
Móra Ferenc: A honti igricek 
Nagy írónk novellájáról az ipolysági kanászhangverseny 
centenáriumán 

A Hontvármegyei Gazdasági Egyesület 1910. szeptember 24-e és október 2-a között Ipolyságon 
gazdasági kiállítást rendezett, amelynek néprajzi részlege is volt. Az e tárlaton bemutatott tárgyak egy 
részét Györffy István (1884-1939), a későbbi iskolateremtő tudós, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Tárának (a mai Néprajzi Múzeum elődjének) fiatal munkatársa gyűjtötte össze. Gyűjtőútjai 
során felfigyelt a Hont vármegyei pásztorok virtuóz tülök- és dudajátékára. A múzeum az ő híradása ré-
vén kérte fel Bartók Bélát (1881-1945), az akkor már nemzetközi hírű zongoraművészt, a Zeneakadé-
mia tanárát, az 1904-től (1906 óta fonográffal is) népdalokat és népzenét gyűjtő folkloristát az említett 
hangrögzítő eszközzel történő felvételek készítésére. Erre 1910. november I3-án (vasárnap) került sor 
Ipolyságon egy kanászhangverseny keretében. Ezt a vetélkedést a sikeres sportmúlttal rendelkező me-
gyei levéltáros, Szokolyi Alajos (1871-1932) szervezte meg, úgy, hogy saját pénzéből - a hangversenyt 
így valóságos versennyé téve - díjakat ajánlott fel a nyerteseknek és a helyezetteknek. A tülkösök ver-
senyében Semetke Mihály Hont falu kanásza, a dudásokéban pedig Csuvara Mihály ipolypásztói ka-
nász lett a győztes. 

A kanászhangverseny nevezetes esemény volt a nemzetközi és a magyar néprajz- és népzenekutatás 
történetében, Bartók a fonográfhengerekre rögzített dalok és dallamok közül többet is felhasznált tudo-
mányos munkáiban és zenemüveiben.1 

Az ipolysági kanászhangverseny régóta ismert a néprajz- és a népzenekutatók előtt. Az irodalom-
kedvelő és -olvasó nagyközönség elsősorban Móra Ferenc A honti igricek című novellája alapján alko-
tott és alkot képet az eseményről. Móra írása először 1926-ban - bő másfél évtizeddel a történtek után! 
- jelent meg a Világ című lapban,2 kötetbeli első közlése a Sokfélé ben történt 1927-ben.1 Azóta többször 
is napvilágot látott lapokban és kötetekben egyaránt,4 legutóbb 2005-ben, a Voigt Vilmos által szerkesz-
tett Magyar folklór szöveggyűjteményben.5 

A novella szerint Györffy István, a Néprajzi Tár Hontban kutatóúton járó munkatársa Marek Károly 
alispántól kért és kapott segítséget gyűjtéséhez. A hajdúk a megyei vezető parancsára állították elő a ka-
nászokat hangszereikkel együtt. A Györffy táviratára megérkezett Bartók Bélát 50 (!) kanász fogadta. 
Az alispán furfanggal rávette Guga Péter százdi kanászt, majd a többi pásztort is a zenélésre, és így lét-
rejött a nevezetes verseny, amelyet az egész város végignézett, majd a megyeháza udvarán estig zenél-
tették, daloltatták őket. Györffy Guga Pétert egy rövid időre kiengedte a városba egy korty italra, aki ré-
szegen jött vissza, s e rossz példán felbátorodva a többi kanász is elhagyta a helyszínt és egy városszéli 
kocsmában vad mulatozásba kezdett. Hajnalban Guga Péter, elfogyott dohányukat pótlandó, útnak in-
dult, s a postát bezárt trafiknak nézve, dühében felgyújtotta azt, amely reggelre teljesen leégett. 

Móra az írását „hiteles történet"-nek nevezte, Ujváry Zoltán szerint szinte helyszíni riportként, él-
ményszerű beszámolóként hat".6 „Ez is, mint Móra oly sok írása, sokféle, pontos információt ad" - írta 
Voigt Vilmos, de hozzátette: ,^4m azt, hogy a pogánylázadás utódainak (»Vatha népének«) 1910-es 

1 E nevezetes tudomány- és zenetörténeti eseményt részletesen leírtuk abban a könyvünkben (Hála József - G. 
Szabó Zoltán: „Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül..." Adudéról és dudásokról az ipolysági kanász-
hangverseny századik évfordulója alkalmából. Timp Kiadó. Bp.. 144 p.), amelyben a duda vázlatos kutatástör-
ténetét, a Kárpát-medencében használt legfontosabb típusait, Bartók ipolysági gyűjtését hasznosító tudomá-
nyos munkáit és zeneműveit, a duda és a dudadallamok gyűjtésében és felhasználásában az ö nyomdokain járó 
jelentősebb kutatókat, hangszerkészítőket és hangszeres játékosokat is bemutattuk. 

2 Móra Ferenc. A honti igricek. Világ XVII. 1926. 47. sz. 3-4 . 
3 Móra Ferenc. A honti igricek. In: Sokféle. Bp., 1927. 7-15. 
4 Például Móra Ferenc-. A honti igricek. In: Móra Ferenc Emlékbizottság: Móra Ferenc emlékezete 1879-1934. 

Bp., 1934. 65-72.; Uő. ua. Magyar Hírlap XLIV. 1934. 35. sz. 3.; Uő. ua. In: Sokféle. Egy cár, akit várnak. Mó-
ra Ferenc összegyűjtött müvei. Szerk.: Vajda László. Bp., 1958. 7-14., 372.; Uő. ua. Irodalmi Szemle XIX. 
1976. 8. sz. 714-717.: Uö. ua. In: Sokféle. Utazás a fold alatti Magyarországon. Móra Ferenc müvei. Bp.. 
1982. 7-13.; Demény János-. Bartók Béla művészi kibontakozásának évei. Találkozás a népzenével 
(1906-1914). In: Bartha Dénes-Szabolcsi Bence (szerk.): Zenetudományi tanulmányok III. Liszt Ferenc és 
Bartók Béla emlékére. Bp., 1955. (286-459.) 380-383. 

s Móra Ferenc: A honti igricek. In: Voigt Vilmos.' Magyar folklór szöveggyűjtemény I. Bp., 2005. 778-781. 
6 Ujváry Zoltán-. Néprajz Móra Ferenc müveiben. Bibliotheca Cumanica 5. Kiskunfélegyháza, 2004. 90. 
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A kanászhangversenyen részt vett dudások 

népzenei gyűjtése pontosan hogyan is zajlott, külön oknyomozással kellene kideríteni,"7 Ág Tibor is ha-
sonlóképpen fogalmazott: „Ma már nehéz lenne kideríteni, hogy az elbeszélés minden kis mozzanata 
úgy történt-e, ahogy azt abban olvashatjuk,"8 

Ha Móra novelláját Györffy hitelesnek tekinthető helyszíni beszámolóival9 összehasonlítjuk, meg-
állapíthatjuk, hogy A honti igriceknek csak a váza és a magva igaz és csak néhány adata valós. így pél-
dául Györffy István. Bartók Béla és Marek Károly1" neve; Györffy néprajzi gyűjtésének és a kanász-
hangversenynek a ténye, időpontja és helyszíne; néhány történeti utalás, például, hogy a középkorban a 
premontreiek voltak a sági földesurak; a pásztorok táncoltak is; a rendezvény egy része a városi érdek-
lődők előtt zajlott; este a szereplők a fonográffelvételek után mulatni mentek, egyébként - ahogy Csáky 
Károly megfogalmazta „Móra adatai nem minden esetben egyeznek a valósággal."11; „Móra novellá-

jának sztorija természetesen nem egészen fedi a valóságot."12 Zalabai Zsigmond szerint is Móra abban 
az írásában „a tényektől itt-ott elrugaszkodott", például: a kanászokat nem a vármegye alispánja rendel-
te be Ipolyságra, hanem a pályadíjakat is kitűző Szokolyi Alajos invitálására jelentek meg ott; túlzás az 
50 honti pásztor említése; feltehetően kitalált Guga Péter neve és nem fedi a valóságot az sem, hogy ő 
(vagy más pásztor) felgyújtotta a postaépületet." Tegyük hozzá: az írói fantázia terméke a kanászokat 
megszólaltató alispán furfangja és a Móra által említett Guge nevű középkori földesúr nevét a régi okle-
velekben14 hiába keressük. A Honti Lapok 1910. november 19-i számában közvetlenül Györffynek a 
kanászhangversenyről szóló beszámolója15 után olvasható híradás a helyi posta- és távíróhivatal no-
vember 14-én hajnali 2 órakor történt leégéséről."' Ez arra utal, hogy Móra a kanászhangverseny 
Györffy által leírt történetét és a posta leégését egy forrásból, a Honti Lapok említett számából merítet-
te. Az utóbbival .színesebbé tette történetét",17 vagy ahogy Kósa László megfogalmazta: „Különös, 
hogy a helyi lap a kanászhangversenyről és a tűzesetről közvetlenül egymás mellett adott részletes tu-

Voigt Vilmos: Móra Ferne írásai és a magyar folklór. In: Voigt i. m. 771-775. 
* Ág Tibor: Bartók Béla Ipolyságon. Cserkész II. 1991. 8. sz. 8. 
g Györffy István (Gy. .1. dr.): Kanász hangverseny. Honti Lapok XVI. 1910. 47. sz. 4.; eh: Györffy István. Kanász 

hangverseny Ipolyságon. Vasárnapi Újság LVII. 1910. 50. sz. 1034-1035. Az utóbbi újraközlése például: Bar-
tók breviárium.(Levelek iratok dokumentumok. Összeállította és az előszót írta: Újfalussy József. Szerk.: 
Lampert Vera. Bp.. 1974. 134-135. 

"' Berzeviczy Béla - Krupecz István - Kudora János i f f . Reiszig Ede: Hont vármegye története. In: Borovszky 
Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Bp., é.n. 
413. 

11 Csákv Károly: Bartók Béla tájainkon. In: Honti barangolások. Bratislava. 1985. 193. 
Csákv Károly: Adalékok Györffy István Ipoly menti kapcsolataihoz. In: Szülőföldi vallomások. Bratislava, 
1989" 15. 

1' Zalabai Zsigmond: Mindenekről számot adok. Bratislava, 1984. 234-235. 
14 Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt. Bp., 1971. 225^138. 
15 Györffy i. m. (1910.) 

Leégett a posta és a távíró-hivatal. Honti Lapok XVI. 1910. 47. sz. 4-5 . 
17 Csáky i. m. (1985) 198. 
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A kanászhangversenyen részt veit tülkösök 

dósítást, de a két esemény közt nem talált kapcsolatot. Alighanem Móra fantáziája működött vagy talán 
Györffy István így mesélhette el neki egy alkalommal ezt a valóban anekdotikus történetet."I8 

Véleményünk szerint Móra novelláját helytelen hiteles krónikának tekinteni, annak kell tartani, ami: 
egy megtörtént esetet alapul vevő, írói fantáziával jócskán kiszínezett „kedves",19 „bájos"20 történetnek, 
olyannak, mint a már említett Sokféle című kötetben 1927-ben megjelent változat21 társait, amelyekről 
Földes Anna így vélekedett: ,ylkár a népzenekutatás, akár a csillagászat van a szőnyegen, mindenütt 
talál egy-egy kacagnivaló epizódot, gondolatébresztő bölcsességet, amely köré tárcát kanyaríthat. S 
mivel a tudós felkészültsége itt az író vénájával párosul, minden témakörben megleli azt az egyetlen 
(vagy több) kuriózumot, amely nem elsősorban az olvasó lexikális tudásának a bővítése, hanem érdek-
lődésénekfelkeltése szempontjából hasznos"22 

Ellenkező esetben - tehát, ha szó szerint és krónikának, tudósításnak és nem szépirodalmi alkotás-
nak vesszük Móra írását, - úgy járhatunk, mint a jeles néprajztudós, Ortutay Gyula, akiből a gyűjtés 
(Móra által leírt és nem a valóságban alkalmazott!) módszere váltott ki viszolygást: „Van Móra Ferenc-
nek egy kedves karcolata, először még 1926 márciusában jelent meg a Világ című napilapban, aztán a 
Sokféle című kötetében is megjelent: A honti igricek. Kedves írás, én mégis viszolyog\'a olvastam, s így 
járok vele, ha újra olvasom. A vad »igricek«, az éneklő, táncoló, kanásztülköt fúvó, dudáló pásztori nép 
miatt is, ahogy duhaj részegségbe, postagyújtásba fordul át a történet, meg a két néprajzi gyűjtő, 
Györffy István és Bartók Béla miatt is. Ne vizsgáljuk most a történet hitelét, mulatságos, arcpirító for-
dulatait. Szégyen, de való, engem a gyűjtés módszere bántott ebben a karcolatban Bartók, Györffy mi-
att. Az, hogy alispáni parancsra berendelt kanászok, juhászok közt gyűjtöttek. [...] Móra karcolata jó fi-
gyelmeztető a szélső, rossz példákra,"23 

Arra a felvetődő kérdésre, hogy Móra miért adta írásának A honti igricek címet, miért nevezte „igri-
ceknek" a kanászokat, arra Kósa László (egyetértőleg idézett) szavaival válaszolhatunk: ,rA kor tudo-
mányosfölfogása szerint a néphagyományok szinte érintetlenül őrizték meg az egyes népek kultúrájá-
nak legrégibb rétegeit, az írásbeliség előtti értékeit. Györffy hangsúlyozta, hogy a legzártabb társadal-
mi csoport, a pásztorság körében lelhetők föl a legrégibb műveltségi emlékek. Móra kiszínezte ezt a 

18 Kósa László: Furulyával, dudával... Bartók Béla és Györffy István közös néprajzi gyüjtöúton. Új Szó XIV. 
1981. 33. sz. 11. 

" Ortutay Gyula: A magam gyűjtéséről. In: A nép művészete. Bp., 1981. (114-130.) 124. 
20 Liszka József. A szülőföld vonzásában. Új Szó XXXVII. 1984. 43. sz. 4. 
21 Móra i. m. (1927). 
22 Földes Anna: Móra Ferenc. Bp., 1958. 155. 
23 Ortutay i. m. 124. 
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gondolatot. Amint írja, Bartók Béla »a segítségül hívott másik garabonciás« »megborzadt a boldog-
ságtól. ahogy a szűrös igricek hadát meglátta«. A gyűjtők a pogány magyar énekmondók, az igricek 
egyenesági leszármazottaiként tekintettek a honti pásztorokra."2J 

A honti igricekke\ kapcsolatosan még az alábbi két megállapítást tartjuk fontosnak idézni. Ujváry 
Zoltán írta, hogy Móra „a Világ hasábjain nem csak a kuriózumnak tekinthető kanászhangversenyről 
akart késői tudósítást adni, hanem - mint annyi sokszor - felkelteni a nép iránt közömbös értelmiség és 
úri osztály érdeklődését a kallódó, egyre sorvadó népi kultúrára, a kitűnő népi individuumokra."25 

A novella 1958-ban megjelent változatának jegyzetírója szerint „Érdemes megemlíteni, hogy 
A/.[óra] e karcolat tanúsága szerint - 1926. március 7-én jelent meg a K[ilág]-ban - egyike volt azon 
keveseknek, kik korán félismerték Bartók népzenei gyűjtésének jelentőségét, s a közvélemény figyelmét 
is felhívták rá."26 

Hála József - G. Szabó Zoltán 

„A szellem arisztokratája" 
Emlékezés Böhm Károlyra halálának centenáriumán 

,JVekem a philosophia nem tan, legkevésbé kenyérkeresetem, nekem a philosophia: 
élet, egész lelkemet álható enthuzianismus, olyan elem, mely nélkül élni nem tud-
nék." 

Böhm Károly 

A szellem arisztokratájának nevezte a XIX. század legnagyobb magyar filozófusát Kissné Nóvák 
Éva könyvének címében.1 Idén emlékezünk Böhm Károly halála századik évfordulójára. A rendszer-
váltásig tudomásom szerint csak egy kötet foglalkozott munkásságával. Hajós József erdélyi filozófia-
történész tollából.2 Munkájának szándéka az volt, hogy „minél több magvas idézettel [...] együttolva-
sásra szólítva föl érzékeltesse Böhm [...] gondolatvilágának gazdagságát, sokrétű, színvonalas voltát, 
és kedvet ébresszen további, részint elemzőbb, részint »beágyazottabb« tanulmányozásra" - olvassuk a 
fülszövegben. Vajon a kötet elérte-e célját? Nem mernék igennel válaszolni. Annak ellenére, hogy a há-
gai Mikes International Alapítvány hozzáférhetővé tette munkáit az interneten is. Azóta több kötet is 
megjelent munkásságáról. Ezt azonban kevésnek érezzük. 

Böhm Besztercebányán született 1846. szeptember 17-én, abban a városban, mely többek között 
Hugyecz Lászlóval, Sanghaj legnagyobb építészével és Jánosy István költővel ajándékozott meg ben-
nünket. Apja kovácsmester volt. Szülővárosában végezte tanulmányait. 1854-ben beiratkozott a magas 
színvonalú evangélikus gimnáziumba. Innen került a pozsonyi evangélikus líceumba. Szülei eleinte or-
vosnak szánták, de ő a tudománynak és az igazság kutatásának kívánta szentelni életét. Tizenhat éves 
volt, amikor édesapja meghalt, emiatt majdnem elveszítette hitét. Ő a léghajó, mely egyre magasabbra 
szállva, egyre fagyosabb levegő veszi körül - írta akkori állapotáról. Hiába a Nap mosolygó arca, su-
garai életét nem bírják fölmelegíteni, hogy szellemének gyöngéd csírái szabályos fejlődésnek indulhas-
sanak. 

A fiatal gimnazista bölcseleti verseket írt, melyeket a pozsonyi lapok közölnek és nagy elismerést 
arat. Érettségi után - apja óhaja előtt meghajolva - az evangélikus teológiára iratkozott be, pedig teljes 
szívvel filozófus és tanár szeretne lenni. Húszéves korában fogadalmat tesz: „Teljesen a filozófiának 
szentelem magam [...]. Dolgozni akarok. Legyen Magyarországnak is egy önálló filozófiai rendszere, 
amelynek eddig még hiányát érzi. [...] Nekem kell Magyarországon a filozófiát új irányba terelnem, ál-
talam kell új korszakba lépnie. Ezt el kell érnem, kerüljön bármibe, vagy meg kell halnom." 

Elveszítettem a hitet - mondja ekkor de nyertem tudományt. Ortodoxia, materializmus, szkepti-
cizmus és ateizmus kergeti egymást az évek folyamán, majd az Isten-hitben találja meg azt a fix pontot. 

24 Kása i. m. 
25 Ujváry i. m. 90-91. 
26 Móra i. m. (1958). 372. 

1 Kossuth Könyvkiadó. Bp., 2005. 
2 Hajós József. Böhm Károly filozófiája. Kriterion Kiadó. Bukarest, 1986. 
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