
TÉKA
Fazekas Mihály:
Kunmadaras juhászata

Fazekas Mihály, a karcagi tanár-nép-
rajzos első, nyomtatásban megjelent
könyve a tágabb szülőföld, a Nagy-
kunság egyik településének juhászatát
mutatja be.

örömmel üdvözölhetjük a szerző té-
maválasztását, mert olyan környezetben
vizsgálja az állattartás egyik válfaját,
ahol társadalmi-gazdasági és történelmi
okok következtében több archaikus vo-
nás előkerülésének reményében kezd-
hetett gyűjtőmunkájához.

A Nagykunságba IV. Béla telepítette
a kunokat, akik a betelepülést köve-
tően még hosszú ideig a pogány val-
lást követték, s megélhetésük fő forrá-
sát a nomadizáló állattartás képezte. A
természeti környezet — vizenyős, mo-
csaras rétekben gazdag táj — a Nagy-
kunság népének betelepülésekor magá-
val hozott életformája, továbbá a hó-
doltság idején kialakult sajátos élet-
körülmények mind konzerválólag ha-
tottak az állattartásra.

A területválasztás nemcsak az archai-
kus vonások esetleges fennmaradása
szempontjából érdemel figyelmet, ha-
nem azért is, mert sajátos birtokviszo-
nyok között élő, jobbágyi kötöttségek-
től mentes települést vont vizsgálataiba,
ahol nem volt nagybirtok, s a pásztor-
kodás szervezése és szabályozása a ta-
nácsnak, a communitosnak volt kiemelt
feladata.

A szerző a XVIII. századtól egyre
jelentősebbé váló juhászatot vizsgálja
igen alaposan, részletekre kiterjedően,
sok idős ember, főként juhász emléke-
zetére és a régi, írásos forrásanyagra
bőségesen támaszkodva. Feldolgozásába
bevonja a különböző múzeumok adat-
tárában található korábbi gyűjtéseket,
illusztrációs anyagát pedig archív fel-
vételekkel egészíti ki.

A másfél évtizedes gyűjtőmunka több
intézmény közreműködésével a megyei
tanács és a kunmadarasi Nagyközségi
Tanács kiadásában jelent meg; a mun-
ka egyúttal a szerző bölcsészdoktori
disszertációja is.

A könyv szerkezeti felépítése világos,
a néprajzi hitelesség és a részletes, do-
kumentatív értékű leíráson túl olvas-
mányként is élvezetes, a szélesebb kö-
zönség számára közérthető; minden té-
ren megfelel a magas szintű, ismeret-
terjesztő munka követelményének is.

Fazekas Mihály tanulmányát — az
arányok szerencsés betartásával — ki-
lenc fő fejezetre osztja.

Az első fejezet a vizsgált terület gaz-
dasági-társadalmi történetét mutatja
be. A terjedelem rövidsége indokolt,
hiszen Kormos László révén kitűnő
községtörténettel rendelkezik Kunma-
daras, részletesebb adatokat ennek for-
gatásával nyerhetnek az érdeklődök.
Gazdag statisztikai anyagra támaszkod-
va ez a fejezet foglalkozik a madarasi
állattartással, ezen belül a juhászat
időnként változó szerepével, tesz ösze-
hasonlítást a többi, főként nagykunsági
település juhállományával.

Itt vizsgálja a szerző a korábban oly
jelentős egyéni juhállomány 1956 utáni
alakulását, s vonja le « csökkenő juh-
tartó alapján is azt a fontos következ-
tetést, hogy akik juhot tartottak, min-
dig az egyéni gazdaság számára leg-
kifizetődőbb darabszámot tenyésztették.

A második fejezetben a pásztorrá ne-
velődésről, a juhászat különböző típu-
sairól, a hagyományos pásztorcsaládok-
ról, a pásztorok közti rangsorról, bére-
zésükről tájékozódhatunk. Alapos levél-
tári forrásanyagot felhasználva közli a
szerző különböző időmetszetekben a
pásztorok — főként a juhászok — bé-
rét, melyben a legutóbbi időkig fontos
szerepet játszott a természetbeni jutta-
tás: a gabona, egyéb élelmiszerek és
ruhaneműk.

Fontos része Fazekas Mihály tanul-
mányának a legelő és a legeltetés be-
mutatása, ahol a redemtusokra és a
birtoktalanokra vonatkozó legeltetés!
szabályokra is kitér. A legeltetési ren-
det a következőkben összegezi: a kun-
madarasi Nagylegelő területének hasz-
nálata a XVIII. századtól a szervezés és
használatbavétel területén csak némi
változást mutat, de változatlan abban,
hogy mindig kisebb földtulajdonnal
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rendelkezők vették igénybe szántóterü-
letüknek megfelelő arányban.

Ez a fejezet ismerteti a juhok első
kihajtását, a kiverést a legelőre, to-
vábbá a juhász egy hagyományos mun-
kanapját, terelőeszközét, a kompót, il-
letve a juhász munkáját segítő álla-
tokat, a kutyát és a szamarat.

A következő részekben a pusztai ju-
hászatot és az egész Alföldön hasonló
— éppen ezért csak röviden bemutatott
— pásztorépítményeket elemzi a szer-
ző, majd a juhászat hasznával ismerteti
meg az olvasót.

Fazekas Mihály tanulmányának érté-
kes része a gyapjú szerepének, gazda-
sági hasznának sokoldalú bemutatása,
a Kunmadarast messzi vidékről felke-
reső gyapjúcsapók, illetve gyapjúkeres-
kedök és a koronként változó gyapjú-
árak, értékesítési lehetőségek számba-
vétele; megállapítva, hogy a gyapjú
mindig komoly bevétele volt a mada-
rasi juhtartóknak.

A juh gazdasági hasznosságának ér-
tékelésekor a szaporulat értékesítésére,
a juhtej és termékeinek szerepére a ju-
hászok és juhtartók életében egyaránt
kitér.

Logikusan kapcsolódik ehhez a feje-
zethez a juhászok vagyoni helyzetének
bemutatása, mely végre eloszlatni lát-
szik azt a lassan meggyökeresedő tév-
hitet, hogy juhász csak szegény ember
volt: a juhászok kétségkívül a szegé-
nyebb rétegből kerültek ki. de nem tar-
toztak a vagyontalanok közé.

Az őszi behajtás után a juhászok
munkamenete megváltozott, a juhtartó
gazdákat esetenként felkeresték, a be-
teg állatokat gondozták. Ezeknek a gaz-
dalátogatásoknak életszerű bemutatása
egyúttal a gazda és a juhász közti pat-
riarchális viszonyt is dokumentálja.

A rendkívül alapos munkának kevés-
bé vizsgált területe a juhászok folklór-
ja. Terjedelmi okok is közrejátszottak
abban, hogy a szerző több folklórhoz
kapcsolódó, de kevésbé részletezett ada-
tot mutat be.

A pontos, precíz adatgyűjtés, az ízes,
népi nyelvezet megtartása, a ma már
pótolhatatlan archív felvételek együtt.
de külön-külön is a szerző témaisme-
retét és kutatói alaposságát bizonyít-
ják. Könyvét haszonnal forgathatják
nemcsak a szűkebb szakma, a néprajz
kutatói, hanem minden Nagykunság
iránt érdeklődő.

FÜVESSY ANIKÓ

Balogh Elemér: Szépségverseny

A prózairóvá válásnak megvan nálunk
a hagyományos útja: folyóiratokban kö-
zölt novellákkal kezdődik, antológiák-
ban folytatódik, hogy végül eljusson az
első novelláskötetig.

Balogh Elemér útja eltér az általá-
nosnak tekinthető modelltől. Pályáját
regényekkel kezdte. Publikált ugyan
néhány elbeszélést és hangjátékot is,
de eddig megjelent mindkét kötetében
regényt ad közre, tehát par excelence
regényíró.

Maga az a tény, hogy valaki kezdő-
ként ír regényt, vállalva többek között
a közlés nagyobb kockázatát, önbizal-
mat és hivatástudatot föltételez, bár az
eredményt mindez nem szavatolja.

Első könyve, az Osszatok, halacskák
— sikeres tévéfilm született belőle —
magán viseli a szerkesztési és stiláris
bizonytalanság, tapasztalatlanság sok
jelét. Matics Rafael szökése a szociális
otthonból nem igazi dráma, a szerző
külsődleg „költői" eszközei elidegení-
tik a főhőst az olvasótól. Nyomasztóan
áll közöttük az író a maga, jól látható,
eszközeivel.

De miért kell minderről beszélni a
Szépségversenyről szólva?

Azért, mert a Szépségverseny igazi
helyét és jelentőségét a másik regény-
nyel összehasonlítva határozhatjuk meg.

A Szépségverseny, ugyanúgy, mint az
Üsszatok, halacskák. a szó hagyomá-
nyos értelemben vett regény, fiction,
amelyben a szerző elmondja, hogy hol
volt, hol nem volt... nem dokumen-
tum, nem önéletrajz, noha az önélet-
rajzi elemek nyílt beépítése az írásba
divat napjainkban, mint ahogy ellen-
téte a dokumentum (olykor csinált) tel-
jes személytelensége is.

Egy női munkásszállás ritka ünnep-
napján játszódik a cselekmény nagyob-
bik része. Elkészül a kultúrterem, ava-
tását szépségversennyel akarják emlé-
kezetessé tenni. A nagyvárosban gyö-
kértelenül vegetáló lányok, ki tudja
hányadszor, úgy érzik, ez az esemény
valamilyen módon változtatni fog az
életükön. A készülődés közben feltárul
a munkásszálló és a gyár társadalmi
mikropiramisa.

A ..piramis" legalján Skrudenkáné
áll, aki a maga széthullott életével, öt-
venévesen, alkoholistán, túl minden il-
lúzió és a változtatás reményén került
a munkásszállásra, öt követi Anci, a
lányanya, akinek a ..fogatlan Gyuri
bácsi" az egyetlen „esélye", s reménye,
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