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Jubileumi tanulmánykötetet 
jelentetett meg a budapesti Ha-
gyományok Háza Kovács Ágnes 
néprajzkutató születésének 
századik évfordulójára. A Tanul-
mányok a mesemondásról című 
kiadvány egyaránt ajánlható 
kutatóknak, pedagógusoknak 
– és egyáltalán minden népme-
sekedvelőnek.

 » CSERMÁK ZOLTÁN

A z 1980-as években a Magyar 
Hanglemezgyártó Vállalat-
nál találkoztam először Ko-

vács Ágnes nevével. A kiadó annak 
az évtizednek az elején Az arany-
szőrű bárányka című meselemezt 
jelentette meg, hat évvel később 
a Palóc népmesék – Az ikertün-
dér című kiadvánnyal lepte meg a 
mesekedvelőket. Mindkét hangzó 
anyagot Kovács Ágnes néprajzku-
tató szerkesztette, az előbbinek a 
helyszíni felvételeit is irányította. A 
lemezek igazi közönségsikert arat-
tak, ebben nagy szerepet játszott a 
kutató kivételes tudása és tapasz-
talata. Olyan kiváló néprajztudó-
sok tanították, mint Ortutay Gyula, 
az egyéniségkutató iskola megala-
pozója a népmesekutatásban, s fér-
je, Lengyel Dénes révén, aki anyai 
ágon Benedek Elek unokája volt, 
még közelebb került a magyar nép-
mesei hagyományokhoz. Sokrétű 
munkáját jellemzi, hogy részt vett 
a Pannónia Filmstúdió immár le-
gendássá vált Magyar népmesék 
című animációs filmsorozatának 
szerkesztésében is.

„A Kovács Ágnes műveiben leír-
tak alkotják a Hagyományok Háza 
Magyar népmese – hagyományos 
mesemondás elnevezésű, hatvan-
órás akkreditált tanfolyam mód-
szertani alapjait is. Életműve arra 
is példa, hogy gyűjtött anyagaival 
összekötötte a határainkon innen 
és túl rögzíthető folklórsajátossá-
gokat éppúgy, mint a folklorisztika 
művelőit – írja Dala Sára sorozat-
szerkesztő a könyv előszavában.

A kolozsvári származású nép-
rajzkutató születésének száza-
dik évfordulóján a Hagyományok 
Háza tanulmánykötettel jelentke-
zett. A Tanulmányok a mesemon-
dásról című kiadvány egyaránt 
ajánlható kutatóknak, pedagógu-
soknak – és egyáltalán minden 
népmesekedvelőnek.

A könyvbe Benedek Katalin és 
Raffai Judit folklorista válogatott 
ki hetet a népmesekutató eddig ki-
adatlan, illetve nehezen hozzáfér-
hető tanulmányai és cikkei közül. 
A fejezetek a hagyományos mese-
mondás technikáját, verbális és 
nonverbális kommunikációjának, 
a hagyomány átadásának folya-
matát, a szövegfonetikai eszközök 
ösztönös és tudatos használatá-
nak szabályszerűségeit foglalják 
egybe. Az összeállítást bibliográfi-
ai ajánló, valamint angol nyelvű 
összefoglaló egészíti ki.

Az olvasmány CD-melléklete a 
már említett Hungaroton-kiadvá-
nyokat – a Palóc népmesék – Az 
ikertündérek című lemezből ko-
rábban kimaradt felvételekkel 
együtt – teszi közkinccsé. A két-
száz oldalas kötetben leírtakat a 
Hagyományok Háza kiadó gazdag 
képanyaggal illusztrálja.

KOVÁCS ÁGNES NÉPMESEKUTATÓ EDDIG KIADATLAN, ILLETVE NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ TANULMÁNYAI JELENTEK MEG KÖTETBEN 

Határokon átívelő folklórsajátosságok összekötője
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 » KRÓNIKA

Ú j filmet forgatnak Hollywood-
ban a Drakulából, az új feldol-

gozásban a történeten lesz a hang-

súly – közölte az MTI hírügynökség 
a The Hollywood Reporter értesü-
léseire hivatkozva. A lap szerint a 
Universal filmstúdió A múmia 2017-
es vegyes fogadtatása után ismét 

klasszikus sikereihez fordul vissza. 
Ezúttal azonban különálló filmek-
ben gondolkodik, és a költségvetést 
is meghúzza. Az ebbe a koncepció-
ba illeszkedő Drakula-film produ-
cere Matt Manfredi, rendezője Ka-
ryn Kusama lesz, a forgatókönyvet 
pedig Phil Hay írja.

A vámpírfilm technikailag nem 
a Universal produkciója, és az sem 
kizárt, hogy végül egy másik stúdi-
óban forgatják, mivel a Drakula már 
nem jogdíjas, de a lap szerint azért 
nehezen elképzelhető, hogy a Uni-
versal kiengedné a kezéből a legen-
dás szörnyet. Matt Manfredi és Hay 
már egy sor filmen együtt dolgozott 
Kusamával, köztük A meghívás 
(2015) című horroron és a Pusztító 
(2018) című akciófilmen. Drakulát 
a történet felől akarják izgalmas-
sá tenni a közönség számára, nem 
sztárszereposztásban gondolkod-
nak, mivel ez a Tom Cruise-zal 
forgatott A múmiánál nem vált be. 
Kusama jól ismeri a horror műfajt, 
ő rendezte az Ördög bújt beléd című 
kultfilmet, és az HBO számára is 
több epizódot A kívülálló című so-
rozatból, amely Stephen King regé-
nyéből készült.

Új Drakula-fi lm készül Hollywoodban
 » A Draku-

la-fi lm producere 
Matt Manfredi, 
rendezője Karyn 
Kusama lesz.

Legutóbb a BBC dolgozta fel minisorozat formájában Drakula gróf történetét. Újabb adaptáció készül

 » INNEN-ONNAN

Harvey Weinstein
23 év börtönt kapott
Két áldozat vallomása után 
James Burke bíró bejelentet-
te, hogy a február végén nemi 
erőszak vádjában bűnösnek 
talált Harvey Weinsteint 23 év 
börtönre ítélte – közölte tegnap 
a Hollywood Reporter. A 67 éves 
amerikai fi lmproducernek a bün-
tetését New York állam börtöné-
ben kell letöltenie. Weinsteint 
emellett szexuális zaklatóként is 
regisztrálni fogják. Emellett még 
Kaliforniában is folyamatban 
van ellene egy eljárás. Az ügyvé-
dei közölték, hogy az ötből két 
vádpontban fellebbezni fognak 
az esküdtszék döntése ellen. 
2017 őszén jelent meg a Weins-
tein zaklatási ügyeiről szóló New 
Yorker-cikk, ami elindította a 
#metoo mozgalmat is. Weinstein 
akkor még Hollywood egyik 
leghatalmasabb alakja volt. 
Ezzel szemben tíz napja kórház-
ba került, és a szóvivője szerint 
nagyon összetörte az esküdtek 
döntése, „nagyon mélyen van”, 
nem szeret egyedül maradni a 
cellájában, és ha nincs vele sen-
ki, órákig csak a falakat bámulja.




