcipőben jár, s a

607 Dégh 2001.
608 Lásd Nagy I. 2006 (oldalszám nélkül).
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következő nemzedékek feladata lesz a kijelölt munkafázisok elvégzése, a Magyarországon

fellelhető anyag felkutatása, rendszerezése, értékelése.609 Azt, hogy a sajtómondák, városi

mondák és más, kifejezetten a jelenkorhoz köthető folklorisztikus jelenségek vizsgálata nagyobb

teret kapjon a magyar kutatásban nem csupán azért fontos, hogy szakterületünk lépést tartson a

nyugat-európai és észak-amerikai fejlődéssel, hanem azért is, mert a jelenkori folklórral

kapcsolatos tapasztalatok sokat segíthetnek egyebek mellett a hagyományozódással, a

folklorizálódással, a szövegek variabilitásával kapcsolatos ismereteink szélesítéséhez.

Az irányzat egyik legjelentékenyebb képviselője Dégh Linda, aki több monográfiát is

publikált már a témában. Dégh a kortárs monda fogalom alatt elsősorban a hiedelmeket illetve a

hiedelmek alapján létrejövő narratívákat, vagyis a modern hiedelemmondákat érti.610 A

tömegkultúra hatása alól azonban régóta nem mentes a mondák másik két ága, így a történeti, sőt

az eredetmagyarázó monda területe sem.611 A kortárs mondához hasonló jelenséggel a

tömegkultúra megjelenése óta, tehát már a XIX. századtól találkozhatunk, hiszen a műfaj legfőbb

jellegzetessége, hogy – legnagyobb részt – a tömegmédiumok teremtik, közvetítik, variálják

szüzséit. A XIX. század populáris irodalma, valamint sajtója épp annyira felhasználója,

közvetítője és teremtője volt a folklórnak, azon belül is elsősorban a rövid prózai műfajoknak,

mint a XX. század utolsó évtizedei. A kortárs mondák és a nagyvárosi folklór kutatásából

levonható tapasztalatok egyrészt tehát visszaszármaztathatók történeti folklorisztikába is,

másrészt a fent bemutatott honfoglalással kapcsolatos mondák és irodalmi toposzok, valamint a

huntörténetek a kortárs magyar sajtóban és médiában is rendszeresen feltűnnek.612

A kortárs mondákkal való foglalkozás tehát megköveteli egy új folklór-fogalom

kialakítását. E szerint a variációkban létező, véges számú összetevőből végtelen változatot

produkáló, sok ponton a nyelvhez hasonlatos folklór alkotás613 nem vagy nem pusztán szóban

609 Eddig két magyar anyagon végzett kutatás nyomán született tanulmányról van tudomásom a témában: Nagy I.
2005; Domokos 2005. Továbbá Fosztó László 1999-es tanulmánya Dégh Linda egy korábbi munkájának (American
Folklore and the Mass Media, Bloomington, 1994) tulajdonképpeni recenziójaként – ugyan nem a folklór
kontextusában, de – az irányzat magyarországi recepciója egyik állomásának tekinthető. Nagy Ilona több
konferencia-előadásában és egyetemi óráján népszerűsítette a témát; az eddigi egyetlen, a műfaj meghatározását,
hazai kutatástörténetét és a fellelhető anyagot egyaránt bemutató tanulmány is tőle származik. (Nagy I. 2006). E
munka dolgozatom megírásakor még sajtó alatt volt. Szerzője a kéziratot rendelkezésemre bocsátotta, amit ezúton is
szeretnék neki megköszönni.
610 Az irányzat egyik legjelentősebb európai képviselője: Rolf W. Brednich (lásd pl. 2002).
611 A XIX. századi kalendáriumok lapjain jónéhány eredetmagyarázó monda is olvasható.
612 Erre vonatkozóan eddig nem végeztem rendszeres kutatást, csupán szórványos adataim illetve személyes
élményeim vannak. A honfoglalástörténetek és általában a magyarság eredetével kapcsolatos folklorisztikus
narratíváknak a mai magyar sajtóban, médiában és közéletben való felhasználása e kutatás egyik folytatása lehet.
613 Vö. Ortutay 1959.
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terjedhet, hanem akár írásos formában is, s ennek értelmében a szóbeliség és írásbeliség nem

egymás oppozíciójaként, hanem szorosan összetartozóként tételeződik.614

Az első válaszlehetőséghez tehát a folklór fogalmának átalakítására van szükség, ha a

definícióból  kiiktatjuk  azt  a  passzust,  amely  szerint  csak  az  folklór,  amit  a  szájhagyomány

közvetít és a memória rögzít. Az utóbbi évtizedek magyar szakirodalomában is egyre több az

ebbe az irányba mutató kezdeményezés.615 Elsősorban a paraszti írásbeliség folklorisztikai

vizsgálatára irányuló több évtizedes kutatási hagyomány folytatását616,  azon  túl  az  irodalmi

szövegek folklorisztikus természetének és variálódási képességének felismerését is

tapasztalhatjuk.617 Amennyiben a fent leírtak alapján elfogadjuk, hogy az írásbeliség a folklór

alkotásoknak mind közvetítésére, mind pedig létrehozására képes, továbbá a folklór a

könyvnyomtatás megjelenése óta Európa szinte minden társadalmában intenzív kapcsolatotban,

kölcsönhatásban állt az írásbeliséggel, akkor a honfoglalás populáris hagyományát mindenképpen

folklorisztikai kutatásra érdemes területnek kell tekintenünk.

4.7.2 A XIX. századi kalendáriumi honfoglalás-narratíva

mint intertextuális játék

Az intertextualitás618, vagy másképpen szövegköziség kifejezés az irodalomtudományban

közel fél évszázados múltra tekint vissza, s a század első felének strukturalizmusát továbbépítő

poszstrukturalista irányzat egyik kulcsfogalmának tekinthető. Születése a 60-as évek derekára

tehető, s létrejöttét az a felismerés implikálta, amely a szubjektivitás illetve általában a

szubjektum önazonosságának megkérdőjeleződése révén elbizonytalanította az alkotói

individuumnak a romantikában gyökerező felfogását. Az irányzatról eddigi megjelent

legfontosabb magyar nyelvű tanulmánygyűjteményt szerkesztő Angyalosi Gergely

megfogalmazásában „egyszerre ingott meg a mű és a szerző státusa, amelynek rendíthetetlensége

több évszázad irodalmi gondolkodásának volt alapja”619 E felismerést egy másik is követte,

amelynek lényege, hogy minden egyes írott szöveg magában hordozza annak az irodalmi

614 Assmann, A. 1983.
615 A folklorisztika – az egyéb társadalomtudományok eredményeit integráló – önértelmezési kísérlete keretében
próbálta meg újradefiniálni a folklór fogalmát: Niedermüller 1987.
616 Keszeg Vilmos számos munkájában, például 1991, 1995, 1996, 1997.
617 Szegedy-Maszák 2005. Vö. Assmann, A. 1983.
618 Bővebben lásd a Helikon Irodalomtudományi Szemle 1996/1–2. számának tanulmányait.
619 Angyalosi 1996, 5.
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hagyománynak egyes elemeit, amelybe beleszületik, vagyis már létező szövegek támogatásával,

alapjain, illetve belőlük vett idézetek segítségével jön létre. Ennek értelmében tehát valamennyi

szöveg idézetekből álló gyűjteménynek tekinthető, így az írás nem egyéni alkotó munka, hanem

csupán transzformáció. Egyes irodalmi szövegek tudatosan élnek az elődök szövegeiből való

építkezés lehetőségével, illetve bizonyos korszakok illetve társadalmi szintek írott alkotásai

kifejezetten ezen elvárás jegyében születnek. (Gondolhatunk itt a humanista irodalom műfaj- és

témakötöttségére, valamint az antik minták e korszakban kötelező utánzásának szokására, vagy

akár a felvilágosodás-kori poétikai klasszisok kötelező jellegű iskolás literátusképzésére.)

Az intertextualitás fogalma e kontextusban kétféle módon is felhasználható: egyrészt

rávilágít arra, hogy írott szövegek egymáshoz való hasonlatossága nem egyedi s nem csupán a

populáris irodalomra jellemző, így segítheti a dolgozatban bemutatott folyamat megértését és

elfogadtatását. Másrészt azonban fenti jelenség részletes bemutatása hozzásegíthet az

intertextualitás fogalmának megértéséhez is, hiszen a XIX. század populáris irodalmának

honfoglalás-narratívái képletes példáját nyújtják a szövegköziségnek, annak, hogy minden egyes

szöveg szinte végtelen vonatkoztatási rendszerrel rendelkezve milyen sokféle korszak, társadalmi

és műveltségi réteg és hagyomány örökségét hordozhatja.

A kalendáriumok és ponyvák honfoglalási fejezetei, amennyiben irodalomként olvassuk

őket, irodalmi művek sajátos interpretációinak tekinthetőek, hiszen magukba olvasztják a

felvilágosodás, a reformkor és az 1848 utáni szépirodalom és tudományos írásbeliség számos

elemét és a folklór bizonyos formáit. Kiválogatván a tetszőleges elemeket, azokat saját ízlésük és

igényeik szerint alakítják és rendezik el. Eközben az egyes populáris nyomtatványok egymástól is

kölcsönözhetnek elemeket, megfogalmazásokat, ötleteket. Íly módon intertextuális kölcsönhatás

jön létre, hiszen az egyes kalendáriumi szövegek egymásra is „ráírnak”, egymás szövegeit

másolják, utánozzák. A plágium fogalmáról vajmi kevés ismeretük lévén az évtizedek alatt

csiszolódó korpuszt az egyes kiadók és szerzőik közös tulajdonnak tekintették. E kiadói

gyakorlatot Schenda szerint az indokolja, hogy a népi olvasóközönség elsősorban identitásának

megerősítését, s nem világképének szélesítését, ismereteinek gazdagítását várta olvasmányaitól.

Ezért statikusak a populáris irodalomban a „sztorik”, szüzsék, motívumok és hősök.620 A

változások térnyeréséhez sokkal hosszabb időre van szükség, mint a magas irodalomban. Ebben a

tekintetben is rokon jelenség a populáris irodalom a folklórral.

620 Schenda 19893 (1970), 326.
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Amennyiben azonban folklór felől közelítjük meg a populáris honfoglalás szövegkorpusz

egyes elemeit, hiszen bennük mindenkor megjelennek a folklór szüzséi és motívumai illetőleg

olyan alakzatok, amelyek erősen emlékeztetnek a folklór-szüzsékre és motívumokra, akkor

állandó elemkészlettel dolgozó, de variációkban létező, folklorisztikus hagyományként is

értelmezhetjük e szövegeket. Véges számú elemmel dolgoznak, amelyből végtelen számú

variánst képesek létrehozni. (A végtelen kifejezés ez esetben ironikusan is felfogható, hiszen nem

vagyunk teljesen tisztában a korabeli szövegek mennyiségi határaival, nem olvasva el

valamennyi, a korszakban megjelent ponyvát és kalendáriumot, illetőleg nem teljesen átlátva a

teljes populáris irodalmi korpuszt.)

4.7.3 A populáris honfoglalás-hagyomány

a nemzetteremtés és kulturális emlékezetkutatás nézőpontjából

A történelem és annak megélt, személyes, egyéni elképzelése között hatalmas szakadék

tátong. Szó volt róla a dolgozat egy korábbi szakaszában, hogy maga a hivatalos

történettudomány sem volt soha képes elszakadni a mitikus elbeszélésmód különböző

alakzataitól. A tudományág képviselői körében hatalmas sokkot okozott, amikor erre raébredtek.

Mára nem csupán a történelmi emlékezet, hanem az egyéni memoár, önéletírás, az egyén saját

identitásának konstruktív volta is nyilvánvaló.621 Nem csupán a közösség, hanem az egyén is

konstruálja saját múltját, emlékei cserépdarabkái segítségével újraépíti saját életét, identitását.

Komoly, nagy múltú, akár több évszázadot, sőt évezredet is áthidalni képes kulturális

örökség nem tud fennmaradni az írás segítsége nélkül. Az sem feltétlenül elegendő a

fennmaráshoz, ha az írás a szakrális mezőben létezik csupán, a papi rend kiváltsága, illetve ha

egy kalligrafikus rendszer túlságosan bonyolult, sőt különleges képességeket és tudást igénylő

ahhoz, hogy a társadalom valamennyi tagja elsajátíthassa és élhessen vele. Jan Assmann

kimutatta, hogy az ókori egyiptomi és zsidó hagyomány között az a különbség, hogy utóbbi olyan

betűírással rendelkezett, amely könnyen elsajátítható volt. Minden egyes kis közösségben – akár

családban – élt legalább egy olyan személy, aki ismerte a betűket, s miután a szent szövegek

olvasása a mindennapi liturgikus gyakorlatba is beépült, az írásbeliség egyszerre biztosította az

621 Gyáni 2000 (1999)a; 2000 (1999)b.
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egész hagyományrendszer, és ezen keresztül a közösség fennmaradását, valamint az ókorból

örökölt – részben folklorisztikus – szövegkorpusz átörökítését.622

A középkori kútfők rögzítő szerepe, majd a felvilágosodás forrásfeltáró, a reformkor

nemzetépítő és társadalmat egységesítő törekvései nélkül a magyar honfoglalás narratív

hagyományai sem hidalhattak volna át ezer esztendőt. E hosszú folyamat több lépcsőfokán is az

írott, sőt nyomtatott változatok biztosították e narratíva elemei számára mind a fennmaradást,

mind pedig az ismertséget.

A nemzet kulturális emlékezetét és örökségének hasznosítását tárgyaló tudományos

megközelítés napjainkban rendkívül termékeny irányzatnak számít Nyugat-Európában, az

Egyesült Államokban, Ausztráliában stb. Képviselői hatalmas tudásanyagot halmoztak fel az

utóbbi két-három évtizedben.623 Nálunk mostanában kezdődött meg e jelenségek fontosságának

felismerése, s a különböző társadalomtudományok is megkezdték saját lehetőségeiket feltárni a

témában. Ez a megközeltés módot teremt arra, hogy ugyanazon jelenség, nevezetesen a

nemzettudat és identitás alakításában résztvevő narratívák, hősök, mitikus konstrukciók

lenyomatát jelentő képeket és szövegeket azok társadalmi hovatartozásától függetlenül mind

egyként, egyazon jelenségegyüttes, az identitást alakító kulturális emlékezet részeként kezeljük.

Mint ilyenek tehát, függetlenül attól, hogy milyen esztétikai minőséget képviselnek, mennyire

értékelték őket saját korukban illetve milyen ítéletet alkot róluk az utókor, egy fontos társadalmi

és kulturális folyamat dokumentumai és magyarázói. Ily módon a korábbi megítélés nélkül, a

maguk teljességében válhatnak történeti kutatás tárgyává.

A XIX. századot a nemzetépítés korszakának szokás nevezni: ekkor került ugyanis sor

egyrészt a modern nemzetfogalom kialakítására, másrészt a társadalom valamennyi rétegének és

csoportjának (hazánkban beleértve ebbe a nemzetiségeket is) integrálására. Azt a nemzetet,

Benedict Anderson fogalmával „képzelt közösséget”624, amelynek egy állam és/vagy

nyelvközösség minden tagja integráns része, ez a korszak hozta létre. A történészek,

antropológusok körében a nemzetépítési folyamat kulturális aspektusának többféle elméleti

meghatározása él. Hobsbawm „kitalált hagyomány”-ról beszél, amely fogalom azt feltételezi,

hogy a nemzettudatot alakító kulturális hagyomány egyrészt mesterségesen konstruált, másrészt

622 Assmann, J. 1998 (1992).
623 A kutatási irány tudománytörténeti összefoglalását lásd Olick–Robbins 1999, a nemzeti identitásra vonatkozó
kutatások uo. 32–34.
624 Anderson, B. 1989.
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az egyes alkotóelemeit is tudatosan kellett megteremteni.625 Takáts József a hagyományteremtést

tárgyaló különböző elméleteket „konstruktivista” és „modernista”  kategóriákra osztotta.626 E

felosztás szerint tehát Hobsbawm és Anderson felfogása az előbbi, míg például Szűcs Jenőé

utóbbi kategóriába tartozik, a szintén e témával foglalkozó Niedermüller Péter pedig a kettő

között foglal helyet.627

Takáts felfogásában a konstrukciós folyamat fontos fázisát a kialakított/konstruált/feltalált

hagyomány szakralizálása, az elvallástalanodási folyamattal párhuzamosan újrafelépített „nemzet

templomának” szentséggel való felruházása jelenti.628 A nemzetépítésnek több szakasza, hosszas

alakulástörténete volt, amelyben kitüntetett szerep jutott a kultúra legkülönbözőbb

szegmenseinek, a vizualitásnak épp úgy, mint a narrativitásnak. Takáts összefoglalásának egyik

fontos eredménye továbbá, hogy a kulturális emlékezetkutatás fogalmába integrál olyan –

zömében néprajzosok és antropológusok által elvégzett – kutatási eredményeket, amelyek a

kulturális emlékezet fogalmának magyarországi megismertsége előtt, vagy attól függetlenül

láttak napvilágot, de annak felfogásával mindenképpen összeegyeztethetőek.

Gyáni Gábor a történelmi múlt XIX. századi megszerkesztését és szétterjesztését az

emlékezet eszközének nevezi, amely tárgyi formákban (is) testet ölt, hiszen, a helyek629, tárgyak,

emlékművek stb. az emlékezet felidézését segítik.630 A tárgyak alakítása mellett a tér

nemzetesítése és megszentelése is a folyamat része;631 továbbá a nemzetre jellemző tárgykultúra

kialakítása, viselkedésminták, öltözetek, ételek stb. is a nemzeti identitás kiépülésének állomásait

jelentik.632 Albert Réka és Zempléni András megfogalmazásában: „A nemzeti identitás egy olyan

közösségi mi- vagy öntudat, mely önmagát rendszeresen és módszeresen táplálja, és amely tudat

feltehetősen nem is létezne az állandó öntáplálás, valamint az önábrázolás eszközei nélkül.”633 A

különböző történeti diszciplínák nálunk is igyekeztek az egyes kulturális formák, művészeti ágak

625 Hobsbawm 1992 (1990).
626 Takáts 2005, 47.
627 Niedermüller 2002.
628 Takáts mindezt az irodalmi kultuszok szempontjából értékeli (2005).
629 Nora 1999.
630 Gyáni 2000 (1999)b, 82.
631 Holló 1996; Albert 2004. Továbbá érdekes a táj nemzetiesítése a XIX. század első felének irodalmi művei
segítségével. Szemléletes példáit hozza Kerényi 2002, 247–299.
632 Kisbán 1989; európai kitekintéssel: Fülemile 1998.
633 Albert–Zempléni 2002, 171–172. [Kiemelések tőlem. – M. É.]
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részvételét bemutatni olyan alkotások és jelenségek vizsgálatával, amelyek a nemzetépítés

folyamatában és a nemzeti identitás elterjesztésében kiemelkedő szerepet töltöttek be.634

Legfrissebben S. Varga Pál elemezte részletesen a nemzetről szóló tudományos diskurzus

segítségével a magyar irodalom és kísérőjelenségeinek XIX. századi történetét. Három szakaszt

különített el a nemzetépítés folyamatában: az államközösségi, az eredetközösségi és a

hagyományközösségi paradigmát. Az államközösségi hamar túlhaladottnak bizonyult, az

eredetközösségi rendszer azonban szilárdan tartotta magát, s párhuzamosan fejlődött a harmadik

szinttel, a hagyományközösségi nagyelbeszéléssel.635 Ha e rendszerbe szeretnénk illeszteni a fent

bemutatott populáris irodalmi jelenségeket, elmondhatjuk, hogy azok nem lépték meg a XIX.

századi nemzetépítési folyamatának minden egyes lépcsőfokát, s nagyjából megmaradtak a

középső szakasz, az eredetközösségi paradigma szintjén. A hagyományközösségi felfogás, amely

kiemelten támaszkodott a néphagyományra, paradox módon ekkor még nem vált a tömegek

számára készített nyomtatványok tudásának részévé. (A témának azonban jelentékeny XX.

századi története van.)636

Összességében a XIX. századi Magyarországon a nemzeti tudatot éltető, tápláló

hagyomány esetén kitalálásról, tehát valami teljességgel új dolog a célnak megfelelő

megalkotásáról nem lehetett szó, hiszen minden alapanyag készen állt hozzá, és évszázadok

hosszú során csiszolódott, épült be a konstrukcióba. A nemzetépítés kulturális „háttérfolyamata”,

kísérőjelensége csak a már létező elemekből (a nyelv analógiájára szavaiból, mondataiból) új

beszédmód megszerkesztését igényelte. Így a XIX. század második felére kialakult „kánon”, a

fennmaradó és tovább hagyományozható elemek tárháza már csak kiterjesztésre, szétszórásra

várt.

Fontos felhívni a figyelmet továbbá arra – s ez jelen dolgozat egyik konklúziója is –, hogy a

kulturális emlékezet szerveződésének és hagyományozódásának számos folklorisztikus aspektusa

van, amely egyrészt a folklorisztikai kutatások jövőbeni legitimitásának egyik letéteményese,

másrészt annak záloga is, hogy e diszciplína elfoglalhassa méltó helyét a többi

társadalomtudomány körében.

634 Pl. Hofer Tamás számos munkjában, pl. 1989.
635 S. Varga 2005.
636 Hofer 1987.
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4.8 Kései örökség – XIX. századi populáris honfoglalási elbeszélésmód megjelenése a XX–XXI.

század fordulóján

Mindez persze nem lenne annyira érdekes, ha nem volna kihatással a jelenre is, nem

fedeznénk fel nyomait napjainkban is. Meglepő élmény, amikor egy a XXI. század elején

megjelent kiadványból a száz-százötven évvel ezelőtti szövegek szemléletmódja,

gondolatmenetei köszönnek vissza. A XX–XXI. század önjelölt tudósai sokszor a XIX. század

végének ifjúsági- és népszerűsítő irodalmából, illetve még ennél is korábbi, a XIX. század

elejéről származó történeti, szépirodalmi munkákból összeszedegetett anyagukat a XIX. század

második felének kalendáriumíróihoz nagyon hasonló módszerrel válogatják ki és rendezik össze.

Ahogy a XIX. századi ponyvairodalom eposzait populáris hősepikának, ugyanolyan joggal

nevezhető e napjainkban virágzó, s számos formában megjelenő szövegegyüttest populáris

tudománynak. Azokat az írásműveknek sorolhatjuk e kategóriába, amelyek ugyan magukat

tudományosnak tekintik, de módszertani tekintetben és eredményeik vonatkozásában egyaránt –

tudatosan vállaltan – függetlenítik magukat a hivatalos, akadémikus tudomány eredményeitől és

módszereitől. Leginkább az anakronisztikus jelzővel illethetnénk módszertanukat, hiszen

előszeretettel nyúlnak vissza olyan munkákhoz, s kezelik evidenciaként őket, amelyek ugyan

valaha a tudományos élet csúcsteljesítményeit jelentették, mára azonban csak tudománytörténeti

kontextusban merülnek fel.

A populáris tudományosság jegyében született alkotások – szövegek, képek – többféle

módon is szolgálják a nagyközönség érdekeit, érdeklődését. Egyrészt azzal, hogy a hivatalos

tudománynál jóval követhetőbbek, egyszerűbb eszközökkel dolgoznak, s annál kevésbé bonyolult

összefüggéshálót állítva fel, lényegesen érthetőbbek. Másrészt, a hivatalos tudomány

népszerűtlennek ítélt eredményeinek cáfolatát nyújtják olvasóiknak, megnyugató megoldásokat

egyeseket aggasztó kérdésekre. Gondolhatunk itt arra, hogy amikor nem fogadják el a finnugor

nyelvrokonság tényét, illetőleg a magyarság honfoglalás előtti történelmének nagy részét, akkor

az eredet kérdésében szívesen nyúlnak vissza a hun teóriához (és más, még abszurdabbnak tűnő

nézetekhez, például a sumer-magyar azonosításhoz), amely ez esetben nem nyelvi, hanem

genetikus néprokonságot jelent. A félreértés általában abból fakad, hogy a finnugor-teória mögött

néprokonságot,  és  nem nyelvrokonságot tételeznek. Másrészt e szövegek néprajzi

problematikákat igyekeznek az eredet, és őstörténet sajátos elképzelésének bizonyításához
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felhasználni. A jelen néprajzi adataiból ezeréves vagy még régebbi állapotokra következtetnek

vissza, olyan – a hivatalos történetszemlélet felől nézve – módszertani tévesnek tekinthető

eljárások segítségével, amelyek már kihullottak a hivatalos tudományosság rostáján.

A populáris jelzőt két ok is indokolja: az egyik metodológiai, a másik történeti természetű.

Metodológiai azért, mert mint az előbb ismertettem, a történettudomány, régészet, egyetemes és

magyar néprajz (és még számos segéd- és részdiszciplína) eredményeinek, illetve az idők során

tudománytalannak minősített megfigyeléseinek felhasználásában a korai tudományosság és a

populáris irodalom eszközeit használják. Látszólag összeillő dolgokat kapcsolnak egybe,

népetimológiát használnak stb. E tekintetben erősen a XIX. század második felének populáris és

népszerűsítő írásbeliségéhez húznák. Populárisak továbbá azért, mert nem titkolt céljuk, hogy

népszerűek legyenek, minél több olvasóhoz jussanak el, legyenek minél érthetőbbek,

olvasmányosabbak, követhetőbbek. Joggal feltételezhetjük – bár ezt konkrét vizsgálatok,

statisztikák egyelőre nem támasztják alá –, hogy valóban lényegesen több olvasóhoz jutnak el,

mint a hivatalos tudományosság hasonló témájú eredményei. Ez utóbbi, mármint az olvasók és

eladott példányok számában kimutatható népszerűség mögött a szerzők részéről nem feltétlenül

állnak üzleti érdekek. Erre legfeljebb a munkáikat megjelentető kiadók részéről gondolhatunk,

bár az ő hozzáállásuk, véleményük nem igazán befolyásolhatja a szövegek létrejöttét. A szerzőket

az őszinte elhivatottság és a céljukba, tudásukba vetett hit inspirálja. Ez utóbbinak egyébként is

fontos szerepe van. Egyrész azért, mert mind témaválasztásuk tekintetében, mind pedig a

megközelítés mikéntjében nagy szerepet kap a vallásos motívum. Másrészt az egyes motívumok

összekapcsolásának indoka is legtöbbször az, hogy az alkotó erősen hisz abban, amit csinál,

illetve abban, hogy gondolatmenetei helyesek.

A populáris tudományosság számos ponton érintkezik a folklórral és a folklorisztikával.

Témáinak jelentős része a folklór köréből merít: néphit, népszokások, hiedelemlények, népi

vallásosság, összefoglaló elnevezéssel magyar mitológia tárgyából származik a legtöbb cikk,

tanulmány, amely magát így néprajzi szakmunkának, azaz folklorisztikának tételezi.

Felhasználnak továbbá recens folklóradatokat, olykor saját gyűjtéseket is, továbbá tetszés szerint

szemezgetnek a néprajztudomány eredményeiből, a történeti forrásokból, illetve archív

gyűjteményekből. A megjelenő elemeket: szüzséket, motívumokat, sztereotípiákat is gazdagon

variálják, akárcsak a XIX. századi kalendáriumok és ponyvanyomtatványok. Az egyes cikkek,

tanulmányok így tulajdonképpen egymás változatainak tekinthetők, hisz mondanivalójuk, illetve
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annak elemkészlete sok ponton találkozik egymással. A magyar őstörténet mondai és mitikus

elemeinek száma ugyanis véges, kevés lehetőséget biztosít – kellően gazdag fantázia nélkül – a

továbbgondolásra. Mitikusak e szövegek más szempontokból is: téren és időn kívül állnak, mert

tudomást sem véve a változás tényéről, ezeréves vagy annak tételezett adatokat kapcsolnak

recens folklóradatokhoz. Nem veszik figyelembe, hogy a kultúra változása során abban olyan

átalakulások mehettek végbe, amelyek teljesen átalakították az egyes elemeknek a rendszerben

elfoglalt helyét, vagy funkcióját. Időn kívüliségük tényét támasztja alá az is, hogy nem ismerve a

forráskritika szabályait és eredményeit, teljesen reflektálatlanul kezelik forrásaik anyagát, és nem

téve különbséget mítosz és történelem között (ez azért sokszor a hivatalos történészeknek sem

sikerül, lásd Hyden White véleményét a „történelem terhé”-ről) hivatkozás, mindenféle adatból

egyöntetűen mitikus narratívát, vagy ahhoz igen közel állót gyártanak.

E nemhivatalos tudományosságnak napjainkban számos orgánuma és fóruma létezik,

kiemelt szerzői író-olvasó találkozókon, felolvasóesteken, sőt rádió- és televízióműsorok

résztvevőiként népszerűsítik nézeteiket. Több jeles képviselőjük is a hivatalos tudományosság

berkeit elhagyva vált azzá, ami, vagyis az akadémikus tudomány által eretneknek bélyegzett

„tudomány papjává”. Több neves művész, közéleti ember is nyíltan vállalja csatlakozását a

mozgalomhoz, amelynek tagjai egyesületeket alapítanak, polgári kezdeményezésre, adományok

segítségével épületeket, köztéri szobrokat stb. hoznak létre, kielégítve ezzel az emberek

mítoszéhségét, tudásszomját, múlt iránti romantikáját, nosztalgiáját.

A populáris tudománynak nevezett jelenség bemutatásánál, akárcsak korábban, igyekszem

távol maradni a vizsgált szövegek esztétikai vagy tudományos értékére vonatkozó ítéletektől. A

jelenséget természetesnek tartom, modern társadalmak, kisebb közösségek sajátos identitáskereső

tevékenységének, amely az értelmiségi magatartás szélesebb társadalmi bázison való követésének

sajátos eredménye. Elítélni talán nem volna helyes (még akkor sem, ha időnként a hivatalos

tudomány elleni támadásként is értelmeződik), megismerni, megérteni azonban mindenképpen

szükségszerű és aktuális. Itt elsősorban művelődéstörténeti vonatkoztathatósági körére kerül némi

reflektorfény, társadalmi, – sőt politikai – vonatkozásait ezúttal nincs mód tárgyalni, de mint

fontos kutatási irány, szükségesnek tartanám ezen aspektusok feltárását is.637 A téveszmék

legfőbb sajátossága, hogy eloszlathatatlanok, terjedésük, létmódjuk éppúgy kutatási területe lehet

a folklorisztikának, mint a néphit vagy a népszokások.
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A következőkben szemelvényeket közlök egy nemrégiben megjelent tanulmánykötet két

rövid esszéjéből. Ezen a ponton talán szükségtelen külön elmagyarázni, hogy miért.

Hitem és tudásom szerint népünk ősidőktől egyetlen Istent hitt teremtőjének. Tőle várta és kapta a

törvényt is, amely életét igazította; és messzemúltból ismeri az Istenszülő Asszonyt, akit

Boldogasszonynak nevezett, aki kereszténnyé vált népünknél „kozmikus parancsra” a Fény-Krisztust

világra szülő Mária lett.

A fent elmondottak fényében magyarázatra sem szorul, hogy az egyistenhit a magyarság

ősvallásának tételezése milyen forrásokra vezethető vissza – a napisten-fényistenség analógia

szintén évszázados tradíciót hordoz. A XIX–XX. század fordulójának néprajzi kutatásában

kitüntetett szerepe volt a Boldogasszony-Mária azonosításnak, például Kálmány Lajos

munkásságában. (Erre a fenti szöveg maga is hivatkozik.)638

Népünk Szent Lászlót tartja keresztelőnknek. Ő az, aki a csodaszarvast, a „pogány” magyarság

fényes állatát angyalnak nevezi a mogyoródi dombon testvére, I. Géza előtt: „Bizony nem szarvas volt ez,

hanem Isten angyala.”

[...]

A magyarság „életvezető” fényes állata egyszerre szarvas és madár. Számos pásztorfaragásunk

mustráján, s néhány mennyezetkazettánkon a szarvas agancsán vagy hátán madár látható. Feltehetően a

madár az a közvetítő, aki föntről lefelé, az Égből a Földre hozza a Teremtő időszerű parancsát; a szarvas

pedig  az,  aki  befogad  és  cselekszik,  s  aki  lentről  fölfelé  közvetít.  Álmos  fejedelmünk  anyja  Emese  a

csodaszarvasunkba testesült fényt szomjazó nőség, aki méhébe fogadta a madár (a Turul) közvetítette

üzenetet, a magot; s fia, Álmos révén az Arpád-házi [sic!] dicső és szent királyaink ősanyja. A magot hozó

madár és szarvas násza az ún. állatküzdelem összetett jele a szkítáktól napjainkig folyamatosan

fönnmaradt.

Falusi népünk archaikus imádságában a „se nem kicsi, se nem nagy madár, amely éppen akkora,

hogy az Eget a Földdel összeköti” – a szarvashoz hasonlóan kap új tartalmat, alakul át…639

Íme, a madár és a szarvas, a Turul és Emese násza!… A Krisztus születése előtt kialakult

Boldogasszony képünk Emese madártól való magot fogadásával népünknek Máriát, az Istenszülő asszonyt

637 A nyelvhasonlítással kapcsolatos téveszmékről a nyelvrokonsággal kapcsolatos nézetek történetének kutatója,
Hegedűs József részletesen értekezett, művére e dolgozatban is többször hivatkoztam (Hegedűs 2003).
638 Vö. Pócs 2006 (oldalszám nélkül). A kéziratos cikket a szerző engedélyével idézem.
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előlegezte. Boldogasszonyunk, mert annak „kozmikus ideje” érkezett, Máriává lett. Népünknek, s a

pápának Szent Gellért ajánlotta, hogy őshitünk Boldogasszonyában Mária tiszteltessék, a magyaroknak és

a világnak Nagyasszonya (Mária a mi Boldogasszony képünk által válhatott a világ Nagyasszonyává!)

Csak Szent Gellért püspök tehette ezt. Ő, aki hétesztendős korában súlyosan megbetegedettt, s szülei

szerzetes ruhába öltöztették, vagyis Istennek és a bencés rend szerzeteseinek oltalmába ajánlották.640

639 V. Molnár 2001, 71.
640 V. Molnár 2001, 73.
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Zárógondolatok

A fentiekben bemutattam azt a hosszú és bonyolult folyamatot, amelynek során a középkor

századai által írott formában megőrződött honfoglalás narratívumok a felvilágosodás illetve a

hosszú XIX. század során felszínre kerültek, majd a társadalom és művelődés vezető rétegei és

csoportjai segítségével újból használatosakká váltak. A feltárás hátterében a felvilágosodás

totalitásra törekvő történettudománya, az újrahasznosítási folyamatban pedig a modern

nemzetfogalom kialakulása állt, amelynek keretében a művelődési elit törekedett a társadalom

valamennyi rétegének egységes gondolati közösségbe, nemzetbe való integrálására. A XIX.

századi nemzetépítés művelődési programjának tengelyében a literátus értelmiség számára a

hősepika állott, amely egyszerre szolgálta volna a társadalmi és műveltségi integráció céljait. A

XIX. század közepétől az irodalmi élet eredetközösségi paradigmáját a hagyományközösségi

paradigma váltotta fel, amely az „ősi” letéteményesének tartott paraszti kultúra felől próbálta

megújítani és egységesíteni a magyar művelődést, ezt az utókor irodalmi népiességnek nevezi.

Ehhez az immár népi alapokon álló, tehát a nép számára is elfogadható eposzt tartották volna

ideálisnak, amely egyszerre származik a népi tudatból, emellett táplálni képes azt. Az elit

értelmiségnek azonban nem volt koncepciója arra, hogy a népi alapokon álló nemzeti eposzt

miképpen lehetne átadni a megnemesíteni kívánt parasztságnak, így – és számos más okból is – a

terv szükségképpen kudarcot vallott.

Az elitréteg elveit a nép nevelésére irányuló törekvésekkel, igényekkel együtt a reformkor

évtizedei során a megélénkülő irodalmi élet és sajtó segítségével a középosztály is magáévá tette.

A XIX. század második harmadától népnevelő tömegkiadványok, elsősorban a hagyományos

kora újkori keretek közül kilépő úgynevezett népművelő kalendáriumok, nemes ponyvák

segítségével próbálták terjeszteni az új művelődési eszményeket, a reformkor utolsó évtizedeiben

még elsősorban a középosztály többi képviselője felé.

A XIX. század derekától a hagyományos életformát folytató parasztság egyre nyitottabbá,

befogadóbbá vált az újra. A jobbágyfelszabadítást követően a hagyományos keretek közül

mindinkább kiszakadó, életmódját, világképét, anyagi és szellemi kultúráját tekintve egyaránt

fokozatosan polgárosodni kezdő parasztság intenzíven vált olvasóvá. A kapitalizálódó

nyomdaipar hamar fölismerte az olvasók millióinak meghódításában rejlő lehetőséget, s a
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korábban elsősorban a középosztályok számára készített nyomtatványok, a ponyvák és

kalendáriumok arculatát néhány kiadó igyekezett a paraszság igényeihez igazítani. A paraszti

igényekről azonban kevés ismeretük lévén, azt az elit elvárások és az üzleti célok kettősségében

ragadták meg. Az így létrejövő új kiadványtípusok kezdettől napirendjükre tűzték a népművelési

eszmények terjesztését is. Ebben fontos helyet foglalt el a paraszság társadalmi, történelmi

ismeretekkel való ellátása, amelynek tengelyében az önazonosságot leginkább segítő nemzeti

eredetnarratívák álltak. A folyamathoz a korabeli kalendáriumkiadás különböző karakterű

kiadványtípusai is csatlakoztak, hiszen a szabadságharcot követő évtizedek populáris

nyomtatványainak arculata rendkívül sokféle volt, de a téma a legkülönfélébb populáris

nyomtatványokon virágzott. A 48-as forradalmat követően megjelenő parasztkalendáriumok

történelmi fejezeteinek matériáját elsősorban a korábbi évtizedek kalendáriumi hagyományai

határozták meg, amelybe a korszak vezető íróinak művei, illetve azok bizonyos szemléletmódbeli

újításai integrálódtak. A ponyvákon, kalendárumokon megelevenedő történelemkép mitikus

jellegű volt, s e tekintetben nem nagyon tért el az irodalmi elit által preferált modelltől, amely

továbbra is a kissé anakronisztikus világszemléletű eposzban látta a nemzeti irodalom

megkoronázásának lehetőségét. Éppen ezért talán nem tekinthetünk túlzottan negatív

előítéletekkel a 48-as forradalom és az I. világháború közötti időszak populáris irodalmi

termékeinek történelemképére, amely nem tett mást, csak az elit felől érkező elvárásoknak

megfelelően popularizálta a XIX. század nemzeti hősköltészetének legfontosabb szüzséit,

motívumait. Ezekből egy viszonylag egységesnek tekinthető narratív hálózatot alakított ki,

amelyet a populáris olvasmányok hagyományozódási szabályainak megfelelően az egyes

kiadványok variáltak. Ezzel két szempontból is folklorisztikus jelenség keletkezett: egyrészt a

ponyvákon megjelenő, honfoglalással kapcsolatos szövegek egy – a XVIII. század végéig

érvényben lévő nemesi nemzettudat alapjain álló – mitikus történelemképet közvetítettek a

parasztság felé, másrészt az számos variánsban létezve önmagában is folklorisztikus

természetűvé lett.

A XIX. század második felében kikristályosodó másodlagos mitologikus konstrukció a

közoktatás olvasmányanyagaiban, valamint az ismeretterjesztő és népszerűsítő irodalomban is

továbbhagyományozódott, s napjainkig érezteti hatását. Feltételezhetjük, hogy ezeknek az

olvasmányoknak a hatására terjedhettek el a későparaszti szájhagyományban a középkorból írott

formában hagyományozódó honfoglalásról szóló mondák és a huntörténetek.
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Dolgozatom nem pusztán az előbbiekben bemutatott gondolatmenet bizonyítására szolgáló

adatbázis, hanem egyben a folklorisztika történeti paradigmájára tett megújítási kísérlet. Ennek

során az évszázados múltra visszatekintő eredetkérdés felfüggesztését és egy új gondolatmenet, a

kulturális emlékezet és a történelmi tudat összefüggései problematikájának bevezetését végezve

el, a nemzetépítés folyamatának narratív aspektusai, s annak folklorisztikus összetevői sejlettek

fel.

A dolgozat keretét szándékosan a XIX. század társadalomtörténeti szempontból

legfontosabb orgánuma, a ponyva- és kalendáriumirodalom adja. A később, a XIX. század utolsó

harmadában erőre kapó médiumok: a tankönyvek, a népszerűsítő irodalom csak villanásszerűen

kerülhetnek bemutatásra. Teljesen kimarad azonban a vizsgálatból a szintén a század végén

felvirágzó tömegsajtó, a populáris nyomtatványok mellett a korszak másik legnépszerűbb

orgánumát jelentő színes, szórakoztatva oktató hetilapok sora. Akárcsak a két világháború közti

időszak politikai és civil csoportosulásai által alkotott honfoglalási témájú szövegek és képek,

amelyek a XIX. században kikristályosodott rendszert fejlesztették tovább. A rendszerváltás utáni

Magyarországon újra népszerű lett a téma, amely immáron a XX. századi fejleményekből is

építkezhetett. Utóbbi irányokba való kutatásokkal kiegészülve e munka valódi monográfiává

nőhetne. Ez azonban újabb hosszú évek kitartó anyagfeltáró munkáját igényelné, amely a jövő

feladata lesz.



223

Bibliográfia

ALBERT Réka
2004 „Te a magyarnak képe vagy, nagy rónaságunk!”, avagy a nemzeti tér táji reprezentációja. In

Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén.
Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. I. Budapest,
L’Harmattan. 81–97.

ALBERT Réka – ZEMPLÉNI András
2002 A nemzeti identitás sajátosságairól. In Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi öniseret és

nemzeti önazonosság Közép-Európában. Budapest, Teleki László Alapítvány. 167–
176.

ANDERSON, Benedict
1989 Képzelt közösségek: megjegyzések a nacionalizmus eredetéről és terjedelméről. Janus, VI.

3–12.
ANDERSON, Patricia
1991 The Printed Image and the Transformation of Popular Culture 1790–1860. Oxford,

Clarendon Press.
ANGYALOSI Gergely
1996 Az intertextualitás kalandja. Helikon Irodalomtudományi Szemle, XLII. 3–9.
ANONYMUS [P. Dictus Magister]
1999 [Gesta Hungarorum.] A magyarok cselekedetei. Fordította Veszprémy László. Budapest,

Osiris. [Egy kötetben Kézai Simon azonos című művével]
ANTALÓCZI Lajos
1986 Az Egri Nyomda Rt. története 1886–1949. Eger.
ASSMANN, Aleida
1983 Schriftliche Folklore. Zur Entstehung und Funktion eines Überlieferungstyps. In Aleida

Assmann – Jan Assmann (Hrsg.): Schrift und Gedächtnis. München, Fink. 175–193.
ASSMANN, Jan
1998 (1992) A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai

magaskultúrákban. Fordította Hidas Zoltán. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó.
BABOS István
2003 A három muzsikus cigány. B. I. meséi. Babócsai cigány mesék. Gyűjtötte és a bevezetőt írta

Szuhay Péter. Kísérőtanulmány: Görög-Karády Veronika. Utószó és jegyzetek:
Benedek Katalin. Szerkesztette: Fazekas Zsuzsa. Budapest, Európai Folklór Intézet –
L’Harmattan Kiadó.

BÁLINT Sándor
1975 Tombácz Mihály meséi. /Új Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII./ Budapest, Akadémiai

Kiadó.
BALOGH István
1965 A paraszti művelődés. In uő (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus

korában 1848–1914. Tanulmányok. II. Budapest, Akadémiai Kiadó. 487–564.
BÁN Imre
1964 Bevezetés. Debreceni diákirodalom a XVIII–XIX. század fordulóján. In: Bán Imre – Julow

Viktor: Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Budapest, Akadémia
Kiadó. 5–19.



224

BÁN Imre – JULOW Viktor
1964 Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Budapest, Akadémia Kiadó.
BASICS Beatrix
1981 A magyar történelemábrázolás problémái (1848–1967). Folia Historica, 10. 45–81.
1996 A nemzettudat változása a magyar történelmi festészetben és grafikában 1848–1849 után. In

Hofer Tamás (szerk.): Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei.
Budapest, Néprajzi Múzeum – Balassi Kiadó. 143–154.

BAYER, Joseph
1904 Adalékok a magyar ponyvairodalom történetéhez. Egyetemes Philológiai Közlöny, XXVIII.

467–470.
BÉKÉS István
1966 Magyar ponyva pitaval. Budapest, Minerva.
[BENCÉDI] SZÉKELY István
1960 Cronica ez világnak jeles dolgairól 1557. Hasonmás kiadás. Sajtó alá rendezte Gerézdi

Rabán. Budapest.
BENDA Kálmán
1977 Az iskolázás és az írnitudás a dunántúli parasztság körében az 1770-es években. Somogy

megye múltjából. Levéltári évkönyv. 123–133.
1978a Magyarország a XVIII–XIX. század fordulóján. In uő: Emberbarát vagy hazafi?

Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből. Budapest,
Gondolat. 13–63.

1978b A felvilágosodás és a paraszti műveltség Magyarországon. Uo. 287–305.
1978c A debreceni nyomda és a magyar paraszti műveltség. Uo. 426–441.
1988 Magyar paraszti műveltség a XVIII. században. In Hopp Lajos – Küllős Imola – Voigt

Vilmos (szerk.): A megváltozott hagyomány. Folklór, irodalom, művelődés a XVIII.
századi Magyarországon. Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézete – ELTE
Folklore Tanszék. 103–110.

BENEDEK Elek
1894–1896 Magyar mese- és mondavilág. I–V. Budapest, Athenaeum Rt.
1898 A magyar nép múltja és jelene. Első kötet. A szolgaságtól a szabadságig. Budapest, az

Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadása.
BENEDEK Katalin
1988 Bevezető. In MNK 7B: 11–47.
1989 A trufák és anekdoták befejező részének szereplői és attribútumai. In MNK 7C, 13–34.
1991 Polgári mesekönyvek parasztságképe (Magyar mese és mondavilág. Ezer év meseköltése.

Meséli Benedek Elek.) In Hofer Tamás (szerk.): Népi kultúra és nemzettudat.
Budapest, Magyarságkutató Intézet. 135–142.

2003 Ponyvamesék és obszcén tréfák Babos István mesekincsében. In Babos 2003, 415–424.
BERECZKY János
2003 Az alkalmazkodó pontozott ritmus megjelenése népzenénkben. In Richter Pál – Rudasné

Bajcsay Márta (szerk.): Zenetudományi Dolgozatok 2003. Tanulmányok az MTA
Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. II. Budapest, MTA
Zenetudományi Intézet. 411–454.

BERZE NAGY János
1927 A csodaszarvas mondája. Ethnographia, XXXVIII. 65–80, 145–164.
BEÖTHY Zsolt
1900 A magyar irodalom kis-tükre. Második, bővített kiadás. Budapest, Athenaeum Rt.



225

BÍRÓ Ferenc
20034 (1994) A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, Balassi.
BISZTRAY Gyula
1976 (1948) Népnevelő irodalmunk és a ponyva. In uő: Könyvek között egy életen át. Budapest,

Szépirodalmi. 99–134.
BITTERLI, Urs
1982 „Vadak” és „civilizáltak”. Az európai–tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete.

Fordította Bendl Júlia. Budapest, Gondolat.
BÓNA István
1993 Valóság és mitikus torzkép. Attila. Rubicon, XXX. 6. sz. 4–10, 11–22. .
http://www.mult-kor.hu/rubicon/cikk.php?id=403&page=11&ev=1993&szam=
BONFINI, Antonio
1995 A magyar történelem tizedei. Fordította Kulcsár Péter. Budapest, Balassi Kiadó.
BONYHÁDI Benjámin
1859 Miként és miért kell népünket olvasásra szoktatni. Vasárnapi Újság, 17. sz. 196–198; 19.

sz. 222–223.
BORBÉLY Mihály
1942 A ponyva, az író és az olvasó. Társadalomtudomány, XXII. 363–384.
BORBÉLY Szilárd
2003? Horvát István és Vörösmarty Mihály: történeti és irodalmi fikció találkozása. In Takáts

József (szerk.): Vörösmarty és a romantika. Pécs–Budapes, Művészetek Háza –
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. 111–128.

BORSA Gedeon
1978 A magyar csízió kialakulásának története. OSZK évkönyve 1974–1975, 264–347.
1994 Magyarország számára nyomott naptárak a Mohács előtti évekből. Magyar Könyvszemle,

CXVIII. 187–193.
BÖNGÉRFI János
1891 Vezérlőkönyv az elemi iskolai történettanításhoz. Tanitójelöltek, tanitók, nevelők és

hitoktatók részére. Budapest, Markovits és Garai könyvnyomdája.
1894a A gyermek, az ifjusági és a népies irodalomról. Irta  és  a  Magyar  Paedagogiai  Társaság

1893. februárhó 18-án tartott rendes felolvasó ülésén előadta B. J. a Magyar
Paedagogiai Társaság rendes tagja. Budapest, Lampel R.

1894b A vitéz magyar fejedelmek szép históriája. Budapest, Nyomtatja és kiadja Rózsa Kálmán
és neje (ezelőtt Bucsánszky A.)

1894c Néhány Árpádházbeli magyar király tanulságos históriája. /A Magyar Nemzet Históriája
7./ Budapest, Nyomtatja és kiadja Rózsa Kálmán és neje (ezelőtt Bucsánszky A.)

1898 Magyar mondák az Árpádok korából. Az ifjúság számára elbeszéli Böngérfi János. /Ifjúsági
Könyvtár 5./ Pozsony – Budapest, kiadja Stampfel Károly.

1909 Históriák az ősmagyarokról. /A Magyar Nemzet Históriája 1./ Budapest, Nyomtatja és
kiadja Rózsa Kálmán és neje (ezelőtt Bucsánszky A.)

1929–1930 Hun és magyar hősmondakör. 1. Hun hősmondakör. 2. Király-mondakör.
[Költemények] Budapest, szerzői kiadás.

1935 Legendás magyar mult. A hun-magyar hősmondakör folytatása. 3. Verseskönyv. Budapest,
Kókai.

BÖNGÉRFI János – REŐTHY Vladimir
1912 A magyar nemzet története. Polgári fiuiskolák 3. osztálya számára. Budapest, Lampel.
BÖNGÉRFI János – TOLNAI Lajos



226

1898 A világ története. Polgári iskolák számára. Budapest, Wodianer és fia.
1901 A magyar nemzet története. Polgári fiú- és leányiskolák, valamint felsőbb leányiskolák

számára. Budapest.
BREDNICH, Rolf W.
2002 Where They Originated. Some Contemporary Legends and Their Literary Origins.

Folklore, Vol. 20. 8–16. (http://www.folklore.ee/folklore/)
BRIGGS, Asa - BURKE, Peter
2004 A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Budapest, Napvilág Kiadó.
BRUNOLD-BIGLER, Ursula
1978 Jakob Stutz’ (1801–1877) Autobiographie „Sieben mal sieben Jahre aus meinem Leben” als

Quelle „populärer Lesestoffe” im 19. Jahrhundert. Schweizerisches Archiv für
Volkskunde, LXXV. 28–42.

BRUNOLD-BIGLER, Ursula – BAUSINGER, Hermann (szerk.)
1995 Hören, Sagen, Lesen, Lernen. Bausteine zu einer Geschichte der kommunikativen Kultur.

Festschrift für Rudolf Schenda zum 65. Geburtstag. Bern – Berlin – Frankfurt/M. –
New York – Paris – Wien, Peter Lang.

BURKE, Peter
1984 A populáris kultúra a történettudomány és az etnológia mezsgyéjén. Ethnographia, XCV.

362–373.
1991 Népi kultúra a kora-újkori Európában. Budapest, Századvég – Hajnal István Kör.
BUZINKAY Géza
1983 Borsszem Jankó és társai. Magyar élclapok és karikatúráik a XIX. század második felében.

Budapest, Corvina.
CENNERNÉ WILHELMB Gizella
1981 A történeti festészet ábrázolási típusai. In Szabó Júlia – Széphegyi F. György (szerk.):

Művészet Magyarországon 1830–1870. Katalógus. I–II. Budapest, MTA
Művészettörténeti Kutatócsoport. 43–56.

1988a A „Mausoleum” metszetei után festett vezérsorozat. In Buzási Enikő (szerk.): Főúri
ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból. Kiállítás a Magyar
Nemzeti Galériában. Katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. 72–73.

1988b Portrék az Esterházyak „Trophaeum”-ából. In Buzási Enikő (szerk.): Főúri ősgalériák,
családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból. Kiállítás a Magyar Nemzeti
Galériában. Katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. 74–77.

1996 Grafikus portrésorozatok Kelet és Nyugat között. In Hofer Tamás (szerk.): Magyarok Kelet
és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei. Budapest, Néprajzi Múzeum – Balassi
Kiadó. 123–133.

CHARTIER, Roger
1987 The Cultural Uses of Print in Early Modern France. Princeton, Princeton University Press.
2000 „Népi” olvasók, „népszerű” olvasmányok a reneszánsztól a klasszicizmusig. In Guglielmo

Cavallo – Roger Chartier (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban.
Budapest, Balassi Kiadó. 305–320.

COCCHIARA, Giuseppe
1965 (1961) Az örök vadember. Fordította László János. Budapest, Akadémiai Kiadó.
CORNIDES Dániel
1971 Értekezés a régi magyarok vallásáról. Fordította K. Nagy Ilona. In Az ősi magyar hitvilág.

Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII–XIX. századi művekből.
Szerkesztette: Diószegi Vilmos. Budapest, Gondolat Kiadó. 17–32.



227

CSÁSZTVAY Tünde
1997 A Hét bagoly esete a magyar irodalomban. Budapesti Negyed, XVI–XVII. 243–264.
CSEH Mária (szerk.)
2002 A Nemzeti Könyvtár Kisnyomtatványtára. – The Small-Print Collection of the National

Széchényi Library. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó.
CSERBÁK András
1988 Kalendárium-típusok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. /Néprajzi Közlemények 29./

Budapest, Múzsák.
CSILLÉRY Klára, K.
1971 A magyar népi grafika. Néprajzi Értesítő, LIII. 63–82.
CSOKONAI VITÉZ Mihály
2002 Költemények. [Kritikai kiadás.] Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket

írta Szilágyi Ferenc. Budapest, Akadémiai Kiadó.
CZUCZOR Gergely
1858 Czuczor Gergely költeményei. I–III. Pest, Heckenast Gusztáv által.
DALLOS Edina
2003 Adalékok a fehérló monda értelmezéséhez. Ethnographia, CXI. 127–146.
DANKÓ Imre
1973 A magyar vásárok funkciói. A Hajdúsági Múzeum évkönyve I. 155–167.
1992 Régi vásáraink világa. Debrecen. /Folklór és etnográfia 71./
DÁVIDHÁZI Péter
19942 (1992) Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Budapest, Argumentum Kiadó.
1998 A nemzeti nagyelbeszélés újjászületése. A narratív identitás műfajvándorlása irodalomtól

tudományig. Alföld, L. 61–77.
1999a A magyar irodalomtudomány Beöthy kis-tükrében. In Szajbély Mihály (szerk.): Mesterek,

tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hatvanéves Csetri Lajos tiszteletére. Budapest,
Magvető. 523–540.

1999b Abstammungsmythen in der ungarischen Literaturgeschichtsschreibung. In Eva Behring –
Ludwig Richter – Wolfgang F. Schwarz (Hrsg.): Geschichtliche Mythen in der
Literaturen und Kulturen Ostmittel- und Südosteuropas. Stuttgart, Steiner. 347–356.

2000 Eredetmonda monográfiában elbeszélve. In Takáts József (szerk.): Magyar irodalmi
kánonok a XIX. században. Budapest, Kijárat. 101–123.

2001a A nemzet mint res ficta et picta keletkezéséhez. („Párducos Árpád” és „eleink” útja a
költészettől a történetiségig.) Holmi, XIII. 428–439.

2001b „Édes eleink” útja „ditső Honnyunk” „boldog földjére”. A nemzetképviselet költői nyelve
Virág Benedek és Horvát István történetírásában. In Kiczenk Judit – Thimár Attila
(szerk.): A XIX. század vonzásában. Tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére.
Piliscsaba, PPKE BTK. /Pázmány Irodalmi Műhely 3./ 39–51.

2004 Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Budapest,
Akadémiai Kiadó – Universitas Kiadó.

DEMÉNY István Pál
1996 A honfoglalás előtti szóbeli hősi epika. Ethnographia, CVII. 159–166.
2002 A magyar szóbeli hősi epika. Budapest, Európai Folklór Intézet.
DEMÉNY Lajos
1991 Mítoszok és valóság – a székely nemzeti tudat történelmi háttere. Magyar Tudomány, XLII.

1309–1320.
DÉGH Linda



228

1946–47 Népmese és ponyva. Magyar Nyelvőr, LXX. 68–72, 143–147; LXXI. 43–45, 88–92.
1948 Adatok a magyar parasztság irodalmi életéhez. In Magyar századok. Irodalmi műveltségünk

történetéhez. (Horváth János emlékkönyv.) Budapest. 299–315.
1962 Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft. Berlin, Akademie Verlag.
2001 Legend and Belief. Dialectics of a Folklore Genre. Bloomington and Indianapolis, Indiana

University Press.
DIÓSZEGI Vilmos
1971 Előszó. In: Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII–XIX.

századi művekből. Szerkesztette [és az összekötő szövegeket írta]: Diószegi Vilmos.
Budapest, Gondolat Kiadó. 5–12.

1972 Sebestyén Gyula. Budapest, Akadémiai Kiadó.
DIÓSZEGI Vilmos (szerk., [előszavak])
1971 Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII–XIX. századi

művekből. Szerkesztette: Diószegi Vilmos. Budapest, Gondolat Kiadó.
DOBOS Ilona
1971a Parasztság és nemzeti érzés. Valóság, VII. 47–53.
1971b Tarcal története a szóhagyományban. Budapest, Akadémiai Kiadó.
1974 Történeti mondáink legkorábbi rétege. Kandidátusi értekezés. Kézirat. In MTA Kézirattár,

Budapest.
1986 Paraszti szájhagyomány, városi szóbeliség. Budapest, Gondolat Kiadó.
DOMINKOVITS Péter
2002 Az írásbeliség szerepe egy XVII. századi eleji mezőváros (Szombathely) jogéletében. Acta

Papensia, 1-2, 39-60.
DOMOKOS Mariann
2005 Népi írásbeliség a technika korában, avagy az sms mint folklórszöveg. Egy ifjúságkutatás

folklorisztikai  tanulságai.  In  Gulyás  Judit  –  Tóth  Arnold  (szerk.): Mindenes
Gyűjtemény. II. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. /Artes Populares 21./
Budapest. ELTE Folklore Tanszék. 289–312.

2006a Adatok a Magyar Mythologia recepció-történetéhez. Kandra Kabos művének fogadtatása
a korabeli sajtótermékek tükrében. Előadás. Elhangzott a Kandra Kabos halálának
centenáriuma alkalmából megrendezésre került tudományos emlékülésen Egerben.
Kézirat.

2006b Ponyván megjelent népmesék szöveggenealógiája és kapcsolatuk Ipolyi Arnolddal. (Mesék
a mosonmagyaróvári Czéh Sándor nyomdájából: Vas Laczi és a három sárkányról, A
kakaskáról és tyúkocskáról, A jávorfa furulyáról, A halál mint keresztapa.). Kézirat.

DÖMÖTÖR Ákos
1975 Jegyzetek. In Bálint 1975. 688–707.
DÖMÖTÖR Tekla
1958 Árpádházi Imre herceg és a csodarszarvas-monda. Filológiai Közlöny, IV. 317–323.
1984 Szájhagyomány és írásbeliség a középkori epikában Magyarországon. In Székely György

(szerk.): Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. /Memoria Saeculorum
Hungariae 4./ Budapest, Akadémiai Kiadó. 147–157.

DUGONICS András
2002 (1788, 1791, 1805) Etelka, egy igen ritka magyar kis-asszony Világos-váratt, Árpád és

Zoltán fejedelmeink ideikben. [Hasonmás és kritikai kiadás.] Sajtó alá rendezte Penke
Olga. Debrecen, Csokonai.

DUKKON Ágnes



229

1979 Tótfalusi Kis Miklós naptárai. Irodalomtörténeti Közlemények, XXXII. 52–61.
1988 A kalendárium művelődéstörténeti jelentősége a XVII–XVIII. század fordulójáig. In Hopp

Lajos – Küllős Imola – Voigt Vilmos (szerk.): A megváltozott hagyomány. Folklór,
irodalom, művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, MTA
Irodalomtudományi Intézete – ELTE Folklore Tanszék. 295–311.

1992 Asztrológia és keresztény hit a régi kalendáriumokban. Irodalomtörténeti Közlemények,
XCVI. 594–606.

2000 Historische deutschsprachige Kalender in Regionen von Ungarn im 17. Jahrhundert. In
Astrid Blome (Hrsg.): Zeitung, Zeitschrift, Intelligenzblatt und Kalender. Beiträge zur
historischen Presseforschung. Bremen. 237–245.

2002 A tanítás és a szórakoztatás szempontjai a XVII. századi könyvnyomtatók gyakorlatában.
Acta Papensia, II. 71–79.

2003 Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérrel. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.
EDVI Illés Pál
1855 Naptárt illető glosszák. Vasárnapi Újság, 22. sz. 180–181.
ERDÉLYI Ilona, T.
1970 Irodalom és közönség a reformkorban. Regélő Pesti Divatlap. Budapest, Akadémiai Kiadó.
1978 Herder in der ungarischen Literatur. In Gerhard Ziegengeist – Helmut Grasshof – Ulf

Lehmann (Hrsg.): Johann Gottfried Herder. Zur Herder Rezeption in Ost- und
Südosteuropa… Berlin, Akad.–Verlag. 146–157.

1999 A magyar irodalmi népiesség elméletének forrásvidéke. In Cséve Anna (szerk.): Nemzeti
romantika és európai modernitás. Tanulmányok a romantikáról. Budapest, Petőfi
Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ. 129–143.

FRIED István
1964 Megjegyzések a Zalán futásához. Irodalomtörténeti Közlemények, LXIV. 152–161.
ERNYEI József
1905 A lengyel heraldika magyar vonatkozású mondái. Ethnographia, XVII. 16–33.
1906 A cseh heraldika magyar vonatkozású mondái. Ethnographia, XVIII. 129–140.
ÉGETŐ Melinda
1999 Írott és íratlan törvény nyugat-dunántúli szőlőhegyek életében a 17–18. században. In

Benedek Katalin – Csonka-Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok
határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest.
557–472.

FEHÉR Erzsébet
1994 Magyar nyelvű tankönyvek (1777–1848). Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és

Múzeum.
FENYŐ István
1976 Az irodalom respublikájáért. /Irodalomtudomány és kritika sorozat/ Budapest, Akadémiai

Kiadó.
FERENCZI Imre
1961 A népmondakutatás néhány elvi kérdése. Műveltség és Hagyomány, III. 201–211.
1966a Mondaterminológiák és műfajkritériumok. Néprajz és Nyelvtudomány, 10. 1–18.
1966b Történelem, szájhagyomány, mondahagyomány. (Egy magyar népmondakör történeti és

társadalmi összefüggése.) Ethnographia, LXXVII. 49–73.
1967 A népmonda helye az epikumban. Néprajzi Dolgozatok, 20. Szeged. 5–18.
1968 A népmonda. (Valóságélmény, hagyomány, költészet.) Kandidátusi értekezés. Budapest.
FOSZTÓ László



230

1999 Nyomtatott folklór. Mass media és a népi kultúra. In Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János
Néprajzi Társaság évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór. Kolozsvár. 300–309.

FOX, Adam
2000 Oral and literate culture in England 1500–1700. Oxford – New York, Oxford University

Press – Clarendon Press.
FÖLDES Éva
1968 Művelődéstörténet és történelempszichológia Robert Mandrou munkásságában. Századok,

CII. 1026–1038.
FÜGEDI Erik
1981 Verba volant… Középkori nemességünk és az írás. In uő: Kolduló barátok, polgárok,

nemesek. Budapest, Magvető. 437–362.
FÜLEMILE Ágnes
1994 Populáris grafika Magyarországon a 19. század második felében: emléklapok és

emblematikájuk. In Kisbán Eszter (szerk.): Parasztkultúra, populáris kultúra és a
központi irányítás. Budapest, MTA–NKI. 213–231.

1998 Királyok nemzeti viseletben. (Példák a nemzeti elemek megjelenésére a 19. századi európai
udvari öltözködésben.) Népi Kultúra – Népi Társadalom, XIX. 91–111.

GAAL Mózes
É.n. Ezeréves múltunkból. Történetek, jellemképek és rajzok. /Hazafias Könyvtár/. Budapest,

Pozsony.
1907 Hún és magyar mondák. Budapest.
GARAY János
1886 Garay János összes munkái. III. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és életrajzzal

kísérte Ferenczy József. Budapesten, Méhner Vilmos kiadása.
GÁRDONYI Adalbert
1941 A XVIII. század legkeresettebb könyve. Magyar Könyvszemle, III. 323–244.
GELLÉRINÉ LÁZÁR Márta
1972 A jobbágyvilág paraszti emlékképe. Kísérlet a késő-feudalizmuskori jobbágyviszonyokra

utaló proverbiumok és népdalok művelődéstörténeti felhasználására minőségi-
mennyiségi elemzés segítségével. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest, ELTE Újkori és
Legújabbkori Történeti Tanszék.

1974–1975 A magyarországi kalendárium-irodalom a kapitalizmus korában. Századok, CIX–CX.
1226–1254, 112–150.

1984 Az idő kezelése és annak változásai a népies kalendáriumokban. In Hofer Tamás (szerk.):
Történeti antropológia. Budapest, MTA–NKI. 196–205.

GINZBURG, Carlo
1991 (1976) A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Fordította Galamb György

János és Barna Imre. Budapest, Európa.
GOODY, Jack
1998 Nyelv és írás. In Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A

kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron
Kiadó. 189–224.

GOODY, Jack – WATT, Ian
1998 Az írásbeliség következményei. In Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és

írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig.
Budapest, Áron Kiadó. 111–128.

GULYÁS Judit



231

2003 Milbacher Róbert: „… Földben állasz mély gyököddel…” A magyar irodalmi népiesség
genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata. Osiris,
Budapest, 2000. 252. p. (Doktori mestermunkák). [Recenzió.] Ethnographia, CXV.
169–173.

2005 Népmese, bohózati hősköltemény, (tündér)rege, mythos, monda, eposz. Műfaji kérdések a
János vitéz 19. századi recepciótörténetében. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór
és irodalom. Budapest, Akadémiai Kiadó. 193–227.

2006 „… úgy kívánhat helyt Muzarionban mint a’ Galeriákban a’ Breughel ördögös és
boszorkányos bohóskodásai”. A Muzárion/ Élet és Literatura mese-közlései és korabeli
fogadtatásuk (1829–1833). In Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.):
Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest,
L’Harmattan. 497–547.

GUNST Péter
2000 A magyar történetírás története. Debrecen, Csokonai Kiadó.
GYÁNI Gábor
2000 (1998)a Miről szól a történelem? Posztmodern kihívás a történetírásban. In uő: Emlékezés,

emlékezet és a történelem elbeszélése. Tanulmányok. Budapest, Napvilág Kiadó. 11–
30.

2000 (1998)b Történetírás: a nemzeti emlékezet tudománya. Uo. 95 – 127.
2000 (1999)a Történelem: tény vagy fikció? Uo. 48–70.
2000 (1999)b Kollektív emlékezet és nemzeti identitás. Uo. 81–94.
GYÖRGY Lajos
1929 A Genovéva-legenda és népkönyv története. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt.
HASELSTEINER, Horst
1991 Schule und Bildung in Ungarn im Zeitalter des Dualismus. In Csáky, Moriz et al (szerk.): A

magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében II. Budapest–Wien, Nemzetközi Magyar
Filológiai Társaság. 559–574.

HEGEDŰS József
2003 Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. Budapest,

Akadémiai Kiadó.
HELLE Mária
1998 Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó illusztrációinak mintakönyve az 1836 és 1875

közötti évekből. Budapest, Balassi.
HELLER Bernát
1916 A Csanád-monda főeleme. Ethnographia, XXVII. 161–168.
HELTAI Gáspár
1981 Krónika az magyaroknak dolgairól. Sajtó alá rendezte Kulcsár Margit. A bevezetőt Kulcsár

Péter írta. Budapest, Magyar Helikon.
HERVAY Ferenc
1970 Magyar Krónika a régi magyar kalendáriumokban. Magyar Könyvszemle, LXXXVI. 373–

377.
HOBSBAWM, Eric J.
1987 Tömeges hagyomány-termelés: Európa 1870–1914. In Hofer Tamás – Niedermüller Péter

(szerk.): Hagyomány és hagyományalkotás. Budapest, MTA NKI. 127–187.
1992 (1990) Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. (Zweite Auflage.)

Frankfurt/New York, Campus Verlag.
HOFER Tamás



232

1975 Három szakasz a magyar népi kultúra XIX–XX. századi történetében. Ethnographia,
LXXXVI. 398–414.

1984a Bevezetés. In uő szerk.: Történeti antropológia. Budapest, MTA–NKI. 9–22.
1984b Történeti fordulatok az európai etnológiában. Uo. 61–71.
1987 Paraszti hagyományokból nemzeti szimbólumok – adalékok a magyar nemzeti műveltség

történetéhez az utolsó száz évben. Janus, VI. 59–74.
1989 A modernizáció és a népi kultúra modelljei. Világosság, 409–416.
1994a Népi kultúra, populáris kultúra. Fogalomtörténeti megjegyzések. In Kisbán Eszter (szerk.):

Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás. Budapest, MTA–NKI. 233–
247.

1994b Változó paraszti műveltség és a róla alkotott elképzelések. In Lackó Miklós (szerk.): A
tudománytól a tömegkultúráig. Budapest, MTA Történettudományi Intézet. 169–190.

1996 Őstörténet a néprajz látószögében. BUKSZ, VIII. 301–304.
HOFER Tamás (szerk.)
1991 Népi kultúra és nemzettudat. /A magyarságkutatás könyvtára VII./ Budapest,

Magyarságkutató Intézet.
1996 Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei. Budapest, Néprajzi

Múzeum – Balassi Kiadó.
HOLLÓ Szilvia Andrea
1996 Hősök és mondák az utcanévadásban. In Hofer Tamás (szerk.): Magyarok Kelet és Nyugat

közt. A nemzettudat változó jelképei. Budapest, Néprajzi Múzeum – Balassi Kiadó.
221–250.

HÓMAN Bálint
2003 (1925) A magyar hún-hagyomány és hún-monda. Gödöllő, Attraktor.
HONTI János
1962a Megjegyzések a népmondáról. In uő: Válogatott tanulmányok. Budapest, Akadémiai

Kiadó. 256–264.
1962b Anonymus és a hagyomány. Uo. 207–224.
HOPPÁL Mihály
1987 Ipolyi Arnold élete és műve. In Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia 1854. A hasonmás

kiadás függelékei. Budapest, Európa Könyvkiadó. 5–46.
HORVÁT István
1820 Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről. Pest, Trattner János Tamás betűivel.
1825 Rajzolatok a’ magyar nemzet legrégibb történeteiből. Pest, Petróczai Trattner Mátyás.
HORVÁTH János
1978 (1927) A magyar irodalmi népiesség Faludytól Petőfiig. Második kiadás. Budapest,

Akadémiai Kiadó.
HORVÁTH János, ifj.
1954 Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Budapest, Akadémiai Kiadó.
HORVÁTH Sándor
1988 Az írásbeliség a gradišcei horvátok népi kultúrájában. In Kiss Mária (szerk.): Folklór és

tradíció V. Budapest, MTA NKI. 42–58.
HUDI József
1986 A Veszprémi Olvasótársaság története 1841–1844. (Adalékok a Veszprém megyei

reformkori egyletek történetéhez.) Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 18. 451–
473.



233

1990 Írni tudás Veszprém vármegyében a XIX. század közepén. In Somfai Balázs (szerk.):
Falvak, várak és puszták a Dunántúlon, XI–XIX. század. Az MTA Veszprémi és Pécsi
Bizottságának VII. konferenciája. Veszprém.

1995 Alfabetizáció és társadalom a XIX. századi Veszprémben. Levéltári Szemle, XXXV. 38–46.
IMRE István
1996 Műfajok létformája a XIX. századi epikában. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.
IPOLYI Arnold
1854 Magyar Mythologia. Pest, Heckenast.
JAKAB Zoltán
1980 Történeti személyek a tegnapból – mítoszok a mából. In Frank Tibor – Hoppál Mihály

(szerk.): Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Budapest, Tömegkommunikációs
Kutatóközpont 219–229.

JAKUCS István
1965 A csízió és a kalendárium története, különös tekintettel a debreceni régi naptárakra. A

Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1962–1964, 209–216.
JANKOVITS László
1998 P. mester, a hazugok, a fecsegők és az álmodozók. Irodalomtörténeti Közlemények, CII. 1–

9.
JÓKAI Mór
1854 A magyar nemzet története regényes rajzokban. Pest.
JUNG Károly
2001a ”Emleekewzzeunk reegiekreul…” In uő: A Pannóniai énektől a Mária lányokig. Magyar

és egybevető magyar folklorisztikai tanulmányok. Újvidék, Forum Kiadó. 9–24.
2001b A fehérló-monda utóéletéhez a szájhagyományban. Uo. 25–35.
KARDOS Tibor
1958 Megjegyzések Árpádházi Imre herceg és a csodaszarvas mondája kérdéséhez. Filológiai

Közlöny, IV. 323–325.
KATONA Imre
1976 A magyar vásárok folklórja. In Tárkány Szűcs Ernő (szerk.): Vásártörténet. Hídivásár.

Debrecen, Hortobágyi Intéző Bizottság. 111–214.
1977 Parasztságunk történelem-szemlélete. Népi Kultúra – Népi Társadalom, X. 189–206.
1979 Parasztságunk történelemszemlélete. In Frank Tibor – Hoppál Mihály (szerk.):

Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Budapest, Tömegkommunikációs
Kutatóközpont. 242–254.

KATONA Imre – SZEMERKÉNYI Ágnes
1981 Ponyva. In: Magyar Néprajzi Lexikon. 4. Budapest, Akadémiai Kiadó. 260–261.
KATONA Imre – VOIGT Vilmos
1981 Ponyvairodalom. In: Magyar Néprajzi Lexikon. 4. Budapest, Akadémiai Kiadó. 261–265.
KÄFER István
1971 Zsolnai szlovák kalendáriumok történetszemlélete a Rákóczi-szabadságharc koráról. OSzK

évkönyv, 245–289.
KERÉNYI Ferenc
1991 Paraszti magatartásformák a reformkori népszínművekben. In Hofer Tamás (szerk.): Népi

kultúra és nemzettudat. /A magyarságkutatás könyvtára VII./ Budapest,
Magyarságkutató Intézet. 36–50.

2002 Pest vármegye irodalmi élete (1790–1867). Budapest, Pest Megye Monográfia
Közalapítvány.



234

KESZEG Vilmos
1991 A kéziratos füzetek költészetéről. Jelenlét, II./6. 16–17, /7. 55–57.
1995 Kelt levelem… Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Györffy István Néprajzi Egyesület

Debrecen, 147 p.
1996 Az írás a populáris kultúrában. Néprajzi Látóhatár, VI. 45–52.
1997 Írott szövegek egy személy életterében. Ethnographia, CIX. 589–628.
1998 A magyar folklór. Könyvismertetés. Ethnographia, CX. 478–480.
1999 Ajánlás. In uő (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 7. Írás, írott kultúra,

folklór. Kolozsvár. 7–16.
2004 Aranyosszék népköltészete. I–II. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.
KÉZAI Simon
1999 A magyarok cselekedetei. Fordította Pótó János. Budapest, Osiris. [Egy kötetben Anonymus

azonos című művével]
KIPSOVÁ, Mária – VANČOVÁ, Tatiana – GEŠKOVÁ, Želmíta
1984 Bibliografia slovenkých a inorečových kalendárov 1701–1965. Bratislava, Matica

Slovenská.
KIRÁLY György
1921 A magyar ősköltészet. /Ethika könyvtár 2./ Budapest, Ethika.
KISBÁN Eszter
1989 Népi kultúra, közkultúra, jelkép: a gulyás, pörkölt, paprikás. Budapest, MTA Néprajzi

Kutató Csoport.
KISS Lajos
1956 Vásárhelyi híres vásárok. Szeged.
1958 Vásárhelyi hétköznapok. Budapest.
KLANICZAY Gábor
1984 A történeti antropológia tárgya, módszerei és első eredményei. In Hofer Tamás (szerk.):

Történeti antropológia. Budapest, MTA–NKI. 23–61.
KNAPP Éva
2001 „Gyönyörű volt szál alakja”. Szent István király ikonográfiája a sokszorosított grafikában a

XV. századtól a XIX. század közepéig. Budapest, Borda Antikvárium.
2003 Popularitás és literátusság között: Berei Farkas András a vándorpoéta és könyvárus. Könyv

és Könyvtár. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Közleményei,
XXV. 179–247.

KNAPP Éva – TÜSKÉS Gábor
1985 Fejezetek a XVIII. századi vallásos ponyvairodalom történetéből. Irodalomtörténeti

Közlemények, LXXXIX. 415–436.
1993 Illusztrációk a 18. századi vallásos ponyvairodalomban. Néprajzi Értesítő, LXXV. 143–

162.
2004 Populáris grafika a 17–18. században. Budapest, Balassi Kiadó.
KÓKAY György
1957 Az első magyar kölcsönkönyvtárak történetéhez. Magyar Könyvszemle, LXXIII. 271–275.
1983 Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Budapest, Akadémiai Kiadó.
2000 Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra. Budapest, Universitas Könyvkiadó.
KOMÁROMY Sándor
1992 A XVIII. századi sárospataki kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények. Debrecen,

KLTE. /Folklór és etnográfia 61./
KOROMPAY H. János



235

1998 A „jellemzetes” irodalom jegyében. Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása.
Budapest, Akadémiai Kiadó – Universitas Kiadó. /Irodalomtudomány és kritika/

KÓSA László
1973 A magyar nép történeti emlékezete. Tiszatáj, XXXVII. 48–58.
1976a A magyar parasztság történeti tudatának típusai. Szociológia, 508–513.
1976b Néphagyományunk évszázadai. Budapest, Magvető.
1980 Megjártam a hadak útját. Budapest, Tankönyvkiadó.
2001 A magyar néprajz tudománytörténete. Második javított, bővített kiadás. Budapest, Osiris

Kiadó.
KOSELLECK, Reinhard
2003a Historia magistra vitae. A toposz felbomlása a mozgásba lendült újkor horizontján. Elmúlt

jövő. A történeti idők szemantikája. Budapest, Atlantisz. 41–75.
2003b Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Uo. 241–298.
KOVÁCS Ágnes
1961 Benedek Elek és a magyar népmesekutatás. Ethnographia, LXXII. 430–444.
1969 A XX. században rögzített magyar népmeseszövegek XIX. századi nyomtatott forrásai 1.

Arany László magyar népmesegyűjteménye. Népi Kultúra – Népi Társadalom, II–III.
177–214.

1977 A XX. században rögzített magyar népmeseszövegek XIX. századi nyomtatott forrásai 2.
Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág I–V. Népi Kultúra – Népi Társadalom,
IX. 139–188.

1982 Kriza János népmeséinek hitelessége. In Kríza (szerk.): Kriza János és a kortársi
eszmeáramlatok. Budapest, Akadémiai Kiadó. 33–46.

1987 Bevezetés. In MNK 1. 19–35.
KOVÁCS Ákos
1997 Két körkép. Budapest, Sík Kiadó.
KOVÁCS Imre
1938 Régi magyar kalendáriumok 1711-ig. Debrecen.
KOVÁCS I. Gábor
1980 A kalendárium főbb típusai a 19. században. Történelmi Szemle, XXXIII. 150–164.
1987 A kalendárium szerepe új értékek bevezetésében a magyar parasztság körében. In: Értékek

és választások 2. /Műhely-sorozat./ Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.
217–232.

1988a Új kultivációk a két világháború közötti magyar kalendáriumirodalomban. Adalék a
paraszti mentalitás modernizációjának történetéhez. Szociológia, 3. 265–273.

1988b A kalendárium eszköz a nemzeti haladáshoz. Századok, CXXII. 316–341.
1989 Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és

művelődésszociológiai vizsgálata. Budapest, Akadémiai Kiadó.
1990 Kalendáriumok a magyar társadalom kommunikációs rendszerében. In Várnai Gyöngyi

(szerk.): Logosz. Tanulmánykötet. Budapest, közreadja az ELTE Szociológiai és
Szociálpolitikai Intézet. 77–81.

1991 Szaktudás és értékesítés. Az árutermelő paraszt a kalendáriumokban. In Némedi Dénes
(szerk.): Közelítések. Szociológiai tanulmányok. Budapest, közreadja az ELTE
Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet. 213–217.

1996 A két világháború közötti magyar kalendáriumirodalom szerepe a paraszti mentalitás
változásában. Történeti Tanulmányok, V. 159–167.

KOVÁTS Albert



236

1986 Ponyva. In: Világirodalmi Lexikon. 10. Budapest, Akadémiai Kiadó. 745.
KÖVESDI Péter – MARTON Péter – SZILÁGYI Márton (szerk., utószó)
1990 Megfúvom fűzfalantomat. Szórakoztatóan rossz versek antológiája. Budapest, Zenit.
KRISTÓ Gyula
1970 Ősi epikánk és az Árpád-kori íráshagyomány. Ethnographia, LXXXI. 113–135.
1972 XI–XIII. századi epikánk és az Árpád-kori írásos hagyomány. Ethnographia, LXXXIII. 52–

69.
1977 História és kortörténet a Képes Krónikában. Budapest, Gondolat.
KRISTÓF Ildikó
1995 „Istenes könyvek – ördöngös könyvek”. Az olvasási kultúra nyomai kora újkori falvainkban

és mezővárosainkban a boszorkányperek alapján. Népi Kultúra – Népi Társadalom,
XVIII. 67–104.

1999 „Rendeld el házadat, mert meghalsz.” A végrendelet készítés normái és formái a 16–17.
századi magyarországi falvakban és mezővárosokban. In Benedek Katalin – Csonka-
Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti
tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest.

2002 A számoktól a (jogi) szövegekig: alfabétizációtörténet, olvasástörténet vagy
kommunikációtörténet? Acta Papensia, II. 3–29.

KRÍZA Ildikó
1979 A középkori hagyomány továbbélése a mai folklórban. (Adatok a ponyvaballadák történeti

hátteréhez) Népi Kultúra – Népi Társadalom, VIII. 261–280.
1988 A „Pannóniai Ének”. In Kiss Mária (szerk.): Folklór és Tradíció V. Budapest, MTA–NKI.

76–85.
1991 Ponyvairodalom és szájhagyomány kapcsolata a parasztság körében a 19. század végén. In

Csáky, Moriz et al. (szerk.): A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. II.
Budapest–Wien, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. 881–887.

1992 Mátyás-hagyomány az irodalom és a folklór határán. Adatok a Mátyás-folklór XVI. századi
történetéhez. Ethnographia, CIV. 581–589.

1995 Mátyás-hagyomány a 18. században. Népi Kultúra – Népi Társadalom, XX. 119–145.
1996a A fehér lóért vett ország. In Hofer Tamás (szerk.): Magyarok Kelet és Nyugat közt. A

nemzettudat változó jelképei. Budapest, Néprajzi Múzeum – Balassi Kiadó. 45–60.
1996b Pannónia megvétele. A fehérló-monda történeti gyökerei. Ethnographia, CVII. 427–459.
1996c Az újraírt történelem. A honfoglalás mondája a XVIII. századi német forrásokban. In Pócs

Éva – Voigt Vilmos (szerk.): Ősök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglalás-kor
és az Árpád-kor folklórjából. Budapest, MTA–NKI. 199–208.

1997 A fehér ló mondája a 17–18. századi forrásokban. In Kovács László – Paládi-Kovács Attila
(szerk.): Honfoglalás és néprajz. Budapest, Balassi Kiadó. 275–283.

1999 Az írásbeli és szóbeli kultúra kapcsolata a XVIII. században. In Keszeg Vilmos (szerk.):
Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór. Kolozsvár. 183–
199.

2001 Az iskolai népköltészet. In Hoppál Mihály (szerk.): Elbeszélés és emlékezet. Tanulmányok
Istvánovics Márton emlékére. Budapest, Európai Folklór Intézet – Osiris Kiadó.

2004 Sebestyén Gyula és a magyar történeti folklorisztika. Ethnographia, CXV. 185–194.
KRUSCHE, Dietrich
1985 Literatur und Fremde. Zur Hermeneutik kulturräumlicher Distanz. München, Iudicium.



237

1990 Niergendwo und anderswo. Zur utopischen Funktion des Motivs der außereuropäischen
Fremde der Literaturgeschichte. In Dietrich Krusche – Alois Wierlacher (Hrsg.):
Hermeneutik der Fremde. München, Iudicium. 143–174.

KUHN, Thomas S.
2002 (1970) A tudományos forradalmak szerkezete. Fordította Bíró Dániel. Budapest, Osiris.
KULCSÁR Péter
1973 Bonfini Magyar történetének forrásai és keletkezése. Budapest, Akadémiai Kiadó.
1981 Bevezető. In Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. Budapest, Magyar

Helikon. 5–22.
1987–88 A magyar ősmonda Anonymus előtt. Irodalomtörténeti Közlemények, XCI–XCII. 523–

545.
KÜLLŐS Imola
1969 A magyar népköltészet lírai dalműfajai és a kéziratos énekköltészet. Népi Kultúra – Népi

Társadalom, II–III. 235–245.
1977 A magyar népdalfogalom történeti fejlődése. Népi Kultúra – Népi Társadalom, IX. 111–

135.
1988 Betyárok könyve. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó.
1990 Latorköltészet és betyárfolklór. Kandidátusi értekezés. In: MTA Kézirattár, Budapest.
1993 Pogány Péter Szaléz O. S. B. (1923–1993). Néprajzi Hírek, XXII. 112–113.
2001 Bevezetés. In: RMKT XVIII. század. IV. 17–54.
2004 Közköltészet és népköltészet. A XVII–XIX. századi magyar világi közköltészet összehasonlító

műfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata. Budapest, L’Harmattan.
KÜLLŐS Imola – SZEMERKÉNYI Ágnes
1981 Paraszti írásbeliség. In: Magyar Néprajzi Lexikon. 4. Budapest, Akadémiai Kiadó. 182–184.
LAMMEL Annamária – NAGY Ilona
1986 Transzformációs folyamatok a magyar néphagyományban élő biblikus történetekben.

Ethnographia, XCVII. 1–12.
19952 Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek. A bevezetőt Erdélyi Zsuzsanna, az utószót

Lammel Annamária és Nagy Ilona írta. Illusztrálta Somogyi Győző. (Második kiadás.)
Budapest, Osiris.

LANDGRAF Ildikó
1996 A honfoglalás mondái a XIX. és XX. századi írott kultúrában. In Pócs Éva – Voigt Vilmos

(szerk.): Ősök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor
folklórjából. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet. 203–224.

1997 XIX. századi hősök és hőstípusok a magyar történeti mondahagyományban. Kossuth Lajos
és a Habsburgok. Kandidátusi értekezés. Kézirat. In: MTA Kézirattár, Budapest.

1998a Bevezetés. In uő (szerk.): „Beszéli a világ, hogy mi magyarok…” Magyar történeti
mondák. Budapest, Magyar Néprajzi Társaság – Európai Folklór Központ. 15–58.

1998b Ellenségkép a 48-as szóbeli hagyományokban. In Kríza Ildikó (szerk.): Történelem és
emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója
alkalmából. Budapest, Néprajzi Társaság. 115–129.

1999 Két műfaj határán. Fogalomhasználat és rendszerezési kísérlet a magyar mondakutatásban.
In Benedek Katalin – Csonka-Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok
határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest.
407–416.

2001a Emlékezet – hagyományozás – típusalkotás. Női hősök a történeti mondahagyományban.
Ethnographia, CXII. 341–358.



238

2001b Erzsébet, a magyarok királynéja – második Szent Erzsébet. In Barna Gábor (szerk.): A
szenttisztelet történeti rétegei és forrásai Magyarországon és Közép-Európában. A
magyar szentek tisztelete. Szeged, Szegedi Egyetem Néprajz Tanszéke. 109–127.

2002 Emlékezés és elbeszélés. Valóság és típusteremtés a Rudolf-hagyományban. In Csonka-
Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András (szerk.): Mir-susne-hum. Tanulmányok
Hoppál Mihály tiszteletére. I–II. Budapest, Akadémiai Kiadó. 222–232.

2005a Megtorló császár – megtévesztett király. Ferenc József alakja a magyar hagyományban. In
Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény. I. Tanulmányok Küllős Imola 60.
születésnapjára. /Artes Populares 21./ Budapest. ELTE Folklore Tanszék. 127–140.

2005b „Fő, hogy durranik a vége” Az anekdota műfaja a magyar hagyományban. Kézirat.
Előadásként elhangzott a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának ülésén,
mely Küllős Imola és Tátrai Zsuzsanna 60. születésnapjára rendeztek 2005. májusában

2006 Az írott kultúra hatásának útjai és útvesztői a 48-as hagyományok tükrében. In Ekler
Andrea  –  Mikos  Éva  –  Vargyas  Gábor  (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai
tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapes, L’Harmattan. 426–441.

LANDGRAF Ildikó (szerk.)
1998 „Beszéli a világ, hogy mi magyarok…” Magyar történeti mondák. Budapest, Magyar

Néprajzi Társaság – Európai Folklór Központ.
LÁNYI András
1994 Irodalmi tömegkultúra a két világháború közötti Magyarországon. In Lackó Miklós (szerk.):

Tudománytól a tömegkultúráig. Művelődéstörténeti tanulmányok 1890–1945.
Budapest, MTA Történettudományi Intézete. 169–190.

LE GOFF, Jaques
1976 A mentalitástörténet problémái. Világosság, XVII. 683–689.
LENGYEL András
1982 Egy népművelő ponyvasorozat, a Magyar Mesemondó 1886–1904. Magyar Könyvszemle,

XCVIII. 40–50.
LENGYEL Ágnes
1994 Megújuló vallásos ponyvanyomtatványok Nógrádban. Néprajzi Értesítő, LXXXI. 227–257.
1998 Búcsújáráshoz kapcsolódó ponyvanyomtatványok a nógrádi térségben. A Nógrád Megyei

Múzeumok évkönyve, XXII. 147–168.
1999 A szakrális nyomtatványok kutatásáról és jellemzőiről. In Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza

János Néprajzi Társaság évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór. Kolozsvár. 160–182.
2000 Amulettként használatos XIX–XX. századi szakrális ponyvanyomtatványok. In Barna

Gábor (szerk.): „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat…” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna
80. születésnapjára. Budapest, Szent István Társulat.

2001a Parasztság és írásbeli kultúra. A Nógrád Megyei Múzeumok évkönyve, XXII. 194–200.
2001b Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban. In Barna Gábor (szerk.): Boldogasszony.

Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szeged, Néprajz Tanszék.
136–151.

2003 „Én Jézus Krisztus magam tulajdon isteni kezeimmel írtam…” Égi levelek, látomásban
közvetített imádságok a palóc népi vallásosságban. In Barna Gábor (szerk.): „Oh
boldogságos Háromság”. Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Szeged, Paulus
Hungarus – Kairosz Kiadó. 243–256.

2003–2004 A szakrális ponyvanyomtatványok jellemzői, szerepük a palóc népi vallásosságban. A
Nógrád Megyei Múzeumok évkönyve, XXVII–XXVIII. 239–256.



239

2004 Vallásos ponyvanyomtatványok a palócoknál a 19. század közepétől napjainkig. Doktori
értekezés. Kézirat. Budapest. In: ELTE BTK Folklore Tanszék.

LENGYEL Dénes
1974 Benedek Elek. Budapest, Gondolat Kiadó.
1982 Álmos vezér születésének mondája. Ethnographia, XCIII. 259–268.
1988 Történeti monda. In Vargyas Lajos (főszerk.) – Istvánovits Márton (szerk.): Magyar

Néprajz. Folklór. 1. Népköltészet. Budapest, Akadémiai Kiadó. 148–166.
LIMBACHER Gábor
1998 A hazaszeretet, magyarságtudat vallásos motivációi a népi kultúrában. A Nógrád Megyei

Múzeumok évkönyve, XXII. 131–145.
LIPTÁK Dorottya
2002 Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. Bécs – Budapest – Prága. Budapest,

L’Harmattan Kiadó.
LÖFGREN, Orvar
1988 Gondolatok a nemzeti érzés kulturális szerveződéséről. In Hofer Tamás – Niedermüller

Péter (szerk.): Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben. Tanulmánygyűjtemény.
Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet. 145–179.

LUBY Margit
1938 Népünk történeti tudásáról. Társadalomtudomány, XVIII. 169–178.
LUDÁNYI Gabriella
1987 Kovács Mihály (1818–1892). Budapest, Képzőművészeti Kiadó.
LUKÁCS László
1973 A Debreceni Képes Kalendárium és a Debreceni Szemle néprajzi jelentősége. Studium, 81–

96.
LÜTHI, Max
1961 Volksmärchen und Volkssage. Bern–München.
LYONS, Martin
2000 A 19. század olvasói: nők, gyermekek, munkások. In Guglielmo Cavallo – Roger Chartier

(szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Budapest, Balassi Kiadó. 348–
380.

MNK 1–10.
Magyar Népmesekatalógus. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet.
MANDROU, Robert
1970 Magas kultúra és népi műveltség Franciaországban. A ponyvairodalom. Századok, CIV.

118–125.
MANGA János
1951 Betyárdarstellungen auf den Schnitzereien ungarischer Hirten. Acta Ethnographica, II. 217–

257.
MARCZALI Henrik
1995–1997 (1895–1898) A magyar nemzet története. I–XX. Hasonmás kiadás. Budapest, Kassák.
MASÁT András
2000 „Nemzetépítés”, folklorisztika és népi irodalom Norvégiában a 19. században. In Balázs

Géza et al. (szerk.): Folklorisztika 2000-ben. Folklór, irodalom, szemiotika.
Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. Budapest, ELTE. 499–521.

MASEL, Katharina
1996 Kalender und Volksaufklärung in Bayern. Zur Entwicklung des Kalenderwesens 1750 bis

1830. Erzabtei St. Ottilien, EOS Verlag.



240

Mausoleum Potentissimorum ac Gloriosissimorum Regni Apostolici Regum et primorum
militantis Ungariae ducum. 1664. Nürnberg. Hasonmás kiadás. A fakszimile szövegét
közzéteszi Kőszeghy Péter. Melléklet Rózsa György tanulmánya. Budapest,
Akadémiai Kiadó. 1991

MIKOS Éva
2004 „Ki a barbarus?” Beszámolók távoli népekről, egzotikus kultúrákról a magyarországi

kalendáriumokban, 1760–1860. In Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor
(szerk.): Fehéren, feketén, Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály
tiszteletére. II. Budapest, L’Harmattan. 169–191.

MILBACHER Róbert
2000 „…Földben állasz mély gyököddel…” A magyar irodalmi népiesség genezisének

akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata. /Doktori mestermunkák/
Osiris, Budapest.

MISKOLCZY Ambrus
1982 Az írni tudás és a társadalmi rétegződés Erdélyben az 1820–30-as években. Ráday

Gyűjtemény évkönyve, II. 1981. 121–137.
MN V.
1980 Magyar Néprajz. V. Népköltészet. Főszerkesztő: Vargyas Lajos. Budapest, Akadémiai

Kiadó.
MNL
1978–1982 Magyar Néprajzi Lexikon. 1–5. Főszerkesztő: Ortutay Gyula. Budapest, Akadémiai

Kiadó.
MNK
1987 Magyar Népmesekatalógus 1. A magyar állatmesék katalógusa (AaTh 1–299). Második

javított, bővített kiadás. Összeállította és a bevezetőt írta Kovács Ágnes Benedek
Katalin közreműködésével. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport.

1988 Magyar Népmesekatalógus 7B. A magyar népmesék trufa- és anekdotakatalógusa (AaTh
1430–1639). Összeállította és a bevezetőt írta Vehmas Marja és Benedek Katalin.
Szerkesztő: Kovács Ágnes. Budapest, MTA Néprajzi kutató Csoport.

1989 Magyar Népmesekatalógus 7C. A magyar népmesék trufa és anekdotakatalógusa. (AaTh
1640–1874). Összeállította és a bevezetőt írta Vehmas Marja és Benedek Katalin.
Szerkesztő Kovács Ágnes. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport.

MORAVCSIK Gyula
1914 A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál. Egyetemes Philológiai Közlöny, XXXVIII. 280–

292, 333–338.
MOSENBERGER R. Ulrik
1931 A hazai német naptárirodalom története 1821-ig. /Német Philologiai Dolgozatok XLVI./

Budapest.
MOSER-RATH, Elfriede
1978 ”Lustige Gesellschaft”. Schwank und Witz des 17. und 18. Jahrhundertes in kultur- und

sozialgeschichtlichen Kontext. Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
MÓSER Zoltán
2000 Körülvesznek engem a dalok. A népdalgyűjtő és népdalíró Czuczor Gergely. Zsámbék, A

Hét Szabad művészet könyvtára – Dunaszerdahely, Gyurcsó István Alapítvány.
NACSÁDY József
1961 Az irodalmi népiesség 1867 utáni problémáihoz. Irodalomtörténet, L. 394–406.
NAGY Ilona



241

1984 Apokrif legendahagyomány, balkáni bogumilizmus. In Kiss Mária (szerk.): Folklór és
Tradíció, I. Budapest, MTA Néprajzi Kutatócsoportja. 134–141.

1992 A szamariai éhínség – egy népszerűtlen népi epikus ének. In Mohay Tamás (szerk.):
Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60.
születésnapjára. Debrecen. 99–106.

2001 Apokrif evangéliumok, népkönyvek, folklór. Budapest, L’Harmattan.
2004a A föld teremtésének mondája és a Tiberiás-tengerről szóló apokrif. In Andrásfalvy

Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok
Vargyas Lajos 90. születésnapjára. II. Budapest, L’Harmattan. 181–228.

2004b Nemzetkarakterológiák ponyván és folklórban. In Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa –
Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén, Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány
Mihály tiszteletére. II. Budapest, L’Harmattan. 149–167.

2005 Folklór „in statu nascendi”. Magyar választások 2002-ben. In Csörsz Rumen István (szerk.):
Mindenes Gyűjtemény. I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Budapest.
ELTE Folklore Tanszék. /Artes Populares 21./ 465–471.

2006 A magyar mondakutatás fehér foltja: modern mondák. [Megjelenés alatt]
NAGY Rita
2005 Deutschsprachige Kalenderreihen und die literarischen Texte ihrer Beilagen in Pest und

Ofen zwischen 1760 und 1854. – Pest-budai németnyelvű naptársorok és irodalmi
toldalékaik 1760 és 1854 között. Doktori értekezés. Budapest, ELTE BTK
Germanisztika Irodalomtudományi Doktori Program. Kézirat. In: ELTE BTK
Germanisztika Tanszék.

NIEDERMÜLLER Péter
1985 Folklór és folklorizmus a mai magyar sajtóban. Folklór és Tradíció, II. 65–79.
1987 Folklórelmélet és folklorisztikai paradigmák. In Kríza Ildikó – Erdész Sándor (szerk.):

Irányzatok a kortárs folklorisztikában. Emlékülés Ortutay Gyula születésének 75.
évfordulóján. Folklór és Tradíció. III. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport. 59–
70.

1991 A népi kultúra képének megszerkesztése. Adatok a magyar folklór szövegbázisának
megkonstruálásához a 19. században. In Hofer Tamás (szerk.): Népi kultúra és
nemzettudat. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, Magyarságkutató Intézet. 15–23.

2002 Der Mythos der Nationalkultur: die symbolischen Dimensionen des Nationalen. In A.
Gergely András (szerk.): A nemzet antropológiája. Hofer Tamás köszöntése. Budapest,
Új Mandátum. 9–28.

NORA, Pierre
1999 Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. Aetas, XV. 142–157.

[http://www.aetas.hu/1999_3/99-3-10.htm]
O’CONNELL, Sheila
1999 The Popular Print in England. London, British Museum Press.
OLICK, Jeffrey K. – ROBBINS, Joyce
1999 A társadalmi emlékezet tanulmányozása: a „kollektív emlékezettől” a mnemonikus

gyakorlat történeti szociológiai vizsgálatáig. Fordította Kulcsár Dalma. Replika, X. 19–
43.

OLRIK, Axel
1982 A népköltészet epikus törvényei. In Tálasi István (szerk.): Néprajzi szöveggyűjtemény. I.

Budapest. 453–462.
ORTUTAY Gyula



242

1959 Variáns, invariáns, affinitás. MTA II. Osztályának Közleményei, 195–238.
1962 Az iskolai nevelés szerepe parasztságunk kultúrájában. Ethnographia, LXXIII. 497–511.
1966 Kalendáriumolvasó magyarok. In uő: Halhatatlan népköltészet. Budapest, Magvető. 286–

290.
1971 Hagyomány, változás – népi kultúra. Népi Kultúra – Népi Társadalom, IV. 283–290.
PAKSA Katalin
1991 A népdal a 19. százai polgári életben és tudományban. In Hofer Tamás (szerk.): Népi

kultúra és nemzettudat. Budapest, Magyarságkutató Intézet. 24–36.
1999 Magyar népzenetörténet. Budapest, Balassi Kiadó.
PAPP Bernadette
2006 Krisztus titkos szenvedése a magyarországi német nyelvű ponyvákon. In Ekler Andrea –

Mikos  Éva  –  Vargyas  Gábor  (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok
Nagy Ilona tiszteletére. /Studia Ethologica Hungarica VII./ Budapest, L’Harmattan.
98–111.

PÁZMÁNDI HORVÁTH Endre
1831 Árpád. Pesten, Beimel.
PENKE Olga
2000 Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák. Budapest, Balassi.
2002 Utószó: Az Etelka története és kontextusai. In: Dugonics András: Etelka. [Hasonmás és

kritikai kiadás.] Debrecen, Csokonai Kiadó. 409–456.
PETŐFI Sándor
1973 Petőfi Sándor összes költeményei (1838–1843). Kritikai kiadás. Sajtó alá rendezte Kiss

József és Martinkó András. /Petőfi Sándor összes művei 1./ Budapest, Akadémiai
Kiadó.

PILINYI Péter
1994 A magyar nyomdászat úttörői a XIX. században. H. n., Pátria Nyomda.
PL
1976 Pedagógiai Lexikon. A–F. Főszerkesztő: Nagy Sándor. Budapest, Akadémiai Kiadó.
PLÉH Csaba
1979 Szövegekre emlékezés és hagyományozás. Ethnographia, XC. 106–110.
PÓCS Éva
1982 Ipolyi és a „Magyar Mythologia”. In Kríza Ildikó (szerk.): Kriza János és a kortársi

eszmeáramlatok. Tudománytörténeti tanulmányok a 19. századi folklorisztikáról.
Budapest, Akadémiai Kiadó. 195–202.

2004 Néhány új szempont a regölés és regösének kutatásához. In Andrásfalvy Bertalan –
Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos
90. születésnapjára. II. Budapest, L’Harmattan. 285–334.

2006 Hogyan írjunk magyar mitológiát? Előadás az MTA Néprajzi Kutatóintézetében.
Elhangzott 2006. február 21-én. Kézirat.

POGÁNY Péter
1958 A régi hazai népies ponyvakutatás problémái. Ethnographia, LXIX. 578–593.
1959 Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán. Budapest,

Akadémiai Kiadó.
1978 A magyar ponyva tüköre. /Magyar Tipográfia/ Budapest, Európa.
1983 Riadj, magyar! 1848–1849 fametszetes ponyvái, csatakrónikái. /Magyar Hírmondó sorozat/

Budapest, Magvető Kiadó.
POGÁNY Szaléz



243

1991 A régi magyar vásári ponyvakiadványok képanyagának elemzése. In: Corona Fratrum. Dr.
Szennay András főapát úrnak 70. születésnapjára. Pannonhalma. 365–375.

PUKÁNSZKY Béla
1918 Herder hazánkban. Budapest.
RÁDAY Gedeon
1787 Árpádról írandó bajnoki Éneknek kezdete… Magyar Músa, 215–216.
RIEDL Frigyes
1912 Csaba és Berni Detre a mondában. In Gragger Róbert (szerk.): Philológiai dolgozatok a

magyar-német érintkezésekről. Budapest, Hornyánszky Viktor kiadása. 1–7.
RMKT XVIII. század IV.
2000 Régi Magyar Költők Tára. XVIII. század. IV. Közköltészet 1. Mulattatók. Sajtó alá rendezte

Küllős Imola. Munkatárs Csörsz Rumen István. Budapest, Balassi Kiadó.
ROTH, Klaus
1979 Chapbook. In Kurt Ranke (Hrsg.): Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur

historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin  –  New  York,  Walter  de
Gruyter. 1232–1240.

1991 Buchdruck und Volkskultur in Bulgarien im 19. und 20. Jahrhundert. Revue des Ètudes
Sud-Est Europèennes, XXIX. 15–25.

1993 Populare Lesestoffe in Südosteuropa. In Klaus Roth (Hrsg.): Südosteuropäische
Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert. München, Südosteuropa-Gesellschaft –
Münchner Vereinigung für Volkskunde. 11–32.

ROTH, Klaus (szerk.)
1993 Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert. München, Südosteuropa-

Gesellschaft – Münchner Vereinigung für Volkskunde. 11–32.
RÓZSA György
1973 Magyar történelemábrázolás a 17. században. Budapest, Akadémiai Kiadó.
1996 „Árpád emeltetése” In Hofer Tamás (szerk.): Magyarok Kelet és Nyugat közt. A

nemzettudat változó jelképei. Budapest, Néprajzi Múzeum – Balassi Kiadó. 35–43.
ROZSONDAI Rita
2001 A győri Streibig-nyomda 18. századi kalendáriumairól. Magyar Könyvszemle, CXVII. 132–

138.
2002 Entwicklungsgeschichtliche Darstellung der Gattungen deutschsprachigen Kalender in

Ungarn um 1800. In Biechele, Werner – Balogh, András F. (Hrsg.): Deutsche Sprache
und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland. /Schriftenreihe des
Germanistischen Instituts der ELTE. Bd. 41./ Bremen, Etition Lumière. 144–153.

2003 Der Vaterländische Haus-Kalender und seine Legenden. In Terrance, Albrecht – V. Szabó,
László (Hrsg.): Kreuzwege der Literatur. Beiträge zum Symposion ungarischer
Nachwuchsgermanisten an der Universität Veszprém vom 27–28. September 2002.
/Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis 2./ Wien–Veszprém, Universitätverlag
Veszprém – Edition Praesens. 41–50.

2004 „Múlatságos kalendáriomi matériák.” In Orosz Magdolna (szerk.): Néző-pontok. Fiatal
germanisták tanulmányai. Budapest, FISZ. 172–189.

RUMELHART, David A.
1988 Megjegyzések egy történetsémáról. In Kanyó Zoltán – Síklaki István (szerk.): Tanulmányok

az irodalomtudomány köréből. Budapest. 330–340.
SASFI Csaba (szerk.)



244

2000 Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. Esztergom, Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat Levéltára.

SCHENDA, Rudolf
1966 Italienische Volkslesestoffe im 19. Jahrhundert. Archiv für Geschichte des Buchwesens, Bd.

VII. 210–291.
1976 Lesestoffe der kleinen Leute. München, Fink Verlag.
19893 (1977) Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe. Frankfurt

am Main, Vittorio Klostermann.
1993 Von Mund zu Ohr. Bausteine zu einer Kulturgeschite volkstümlichen Erzählens in Europa.

Göttingen, Vanderhoek & Ruprecht.
SCHRAM Ferenc
1954 Ponyvák a Széchényi Könyvtárban és a Szabó Ervin Könyvtárban. In: Néprajzi Múzeum

Ethnológiai Adattár 8274.
SEBESTYÉN Gyula
1904–1905 A magyar honfoglalás mondái I–II. Budapest, Franklin Társulat.
1925 Gesta Hungarorum. A magyar hősmondák öt könyve. I–V. Első könyv. Őshiedelmek. Öt

regében. Második könyv. Ménrót. Harmadik könyv – ötödik könyv. Emese álma.
Huszonnégy regében. Budapest, Kiadta a Folklore Fellows Néphagyományt kutató
nemzetközi tudományos szövetség magyar osztálya. Királyi Magyar Egyetemi
nyomda.

SHEPARD, Leslie
1973 The History of Street Literature. David and Charles Newton Abbot.
SINKÓ Katalin
1986 A valóság története avagy a történelem valósága. A Millenniumi ünnep historizmusa. In Éri

György – O. Jobbágyi Zsuzsa (szerk.): Lélek és forma. Magyar Művészet 1896–1914.
Katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. 12–20.

1989 Árpád kontra Szent István. Janus, VI. 42–53.
1991 Az Alföld és alföldi pásztor, mint orientális téma a hazai és külföldi festészetben. In Hofer

Tamás (szerk.): Népi kultúra és nemzettudat. /A magyarságkutatás könyvtára VII./
Budapest, Magyarságkutató Intézet. 83–89.

SOLYMOSSY Sándor
1929 Lehel vezér kürtmondája. Ethnographia, XL. 17–38.
SŐREGI János
1940 A szegény ember és a vásári ponyvairodalom. Debrecen, Debreceni Városi Nyomda.
SÜVEGH Veronika
2002 „… világi énekkel tölté meg a száját…” A Kisnyomtatványtár ponyvagyűjteménye. In Cseh

Mária (szerk.): A Nemzeti Könyvtár Kisnyomtatványtára. – The Small-Print Collection
of the National Széchényi Library. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Osiris
Kiadó. 179–198.

SZABÓ Júlia – SZÉPHELYI F. György (szerk.)
1981 Művészet Magyarországon 1830–1870. Katalógus. I–II. Budapest, MTA Művészettörténeti

Kutatócsoport.
SZABÓ László
1979 A paraszti olvasás és a folklór. In Niedermüller Péter (szerk.): Folklór és mindennapi élet.

Válogatott tanulmányok. /Folklór – társadalom – művészet 7./ Budapest, MTA KESZ.
31–59.

SZAJBÉLY Mihály



245

2005 A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után.
Budapest, Universitas.

SZALAI Anna (szerk.)
1980 Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták 1781–1826. Budapest, Szépirodalmi Kiadó.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály
2005 Szájhagyomány és irodalom: kapcsolat vagy ellentét? In Szemerkényi Ágnes (szerk.):

Folklór és irodalom. Budapest, Akadémiai Kiadó. 27–39.
SZELESTEI NAGY László
1980 Kalendáriumaink a 18. században. OSZK Évkönyv, 475–516.
1988 Kalendáriumok a XVIII. századi Magyarországon. In Hopp Lajos – Küllős Imola – Voigt

Vilmos (szerk.): A megváltozott hagyomány. Folklór, irodalom, művelődés a XVIII.
századi Magyarországon. Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézete – ELTE
Folklore Tanszék. 359–414.

SZEMERKÉNYI Ágnes
1980 Népkönyv. In: Magyar Néprajzi Lexikon. 3. Budapest, Akadémiai Kiadó. 738.
SZIGETI Jenő
1970 Milton Elveszett paradicsoma Magyarországon. Irodalomtörténeti Közlemények, LXXV.

205–213.
1973 Protestáns népi olvasmányok a XIX. században az Alföldön. (Pápai Páriz Imre „Keskeny

út”-jának baptista kiadása) Ethnographia, LXXXIV. 332–341.
SZILÁGYI Ferenc
1978 Egy ponyvára került ismeretlen balladaváltozat tanulságai. Ethnographia, LXXXIX. 95–

101.
SZILÁGYI Ferenc (szerk.)
1983 Elmét vidító elegy-belegy dolgok. Válogatás a győri kalendárium 1749–1849-ig tartó

időszakából. Budapest, Magvető Kiadó. /Magyar Hírmondó sorozat/
SZILÁGYI Márton
1991 Lisznyai Kálmán és a palócok regionális népi műveltségének romantikus képe. In Hofer

Tamás (szerk.): Népi kultúra és nemzettudat. Tanulmánygyűjtemény. Budapest,
Magyarságkutató Intézet. 60–69.

1995/1996 Arany Jánoson innen, Nagyidán túl. (Cigányok, zsidók, Perényiek). Szépliteratúrai
Ajándék, II– III. 1–10.

2001 Lisznyai Kálmán. Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai. Budapest,
Argumentum Kiadó.

2003a „Alkalmatosságra írott versek” vagy vidám férfikompániák humora. Csokonai, Arany és a
közköltészeti hagyomány. Bárka, XI. évf. 5. sz. 53–62.

2003b 19. századi írói életpályák a mikrotörténelem dimenziójában, avagy lehetséges-e az
irodalomtörténet és a társadalomtörténet ötvözése? In Dobrossy István (szerk.):
Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. A Hajnal István-Kör – Társadalomtörténeti
Egyesület 1999. évi miskolci konferenciájának előadásai. Miskolc. 108–120.

SZILÁRDFY Zoltán
1971 Egy ercsi délszláv képes ponyvairat ismertetése. Fejér-megyei Történeti Évkönyv, 5. 157–

168.
SZINNYEI József
1891 Magyar írók élete és munkái. I. kötet (Aachs–Bzenszki). Budapest, kiadja Hornyánszky

Viktor Könyvkereskedése.
SZÖRÉNYI László



246

1975 „… s hű a haladékony időhöz” (Kompozíció és történetszemlélet a Zalán futásában). In
Horváth Károly – Lukácsy Sándor – Szörényi László (szerk.): „Ragyogjanak tettei…”
Tanulmányok Vörösmartyról. Székesfehérvár. 7–46.

1989a Nemzet és lakosság. In uő: „Múltaddal valamit kezdeni”. Tanulmányok. Budapest,
Magvető. 8–20.

1989b „A szent hazának képe”. (Őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig.) In uő: „Múltaddal
valamit kezdeni”. Tanulmányok. Budapest, Magvető. 208–222.

1993 Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből. Budapest,
Amfipressz.

1999 Nyelvrokonság, őstörténet és epika a 18. századi magyarországi jezsuita latin irodalomban.
In uő: Studia Hungarolatina. Tanulmányok a régi magyar és neolatin irodalomról.
Budapest, Kortárs Kiadó. 73–83.

2002 Arany János Csaba-trilógiája és Ipolyi Arnold Magyar Mythológiája. In Korompay H.
János (szerk.): A két Arany. Összehasonlító tanulmányok. Budapest, Universitas Kiadó.
67–79.

SZŰCS Jenő
1997 „Gentilizmus”. A barbár etnikai tudat kérdése. In uő: A magyar nemzeti tudat kialakulása.

Budapest, Balassi – JATE – Osiris. 7–296.
TAKÁCS Lajos
1958 Históriások – históriák. Budapest, Akadémiai Kiadó.
1964 Mese és olvasmány egy mesefenntartó közösség életében. Néprajzi Közlemények, IX.  1.

257–272.
1979 A paraszti írásbeliség XVII. századi történetéhez. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi

Osztályának Közleményei, XXXI. 361–369.
1981 Paraszti históriaköltészet. In Vargyas Lajos (főszerk.): Magyar Néprajz. V. Népköltészet.

Budapest, Akadémiai Kiadó. 381–397.
TAKÁTS József
1999 Antropológia és irodalomtörténet-írás. BUKSZ, XI. 38–47.
2001 Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett. Irodalomtörténeti Közlemények, CV. 316–324.
2002 Arany János szokásjogi gondolkodása. Irodalomtörténeti Közlemények, CVI. 259–313.
2005 A tér és az idő nemzetiesítése és az irodalmi kultuszok. In Kalla Zsuzsa – Takáts József –

Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum.
46–55.

TARR László (szerk.)
1979 Az ezredév. /Magyar tallózó sorozat/ Budapest, Magvető Könyvkiadó.
THOMKA Beáta
1999 Narrativitás a kultúrában. In Kürtösi Katalin – Fried István (szerk.): A kultúraköziség

dilemmái. Interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. születésnapjának
megünneplésére. Szeged, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 35–
48.

TOLDY Ferenc
1987 (1854) A magyar nemzeti irodalom története. Hasonmás kiadás. Budapest, Szépirodalmi

Kiadó.
TÓTH Judit
1982 Az iskolai tananyag folklorizációjához. In Balassa Iván (szerk.): Néprajzi tanulmányok

Dankó Imre tiszteletére. /A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei./ Debrecen.
849–860.



247

TÓTH Judit, D.
1998 Kalendarien aus dem XVII–XVIII. Jahrhundert in den Bibliotheken zu Debrecen. XVII–

XVIII. századi kalendáriumok a debreceni könyvtárakban. Debrecen, KLTE.
TÓTH István György
1984 Írásbeliség a körmendi uradalom falvainak paraszti jogügyleteiben a XVII–XIX. században.

Levéltári Közlemények, LXVI. 31–50.
1985 Iskolák és analfabéták a szentgotthárdi uradalom falvaiban. In Klaniczay Gábor (szerk.): A

felvilágosodás jegyében. (Tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára.) Budapest,
MTA Történettudományi Intézete. 258–271.

1987 Paraszti írni tudás a körmendi uradalomban a 17–19. században. In Bálint István (szerk.):
Adalékok a 16–20. századi magyar művelődés történetéhez. Budapest. 195–213.

1994 Az írás a paraszti kultúrában a 17–18. században. In Kisbán Eszter (szerk.): Parasztkultúra,
populáris kultúra és a központi irányítás. Budapest, MTA–NKI. 9–16.

1996 Mivel hogy magad írást nem tudsz… Az írás térhódítása a művelődésben a kora újkori
Magyarországon. Budapest, MTA Történettudományi Intézete.

2002 Alfabetizáció a XVII-XVIII. századi Magyarországon. Acta Papensia, II. 29-36.
TÓTH Zsombor
2005 Műfaj vs. íráshasználat? Történeti antropológiai megjegyzések a XVII. századi emlékirat-

irodalomhoz. Cserei Mihály kalendáriumai. (Esettanulmány). Kolozsvár. Kézirat.
TRÓCSÁNYI Zoltán
1929 Falusi szépírók. Magyar Szemle, VI. 204–208, 301–304.
1933 Az első ponyvafüzettől a néplapig. Magyar Szemle, XVIII. 340–349.
1941 A XVIII. század magyar könyveinek olvasóközönsége és példányszáma. Magyar

Könyvszemle, LXV. 22–37.
1942 Könyvtár és ponyva. Magyar Könyvszemle, LXVI. 333.
TURÓCZI-TROSTLER József
1936 Világirodalom magyar ponyván. Magyar Nyelvőr, 112–117.
TÜSKÉS Gábor
2003 Egylapos paraszti fametszetek a 18–19. századból. Néprajzi Értesítő, LXXXV. 93–113.
UJVÁRY Zoltán
1980 Népköltészet és irodalom népi kéziratos könyvekben. In uő: Népszokás és népköltészet.

Debrecen. 425–556.
ÚMIL
2000 Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1–3. Második, javított, bővített kiadás. Főszerkesztő: Péter

László. Budapest, Akadémiai Kiadó.
VARGA Imréné
1984 A Sopron városi levéltár naptárgyűjteménye (1581–1803). Soproni Szemle, XXXVIII. 193–

221, 289–311.
VARGA Pál, S.
2005 A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar

irodalomtörténeti gondolkodásban. Budapest, Balassi.
VARGYAS Lajos
1958 Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz? Néprajzi Értesítő, XLIII. 5–20.
1960 Kutatások a népballada középkori történetében II. A honfoglaláskori hősi epika továbbélése

balladáinkban. Ethnographia, LXXI. 479–523.
1988a A népballada. In uő (főszerk.) – Istvánovits Márton (szerk.): Magyar Néprajz. Folklór. 1.

Népköltészet. Budapest, Akadémiai Kiadó. 278–371.



248

1988b A hősének maradványai népköltészetünkben. In uő (főszerk.) – Istvánovits Márton
(szerk.): Magyar Néprajz. Folklór. 1. Népköltészet. Budapest, Akadémiai Kiadó. 398–
413.

20022 (1981) A magyarság népzenéje. Második javított kiadás. Sajtó alá rendezte Paksa Katalin.
Budapest, Planétás. [CD-melléklettel]

VAYERNÉ ZIBOLEN Ágnes
1967 Kisfaludy Károly, az Auróra képszerkesztője és illusztrátora. Művészettörténeti Értesítő,

XVI. 151–176.
VÁRI András
2000 Etnikai sztereotípiák a Habsburg Birodalomban a 19. században. Tabula, III. 48–76.
VÁRKONYI Ágnes, R.
1984 Magasműveltség és népi tudatvilág a 17–18. század fordulóján. Folklór és Tradíció, I. 19–

42.
1992 Népi kultúra – elit kultúra. (Néhány elméleti kérdés). Irodalomtörténeti Közlemények,

XCVI. 525–541.
1998 Élmény, tudat, történelem. In Kríza Ildikó (szerk.): Történelem és emlékezet.

Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából.
Budapest, Néprajzi Társaság. 13–32.

VÉGH Oszkár
1976 Nyomdászat Magyarországon. Fejezetek a magyarországi nyomdászat 500 éves

történetéből. Budapest, Kossuth.
VEREBÉLYI Kincső
1991 A magyar csíziók folklorisztikai vizsgálatának egyik lehetősége. Ethnographia, CIV. 89–

133.
2002 Folklorizmusok. In Deáki Zita (szerk.): Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára. /A

Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára 8./ Budapest, Győrffy István Néprajzi Egyesület. 44–
52.

VERESS Gézáné – LENGYEL Imre
1975 A Debreceni Képes Kalendárium repertóriuma, szakrendi, név és tárgymutatója 1901–

1948. Debrecen.
VIGA Gyula
1976 19. századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozásai. Herman Ottó Múzeum évkönyve

XV. 209–230.
VIRÁG Benedek
1862–1863 Magyar Századok. Toldy Ferencz által. 3. kiad. Pesten, Heckenast.
VOIGT Vilmos
1975 A népköltészet változása a XIX. században. Ethnographia, LXXXVI. 48–61.
1978 A folklór történeti kutatásának eredményei. Világosság, XIX. 382–386.
1981 A folklór és az irodalom kapcsolata a magyar állatmesékben.  A  Debreceni  Déri  Múzeum

évkönyve 1979. 281–327.
1984 Történeti folklorisztika és történeti antropológia. Tudománytörténeti megjegyzés. In Hofer

Tamás (szerk.): Történeti antropológia. Budapest, MTA–NKI. 73–86.
1985 Közvetítő és átmenet = turul. In Kovács Ákos (szerk.): Monumentumok az első háborúból.

A Műcsarnok és a Népművelési Intézet közös kiállítása. Budapest, Népművelési Intézet
– Műcsarnok. 55–64.

1986 Ponyva. In: Világirodalmi Lexikon. 10. Budapest, Akadémiai Kiadó. 744–745.



249

1996 Honfoglaláskori folklór. In Pócs Éva – Voigt Vilmos (szerk.): Ősök, táltosok, szentek.
Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklorjából. Budapest, MTA Néprajzi
Kutatóintézet. 13–28. Megjelent még in uő: Világnak kezdetétől fogva. Történeti
folklorisztikai tanulmányok. Budapest, Universitas. 2000. 83–100.

1998 Hősepika. In uő (szerk.): A magyar folklór. Második, bővített kiadás. Budapest, Osiris
Kiadó. 149–183.

2000 (1975) A magyar hősepika összehasonlító kutatási problémái. In uő: Világnak kezdetétől
fogva. Történeti folklorisztikai tanulmányok. Budapest, Universitas. 101–123.

2000 (1977) Folklorisztika és őstörténet. Uo. 65–82.
2003 A magyar ősvalláskutatás kérdései. /Vallástudományi Tanulmányok/ Budapest,

Vallástudományi Társaság.
VÖRÖS Károly
1976 A XIX. század második fele tömegkultúrájának kutatási kérdései. Századok, CXII. 125–

133.
1977 A parasztság változása a XIX. században. Problémák és kérdőjelek. Ethnographia,

LXXXVIII. 1–13.
1984 Látvány és mentalitás a napisajtó képanyagában a XIX. század második felében. In Hofer

Tamás (szerk.): Történeti antropológia. Budapest, MTA–NKI. 206–213.
WHITE, Hayden
1997 A történelem terhe. Budapest, Osiris–Gond.
WIENKER-PIEPHO, Sabine
2000 »Je gelehrter, desto verkehrter«. Volkskundlich-Kulturgeschichtliches zur

Schriftbeherrschung. New York – München – Berlin, Waxmann Münster.
WITTMANN, Reinhard
1982 Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. Beitrage zum literarischen Leben

1750–1880. Tübingen, Max Niemeyer Verlag.
2000 Az olvasás forradalma. In Guglielmo Cavallo – Roger Chartier (szerk.): Az olvasás

kultúrtörténete a nyugati világban. Budapest, Balassi Kiadó. 321–347.
WÜRZBACH, Natascha
1981 Anfänge und gattungtypysche Ausformung der englischen Strassenballade 1550–1650.

Schaustellerische Literatur, Frühform eines journalistischen Mediums, populäre
Erbauung, Belehrung und Unterhaltung. München, Fink.

ZEMON DAVIS, Natalie
2001 Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban. Budapest, Balassi Kiadó.



250

Kalendáriumok és ponyvák honfoglalásra vonatkozó szövegadatainak összefoglaló

bibliográfiája

1. A disszertációban felhasznált ponyvai és kalendáriumi hősepikumok jegyzéke

● Böngérfi 1894
Böngérfi János: A vitéz magyar fejedelmek szép históriája. Rózsa K. és neje Budapest.
● Böngérfi 1909
Históriák az ősmagyarokról. Rózsa K. és neje Budapest.
● Dunamelléki 1866
Dunamelléki József: A magyarok eredete ősi regéik szerint négy énekben. Eger, nyomtattatott az

Érseki Lyceum Könyv- és Kőnyomdájában.
● „Heckenast” 1864
Magyarország története versekben. Fametszetekkel. Kiadja Heckenast Gusztáv Pesten.
● „Kecskeméti” 1865
Emlékcsillámok a hunn trónélet napjaiból. egy [sic!] „kecskeméti jogtanult 1864-ből”.

Kecskemét, Gallia Fülöp könyvárus bizománya.
● György Deák 1896
György Deák: Attila, isten ostora. Corvina Társulat Pest.
● [Ismeretlen szerző] 1898
Atilla kardja. Monda. In Képes Kossuth-naptár. Budapest, Méhner Vilmos Könyvkiadóhivatala.

26.
● Lantos Diák 1895
A honszerző hősök dicsérete. Ékes rigmusokban. [Egy kötetben Tuba Maris históriájával, mely

egy megesett lányról szóló ponyvaballada.] Budapest, Méhner Vilmos-féle
Könyvkiadóhivatal.

● Lévay 1924
Lévay József: Attila kardja. In Képes Kossuth-naptár. Budapest, Méhner Vilmos

Könyvkiadóhivatala. 41.
● Tatár 1871
Tatár Péter [Medve Imre]: A magyar nemzeti kis verses krónikája. Bucsánszky Alajos Pest.
● [Ifj. Tatár] 1899
[Ifj. Tatár Péter]: Három ősrégi ének a három magyar vezér Európába bejöveteléről. Rózsa K. és

neje Budapest.
● Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Első kiadása: Pest, Bucsánszky, 1873.

2. A disszertációban felhasznált kalendáriumi cikkek jegyzéke – megjelenésük időrendjében

● „Az el-múltt 1796-dik Esztendőben megigértt Kalendáriomi Históriának Folytatása, Atillának
haláláig”. In: Magyarországi o és uj kalendáriom. Pest, Trattner. OSzK 1510/1797.

● „Ditső Nemzet! Még az 1797 Esztendőbeli tett ajánlásom szerént, Honyainknak Emlékezeteket
a’ most fel-viradott 1799dik Esztendőbeli Kalendráiomom meg-szerzőinek unalmas



251

óráikban a’ Téli hoszszas Estvéli mulatságra az olvasásban ’s Honyaink histórtiájában
gyönyörködök kedvekért ö közönségessé tenni kivántam.” In: Magyarországi o és uj
kalendáriom. Pest, Trattner. OSzK 1510/1799.

● „Erős hatalommal országló Fejedelminknek rövid Kronikája, Attillától-fogva szinte a’ mostani
uralkodó II-dik Ferentz Királyunkíg illy renddel:” In: Magyarországi o és uj
kalendáriom. Pest, Trattner. OSzK 1510/1799.

● „Ditső Nemzet! Tavali ajálásom szerént, Honnyainknak Emlékezeteket mostani 1800-dik
Esztendőbeli Kalendáriomom’ meg-szerzőinek unalmas óráikban a’ Téli hoszszas
estvéli múlattságra az olvasásban, ’s Honnyaink’ históriájában gyönyörködők’
kedvekért közönségessé tészem a’ Magyarok’ Scithiából lett második ki-jövetelét, a’
hét Kapitányok’ vezetése alatt, Átila fiainak vesztéseket előre tevén.“ In:
Magyarországi o és uj kalendáriom. Pest, Trattner. OSzK 1510/1800.

● „Dítső Nemzet! Tavali igéretemet bé-tellyesíteni akarván, Honnyainknak Emlékezeteket, ezen
1801-ső esztendőbeli Kalendáriumom’ Meg-szerzőinek unalmas óráikban a’ téli
hoszszas estvéli múlatságra az olvasásban ’s Honnyaink’ históriájában gyönyörködők
kedvekért elő-hozom a’ Magyaroknak szerentsés vóltokat, szerentsétlenségeket, és a’
keresztényi hitre való megtéréseket.“ In: Magyarországi o és uj kalendáriom. Pest,
Trattner. OSzK 1510/1801.

● „Erdély Ország történetének folytatása. VIII. rész. A’ madiár, mágiar, magar vagy Magyar
Nemzet Birodalmáról Erdélyben.” In: Magyar és Erdély országi uj és ó kalendáriom.
Szeged, Grünnen ny. OSzK 1519/1809.

● „Erdély Ország történetei’ folytatása…” In: Magyar és Erdély országi uj és ó kalendáriom.
Szeged, Grünnen ny. OSzK 1519/1810.

● „Erdély Ország történetei’ folytatása…” In: Magyar és Erdély országi uj és ó kalendáriom.
Szeged, Grünnen ny. OSzK 1519/1813.

● „Nevezetes Magyar Embereknek élete. Lehel.” In: Ujdonnanuj gazdaságbeli hazai
kalendáriom. Pesten, Trattner János Tamás. OSzK 855=721/1815.

● „Nevezetes Magyar Embereknek élete. Árpád.” In: Ujdonnanuj gazdaságbeli hazai
kalendáriom. Pesten, Trattner János Tamás. OSzK 855=721/1816.

(Szöveggyűjtemény I.)
● „Nevezetes Magyar Embereknek élete. 1. Keve. A’ Hunnusok’ vagy Magyarok’ első

Fejedelme.” In: Ujdonnanuj gazdaságbeli hazai kalendáriom. Pesten, Trattner János
Tamás. OSzK 855=721/1817.

(Szöveggyűjtemény II.)
● „Históriai jegyzések”. In: Trattner Mátyás Magyar Nemzeti kalendáirum-a. Pesten  A’ Kiadó

Könyvnyomtató Intézetében. OSzK 855/1826.

● „A’ Magyarok nemzeti-dicsőségének Pantheona.” In: Uj oktató és mulattató fillér kalendárium.
Kassa, Werfer. OSzK 634/1838.

(Szöveggyűjtemény III.)

● „Magyarok Krónikája. (Folytatás) Árpád 889-től 907-ig.“ In: Mezei Naptár. Gazdasági
kalendáriom. Kiadja a’ Gazdasági Egyesület. Szerk. Kacskovics Lajos. OSzK
764/1841.



252

● „A’ nemes Székely nemzet’ Históriája’ tovább folytatása.“ In: Erdélyi magyar nemzeti székely
naptár. Marosvásárhely, Ref. Kollégium. OSzK 1263/1847.

● „Magyarok története. Első időszak. A’ vezérek alatt.” In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára.
Pest, Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos. OSzK 363/1849.

● „A régi magyarok vallása” In: Bucsánszky Alajos nagy képes naptára. [Borítékcím: Nagy képes
naptár]. Pest, Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos. OSzK 1076/1849.

● „Folytatása a’ Magyarok Europába jövetelinek, vezéreik és királyaik alatt története.” [Hét
vezér, Lehel, Bulcsú, Árpád] In: Kecskeméti naptár vagy kalendáriom. Szeged,
Grünnen. OSzK 1917/1850.

● „Folytatása a’ Magyarok Europába jövetelinek, vezéreik és királyaik alatt története.” [Zoltán.
Vers és próza] In: Kecskeméti naptár vagy kalendáriom. Szeged,  Grünnen.  OSzK
1917/1851.

● ATÁDI  Vilmos:  „Eleink  költözködése  Ázsiából”.  In: Vas Gereben kis képes naptára. Pest,
Landerer, Heckenast. OSzk 2401/1854

● „Őseink esküformája“. In: A magyar nép naptára. Képes kalendárium. Pesten, Landerer és
Heckenast. OSzK 353/1861, 1862. 19.

● „Ősrégi énekek. A Hunnok bejövetele s Attila dicső tettei.” [Verses elbeszélés] In: Bucsánszky
Alajos kis képes naptára. Pest, Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos. OSzK
363/1863.

● „Magyarok eredete és története. Hunnok.” In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest,
Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos. OSzK 361/(1849), 1867. 17–20.

● „A szép Réka herczegnéről, Attila nejéről, egy szomorú szép rege.” In: Bucsánszky Alajos kis
képes naptára. Pest, Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos. OSzK 363/1867. 21–22.

● „Attila lakodalma, halála és temetése.” In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest,
Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos. OSzK 363/1867. 23–24.

● „Magyarok eredete és története. [Magyarok. Kund, Álmos, Zoltán]. In: Bucsánszky Alajos kis
képes naptára. Pest, Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos. OSzK 363/1868. 17–20.

● „Attila kardja” In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Nyomatja és kiadja Bucsánszky
Alajos. OSzK 363/1868.

● „Árpád” In: Közhasznú nagy-enyedi naptár. Szerk.  és Kiad Lőcsey Sp. Lajos Kolozsvár,  Ev.
Ref. Főtanoda betűivel. OSzK 1958/1868. 17–23.

● SZABÓ Árpád: „Az ősmagyar hadi élet”. In: Jó barát. Nagy képes naptár. Pest, Heckenast.
OSzK 709/1869. 58–64.

● „Attila halála”. In: Kossuth-naptár. Budapest, Heckenast. OSzK 1662/1876. 54–55.
● „Őseinkről”. In: Honvéd naptár. [Borítékcím: Új honvéd-naptár] Szerkeszti Áldor Imre. Pest,

Heckenast. OSzK 629/1878. 46–48.

● „Folytatása a mult 1884-ben a Nagy-Enyedi Naptárban megkezdett Magyarok eredetének az
ősregék szerint. Horváth Mihály után.” In: Közhasznú nagy-enyedi naptár. Szerk.  és



253

Kiad Lőcsey Sp. Lajos Kolozsvár, Ev. Ref. Főtanoda betűivel. OSzK 1958/1885. 17–
28.

● „A magyar nemzet költözködése.” In: Magyar képes házi naptár. Közhasznú házi és népbarát.
Kassa, Werfer. OSzK 1397/1884. 18–19.

(Szöveggyűjtemény IV.)
● Losonczy László: „Árpád imája a honalkotás után”. In: Magyar képes házi naptár. Közhasznú

házi és népbarát. Kassa, Werfer. OSzK 1397/1886. 17.
Megjelent továbbá: /Emich Gusztáv/ magyar és erdélyországi nagy képes naptára. Szerkesztette:

Vahot Imre. Pest, Kiadja Emich Gusztáv. OSzK 572/1863. 31.
(Szöveggyűjtemény V.)
● „A harczi kalandok korszaka.” In: Magyar képes házi naptár. Közhasznú házi és népbarát.

Kassa, Werfer. OSzK 1397/1886. 18–21.

● „Árpád apánk a honfoglaló”. In: Wajdits József nagy képes naptára. [Címváltozat: Wajdits
József képes magyar naptára] Nagy-Kanizsa, Wajdits ny. OSzK 860/1888. 69.

● „Árpád megtekinti a Zalán fejedelemtől küldött ajándékot”. In: Wajdits József nagy képes
naptára. [Címváltozat: Wajdits József képes magyar naptára] Nagy-Kanizsa, Wajdits
ny. OSzK 860/1893. 58.

● „Az ünnepek ünnepe. 896–1896.” In: Magyar millenniumi naptár. Budapest, „Kosmos“
Műintézet. OSzK 1751/1894.

● „Az alpári győzelem.” In: Ezeresztendős Magyarország. Képes kalendárium. [Kis népnaptár.]
Budapest, Méhner Vilmos. OSzK 1242/1894. 3–6.

● „Történeti adomák.” In: Magyar képes házi naptár. Közhasznú házi és népbarát. Kassa,
Werfer. OSzK 1397/1895. 34.

● „Ezer év előtt!” In: A magyar nép naptára. Képes kalendárium. Pest, Landerer és Heckenast.
OSzK 353/1895. 30–33.

(Szöveggyűjtemény VI.)

● „A magyarok bejövetele”. In: Az „Athenaeum” dalos nép naptára. [Borítékcím: Magyar dalos
naptár] Budapest, Athenaeum Rt. OSzK 896/1895. 49–51.

● „Lehel  kürtje.“  In: Ezeresztendős Magyarország. Képes kalendárium. [Kis népnaptár]
Budapest, Méhner Vilmos. OSzK 1242/1895.

● „Botond és az óriás. Botond buzogánya.” In: Ezeresztendős Magyarország. Képes
kalendárium. [Kis népnaptár.] Budapest, Méhner Vilmos. OSzK 1242/1895.

● „Lehel kürtje.” In: Magyar hősök naptára. Budapest, Kosmos, Méhner V. OSzK 750/1895.

● „Az ezeréves Magyarország.” In: Magyar képes házi naptár. Közhasznú házi és népbarát.
Kassa, Werfer. OSzK 1397/1896. 19–21.

● „Ezredéves országos kiállítás.” In: Magyar képes házi naptár. Közhasznú házi és népbarát.
Kassa, Werfer. OSzK 1397/1896. 30–33.



254

● GÁRDONYI Géza: „A világra szóló magyar ünnep.” [Vers] In: Méhner Vilmos mulattató
képes naptára. Pest, Méhner. OSzK 426/1896.

● „A királyné sírja.” In: Képes tündér-naptár. Budapest, Rózsa. OSzK 592/1898. 28.
● „Ördögárka.” In: Képes tündér-naptár. Budapest, Rózsa. OSzK 592/1898. 30.

● „Attila kardja. Monda.” [Verses elbeszélés] In: Képes Kossuth-naptár. Budapest, Méhner
Vilmos. OSzK 499/1898. 26.

● „Egyesültek a halálban. Történelmi elbeszélés.” In: Mátyás király naptára. Budapest, Rózsa.
OSzK 496/1900. 25–27.

● „Az ősmagyar házasságról.” In: Kecskeméti naptár vagy kalendáriom. Kecskemét, Salamon
Antal. [Előző folytatása, azonos jelzettel] 1917/1900. 29–30.

● „A göcseji csata“. In: Magyar képes házi naptár. Közhasznú házi és népbarát. Kassa, Werfer.
OSzK 1397/1901. 52.

● PAJER Antal: „A magyarok istene“ [Vers] In: Wajdits József nagy képes naptára.
[Címváltozat: Wajdits József képes magyar naptára]  Nyomatta  és  kiadja  Ifj.  Wajdits
József Nagy-Kanizsán. OSzK 860/1901. 69.

● „A magyar nép”. In: A magyar nép naptára. Szerkeszti Tatár Péter. Budapest, Méhner Vilmos
Kiadóhivatala. OSzK 353/1902.

● „A magyar nép meséiből. Réka királyné sírja. Az ördögárka”. Az „Athenaeum“ kis regélő
naptára. Budapest. OSzK 975/1902. 46–47. Ugyanez: Az „Athenaeum“ alföldi dalos
naptára. Budapest, Athenaeum RT. OSzK 986/1902. 38–39.

(Szöveggyűjtemény VII.)

● „Lehel vezér.” In: Magyar képes házi naptár. Közhasznú házi és népbarát. Kassa, Werfer.
OSzK 1397/1902. 20–21.

(Szöveggyűjtemény VIII.)

● „Világverő húnok viselt dolgairól. I. Húnor és Magyar. II. Buda és Etele. III. Keveháza.” In:
Magyar hősök naptára. Budapest, Kosmos – Méhner. OSzK 1750/1903. 19–26.

● „Milyen volt a magyar vallás.” „A magyarok műveltsége.” In: Magyar képes házi barát. Kassa,
Werfer. OSzK 1397/1903. 20.

(Szöveggyűjtemény IX.)

● „Hún és  magyar  mondák.  I.  Hunor  és  magyar.  II.  Etele  és  Leo  pápa.  III.  Álmos  eltűnik.  IV.
Botond vitézkedése.” In: Magyar hősök naptára. Kosmos – Méhner. Budapest. OSzK
1750/1907. 19–27.

● „Árpád ünnepe Pusztaszeren.” In: Mesélő bácsi nagy képes naptára. Méhner, Franklin ny.
Budapest. 1836/1909.
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● „A pogány magyarok istenei.“ In: Ezeresztendős Magyarország. Képes kalendárium. [Kis
népnaptár] Budapest, Méhner Vilmos. OSzK 1242/1910. 40–41.

● „A honalkotó Árpád.” In: A magyar nép naptára. Szerkeszti Tatár Péter. Pest, Heckenast.
OSzK 353/1912. 30–32.

● „Botond beveri a bizánczi érczkaput.” In: Kecskeméti naptár vagy kalendáriom. Szeged,
Grünnen. OSzK 1917/1912. 29–31.

● KOZMA  Imre:  „A  táltos  szava“  In: Székely egyleti képes naptár. Szerkeszti Benedek Elek.
Budapest, Franklin Társulat. OSzK 1943/1919.

● „Hunor és Magyar”. In: Képes Kossuth-naptár. Budapest, Méhner. OSzK 499/1924. 49–50.
● LÉVAY József: „Attila kardja“. [Verses elbeszélés] In: Képes Kossuth-naptár. Budapest,

Méhner. OSzK 499/1924. 41.
● „Zalán futása.” In: Képes Kossuth-naptár. Budapest, Méhner. OSzK 499/1925. 47–49.

A kalendáriumokon megjelentetett honfoglalással és ősmagyarokkal kapcsolatos szépirodalmi

szövegek jegyzéke – kalendáriumi megjelenésük időrendjében

● VÖRÖSMARTY Mihály: „Zalán futása”. [Részletek] –
● PÁZMÁNDI HORVÁTH Endre:  Árpád.  In: Magyar hazai vándor. Pest,  Trattner  és  Károlyi.

OSzK 734/1833.

● CZUCZOR Gergely: „Botond. Hősköltemény”. In: Közhasznú honi vezér. Gazdaságbeli, házi,
s’ tiszti kalendáriom. Pest, Fűskúti Landerer. OSzK 849/1837.

● CZUCZOR Gergely: „Az augsburgi ütközet. Első ének”. In: Erdélyi házi segéd. Első év,
Kolozsváratt, A’ Királyi Lyceum’ Betüivel. OSzK 692/1839.

● HORVÁTH Endre: „A régi magyarok szenthelye”. [Vers] In: Magyar képes házi naptár.
Közhasznú, házi és népbarát. Kassa, Werfer. OSzK 1397/1896.

● GÁRDONYI Géza: „A hét vezér. Históriás ének”. In: Az „Athenaeum” magyar vitézi naptára.
Budapest, Athenaeum Rt. OSzK 967/1904. 25. Megjelent még: Az „Athenaeum” kis
regélő naptára. Budapest, Athenaeum Rt. OSzK 975/1904. 23.

● TÓTH Kálmán: „Árpád sírja” [vers].  In: Méhner Vilmos közhasznú képes naptára. Budapest,
Méhner Vilmos. OSzK 1773/1910.

A képek jegyzéke

1. kép: „Árpád”. In: Magyarországi o és uj kalendáriom. Pest, Trattner. OSzK 1510/1797.
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2. kép: „Lehel”. In: Magyarországi o és uj kalendáriom. Pest, Trattner. OSzK 1510/1801.
3. kép: „Árpád”. In: Mausoleum Potentissimorum ac Gloriosissimorum Regni Apostolici Regum

et primorum militantis Ungariae ducum. 1664. Nürnberg. Hasonmás kiadás. A
fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter. Melléklet Rózsa György tanulmánya.
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1991.

4. kép: „Lehel”. Uo.
5. kép: „Árpád”. In Ujdonnanuj gazdaságbeli hazai kalendáriom.  Pest,  Trattner.  OSzK

855=721/1816.
6. kép: „Árpád”. In: Uj oktató és mulattató fillér-kalendárium. Kassa, Werfer. OSzK 634/1838.
7. kép: I. MAJOR: „Seregszemle”. Közli Rózsa György 1973: Magyar történelemábrázolás a 17.

században. Budapest, Akadémiai Kiadó. 193. kép.
8. kép: „Árpád”. In Kecskeméti naptár vagy kalendáriom. Szeged, Grünn. OSzK 1917/1850.
9. kép: Illusztráció Vörösmarty Zalán futása című művéhez. In Auróra Hazai Almanach 1826.

Közli Vayerné Zibolen Ágnes 1967: Kisfaludy Károly, az Auróra képszerkesztője és
illusztrátora. Művészettörténeti Értesítő, XVI. 151–176. 1828/I. kép. 167. lapon.

10/a kép: „Attila“. In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. OSzK 363/1849.
10/b kép: „Chéva. Cadicha“. In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. OSzK
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11. kép: „Attila“. In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. OszK 363/1849.
12. kép: „Lehel”. In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. OszK 363/1849.
13. kép: „Árpád“. In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. OszK 363/1849.
14. kép: „Árpád“. In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. OszK 363/1849.
15. kép: „Vérszerződés“. In: Bucsánszky Alajos kis képes naptára. Pest, Bucsánszky. OszK

363/1849.
16. kép: KISS Bálint: „Vérszerződés.“ In Szabó Júlia – Széphelyi F. György (szerk.) 1981:

Művészet Magyarországon 1830–1870. Katalógus. I–II. Budapest, MTA
Művészettörténeti Kutatócsoport. 31. tábla, 122. kép.

17. kép: KOVÁCS Mihály: „Botond“. In: Ludányi Gabriella 1987: Kovács Mihály (1818–1892).
Budapest, Képzőművészeti Kiadó. Katalógus 190. darabja (32. kép).

18. kép: „Árpád.“. Wajdits József nagy képes magyar naptára.  Nagy-Kanizsa,  Wajdits.  OszK
860/1888. 69.

19. kép: „A vezér” In: Az „Athenaeum” dalos nép naptára [Borítékcím: Magyar dalos naptár.]
Budapest, Athenaeum Rt. OSzK 986/1895. 50.

20. kép: „Az ősmagyarok áldozása a Duna és Tisza partján.” In: Honvéd naptár. [Borítékcím: Új
honvéd-naptár.] Szerkeszti: Áldor Imre. Pest, Heckenast. 47.
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