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Betkowski Jenő, Szolnok népi víziéle-
tének nagyérdemű munkása újabb kiváló
közleménnyel lepte meg országszerte
szép számmal élő tisztelőit, amikor a
régi tiszai hajósélet néhány jellegzetes
mozzanatát, a régi teherszállító fahajók
kikötését és pakolását, majd ereszkedé-
sét, végül kirakodását örökíti meg év-
tizedes tanulmányok alapján. Anyagá-
nak forrása nemcsak az a sok derék,
nagyrészt már nem is élő szolnoki hajós-
ember, akiket — nagyon helyesen —
névszerint is megemlít, hanem saját-
maga is. Tudós hevülettel, de a szolnoki
vízenjárók iránti mélységes emberi
együttérzésből is, sokszor elkísérte őket
útjaikon is, közvetlen közelről figyelhette
meg életüket, munkájukat. Betkowski
ragyogó példát mutatott arra, hogy a
,.poros" vidéken sem kell elveszni, sőt
a néppel való összeforrottságban mara-
dandó, jellegzetes műveket lehet alkot-
ni. Megvallom. Szolnok hallatára — nem
szólva derekas népgazdasági teljesítmé-
nyeiről — már régóta két szép képzet
csöndül föl bennem: a művésztelep és
Betkowski Jenő munkássága.

Miről is van szó nézetem szerint Szol-
nok esetében? A derék osztrák festő,
Pettenkofen, meg Deák-Ébner Lajos és
a szolnoki művésztelep annyi más kiváló
tagjának alkotásai nyomán művészi hi-
telességgel nyert megörökítést Szolnok
népélete, emberi atmoszférája, tájjellege,
de Betkowski Jenőig nem akadt senki,
aki életét Szolnok múltjának, népéleti
sajátosságainak szentelte volna. Szolnok-
nak nincs várostörténeti monográfiája,

kiadott forrásanyaga, régebbi népéleté-
ről csak foszlányok ismeretesek. A fel-
szabadulás óta mutatkozó szép erőfeszí-
tések, így a Damjanich János Múzeum
gyűjtései és kiadványai már Ígéretes ha-
ladást mutatnak, de, sajnos, csak lassan
tudják pótolni az „úri" Szolnok döbbe-
netes mulasztásait. A 30-as évek derekán
először járva a városban, szinte kinevet-
tek, amikor a múzeum, illetőleg képtár
iránt érdeklődtem.

Csak még egyet! Ismeretes Szeged és
Szolnok víziéletének számos természetes
hasonlósága. A mi Kovács Jánosunk, de
főleg Tömörkény Istvánunk akár novel-
láiban, akár néhány tudományos igényű
fejtegetésében szintén szól a szegedi ví-
zenjárókról, de, sajnos, nem azzal a
rendszerességgel, ami Betkowski kutatá-
sainak olyan értékes vonása. így aztán
Szolnok kutatója sok hasznos ösztönzést,
megvilágítást ad a szegedi népélet mun-
kásának is. Bizonyára így fog azonban
szólani Baja, Tolna, Dunaföldvár, Vác,
Győr, de Óbecse, Apatin, Komárom, Po-
zsony .sőt Bécs, Linz és még annyi más
város hajóséletének búvárához is.

Betkowski Jenő nagyértékű dolgozata
a szolnoki múzeum kiadványaként,
Kaposvári Gyula avatott szerkesztésében
látott napvilágot. Elvárjuk a monográfia
még meg nem ̂ jelent részeinek, sőt al-
kalmas időben a teljes műnek megjele-
nését. Szolnok városa ezzel nemcsak ma-
gát, népi hagyományait tiszteli meg, ha-
nem népéletünk, művelődéstörténetünk
kutatóinak kiváló, forrásértékű munkát
ad majd a kezébe.

Bálint Sándor
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Atádszalók földje, népe, kultúrája
(Dr. Antal Károly, Czicze József, Dömötör Ákos anyaggyűjtése,

valamint az abádszalóki honismereti szakkör működése alapján összeállította
Dr. Dömötör Sándor.)

Szolnok, 1961.

örömmel vehetjük tudomásul, hogy az
utóbbi időben egyre gyakrabban jelen-
nek meg kiadványok a tanácsok támoga-
tásával. Ez azt mutatja, hogy e taná-
csok helyesen értelmezik és valósítják
meg a művelődési politikánkból rájuk
háruló feladatokat. Ilyen támogatással
jelent meg legutóbb az Abádszalókról
szóló monografikus jellegű kiadvány is.
Előszavából azt is érezzük, hogy a köz-
ségi tanács értékelte a honismereti szak-
kör és helyi szerzők gyűjtőmunkáját,
erőfeszítéseit, s inspirálta a gyűjtőket
az eredményes munkavégzésre és fel-
dolgozásra. Ez pedig nagyban emeli a
kiadvány jelentőségét, mely egyúttal a
szolnoki Damjanich János Múzeum Köz-
leményei sorozat értékes folytatása is.

Lényegében közös gyűjtőmunka ered-
ményét összegezte Dömötör Sándor, s e
kollektív jelleg érezhető az értékes és
kevésbé sikerült részek váltakozásában.
Ettől függetlenül e kis monográfiából
— melyet a szerzők sem tartanak tel-
jesnek — elég színesen ismerhetjük meg
az abádszalóki vidéket, földet, népének
történetét, életét. Vázlatossága ellenére
is igen értékes része a természeti, s jó
folytatása ennek a gazdasági tényezők
elemzése. Tárgyalják a szerzők Abád-
szalók településének történetét, elem-
zik népességét, mezőgazdasági és ipari
termelésének történeti alakulását. Arány-
talanul sokat foglalkoznak a község tör-
ténetével: a honfoglalástól követik a két
falu, Tiszaabád és Tiszaszalók életének
alakulását. Ezután röviden érintik a mű-
velődési tényezőket (iskola, mozi, köz-
egészségügy stb.). majd külön fejezet-
ben szólnak a magyar művelődéstörténet
néhány jelentősebb alakjáról (Abádi
Benedek. Orczy Lőrincz, Udvarhelyi
Miklós stb.), akik Abádszalókról indul-
tak el pályájukon. A hagyományok meg-
becsülésének példájaként nagyon vázla-
tosan emlékeznek meg a népi kultúra
fennmaradt hagyományairól (ünnepi al-
kalmak, szórakozások, babonák, mesék,
stb.). Végül a honismereti szakkörök ve-

zetésének módszertani problémáiról ol-
vashatunk.

A továbbiakban nem ezekkel a tartal-
mi kérdésekkel — hisz ezek értékét
részben már jeleztük is —, inkább a
feldolgozás módjával kapcsolatban vet-
nénk fel néhány problémát.

Több helységről vagy vidékről szóló
monográfia jelent meg az utóbbi évek-
ben, s ezek részben az e műfajban út-
törők (Fodor Ferenc, Györffy István stb.í
feldolgozásmódját követték, de néhány,
főleg Dunántúlról szóló — köztük dr.
Dömötör Sándor munkája is — egész új
felfogásban mutatja be egy vidék, nép-
csoport életét. Csak helyeselhetjük, ha
ilyen műveknél az a cél, hogy „csupán
monografikus, ismeretterjesztő jellegű,
honismereti mű" legyen, amint ezt a
szerzők maguk is meghatározták ese-
tünkben. Nyilvánvaló, hogy az ilyen jel-
legű feldolgozás szolgálja kulturális for-
radalmunkat. Ez a törekvés azonban
különösen akkor valósítható meg nehe-
zen, ha kollektív munkáról van szó. Ezt
érezték e mű szerzői is. Általában ered-
ményesen oldották meg az ismeretek
közlését, s nagyobb részben értékesen
hajtották végre az összegyűlt anyag sze-
lekcióját is. E törekvés leginkább a
„Történelmi—társadalmi tényezők" c. fe-
jezetben feneklett meg. A meglévő ada-
tok válogatás nélküli, tömeges felsoro-
lása különösen a XVIII. századig terjedő
részre jellemző. Ugyanakkor elhagyták
az adatoknak a történelmi—társadalmi
változás, fejlődés szempontjából való ér-
tékelését. Ezt az sem menti, hogy törek-
vésük volt: „Nem adtunk sok értékelést,
adatainkat a könyvben nem akartuk
agyonmagyarázni, mert az a vélemé-
nyünk, hogy az értékelést az olvasóknak
kell elvégezniök..." Ez ellentmond az
írásos ismeretterjesztés — mint a nép-
művelés egyik megnyilvánulási formája
— törvényszerűségeinek, érvényesülésé-
nek, így ez a rész menthetetlenül a po-
zitivista szemlélet- és tárgyalásmód felé



sodródp.tt. s ez eszmeiségét tompítja, ér-
vényesülését károsan befolyásolja.

A fejezetek jól épülnek egymásra (ki-
sebb probléma, hogy a bútorzat, ruházat,
sőt még az építkezés is nem kerülhetne-e
a népi kultúra elemzéséhez), arányaik-
ban azonban eltolódás tapasztalható. Már
a történeti rész tárgyalásánál is hiányol-
ni lehetett, hogy kevés szó van az em-
berek, Abádszalók népe életéről. Ezt föl-
tétlenül pótolni lehetett volna a hagyo-
mányokról szóló fejezetben. Olyan fon-
tos foglalkozási ágak, mint pásztorko-
dás, halászat, pákászás (egyes történeti
korokban szinte főfoglalkozások voltak
a községben!) nem tűnhettek el nyomta-
lanul, s az egy időben intenzív kender-
termelés és feldolgozás sem múlhatott

el hagyománytalanul (a viseletre is ha-
tást kellett gyakorolnia). A vizes, morot-
vás területek a gyékény- és vesszőfonást
virágoztatták fel. A hagyományos népi
életmód, szokások mellett elsősorban
ezek a népi kismesterségek adtak voLia
színesebb képet a régi abádszalóki em-
berek küzdelmes, mindennapi életéről.

Az említettek ellenére is értékesnek
mondható e kis monografikus jellegű
munka. A tudományos kutatásnak érté-
kes forrásanyagul, a népművelésnek pe-
dig hazánk megismerését segítő műként
ajánlhatjuk. A mű egésze a lelkes szak-
köri tagok, helyi szerzők és nem utolsó-
sorban Dömötör Sándor munkáját di-
cséri.

Nagy Józseí

Megjelent

SZOLNOK MEGYE 1918/19-BEN
című kötet, amely a Magyar Tanácsköztársaság Szolnok megyei emlé-
keit dolgozza fel. Többek között részletesen ismerteti a magyar Vörös

Hadsereg hősi harcait a tiszai fronton.
Számos korabeli fénykép és dokumentum egészíti ki a szöveget.

Ára: 14 Ft.

Kapható a Szolnok megyei földművesszövetkezeti boltokban.
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