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живота (уклучуз'уйи, на пример, и

случа]еве крвне освете ко.]и ,)ош

посто]е, а решава^у се према тра-

диционалним правилима обича]Н01

права козе има и општебалканске

карактеристике) и као таква добро

изражава стан>е и у вези са суко-

бом старог н новог.

Бурица КрстиН

КН>ИГА О МАБАРСКОМ ФОЛКЛОРУ У ТУГОСЛАВИШ

7и#05г/аут/ та&уаг {оШдг. А

Мадуаг Куе1у, 1гос1а1от ёз Нип^а-

го1б8па1 КиШазок 1п1ёге*е, ЦдуШёк

1983 (МаЬарски фолклор у ]уго-

славщи, издание Института за ма-

Ьарски з'език, юьижевност и хун-

гаролошка истраживан>а у Новом

Саду, 1983).

Трепа свеска сери)е Расправе

и монографще (ЕПекегёзек, Мопо-

цгйЦйк) коу! издаз'е Институт за

маЬарски ]език, кн>ижевност и

хунгаролошка истраживан>а у Но

вом Саду, посвейена ,]е радовима

из области фолклора МаЬара у ту-

гослави]и и садржи 24 прилога, из-

бор студоца и граЬе обзавльених ра-

шце у маЬарским часописима у

1угослави)и (Нипцаго16§^а1 Ког1ет-

ёпуек 1 НЫ) и у НР МаЬарскоз

(Етор-арЫа, №рг]аг ёз Муе1угл-

йотапу) у временском распону из-

меБу 1951—1983. године.

ПриреВивач ове публикаци^е,

истакнути етнолог-фолклорист Ка-

рол> 1унг, научни сарадник Инсти

тута за маЬарски з'език, кн.ижев-

ност и хунгаролошка истражива-

н>а, извршио ^е иэбор и редакци^у,

написао поговор и дао на кра^у

кньиге избор одабране литературе

ко^а се односи на ову тематику.

ПриреЬивач ]е кн»игу поделио

на пет поглавл>а: 1. Историка фол-

клористичких истраживан>а, 2.

Фолклористичка традищца кален-

дарских празника, 3. Свет тради

цииа у прекретници човекова жи

вота, 4. Народна верован>а и прак

тична мапца и 5. Поговор, Ода-

брана литература и Регистар.

У прво поглавл>е су уврштена

два чланка посвепена прегледу и-

страживачког и прикушьачког ра

да маЬарског фолклора у тугосла-

вир! почев од 1949. године и они

обухватазу писце, изворе и геогра-

фска подруч]а на ко,)има су врше-

на нстраживахьа и 6ележен>а (Ба

чка, Банат, Срем, Славониза, Ба

ранка, Босна, Хрватска, МеЬумурз'е

н део Словенце); ]едан рад гово

ри о резултатима истраживачког

рада и улози фолклористичких

истраживанэа у култури МаЬара у

.Гугослави)и; з'едан други пак о по

треби да се и школска омладина

уюьучи у прикугаыиье фолклори-

стичке граЬе и тиме да се код ом-

ладине побуди интересована за

истраживачки рад и разви^е дар

посматран>а и уочаван>а фолкло

ристичких феномена.

Друго поглавл>е ]'е посвейено

питан»има народних обнча^а: у вре-

ме поклада (резултат нови)их

истраживан>а и прикушьачког ра

да овог материала у средньем Ба-

нату), интеретничким истраживач-

има обича]а свстоиванданског па

лила ватре, а посебно и детально

се говори о фолклористичким ис-

траживан>има у Срему, као и о не

ким сачуваним обича|има у север

ном Баиату ко]и се упражн,ава]у

за време празника и других знача^-

них дана у години.

У трейем поглавл>у ^една студи-

\ъ. \ъ посвеЬена народним обича^и-

ма и верован>има у терменовцу

(11гтёпупага, припада Пландишту)

ко]и се односе на л»убав младих,

затим неким обичазима приликом

склапан>а брака — свадбе, али се

говори и о ванбрачном животу, о

„посрнуло.)" дево^ци, о спречаван>у

труднойе, о труднойи, пороЬазу,

новороЬеном детету и крштен>у.

тедан прилог говори о васпитава-

н.у детета у сиромашним породи-

цама у Тополи на прекретници сто-

лейа, други пак о дужностима же
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не у Купусини и тешким посло-

вима ко]и се сва.ь\ )у на н>у, али

на ко)е ]'е навикла од раног де-

тшьства. Исцрпна обавештенл пру-

жа рад о обича.)'има во)воЬанских

МаЬара поводом погребних свато

ва умрле младе оосбе и о свадбе-

но-погребно] круни девоне или

младиЬа, затим о погребним оби-

ча|и\т у Сенти и о начину живота

у кругу велике породице код Ма

Ьара у Славонщи.

Четврто поглавл>е ]е посвеНено

иародни.м верован>има и практич

но] мапц'и. Ту су прилози ка про-

учаваиьу народног верован>а у Без-

дану, неки етнографски подаци из

области празновер)а и опчшьава-

н>а у Богсцеву (СотЬо§), о неким

обича]*има празновер|а у ]едном

предграЬу Сенте; доносе се пода

ци из сакралне етнолопце у скло-

пу традишца у Бопуеву (СотЬо§)

ко,]и се односе на небеско писмо и

благослов у борби против зла. Ту

]'е и прилог у ко]ем се износи сто-

^еданаест врацбина ко]'е се при-

мен>у)у у Сенти и околини као и

неке мапцске и грабанщц'ашке

представе код МаЬара у 1угосла-

вщ'и. Опис на ко]'и се начин опчи-

н»ава у околини Сенте говори о

упражн»аван>у овог обича]'а прили

ком новог месеца и у неким дру

гим приликама (у цшьу оздравл>е-

н>а и ел.)- 1едан ]'е прилог посве-

Ьен неким облицима народног ле

чена код МаЬара у Банату, а ту

.]'е и студи]"а о фонетици и фоно

логи у ]едно] фолклористичко]

врсти ко]а )е применив у деч^м

играма.

У Поговору ко]и затим следи,

саставл>ач збирке наглашава да ]е

ова кн>ига одбир из богатог истра-

живачког рада у области маЬар-

ског фолклора у 1угослави]'и по-

чев од завршетка другог светског

рата, а при саставл>ан>у н>еном ка

мера му ]е била да прикаже ^едан

од видова добщених научних ре-

зултата ко]'е сматра битним; при-

меЬу)е, меЬутим, да и студоце и ра-

дови из ове области ко.)и нису

ушли у, ову збирку има]у не ма

ки знача] са становишта разво]а

и постигнутих резултата у истра-

живашу фолклора МаЬара у 1уго-

славищ.

V ову збирку нису ушли радо-

ви из области народне поезще и

прозе, пошто Ье они угледати да

на у свесци ]и%о511т>10.1 та%уаг пё-

ркд1(ё$ге1 (МаЪарска народна пое-

зща у 1угославщи. ПриреЬивач на

помнил- и то, да ]е у ову збирку

унео оне радове ко]е ]е сматрао

да ]"е потребно да уЬу у прву све-

ску ове в.рсте и коди обраЬу)у по-

]аве и матерщалне и духовне кул-

туре, а значаще су не само са ста

новишта проучивала фолклора Ма

Ьара у 1угослави)И, него и шире,

маЬарског фолклора уопште, алиГи

за компаративна проучаван>а ма-

Ьарскооужнословенскрг фолклора.

Овом приликом нису ушли у

ову збирку ни прилози из области

маЬарске народне музике, народ-

них и деч]их игара у 1угославщи

иако су и ова подручна од не ма-

лог знача] а, но и н>има Ье се по-

светити ^една од следеЬих свезака.

Об]авл>иван>ем прилога углед-

них маЬарских аутора из иностран-

ства, приреЬивач Карол> .Гуног же-

лео ]е да обелодани колико ]е жи

во 1ьихово интересован>е за маБар-

ску фолклористику у 1угослави]и,

а желео ]е да укаже и на то, да

су студи]е и чланци маЬарских

фолклориста у .Гугославщи об)ав-

.'ышапи на светским ]езицима и у

запажеиим иностраним публика

цииама^

Селекциона библиографща радо-

ва из области маЬарског фолклора

у Тугославищ, изнета у ово] квьизи,

односи се на временско раздобл>е

измеЬу 1945—1983. године и она се

може сагледати делом и у библио-

графским свескама А 1и%о&7.1й\1(й

та%уаг иойейот ЫЫю$г6$Ща у

издан»у Нш1Ёаго16@1а1 Кбг1етёпуе-

ка ко]е ]е сачинио мр Ласло Паш-

Ьик, а до сада ]е изишло 14 све

зака (1968—1983. године), но лите

ратура о фолклористичким истра-

живан>има МаЬара у .1угослави)И

]е тако обимна, да се указу]е по

треба да се она што хитшце са-

купи, обради и об]ави, иако ]е у

иностранству угледало дана неко-

лико публикаци]'а ко]е се односе

на маЬарску фолклористику у 1\-

гославищ.

Саставл>ач кн>иге, др Каро.ъ

1унг, водио ]е рачуна и о томе да
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буду заступљени падови из свих

крајева у Југославији у којима

живе Мабари.

Књига се завршава Регистром

којим је састављач — да би олак-

шао читаоцу да нађе тражено име

ако се оно јавља више пута на је-

диој страни — крај броЈа стране

означио бројком колико пута се

оно спомиње на тој страни.

Једна примедба: са жаљењем

констатујемо, да ова корисна и

значајна књига може да служи

највише читаоцу који влада ма-

ђарским језиком, пошто не садржи

ни појединачне резимее радова, а

а нема ни огаитег резимеа на крају

књиге било на српскохрватском,

било на којем светском језику. Би

ло би целисходно да је Поговор

обављен и на српскохрватском је-

зику, пошто он садржи много ко-

рисних података. Верујемо да ће

следеће књиге ове врете то да на-

докнаде.

И на крају да констатујемо:

ова кн>нга, било да се узме у об-

зир садржина самих објављених

радова у н>ој, било библиографија

уз радове, затим одабрана библио-

графија на крају књиге и Поговор

састављача, откривају колико је

до сада много урађено на пољу

нстраживања мађарске фолклори-

стике у Југославији.

Магдалена Веселиновић-Шулц

Мира Шакота, РИЗНИЦА МАНАСТИРА БАЊЕ КОД ПРИБОЈА,

Републички завод за заштиту споменика културе, Студије и монографије I,

Београд 1981, 173 стр., 90 слика, 6 табли-прилога у боји.

Прошла је једна деценија од

срећног тренутка кад је мала тру

па стручњака Републичког завода

за заштиту споменика културе, ко-

ји су предводили архитект-конзер-

ватор Иван Костић и конзерватор-

-саветник Мира Шакота, открила

изузетно значајан налаз. Прили

ком конзерваторско-археолошких

истраживања манастира Бање, од-

носно Светог Николе Дабарског

код Прибоја на Лиму, у малој црк-

ви Успења, која је дозидана Св.

Николи, 25. септембра 1974. иско

пан је део манастирског ризничног

депозита испод црквеног пода. На

лаз се састојао од четрдесет што

сребрних што позлаћених предме

та црквене и световне намене, ук-

рашених драгим каменом, полу

драгим или горским кристалом. За

њихову изузетно добру очуваност

дужни смо одати хвалу непозна-

тим лицима која су их, брижљи-

во замотане у луксузан текстил,

пажљиво ставила у дрвени сандук,

што се могло закључити на осно

ву његових остатака, и закопала

испод камених плоча црквеног па-

тоса. Данас је пред нама једна

изванредно опремљена и студиоз-

ним текстом испуњена књига о

овом налазу, дело Мире Шакота,

одличног познаваоца инвентара на

ших манастирских ризница. Текст

је подељен на четири главе и број-

на поглавл>а, која у III главк сачи-

њавају у ствари каталог ризнице

с прецизно детаљисаним јединица-

ма. Поред иецрпних обавештења

која читалац стиче из текстовног

дела ове публикације, и њени бо

гата илустровани прилози прено-

се сјајне и многоструке вредности

и поруке из културне историје и

уметности Срба до краја XV века,

кад се датира најстарији предмет

овог налаза, до последње децени-

је XVII века, кад је закопан сан

дук с бањским црквеним благом

и кад је манастира ускоро после

тога, поново опустео, не зна се веђ

који пут у својој историји. Ова

драгоцена юьига, прва у серији

„Студије и монографије", представ

лю Једно од остварења из амбици-

озног издавачког програма Завода

да поред сталне едиције „Саопштё-

ња" повремено публикује посебне

свеске са значајним резултатима
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