
sének megfelelően, Tóth Dezső valóban élettel tölti meg. Társadalmunk alakulásá-
nak ú j vonásaiból vezeti le a pártosság korszerű tartalmát; azt, hogy ma az élet-
forma, az erkölcs és a politika sokkal szorosabban kapcsolódnak össze, mint az előző 
fejlődési fázisokban, ezért „ma a pártos irodalomkritikának az életvitel, a maga-
tartás, a morál egyre kevésbé «-végső soron« politikai tartalmait kell minősítenie, 
s ezen a sokban ú j szinten kell kimunkálnia és érvényesítenie irodalom és politika 
kapcsolódási pontjait, tartalmait és távla ta i t . . . " A szocialista minőség ebben a bo-
nyolult övezetben áttételesebben jelentkezik, mint például a nyílt osztályösszeütkö-
zések korában, ennélfogva nehezebben megfogható, a kritériumai is kevésbé defi-
niálhatók egyértelműen; ez azonban semmiképpen sem mentesíthet a kategória gaz-
dagabb elméleti kimunkálásának és a kritikusi gyakorlatba való átültetésének fel-
adata alól, ellenkezőleg: a tennivalók fontosságára és felelősségére hív fel. 

Végezetül a sok lehetséges súlyos és időszerű téma közül még egyet emelünk ki. 
Tóth Dezső több ízben tételesen is nyomatékkal szól a kultúra fontosságáról; arról, 
hogy a szocialista építés összfolyamatában a kultúra szintén döntő tényező. Aligha 
akad valaki, aki ezt elvileg tagadja, mégis újból és újból mondani kell, mert a 
valóságban nem egyszer megsértik. Nem véletlenül beszél Tóth Dezső a kulturális 
kérdések esetenkénti lekezeléséről, „a kultúra tényleges helyét-rangját lefokozni" 
hajlamos szemléletről, „reszortfeladatként való értelmezéséről". Pedig a „miből 
élni?" időszakával szemben, amikor a társadalmi-anyagi léthelyzet legtöbbször köz-
vetlenül volt mozgatórugó, ma ez sokkal indirektebben, az erkölcsi-tudati szűrő 
beavatkozásán keresztül válik anyagi hatóerővé. A kultúra szerepe tehát nem csök-
ken, hanem éppenséggel nő: az embernek marxi értelemben vett gazdagságához, 
totalitásához „az emberi benső teljes kimunkálása" ugyanúgy hozzátartozik, mint 
az anyagi javak gazdagsága. Nemcsak gondolatainak igazságát tekintve, hanem ab-
ban is egyetérthetünk hát Tóth Dezsővel, hogy könyvében végig kiemelt szedéssel 
szerepelnek ezek a mondatok: „Felismerni a kultúra, a művészet ideológiai jelen-
tőségét, életet átható jelenlétét; kérdéseit az adott terület elsőrendű feladataival ösz-
szefüggésben szemlélni; hatását a kontraszelekció helyett alkalmas emberek kijelö-
lésével támogatni; gazdasági, szervezeti kereteit egyenértékű tartalommal telíteni — 
az egyes vezetési szintek mindenkori, általános feladatai közé tartozik." Előrehala-
dásunk egyik kulcsfeladatát fogalmazta meg ezzel. (Magvető, 1977.) 

VÖRÖS LÁSZLÓ 

A betakarítás ideje 

AZ 1977. ESZTENDŐ MAGYAR NÉPRAJZI KIADVÁNYAI 

Egy év költészetéről vagy prózájáról írni a kritikusnak jó erőpróba lehet, alka-
lom az irodalomról vallott nézeteinek kifejtésére. Ugyanerre vállalkozni egy tudo-
mányszakban egészen más természetű feladat. Míg az irodalomban rövidebb idő-
szakban is születhetnek figyelemre méltó alkotások, hamarabb kirajzolódhatnak jel-
lemző jegyek, a tudomány világában más arányok és törvények érvényesülnek, sok 
esztendő szükséges határozott törekvések megmutatkozásához. Az olvasó ne várja 
most sem, hogy egyetlen esztendő tükrében elétárul a magyar - néprajzi kutatás; 
néhány olyan vonással azonban, amely karakterét alakítja, megismerkedhet. Egy év 
leforgása alatt nagyszámú néprajzi tanulmány és cikk lát napvilágot különböző 
fórumokon, évkönyvekben, folyóiratokban, lapokban. Ezek áttekintésére ezen a he-
lyen sem mód, sem szükség nincsen, a szaktudomány feladata. A könyvek viszont 
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megérdemlik a külön figyelmet, mert az a téma vagy gyűjtői tevékenység, amely 
könyvvé érett, rendszerint hosszabb és elmélyültebb munkát igényelt. Napjaink nép-
rajzi könyvkiadása pedig különösen azért vonja magára az érdeklődést, mert jól-
lehet erről statisztika nem készült, mind számban, mind eredményben fölülmúlja az 
eddigieket. 

Arra, hogy az 1977. évet választottuk vizsgálódásunk tárgyául, semmi rendkívüli 
tény nem késztetett. Ha a korábbi 3—4 évből készítünk hasonló metszetet, hasonló 
kép tárul elénk. Természetesen a legutóbbi esztendő áttekintése adhat ja a legfris-
sebb ismereteket az olvasónak, aki esetleg ebből az írásból kap hírt egy-egy kiad-
ványról. Ha így van, ezen aligha kell meglepődnie, mert az elhúzódó nyomdai mun-
kák miatt még az idén júniusban is jelent meg 1977-es impresszumú könyv. Nem 
kevés azoknak a kiadványoknak a száma sem, amelyek nem kerülnek bolti forga-
lomba. Mivel az összegző bibliográfiák később készülnek el, a szakemberek sem 
kapnak hírt felőlük frissen és rendszeresen. 

Harminchárom könyvről tudunk, amelynek impresszumában az 1977-es év sze-
repel. (Nem számoltuk bele a nem magyar néprajzi tárgyú, magyarul megjelent 
műveket, sem a magyarországi nemzetiségek népi kultúrájával foglalkozókat.) Ez a 
szám, a pontos tájékozódás gondjait figyelembe véve, 90—95 százalékát jelentheti 
a teljesnek. 

Adataink szerint a kiválasztott évben Budapesten 16, vidéken 10, külföldön 7 
önálló magyar néprajzi kiadvány látott napvilágot. (A többkötetes munkákat egy 
műnek tekintjük.) A 26 magyarországi kiadvány közül csupán 10 jelent meg köz-
ponti állami kiadónál Budapesten (Akadémiai, Gondolat, Magvető, Helikon, Zenemű, 
Tankönyvkiadó). A fővárosban megjelent művek gondozói között van az MTA Nép-
rajzi Kutató Csoportja, a Magyar Rádió, a Szent István Társulat, a Népművelési 
Intézet. A vidékiek közül legtöbbet (5) múzeumok bocsátottak ki, de szerepel a 
kiadók között levéltár, könyvtár; megyei tanács, sőt tudunk egyről, amely a nyom-
dászok áldozatkészségéből született. Még szélesebb a kör, ha az előszavak köszönő 
sorait böngésszük, amelyekből kiderül, hogy a mecénások közt termelőszövetkezetek 
és helyi tanácsok is találhatók. A külföldi könyvek közül ötöt a bukaresti Kriterion, 
egyet az újvidéki Forum jelentetett meg. Végül a maga nemében különleges darab 
Viljo Tervonen avatott kézzel válogatott és finnre fordított magyar népdalgyűjtemé-
nye (Tonavalta puhalta), amely két nyelven adja közre anyagát. Helsinkiben a Finn 
Irodalmi Társaság, a Kalevala hajdani kiadója jelentette meg. 

A kiadók különfélesége folytán nagy különbségeket mutat a könyvek kiállítása. 
A Magvetőnél megjelent Parasztdekameron művészi kivitele és a sokszorosított ki-
adványok között természetesen nagy a különbség. Az utóbbiak szaporodása örven-
detes jelenség, hiszen a közreadott anyagoknak nincs mindig szükségük díszes nyom-
dai előállításra, a gyors megjelenés pedig erősen vonzóvá teszi ezt a formát. Például 
az MTA Néprajzi Kutató Csoport által rendezett „A komikum és humor megjelené-
sének formái a folklórban" című tudományos konferencia anyaga fél éven belül 
ízléses formában megjelent. Továbbra is gond, hogy a sokszorosítva kiadott, és a 
nem hivatásos kiadóknál megjelent munkák nagyobb részéhez a szervezett terjesztés 
hiánya miatt nehezen jutnak hozzá az érdeklődők. Hasznos lenne, ha ezen a. téren 
kedvező változás történnék. Legalább a szakkritika és a napi sajtó hírrovata na-
gyobb figyelmet szentelne ennek, az adatok szerint nélkülözhetetlen kiadási formának. 

A néprajzi könyvek megnövekedett számának oka nemcsak a néprajzot évek óta 
övező megkülönböztetett kulturális érdeklődésben keresendő. A betakarítás, az ösz-
szegzés éveit éljük. A gyűjtők szorgalmasan szedegetik össze évszázadok termésének 
még föllelhető kalászait. Másfelől a kutatás is elérkezett eredményeinek olyan 
összegző alkalmához, amelyre hazai viszonylatban valószínűleg utolszor van lehe-
tősége. A hagyományos műveltségről és életmódról úgy készülnek szintetizáló mű-
vek, hogy a szerzőik még szerves valójában tanulmányozhatták tárgyukat. Erre a 
következő nemzedékeknek nem lesz módjuk, mert a tradicionális népi kultúrát csu-
pán történeti emlékanyagként tanulmányozhatják. 
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Nincs minden esztendőnek olyan eseménye, mint a tavalyinak a Magyar Nép-
rajzi Lexikon (főszerkesztő Ortutay Gyula, Akadémiai Kiadó) első kötetének meg-
jelenése volt. Az eredmények és ismeretek ilyen részletes „betakarítására" eddig 
sem a hazai, sőt ebben a típusban a nemzetközi szakirodalomban sincs példa. Né-
hány fő híján száz szakember vett részt csaknem egy évtizedig tartó munkálataiban. 

Jelentőségében a lexikon mellé állítható a magyar néprajzi bibliográfia újabb 
kötete: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850—1870 (Akadémiai), amely 
ugyan egyetlen szerkesztő, Sándor István sokéves gyűjtőmunkájának hatalmas ered-
ménye, nem kollektívumé. Az ismeretlenségből olyan könyvészeti anyagot merít föl, 
amelyet minden bizonnyal más társadalomtudományi ágazatok is bőven hasznosítani 
tudnak. Itt említjük meg, hogy a Szolnoki Megyei Könyvtár ugyancsak kiadott egy 
bibliográfiát, Györffy István műveinek jegyzékét. 

De nemcsak központi nagy munkák jelzik az összegzés törekvését, hanem az 
egyes kutatók kötetei is, amelyek között folklórgyűjtemények és tanulmánykötetek 
egyaránt akadnak. Az elmúlt évben a magyar néprajztudomány idősebb nemzedéké-
ből többen jelentkeztek olyan művekkel, amelyek korábbi témáikat elevenítették 
föl, minden esetben szélesebb kitekintéssel és a régebbitől eltérő szempontok be-
vonásával. 

Tálasi István negyven esztendővel ezelőtt írt könyvet a Kiskunságról. Friss mű-
vében, amely a tájegység nevét viseli, és a Gondolat Kiadó tudománynépszerűsítő 
kismonográfia-sorozatában látott napvilágot, ezúttal nemcsak az archaikus állattar-
tást és pásztorkodást, hanem színes történeti háttérrel a tá j néprajzi képét állítja 
az olvasó elé. 

A Szűcs Sándor válogatott írásait tartalmazó kötetben (Régi magyar vízivilág, 
Magvető) kevés olyan darab akad, amelyet eddig nem olvashattunk, de többségük 
már hosszabb ideje nehezen hozzáférhető, mert előző kötetei szinte mind könyvrit-
kaságnak számítanak. Az az elbeszélői modor, amelyben Szűcs Sándor mondandóját 
előadja, sajátosan egyedülálló műfajt képvisel a magyar néprajzban. Adatközlő és 
gyűjtő, író és tudós egy személyben, amidőn a Sárrét és a Nagykunság egykori élet-
módjával, történeti emlékeivel ismertet meg. 

Tálasi Istvánhoz hasonlóan Bálint Sándor szintén majd négy évtizeddel korábbi 
témájához tért vissza. Pontosabban szólva folytatja is a régebbi munkáját, hiszen a 
rövid idő alatt két kiadást megért (1973, 1976) könyve, a Karácsony, húsvét, pünkösd, 
az 1938-ban napvilágot látott „Népünk ünnepei"-t tekinti előzményének. Az Ünnepi 
kalendárium (Szent István Társulat) két kötete pedig kiteljesíti minden korábbi ha-
sonló tárgyú tanulmányát. A kalendárium megnevezés találó a naptári rendben 
közreadott anyagra, valójában azonban enciklopédikus ismeretekről van szó, ame-
lyek tömören, de páratlanul gazdagon mutatják be a római katolikus ünnepek ha-
gyományvilágát, azoknak legtávolabbi, gyakran ókori gyökereit éppúgy, mint a népi 
változatok — most már elmondható — e könyv nélkül áttekinthetetlen szövevényét. 

Bálint Sándor egyik legszebb példáját adja az életművet átfogó összegző törek-
vések másik válfajának is. A szegedi múzeum évkönyvének egy teljes kötetét tölti 
meg szülővárosáról írt néprajzi monográfiájának első kötete, A szögedi nemzet. 
A Tiszatáj a közelmúltban értően méltatta, ezért nem szükséges e helyen többet 
szólni róla. Várjuk a folytatását. Már bizonyos, hogy azoknak a munkáknak a sorá-
ban van a helye, amelyek a szülőföld szeretetét néphagyományainak hűséges és 
pontos megörökítésével is kifejezik. 

A szülőföldhöz való ragaszkodás volt a legfőbb ösztönzője Ujváry Zoltán Gömöri 
népdalok és népballadák (kiadta a Miskolci Hermán Ottó Múzeum) és Burány Béla 
Hallottátok-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák (Forum, Üjvidék) című köte-
teinek. Mindkettőnek külön értéke, hogy frissen gyűjtött folklórt közöl, és ezzel a 
közelmúlt és jelen magyar népköltészetének állapotát dokumentálja. Nevezetességük, 
hogy mindkettő olyan tájegység jobb ismeretét szolgálja, amelyet eddig méltatlanul 
elhanyagolt a magyar néprajzi gyűjtés. Mert jóllehet Gömör és Bácska, illetőleg a 
Bánság jeles történeti-néprajzi vidékek, folklórjukról eddig töredékes volt a képünk. 
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Nem utolsósorban arra is újfent emlékeztetnek ezek a kötetek, hogy napjainkban 
akad még lejegyezni való. 

Az utóbbi két munka súlypontját a balladák alkotják. Melléjük kívánkozik Fa-
ragó József tanulmánygyűjteménye, a Balladák földjén (Kriterion, Bukarest). Ez a 
könyv a szerző harminchét írását foglalja magába, mindegyikük a népballadával 
foglalkozik. Több évtizedes kutatói pálya egyik fontos összetevőjének számbavétele. 
Csak sajnálhatjuk, hogy az összehasonlító tanulmányok sorának olvastán hiányérze-
tünk támad. Kölcsönhatásról volna szó, de csupán az egyik oldallal találkozhat az 
olvasó, mert a szerző szinte kizárólag a román balladakincsnek a magyarra tett 
hatását vizsgálja. Az ellenkező folyamat bemutatásával válna teljessé és hitelessé a 
„balladák földjé"-nek képe. 

Az elmúlt évek sorozatnyi balladakötetére gondolva, úgy tetszik, a ballada iránt 
megnyilvánuló fokozottabb érdeklődés divat. Csakhogy a szó jelentéséből ezúttal 
hiányzik a divatokat gyakran kísérő gyors változás és a felületesség. Ez a divat 
ugyanis nálunk több mint százéves, a magyar népköltési gyűjtésnek majdnem a 
kezdeteitől tart. Nem rejtély, miért tar t ják sokan a népballadákat folklórunk leg-
szebb gyöngyszemeinek. Költői megformálásukkal méltán rászolgálnak erre a címre. 
Nem is az a gond, hogy valóban nagyszámú balladát publikáltak a közelmúltban, 
hanem, hogy más műfajok vele szemben érdemtelenül elhanyagolódtak. Így azokat 
szegényesebben ismerjük. Ezt a gondolatot nem egyszer fölvetettem már néprajzi 
könyvek ismertetése kapcsán. Most az elmúlt esztendőt pásztázva elmondható, hogy 
valamelyest változni látszanak az arányok. A két, fent említett gyűjtemény címe is 
jelzi, hogy a népdalok különfajta csoportjai nagy teret kaptak, azután értékes köte-
tekkel gyarapodott a népi próza is. 

Szabó Judit gondozta a Maros menti Gernyeszegen lakó Berekméri Sándor me-
séit (Rózsa királyfi, Kriterion, Bukarest). Pompás tündérmesék olvashatók ebben a 
könyvben. Folklorisztikai újdonsága, hogy amíg az eddig ismert magyar mesemon-
dók többsége a falusi társadalom pereméről került ki, Berekmérí Sándor a mese-
kincse szűkösségéről ismert gazdarétegből származik. 

Nagy Olga Parasztdekameronja (Magvető) nemcsak a néprajzi kiadványok sorá-
ban, hanem általában véve is, az elmúlt év egyik leggyorsabban szétkapkodott 
könyve volt. Tréfák és népi elbeszélések eddig is szerepeltek a népköltési gyűjtemé-
nyekben, a Parasztdekameron azonban most előtérbe hozta ezt a két, ma is viruló, 
színes, sokrétű műfajt . Az évszázados messzeségből hírt adó mesével ellentétben a 
közelmúlt és a jelen valóságáról ad képet, gyakran olyan hiteleset, amely nemhogy 
vetekszik, de gyakran meghaladja a jó néprajzi leírások eredményeit. Nagy Olga 
nagy ember- és terepismeretét dicséri, „partneré"-nek, Győri Klárának a kiválasz-
tása, akinek tündérmeséit és önéletírását korábbi könyvekből már ismerjük, s aki 
ennek a kötetnek legtöbb történetét magnószalagra mondta. 

A Parasztdekameron a mezőségi Székről meríti anyagát. S ez a tény ismét egy 
jellemző jelenségre hívja föl a figyelmet. Vannak a néprajzi gyűjtésnek jeles helyei, 
ahová a gyűjtők szívesen visszajárnak. Nem érdemtelenül tüntetődnek ki ezek a 
helységek, mind kincses szigetei a magyar népi kultúrának. Azonban ebben a vi-
szonylatban is érvényes, amit fentebb a műfajokra irányuló figyelem egyenetlensé-
génél elmondottam. Nem az kérdés, hogy a jól ismert helyeken bekapcsoljuk-e ismét 
a magnetofont, elkattintsuk-e ismét a fényképezőgépet, hanem hogy más jeles vidé-
kek méltatlanul háttérben maradnak. 

Faragó József, Nagy Jenő és Vámszer Géza kolozsvári szerzőhármas a közel-
múltban keríthetett sort arra, hogy három évtizeddel ezelőtt gyűjtött adataikból 
Kalotaszegi magyar népviselet címmel (Kriterion, Bukarest) könyvet írjanak. Kalota-
szeg a legismertebb magyar néprajzi vidékek egyike. Ezért a meglepetés erejével 
hat, hogy a korábban alaposan ismertnek vélt pompás népi öltözetről milyen gazdag 
részletességgel szól, ú j meg ú j adatsorokat tár föl a könyv. Hadd utaljunk csupán a 
ruházatot előállító kisiparok gondos bemutatására. 

A bukaresti Kriterion Kiadó tavaly egy másik kalotaszegi könyvet is eljuttatott 
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az olvasóhoz: Végh Olivér: Kalotaszegi fazekasság. Azzal, hogy szóvá tesszük, több 
helyen óvatosabban kellett volna eljárni a kalotaszegi művészet motívumainak ma-
gyarázatánál, különösen a „keleti" hatások számbavételekor, nem vonjuk kétségbe, 
hogy a szerző kevéssé ismert területen fontos föltáró munkát végzett. 

A kalotaszegi könyvek nem feledtetik, hogy más erdélyi vidékek viseletéről és 
fazekasságáról nem ismerünk hasonlóan részletező leírásokat. A földrajzi arány-
talanságokat némileg módosítja Vámszer Géza önálló könyve: Életforma és anyagi 
műveltség (Kriterion, Bukarest). A számbavett összegző kötetek közül övé az egyet-
len, amely lezárt életműről ad képet. A szerző a megjelenés előtt nem sokkal hunyt 
el nyolcvanéves korában. Csíki székely településeken és dél-erdélyi szórvány ma-
gyar falukban végzett szinte a néphagyomány minden ágát érintő gyűjtéseket, ame-
lyek kiemelkednek munkásságából. 

Vámszer Géza annak a vidéki tanárnak volt a típusa, aki egy vagy több város-
ban működve sok időt szentelt a környék községeiben a néprajzi gyűjtésnek. Hason-
lóan kezdte a pályáját Dankó Imre, aki viszont a magyarországi kutatók középnem-
zedékének tagja. A tanári katedrát muzeológusi íróasztallal cserélte föl, és életsorsa 
úgy alakult, hogy féltucat városban végezhetett múzeumszervezői és vezetői munkát. 
Dolgozott a Dunántúlon is, de leginkább az Alföldön, s annak legtöbb jeles vidékén 
gyűjtött. Opuscula Ethnographica című tanulmánykötete nemcsak erről, hanem a 
néprajz fontos ágazataira (település, építkezés, árucsere stb.) kiterjedő érdeklődéséről 
is tanúskodik. 

Nincs tér, hogy az elmúlt esztendő néprajzi könyvtermésének mind a harminc-
három darabját sorra vegyük. Írásunkat nem is bibliográfiai szemlének szántuk. 
Mégis a tematikai érdeklődés széles köréből ízelítőül hadd szerepeljen itt további 
néhány cím: Bakó Ferenc: Bükki barlanglakások (Miskolc); Selmeczi-Kovács Attila: 
Csűrös építkezés és gazdálkodás Észak-Magyarországon (Debrecen); Szentmihályi 
Imre: Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátságai (Zalaegerszeg). 

A kép teljességéhez tartozik, hogy a magyar néprajzban tudomány- és kutatás-
történeti feltáró munka is folyik. Zsigmond Gábor gondozta a múlt század második 
felének társadalomkutatói válogatott írásait (Az ősi társadalom magyar kutatói, Gon-
dolat). Az Akadémiai Kiadónál megjelenő „A múlt magyar tudósai" című sorozatnak 
a hétedik kötetében négy tanulmány is néprajzi érdekeltségű: Bartalus István, Bar-
tók Béla, Fényes Elek, Vámbéry Ármin. Pécsett jelent meg Berze Nagy János (1879— 
1946) mesekutató levélhagyatéka (Egy magyar néprajztudós műhelyéből. Szerk.: 
Banó István és Fülöp Lajos). Ügy véljük azonban, hogy jóllehet nem jelentéktelen 
egyéniségről vari szó, a levelezés ilyen részletes közreadása vitatható. 

Néprajzi könyvszemlénk végén fölmerül a kérdés: ha valóban fölfokozott nap-
jainkban a néprajz iránt a társadalmi érdeklődés, hol maradnak azok a könyvek, 
amelyek ezzel a jelenséggel szembenéznek. Éveken át valóban nélkülözni kellett 
ilyen kiadványokat. Persze, maga a föltámadt figyelem sem oly régi, hogy túlságo-
san elmarasztalható volna a késésért a néprajz vagy a közművelődés szakembere. 
Tavaly két könyv is jelentkezett, hogy szembenézzen a hazai folklorizmus ú j hullá-
mával. A Régi és új formák (Szerk. Zelnik József, Magyar Helikon) példázza, hogy a 
szaktudomány határterületéről van szó. Etnográfus, építész, képzőművészek vannak 
a szerzők között, akik elsősorban a népművészet és a magas művészet korszerű 
kapcsolatának lehetőségeit keresik. A másik könyv tárgya majdnem teljességgel kí-
vül esik a szaktudomány illetékességi körén. Siklós László: Táncház című riport-
kötete (Zeneműkiadó) tárgyilagos bemutatása a fiatalok új, aktív közművelődési for-
májának, a sajtóban is gyakran szereplő táncháznak. A néprajz és a közművelődés 
ügyének összekapcsolására a felfokozott figyelem számos más és izgalmas alkalmat 
nyújt. Reméljük, hogy a közeljövőben további kötetek születnek, amelyek élnek is 
ezzel a lehetőséggel. A néprajzi kiadványok sora is gyarapodni fog, és a jövő évek-
ben az eredményék újabb bő betakarításáról adhat majd számot a szemleíró. 

KÖSA LÁSZLÓ 
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