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| Dinomdánommal egybekötött könyvbemutató
Vajda Mária, a Déri Mú

zeum főmuzeológusa hosz- 
szú évekig tartó gyűjtő
munkájának eredményét 
foglalta össze, és írta meg 
Bosszantó folklórhagyomá
nyok címmel. Az Ünnepi 
Könyvhét alkalmából június 
12-én a Déri Múzeum Dísz
termében mutatták be a fa- 
lucsúfolókból álló könyvet 
a nagyérdeműnek. A prog
ramot a Nyíracsádi Ifjúsági 
Gteraegyüttes műsora nyi
totta meg, majd a muzsika 
után dr. V Szathmári Ibo
lya megyei múzeumigazga
tó köszöntötte a környező 
településekből összegyűlt 
vendégsereget. Az igazga
tónő elmondta, hogy ez al
kalommal nem szokványos 
könyvbemutatóra kerül sor, 
a folklórhagyományok nem 
csak a könyv és a zene mi
att élednek meg, hanem 
az ünnepségre érkezettek 
ajándékainak köszönhető
en a különböző vidékekre 
jellemző ételekbe és italok
ba is belekóstolhatunk. A

kóstoló előtt Bácskai Ist
ván, a Gondolat Könyvki
adó igazgatója levélben 
küldte el köszöntősorait, 
melyben azt hangsúlyozta, 
hogy a folklórgyűjtésekkel 
kultúrkincseink nem vesz
nek el, hanem továbbadha-

és észjárást hűen tükröző 
falucsúfolókat olvashatunk. 
A nyugalmazott múzeum
igazgató szavai szerint fa- 
lucsúfolókkal a 19. század 
közepétől foglalkoztak ko
molyabban a néprajzkuta
tók és nyelvészek. A Vajda

tók. Bácska István gondo
latai után dr. Dankó Imre, 
a Hajdú-Bihar Megyei Mú
zeumi Szervezet egyko
ri igazgatója m utatta be 
Vajda Mária könyvét. Mint 
mondta, Vajda Mária köny
vében a népi gondolkodást

Mária könyvéhez hasonló 
összesített munka azonban 
e tárgykörben még nem je
lent meg. Dankó a könyv 
ismertetésekor kitért arra, 
hogy mik is valójában a fa- 
luszapuló történetecskék. 
A faluesúfolók durva, szóki

mondó, nem ritkán pajzán 
versecskék, mondókák. Az 
ócsárló rigmusok az adott 
település jellegzetességeit 
karikírozzák, vagy fitymál
ják. A humorosan bántó 
falucsúfolókhoz jó előadó- 
készség szükségeltetik, hi
szen a népi ízt a szóbeli elő
adás stílusában ízlelhetjük 
meg igazán. Vajda Mária a 
köszöntők után maga olva
sott fel könyvéből nyírségi, 
szabolcsi, bihari falucsúfo
lókat. A muzeológus a deb
receniek tiszteletére külön 
Debrecenről szóló csúfoló- 
kat is előadott.

A szellemi élvezetek 
után a kulináris élvezetek 
kapták a főszerepet. A ven
dégek a könyv ünnepélyes 
bemutatója után megroha
mozták a tájjelegű ételek
kel telepakolt „terülj, terülj 
asztalkámat”. A program 
igazi szenzációja az egy
kor jellegzetes, ám mára 
már feledésbe merült ital, a 
mézser volt.
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