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BODOLAY GÉZA: PETŐFI DIÁKTÁRSASÁGAI 

(Bp. Kozmosz Könyvek, 1973.) 
önálló recenció helyett az aláb-

biakban kiemeljük az érdekesebb 
megállapításokat, amelyek erről 
a — honismereti mozgalmunk 
szempontjából is figyelemre mél-
tó — könyvről a napi- és heti-
lapokban eddig megjelentek: 

Népszabadság (1973. máj . 4. — 
F. R.): „Bodolay Géza aprólékos 
gondú bizonyítással és lelkes át-
éléssel kíséri nyomon Petőfi di-
áktársaságai történetét — a sel-
meci sikerektől és kudarcoktól 
k e z d v e . . . a pesti március 15-ife. 
A tanulóifjúság szellemi átforró-
sodása nemcsak Petőfi életútja 
tekintetében fontos, hanem az ér-
telmiségi fiatalok akkori hivatás-
tudatának és szerepének megér-
tése miatt is." 

Magyar Hírlap (1973. j ú n 9. — 
I. J.): „Bodolay Géza írt már egy 
terjedelmes, szép könyvet a diák-
társaságokról, amelyekben a sza-
badságharc előtti ú j szellemű fi-
atalság gyülekezéseit, felnöveke-
désének színtereit bejárta, . . . ahoi 
friss szellemű fiatalok gyülekez-
tek okos, széles látókörű tanárok 
vezetése mellett, s nemcsak a 
tollforgatás lehetőségeit teremtet-
ték meg önmaguk számára, ha-
nem a demokrácia és a jellem-

nevelés iskoláit is. Bodolay most 
Petőfi pályaképéből tekint végig 
ezeken a társaságokon, mintegy 
vizsgálva, milyen körök, társasá-
gok emelték, lendítették őt, és 
hol, milyen belső energiával mű-
ködtek azok a körök, amelyeknek 
ő is átadhatta a maga kivételes, 
sugárzó szel lemiségét . . . Talán 
természetes, hogy ez a könyv a 
Kozmosz Kiadó sorozatában je-
lent meg, hiszen a fiatal Petőfit, 
s talán a fiatalok Petőfijét is si-
került megidéznie. Ily módon 
arra is alkalmat, lehetőséget te-
remt, hogy a mai történelmi kö-
rülmények megszabta igények sze-
rint a mai fiatalok is bejárhassák 
Petőfi küzdelmeinek, eszmélései-
nek, szellemi kibontakozásának 
á l lomása i t . . . Mert ez a könyv 
arra is figyelmeztet, hogy Petőfi 
léptei bejárhatóak. S az eszmény 
belátható. Éppen ezért követhető 
— sőt követendő." 

Magyar Nemzet (1973. jú l . 29. 
— g. i.): „A Petőfi születésének 
150. évfordulójára kiadott művek 
sorában érdekes színfolt Bodolay 
Géza könyve azokról a vidéki és 
pesti irodalmi, művészeti diák-
társaságokról, önképzőkörökről, 
amelyekben barangolásai közben 
a költő is megfordult. . . . munká-
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jának nagy értéke, hogy benne 
egységes keretben jelenik meg 
Petőfi kapcsolata kora if júságá-
val, és hogy a mai fiatalság — 
amelynek számára elsősorban író-
dott a könyv — érdekes, eleven 
képet kap nemcsak a költő ke-
serves vándorlásairól, hanem 
azokról a nevezetes emberekről 
is, akik a márciusi forradalom, 
majd a szabadságharc szellemi 
előkészítésében jelentékeny szere-
pet játszottak." 

Veszprém Megyei Napló (1973. 
jún. 9. — M. O.): „A Petőfi diák-
társaságai az olvasó számára a 
fölfedezés erejével hathat, hiszen 
az i f jú diák szerteágazó tevékeny-
ségének erről a szakaszáról leg-
inkább csak szakfolyóiratokban 
publikáltak tanulmányokat. Bo-
dolay . . . imponáló könnyedség-
gel tár ja elénk a múlt század is-
koláiban létező s fontos szerepet 
játszó önművelő diáktársaságok 
működését, kapcsolatát a serdülő 
if júval Selmectől . . . Pestig." 

Élet és Irodalom (1973. jú l . 21. 
— Tasi József): „A tizenkilence-
dik századi önképzőkörök nem-
csak a nyelvművelés, hanem a 
haladó gondolkodás és demokra-
tizmus iskolái is voltak. A diákok 
maguk választották tisztségvise-
lőiket, sőt a tanárelnököt is. A 
társaságok alapszabályai kimond-
ták, hogy politikával nem foglal-
kozhatnak, de „maga ez a de-
mokratikus szervezet politizálás 
volt, s a polgári átalakulás irá-
nyába vezette a társaságokban 
felnövő fiatalokat" — olvasható 
Bodolay Géza Petőfi diáktársasá-

gai című ú j könyvében. A szerző 
tíz évvel ezelőtt már átfogó képet 
adott a felvilágosodás és a re-
formkor képzőtársaságairól (Iro-
dalmi diáktársaságok 1785—1848 
— Bp. Akadémiai Kiadó, 1963.) 
Könyvészeti ritkasággá vált mo-
nográfiájának Petőfire vonatkozó 
adatait összegezi az if júság szá-
mára írt mostani kötetében." 

Magyar Ifjúság (1973. j ú l 20. — 
V. Kuna Margit): „Petőfi ország-
járásának állomásain működtek 
a legnevezetesebb diáktársaságok. 
Az önművelés, a magyar nyelv 
felvirágoztatása volt e társaságok 
— önképzőkörök — célja. A ma-
gyar nyelv művelését nemcsak a 
későbbi irodalmárok, színészek 
tekintették feladatuknak, hanem a 
felnőtt korukban politikusként, 
orvosként, mérnökként dolgozók 
is. Nemzeti irodalmunk népsze-
rűsítését is célul tűzték ki ezek 
a társaságok, ezt szolgálták nyil-
vános évzáró előadásaik, rendez-
vényeik, zsebkönyveik. A reform-
kor legizgatóbb kérdéseire figyel-
tek. Demokratikus szervezetük, 
céltudatosságuk miatt hamarosan 
gyanússá váltak a kancellária, a 
helytartótanács előtt, s működé-
süket nemegyszer betiltották . . . 
Petőfi alakja fogta össze az egész 
országot behálózó, az önművelés-
re nagy figyelmet fordító, haza-
fiúi szolgálatra készülő fiatalok 
csoportját. Bodolay Géza nem 
csupán a diáktársaságok jelentő-
ségére döbbenti rá az olvasót, 
hanem a fiatalok mindennapjai-
val is megismertet. A középpont-
ban Petőfi küzdelmes életútja 
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áll: viszontagságai, sikerei, bará t -
ságai . . . A könyv egyik nagy ér-
deme, hogy a diáktársaságok tör-
ténetét, Petőfi bará ta inak életút-
já t úgy muta t j a be, hogy közben 
a reformkori irodalmi élet moz-
gását is figyelemmel kíséri, abba 
is beleágyazza Petőfi és körének 
irodalmi munkásságát . Bodolay 
könyve érdekes olvasmány. 
Anyag- és gondolatgazdagsága, 
útbaigazító magyarázatai miatt az 

if júsági ismeretterjesztő irodalom 
egyik jelentős alkotása. A kultu-
rális színvonal növeléséért küzdő 
diáktársaságok történetének, a 
körükből kiemelkedettek életút-
jának a bemutatása ma is ösz-
tönző erejű. A tanórákon túli is-
meretszerzésnek, az egyéni érdek-
lődést kibontakoztató önművelés-
nek a fontosságára hívja fel a 
figyelmet." 

MARGÓCSI JÓZSEF: MEGYÉNK IRODALMI HAGYOMÁNYAI 

(Eredményeink és feladataink a 
szabolcs-szatmár-beregi tájakon) 

Nyíregyháza 1972. A Hazafias 
Népfront Szabolcs-Szatmár Me-
gyei Bizottsága, Módszertani Ki-
adványok: Irodalom — Honisme-
ret, 231 lap. 

A gyorsan szaparodó honisme-
reti és helytörténeti tanulmányok, 
összefoglaló művek között kie-
melkedő hely illeti meg ezt a kö-
tetet, amelyet Margócsy József, a 
nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola főigazgató-
ja, a jeles irodalomtörténész, a 
honismeret szocialista hazafiság-
ra nevelő eszméjét buzgón szol-
gáló tudós pedagógus írt. 

Margócsy József régóta foglal-
kozik a történelmi hagyományo-
kat őrző három ha jdani közigaz-
gatási egységből eggyéforrott Sza-
bolcs-Szatmár megye irodalmi 
hagyományaival. Publikációiban 

az évek során mindig az elért 
eredményeket s a kutatás közben 
mindig világosabb feladatokat te-
kintette fontosnak. A megye iro-
dalmi emlékei-ről 1965-ben a Sza-
bolcs-Szatmári Űtikönyv-ben k é -
szített összefoglalót. Majd 1967-
b e n Szabolcs-Szatmár megye iro-
dalmi hagyományai c ímmel , a 
TIT rotaprintes sokszorosítási! 
kiadványában, az Irodalmi és 
Nyelvi Közleményeic-ben s u m -
mázta kutatásait . Még ugyaneb-
ben az évben a valóságnak meg-
felelően igazította ki az ország-
szerte helytelenül rögzített vagy 
félreértet t adatokat Nyíregyháza 
és az irodalom c í m m e l a Könyv-
táros folyóiratban megjelent cik-
kében. 

Mint a Tanárképző Főiskola 
magyar tanszékének vezetője a 
kiadott szakdolgozati témákkal 
sok esetben éppen a jelöltek szű-
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lőfalujának irodalmi hagyomá-
nyainak búvárlatára neveli a jö-
vő pedagógusait. A tudományos 
lelkiismeretesség minden cikké-
ből s különösen ebből a legutóbb 
megjelent kötetéből bíztatóan és 
példára ösztökélően sugárzik. 

A megye nemrég elhunyt szü-
löttének, Váci Mihálynak vélemé-
nyével egyetértve monhatjuk a 
kötet áttanulmányozása után: 

Baloldala ez a Hazának! 
— a szív is e tájra esik; 
botlásai itt jobban fájnak, 
vergődése is közelibb. 
Mint aknamezőn a harctéren: 
e tájon fojtott dobogás 
van a dolgokba ásva mélyen, 
s mindenben rejtett robbanás. 
A kötetben szereplő 114 me-

gyei település irodalmi hagyomá-
nyai bontakoznak ki előttünk, s 
az ezek során tárgyalt és emle-
getett 474 író, költő, irodalom-
történész, helytörténetkutató és 
más tudós felsorakoztatása impo-
záns tömörséggel foglalja össze 
mindazt az eredményt, amit ed-
dig a honismerettől lelkesített ku-
tatás elért. Természetesen a na-
gyok állnak az érdeklődés hom-
lokterében, mint Bessenyei 
György, Kölcsey Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Krúdy Gyula, Kaffka 
Margit, Váci Mihály s tb. , d e a z 
egyes településekhez kapcsolódó 
kisebb és a nagy egészben csak 
kevés szerepet jelentő írók is fel-
sorakoznak, mert, Mikszáth Kál-
mán már régen megállapította: 
„Az irodalom nagyban és egészé-
ben a közepes írók kezében van, 
ezek tar t ják fel jellegében és ní-

vójában meddő időszakokban, 
várván a megszületendő nagyo-
kat, akik csak ritkán jönnek és 
többnyire egyenként." 

A szerző, hogy a rengeteg is-
meret között a kezdő kutató is 
jól tájékozódjék, három szempont 
szerint csoportosította a megye 
irodalmi hagyományait. Először 
azokat veszi számba akik a me-
gyében jártak (52—84. l a p pl . 
Bajza, Vörösmarty, Petőfi, Jókai 
stb.), aztán legrészletesebben 
azokról szól, akik a megyében 
éltek és élnek (89—160. lap) s bő -
ségesen talált adatokat arra is, 
akik a megyéről írtak, akik szá-
mára élmény volt a népével való 
találkozás, akiket megigézett a 
t á j változatos szépsége. Közben 
állandóan figyelmezteti, arra ser-
kenti az olvasót és a fogékony 
lelkületű ifjúságot, hogy hol, 
merre, milyen feladatok, kutatni 
valók és búvárlásra méltó lehe-
tőségek vannak. 

Különösen értékeli az újabb 
eredményeket s kitűzi az újabb 
célokat, feladatokat. Hiszen or-
szágunkban mindenütt feltalál-
hatók a megye szülöttei, akik se-
gítik búvárkodásukkal, emlékezé-
seikkel a hagyomány feltárását, 
továbbélését (mint pl. Luby Mar-
git 88 éves korában, soha nem 
szűnő lelkesedéssel.) 

Mivel az irodalmi hagyomá-
nyok rendszerezésének módszere 
még nem alakult ki nálunk, a 
Margócsy módszerét helyénvaló-
nak és jelen helyzetben jónak ta-
láljuk. Természetes, hogy teljes-
ségről szó sem lehet, hiszen nap-
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ról napra nő azoknak a száma, 
akik jussot tar tanak a megyéhez, 
vagy az újabb kutatás bizonyítja 
be, hogy ott van a helyük a me-
gye hagyományai között, mint pl. 
Mándy Istvánnak (1751—1806), k i 
csengeri házában 1794-ben lefor-
dította magyarra Anonymus 
Gesta Hungarorumát (s ma már 
a szakemberek is alig ismerik 
nevét), de kötete csak 1799-ben 
jelenhetett meg Debrecenben, 
mert a Martinovicsé к lefejezése 
utáni sajtó-cenzura nehezen adott 
„imprimatur"-t az ilyen ártatlan 
művekre is. Szerepe mégis jelen-
tős lett, Csokonai hazatérve Deb-
recenbe, már olvashatta az Árpá-
diász-téma forrásai között. 

Az is felvetődhet az emberben, 
hogy vajon a szépírókon kívül 
nem itt kellene-e tudatosítani és 
büszkén emlegetni a megyéből 
származó nyelvtudósokat is, mint 
pl . Csűry Bálintot, ak i S z a m o s -
háti Szótárával s a megye nyelv-
járásával foglalkozva alapvető 
eredményeket ért el? 

Nem itt volna-e helye az iro-
dalommal tudományosan foglal-
kozó esztétáknak, irodalomtörté-
nészeknek, kritikusoknak, akik 
jussot tartanak ehhez a tájhoz, s 
büszkék szabolcsi, szatmári vagy 
beregi születésükre, vele való 
kapcsolataikra? Hát még a nép-
rajzi kutatók, a színészek, s ki-
fogyhatatlan volna a sor, ha eze-
ket a szétbonthatatlan s egymás-
sal összeszövődő feladatokat mind 
számon akarnók kérni egy ki-
mondottan irodalmi hagyományo-
kat összefoglaló kötettől. 

Nem zárható le sem a névsor, 
sem a helységek száma, mert az 
újabb vagy a régebbi kutatások 
újra közkinccsé tétele sok-sok ú j 
eredményt hozhat. A kötetben pl. 
szó van három Kiss Áron nevű, 
s Szatmár megyéhez kapcsolódó 
jeles egyéniségről. Jobban meg 
lehetne különböztetni őket pon-
tosabb évszámokkal is. Hiszen a 
legidősebb Kiss Áron (1788—1832), 
a Kölcsey leveleiben is szívesen 
emlegetett erdőháti lelkész, mint 
költő és a maradibb generáció 
képviselője érdekes szerepet vitt 
a megyében, s Kisnamény és Bot-
palád is számot tart az ő mun-
kásságára. Fia, Kiss Áron (1815-
-1908), porcsalmai esperes, majd 
a tiszántúli egyházkerület refor-
mátus püspöke, Tompa Mihály 
osztálytársa, barát ja , ki i f júkorá-
ban maga is írt verseket, és a 
megyében a Kölcsey-hagyomány 
életbentartásának leglelkesebb 
munkása volt, aki a hagyomány 
szerint, negyvennyolcas tábori 
pap, kardosan ment fel még a 
katedrára is. És az unoka Kiss 
Áron (1845—1908), aki mint pe-
dagógiai szakíró működött, de 
szépirodalmi köteteket is adott a 
megyei alakokról, s akinek Ma-
gyar gyermekjáték-gyűjteménye 
(1891) a néprajzi szakirodalom és 
Kodály Zoltán által is olyan 
nagyra értékelve, bekerült a 
nemzetközi tudományos érdeklő-
désbe is. 

Itt kell megemlítenem Kiss 
Áron másik unokáját is, Kiss 
Kálmánt (1843—1913), aki nagy-
kőrösi tanítóképzőintézeti igazga-
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tó volt, s 1878-ban megírta A 
szatmári református egyházmegye 
történetét, amely helytörténeti, 
honismereti szempontból is kin-
csesbánya, s az irodalmi hagyo-
mány szempontjából is felbecsül-
hetetlen ismereteket tartalmaz, 
amelynek búvárlása mindezekből 
a szempontokból fontos, de mind-
ez már nem tartozik a kimon-
dottan „irodalmi hagyomány" — 
címmel büszkélkedő kiadványhoz, 
ellenben figyelmeztet arra, hogy 
ezek a témakörök szinte szét vá-
laszthatatlanok, s bonyolult ösz-
szefüggéseiket nekünk kell hasz-
nosítani. 

Margócsy József s z é p e n m e g -
írt, gazdag ismereteket terjesztő 
tanulmánykötete fontos állomás 
a keleti országrész nemzeti és 
honismereti hagyományait feldol-
gozó művek között. Nagyon saj-
nálatos, hogy csak sokszorosítva 
és viszonylag kevés példányban 
jelent meg. Egy ilyen kötetet 

illusztráció közlésével még jelen-
tősebbé és művészibbé lehetett 
volna formálni, s akkor repre-
zentatív kiadványként emleget-
nék mindenhol.1 

A kötethez Függelék-ként járul 
Erdész Sándor t a n u l m á n y a a m e -
gye irodalmi múzeumairól. A ti-
s z a b e r c e l i Bessenyei György, a 
nyíregyházi Krúdy Gyula, a szat-
m á r c s e k e i Kölcsey Ferenc, a t i -
s zac séc se i Móricz Zsigmond és a 
t u n y o g m a t o l c s i Zalka Máté e m -
lékházairól közölt ismeretek 
nemcsak a megye nagyjainak 
már megbecsült emlékét bizo-
nyítják, hanem egyúttal figyel-
meztetnek azokra a feladatokra, 
amelyek ezen a területen a kö-
vetkező nemzedékre várnak. 

A gondolatot ébresztő és mun-
kára biztató kötet az elmúlt esz-
tendő honismeretének jelentős 
gazdagodását bizonyítja. 

Molnár József 

'Az ismertetett kiadvány feltétlenül megérdemelné, hogy értékes tartalmához 
méltó formában újból megjelenjék. Az illetékes megyei szerveknek ennek érde-
kében össze kellene fogniuk valamelyik országos kiadóval (Tankönyvkiadó, Nép-
művelési Propaganda Iroda, Gondolat), hiszen a könyv a feldolgozott megye hatá-
rain kívül is minden bizonnyal érdeklődésre találna. Az ú j kiadás módot adna 
az ú jabb kutatási eredmények bedolgozására, a többhelyt hiányzó pontosabb 
bibliográfiai utalások pótlására, a valószínűleg a megjelenés elhúzódásával össze-
függő apróbb hibák korrigálására (amilyen pl. hogy a neves paszabi pedagógus-
gyűjtő, Turi Sándor a könyv megjelenése idején már nem élt, — egyébként T. 5.-
nek szinte szépirodalomként is élvezhető néprajzi gyűj tő munkásságáról is érde-
mes lenne megemlékezni), továbbá a gazdag anyag jobb áttekinthetőségét szolgáló 
tipográfiai megoldásokra. 

Az ú j kiadás előkészítésébe — elsősorban az említett bibliográfiai kiegészítésre 
gondolhatunk — talán be lehetne vonni a szerző tanítványait is, maga az újból 
való megjelentetés pedig alkalmat adna az országosan is példamutató megyei iro-
dalmi hagyomány-kutatás még szervezettebb folytatására, s minden bizonnyal ser-
kentően hatna a más megyékben folyó, s a fontos irodalmi jubileumok mostani 
évtizedében nagyon is időszerű hasonló munkálatok kibontakozására. 

(Szerk.) 

121 



HAJDÚ-BIHAR PÉLDÁJA 

Három példamutatóan szép ki-
állítású kötet fekszik előttem. 
Mindhárom ugyanannak a me-
gyének dicséretes szándékából je-
lenhetet t meg. 

1. A legvaskosabbat f inom fé-
nyes papíron „Hajdú-Bihar mű-
emlékei, irodalmi emlékhelyei és 
népművészete" (Debrecen, 1972.; 
címmel a megye Műemlékvédel-
mi Albizottsága adta ki, külön-
böző megyei szervek támogatásá-
val. A kötet rangos voltát má r a 
munka tá r sak felsorolása jelzi a 
3. lapon: a kilenc tanulmány 
szerzői közül hat kandidátus, 
azaz szakterületének tudományos 
fokozattal is elismert művelője. 
Különböző ter jedelmű, de egy-
formán elmélyült, értékes tanul-
mányok sorakoznak a kötetben 
Hajdú-Bihar megye műemléki 
helyzetéről (Dercsényi Dezső), a 
megyei települések jellegéről 
(Gerő László), a debreceni Szent 
András templomról (Entz Géza), 
a megye műemlékeiről (Sápi La-
jos), a Hajdúság népi építkezésé-
ről (Dankó Imre), a Debrecen 
irodalmi emlékhelyeiről (Julow 
Viktor), a megye irodalmi emlék-
helyeiről (Taar Ferenc) és végül 
kettő is a népművészetről (pász-
torművészet, fazekasság, csikóbő-
rös kulacs, mézeskalácsosság: 
Szabadfalvi József, szövés, szűr-
hímzés, szűrrátét , szalmafonás, 
viselet: Béres András). A komoly 
tudományos apparátussal (láb-
jegyzetek vagy forrásjegyzék) 
megírt tanulmányokat nagyon 

gazdag képanyag (ha jól számol-
t am: 215 kép) díszíti. (Erre a 
számtani műveletre azért volt 
szükség, mer t a képeket tanulmá-
nyonként, sőt egy helyen a tanul-
mány fejezeteiként külön szá-
mozták, pedig a folyamatos szá-
mozás lehetett volna a kötet 
egyik formai egységbe foglalója.) 
A képekben való gazdagság alól 
sajnálatosan kivétel egy tanul-
mány, a megyei irodalmi emlék-
helyekről szóló. Kár, mer t bár 
például az álmosdi Kölcsey-ház 
külső képe szép színes felvételen 
lá tható a megyei műemlékek közt 
(115. lap), magam részéről szí-
vesen lá t tam volna néhány képet 
a nemrég berendezett , a 264. la-
pon e tanulmányban is említett 
ál landó emlékkiállításról, vagy 
Veres Péter balmazújvárosi há-
zának emléktárgyaiból stb. E ké-
pek hiányáért nem pótol, sőt 
mint az egységes képszerkesztés 
h iányának a jele, bosszant (bár-
milyen nagy tisztelője vagyok 
Csokonainak), hogy az ő debre-
ceni szobrának és síremlékének 
egész lapot betöltő képét kétszer 
is közölték a kötet szerkesztői: a 
műemlék közt a 88. és 92., az 
irodalmi emlékhelyek közt a 220. 
és 234. lapon. A képek egyébként 
nagyon szépek, végig az egész 
köteten. Nemcsak a felvételek ké-
szítői mesterei a műtárgyak fény-
képezésének, hanem a nyomda is 
kitet t magáért . Különösen meg-
ragadóak a műemlékeket leíró — 
leghosszabb — tanulmány képei: 
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az egész képanyagnak majdnem 
a fele ehhez a tanulmányhoz 
kapcsolódik. Különösen tetszett a 
tanulmányokban, hogy a szak-
szerű leírásokon túl legalább né-
hány mondat erejéig mindenütt 
szó esik a jelen és jövő felada-
tairól, perspektíváiról is. Lehet, 
hogy irodalomtörténészi érdek-
lődésem is hozzájárult, de talán 
az elfogultsággal nem vádolhato 
szakmán kívüli olvasó is igazolt-
nak látja, hogy a tanulmányok 
közül a debreceni irodalmi emlé-
kek regisztrálásának a bevezeté-
sét találtam legérdekesebbnek, 
stilárisan legjobbnak. Igazolásul 
hadd idézzek belőle néhány mon-
datot, hogy recenzióm olvasói is 
láthassák, mi fogott meg engem 
ebben a lendületes, tömör fogal-
mazásban: „A magyar vidéki vá-
rosok közül — minden helyi el-
fogultság nélkül kimondhatjuk 
— Debrecennek volt a legnagyobb 
és a leghosszabban tartó formáló 
hatása irodalmunkra. Régi kultú-
ránknak a reformáció korátol 
fogva egyik legfontosabb, legerő-
sebb kisugárzású központja volt; 
soha kétségbe nem vont tekinté-
lyű szellemi centruma a refor-
mátusságnak, amely a nemzet 
egyharmadát tette ki, sajátos szí-
nezetű műveltséget alakított ki, 
és különösen a XIX. század kö-
zepéig gyakran volt hordozója a 
leghaladóbb eszméknek s a nem-
zeti ellenállásnak a katolikus-el-
lenreformációs Habsburg uralom-
mal szemben." „írók, költők 
egész sora vallhatta magát fiá-
nak; soknak adott közülük ott 

hont hosszabb vagy rövidebb idő-
re. Voltak, akik szerették, egész 
életükben hűséggel viseltettek 
irányában; mások jól látták a vá-
ros nagy erényeit és árnyoldalait, 
akadtak, akik gyűlölték, de lé-
lekben mégsem tudtak végleg el-
szakadni tőle. Kik glorifikálták 
és a legigazibb magyarság és a 
jó értelemben vett polgári öntu-
dat és demkratikus belső rend 
példaképének állították oda, kik 
a gőgösen magába zárkózó, min-
den változástól irtózó maradiság, 
az öntelt korlátoltság és a zsíros-
bajszú vadmagyarság legszélsősé-
gesebb megvalósulását látták 
b e n n e . . . " „Egy bizonyos: kevés 
magyar író akad, akinek életpá-
lyája hosszabb vagy rövidebb 
időre ne keresztezte volna Deb-
recent, aki ne merített volna él-
ményeket e város életéből és szel-
leméből, s akinek művein ezek az 
élmények ne hagytak volna több-
kevesebb nyomot." Vajha min-
den magyar város irodalmi em-
lékhelyeit ilyen színvonalasan, 
érdekesen megírt tanulmányok 
ismertetnék, s mielőbb megszü-
letne belőlük az egész ország iro-
dalmi emlékhelyeit feltérképező, 
értékelő nagy monográfia! 

A kötetet (a 367. laptól a 450,-
ig!) orosz, angol és német nyelvű 
összefoglalás zárja, közölve e vi-
lágnyelveken is a tanulmányok 
rövid ismertetésén kívül Kiss 
Imrének, Hajdú-Bihar megye ta-
nácselnökhelyettesének a megye 
kultúrértékei iránti felelősségér-
zettől áthatott bevezetőjét és 
Dr. Angyal Lászlónak a m e g y e i 
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Műemléki Albizottság elnökénsk 
előszavát is. Az elsőben többek 
közt ezt olvashatjuk: „Elismerés 
illeti mindazokat, akik vállalták, 
különösen a kezdeti időben kellő-
en nem méltányolt, sok gondot 
jelentő társadalmi munka nehe-
zét, mely nem volt mentes a 
számtalan összetevőből eredő ku-
darcoktól sem. A megyei és a 
debreceni műemléki albizottsá-
gokba tömörült történészek, régé-
szek, művészettörténészek, építé-
szek, irodalomtörténészek két év-
tizede megkezdett munkájának 
köszönhető, hogy ma, a magyar 
műemlékvédelem 100. évforduló-
ján, a nagy elődök munkáján túl 
is van miről beszámolni. Műve-
lődéspolitikánk egyre inkább 
számba veszi, értékeli és a köz-
művelődés szolgálatába állítja a 
műemlékeket. Valóban gazdag 
lehetőséget jelentenek a szocia-
lista hazához való hűség erősíté-
sére és a szomszédos népekkel 
közös történelmi, művelődési kap-
csolatok ápolására." Az utóbbi 
pedig e megszívlelendő szavak-
kal zárul: „Ez az illusztrált ki-
advány napló eddigi munkánk-
ról. Megmentett műemlékeink is 
legyenek azoké, akiknek ősei a 
megrendelők akaratából a szelle-
mi élet és a fizikai munka e 
nagy bizonyítékait alkották. Meg-
győződésünk, hogy a műemlékek-
nek is hivatott gondozója és 
megbecsülője csak a szocialista 
társadalom lehet. Nemzeti érté-
keink megóvásáért felelősséget 
érzünk. Törekvésünk az, hogy 

ezeket az értékeket az utókor-
nak átadjuk." 

2. Nem kevésbé imponáló a 
„Hortobágyi hármashatár — Hor-
tobágy, Debrecen, Hajdúszo-
boszló" című, szép kiállítású kö-
tet, amely 1973-ban a Hortobágyi 
Intéző Bizottság kiadásában je-
lent meg 192 lapon, 157 képpel. 
A kötetet a Bizottság elnökhe-
lyettesének és t i tkárának a be-
vezetője és köszöntője nyitja meg, 
majd rövid ismertetések követ-
keznek az 53. lapig a Hortobágy 
múltjáról, természetvédelméről, 
műemlékeiről, néprajzáról, turisz-
tikájáról és rendezvényeiről, 
részben az előző kötetben is sze-
replő s más szakemberek tollá-
ból. A hatalmas képanyagot itt 
is csak dicséret illetheti, s hasz-
nosak a képekhez csatlakozó is-
mertetések, feliratok is. Ezt a 
gazdag kötetet is, rövid idegen 
nyelvű tájékoztatók zárják. 

3. Végül arról a füzetről is 
hadd ír jak, amely azt bizonyítja, 
hogy a Hajdú-Bihar megyei hon-
ismereti munka nem oeupán al-
kalmi kiadványokkal büszkélked-
het. A fentebb ismertetett rep-
rezentatív kiadványok állandó, 
rendszeres és szorgalmas munka 
eredményeképp jelenhettek meg. 
A szépkiállítású, tartalmas füzet 
ennek a rendszeres munkának 
egy részébe enged betekinteni: a 
Hazafias Népfront Debrecen Vá-
rosi Bizottsága „Szülőföldünk" 
című honismereti híradójának ez 
évi 4. száma. Az érdekes illuszt-
rációkkal és reprodukciókkal is 
díszített 62 lapot tartalmazó füzet 

124 



hárem fejezetre O b z i l k : honisme-
ret, helytörténet, műemlékvéde-
lem. Ez a szám elsősorban a 
Csokonai- és Peíő/i-évforduló je-
gyében készült, de így is hírt ad 
sok mással kapcsolatos munkáról 
is, m i k ö z b e n a nagy ünaepeltek-
kel kapcsolatban többek közt 
olyan kiválóságok írásait közli, 

mint a magyar irodalomtörténet-
írás „nagy öregje", Barta János 
professzor, néhai Juhász Géza 
professzor, s az alkalomhoz illő-
en közzéteszi Ady Endre híres-
szép versét, a „Vitéz Mihály éb-
resztésé"-t. 

Bodolay Géza 

A TERMELŐSZÖVETKEZETEK TÖRTÉNETÉT FELDOLGOZÓ 
HONISMERETI MUNKÁKRÓL 

Dr. Timafjy László: 

A lipóti Petőfi Tsz törtenete. (Győr, 1973. 54 lap) c. munkája 
alapján 

A termelőszövetkezeti mozga-
lom története szerves része nem-
zeti történelmünknek. Ismeret-
anyagának, tárgyi és szellemi 
emlékeinek megőrzése, dokumen-
tálása és értékelése közelebb visz 
bennünket a társadalmi kérdések 
hoz és megértéséhez. Ezért rend-
kívül örvendetes, hogy az utóbbi 
években ugrásszerűen megnőtt a 
termelőszövetkezetek történeté-
vel foglalkozó írások száma, és 
hogy bőven akadnak közöttük 
színvonalas, tudományos igény-
nyel készült munkák. Sok jó 
termelőszövetkezeti monográfia 
készült a Hazafias Népfront és 
az Országos Népművelési Tanács 
által 1970-ben meghirdetett pá-
lyázatára is. 

Műfajukat tekintve rendkívül 
sokfélék ezek az írások, de a té-
ma megközelítésének módszere 

szerint tulajdonképpen három jel-
legzetes csoportba sorolhatók. 

A dokumentációs anyagot fel-
táró és megörökítő munkák o lyan 
krónikák, amelyek nem elemzik, 
hanem rögzítik, nem értékelik, 
hanem bemutat ják az adott szö-
vetkezet életét. Fő értékük az 
anyagközlés, fő erényüknek pe-
dig a teljességet és a hitelességet 
tekinthetjük. 

Az elemző módszerrel k é szü l t 
tanulmányok már értékelik és 
mérlegelik a vizsgált szövetkezet 
tevékenységét. Szerzőjük szakmai 
beállítottsága szerint lehetnek el-
sősorban gazdasági vagy társa-
dalmi jellegűek, bár a kategória 
legjobbjai mindkét szempontból 
értékesek. Az ilyen jellegű mo-
nográfiák legfőbb értéke a nagy 
anyagismereten alapuló tárgyila-
gosság és a szakszerűség. 
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Külön műfaj i csoportot képvi-
selnek a termelőszövetkezetek 
történetével foglalkozó, irodalmi-
szociológiai módszerrel k é s z ü l t 
írások, amelyek természetüknél 
fogva elsősorban a tagok életfor-
májának, tudatviszonyainak ala-
kulását vizsgálják. Legfőbb érté-
kük az írói megelevenítés ereje 
és a valóság hűséges visszatükró-
zése. 

Valamennyi műfa jnak megvan 
a maga haszna, jelentősége: 
mindegyikre egyformán szükség 
van. Értékbeli rangsort csupán 
egyetlen szempontból tehetünk 
közöttük, mégpedig aszerint, hogy 
milyen hűséggel ragaszkodnak a 
teljes valósághoz. Ezen a téren 
kevés jót mondhatunk. Különö-
sen a termelőszövetkezetek köz-
vetlen megrendelésére készült — 
tehát általuk finanszírozott — 
írások jobban vagy kevésbé, de 
sajnos igen sokszor szinte auto-
matikusan felveszik a közepes 
színvonalú újságcikkekből oly jól 
ismert stílust, amit leginkább 
„tartalmatlan lelkendezés"-nex. 
nevezhetnénk, s a már régóta 
csépelt frázisok halmazát lelhet-
jük meg bennük. 

Nem a termelőszövetkezeti 
mozgalom által elért sikerek fö-
lötti örömről van tehát szó, ha-
nem a kellően át nem érzett, tar-
talmatlan hozsannázásról, a va-
lóság tudatos elferdítéséről, vagy 
elhallgatásáról. Ez a veszély — 
amely tulajdonképpen a giccses 
(tehát banális) ábrázolásmód 
egyik megjelenési formája — 
szinte mindegyik műfa j művelő-

jére egyformán leselkedik, és 
sajnos igen sokan nem tudtak el-
lenállni a kísértésnek. 

Dr. Timaffy Lászlónak a lipóti 
Petőfi termelőszövetkezetről szóló 
monográfiája — amely a Haza-
fias Népront által szervezett, s 
már említett pályázaton I. díjat 
nyert — szerencsésen egyesíti 
magában a krónikaszerű és az 
elemző írások jellegzetességeit, 
mondhat juk előnyeit. Maga a 
munka elsősorban leíró jellegű, 
de jól alkalmazza az időbeli ösz-
szehasonlítás elemzési lehetősé-
geit is. 

A könyv — amelyet Fazekas 
László tsz-elnök előszava vezet 
be — az első két fejezetben vi-
szonylag részletesen áttekinti a 
község és általában a Szigetköz 
társadalmának és gazdasági éle-
tének történetét, majd pedig is-
merteti a földosztást és az annak 
nyomán kialakult helyzetet. Ez-
után a szerző röviden felvázolja 
a szövetkezet 25 éves történetét, 
s külön fejezetben, ágazatonként, 
sőt termékféleségenként vizsgálja 
az eltelt negyedszázad alatt elért 
eredményeket. Végül pedig arról 
olvashatunk, hogy általánosság-
ban miként változott a lipóti pa-
rasztság életszínvonala. 

A fényképekkel és szemléltető 
grafikonokkal bőségesen illuszt-
rált anyagból egyértelműen ki-
rajzolódnak azok az eredmények, 
amelyek a lipóti Petőfi tsz tag-
ságának szorgalmát és tehetségét 
mutat ják. A könyv végén felso-
rolt, az 1972. évi zárszámadásból 
származó adatok és mutatók va-
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lóban elismerésre méltóak. Mégis 
az az érzésünk, hogy nem teljes 
ez a 25 esztendős fejlődésről be-
mutatott kép, túlságosan könnyen 
és nagyon magától értetődően ju-
tott el a szövetkezet a mai szín-
vonalra. Pedig mint minden ter-
melőszövetkezet történelmében, a 
lipóti Petőfiében is voltak meg-
torpanások, visszaesések; felme-
rültek olyan akadályok, amelye-
ket le kellett győzniük, hogy elő-
rehaladhassanak. Ezekre azonban 
csak nagyon szűkszavúan utal a 
szerző, s úgy tűnik, mintha va-
lami röstellni valót érezne ab-
ban, hogy a szövetkezetnek prob-
lémái is voltak. Pedig a gondo-
kon való átsiklás, a problémák-
kal való küszködés leírásának 
frázisokkal való megkerülése 
nemhogy nem növeli, de egye-
nesen csökkenti a lipóti tsz-tag-
ság érdemeit, hiszen pontosan a 
megtett út fáradalmai, a leküz-
dött akadályok nagysága v o l n a 
az, ami az elért eredményeket 
fémjelezné. 

Nem tudjuk meg, hogy 1956-
ban miért „döntött úgy" a tag-
ság, hogy a „biztató szép ered-
mények" ellenére „visszatérnek 
az egyéni gazdálkodáshoz". 

„Ügyesen áthidalták a kezdeti 
nehézségeket" — olvashatjuk, de 
hogy mik voltak a bajok, s ho-
gyan győzték le őket, arról nem 
tudunk meg semmit. A grafiko-
nokból kitűnik, hogy az 1965-ös, 
rendkívül aszályos esztendőben 
milyen alacsony termésátlagokat 
produkáltak, de hogy ez milyen 
helyzetet teremtett, s miként ol-
dották azt meg, arról megintcsak 
hallgat az írás. 

Jól tudjuk, hogy a képzőművé-
szeti alkotásoknál milyen nagy 
szerepet kap a fény és az árnyék 
együttes hatása. Ez adja meg a 
dolgok térhatását, igazi formáját , 
e két komponens segítségével 
tudjuk érzékelni a tárgyak el-
helyezkedését. Mindez érvényes a 
társadalmi jelenségek bemutatá-
sára is: egyoldalú megvilágítás-
ban elvesztik valóságos jelentő-
ségüke t , s ha nincs árnyék, a 
fény sem tündöklik igazán. 

Aki dr. Timaffy László k ö n y v é t 
elolvassa, felfogja és megérti a 
Petőfi tsz eredményeit. A való-
ság árnyalt, sokoldalú ábrázolá-
sát igénylő olvasó azonban végül-
is némi hiányérzettel teszi le a 
könyvet. 

Halász Péter 
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DABAS NAGYKÖZSÉG KRÓNIKÁS ÉVKÖNYVEIRŐL 

1. Dabas nagyközség évkönyve. 
Dabas. 1971, Községi Tanács 
(Honismereti Bizottság). 
Soksz. 86 lap, 20 tábla. 

2. Dabas nagyközség évkönyve. 
Dabas. 1972. 116 lap. 

Kevés nagyközség dicsekedhet 
azzal, hogy a település egész évi 
életéről, ünnepeiről és hétköznap-
jairól falukrónika-szerű beszá-
molóban, Évkönyv formájában 
tájékoztatja lakóit és a község 
sorsa iránt érdeklődőket. A Pest 
megyei Dabas ezen kiváltságosok 
közé tartozik, s kezdeményezésé-
nek különös értéke, hogy nem 
fellángolásról van szó, hanem tu-
datos és folyamatos tevékenység-
ről. 

Dabason nem újkeletű a hely-
történeti érdeklődés. 1965-ben el-
készült a község 20 esztendős fej-
lődését bemutató falukrónika, 
majd néhány évi átmeneti ér-
dektelenség után 1968-ban járási 
krónikaíró megbeszélést tartottak, 
s ennek nyomán elkészült két 
dolgozat a Tanácsköztársaság idő-
szakáról. 

1969-ben Fábián Miklós össze-
állította a Dabasi Járási 250 cikk-
ből álló helytörténeti bibliográfi-
áját , mely éppen akkor került ki 
a sokszorosítóból, amikor a Pest 
megyei önkéntes honismereti mun-
kások összejöttek Dabason, hogy 
az időszerű gyűjtőfeladatokat 

megbeszéljék. Ugyanebben az év-
ben készült el a község utolsó 
25 évének feldolgozása, valamint 
első — 1969. évi — krónikája is, 
ami egyben az 1970-es évkönyv 
anyagát is adta. Ez 1971-ben, az 
1970-es esztendőről szóló pedig 
1972-ben jelent meg. 

Az 1970-es évkönyvnek szinte 
kizárólagos témája a község 
fennállásának 700. és 1945-ös fel-
szabadulásának 25. évfordulója 
volt. A krónika híven beszámol 
az eseményekről, amelyek közül 
honismereti szempontból a követ-
kezőket kell kiemelnünk. 

Április 21-én a Községi Tanács 
épületében helytörténeti kiállí-
tás nyílt. Május 5-én a felsza-
badulási pályázaton a község 
honismereti bizottságának tag-
jai egy 11. helyezést és több 
elismerést kaptak. Májusban 
elkezdődött a műemlék-kúriák-
ban rendkívül gazdag község-
ben a „műemlék" feliratú táb-
lák elhelyezése. Júniusban a 
község szülöttére, Gyóni Géza 
költőre emlékeztek, s augusztus 
18-án megnyílt a 700 esztendős 
község történetét bemutató 
helytörténeti kiállítás. (Itt a 
község néprajzi, történeti em-
lékeivel és jelenlegi helyzeté-
vel ismerkedhettek a látoga-
tók.) 

A falukrónikát képmellékletek, 
statisztikai összehasonlítások és 
fényképek élénkítik. 
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Az 1971-es évkönyv szerkeze-
te lényegében hasonló az előbbi-
hez. A kötet zömét itt is a falu-
krónika foglalja el, melynek je-
lentősebb eseményei a követke-
zők voltak: 

február hónapban a termelő-
szövetkezetek zárszámadásai: 
májusban kiállítást rendezetk a 
25 esztendős Úttörőmozgalom 
történetéről; 
júniusban Gyóni Géza-emlék-
ünnepséget tartottak, és meg-
ünnepelték Sári — Dabas és 
Gyón egyesülésének 5 éves év-
fordulóját. 
A krónika után Pál Lászlóné 

tanár tanulmánya következik, 
amely az „Adalékok Gyóni Géza 
életművének értékeléséhez a köl-
tő 1914-ig tartó pályájának alap-
ján" szerény címet viseli, ám va-
lójában több ennél, a fiatal költő 
érlelődésének időszakáról ad vi-
lágos, áttekintő és adatokban bő-
velkedő képet. Ezt az évkönyvet 
is mellékletek zárják, amelyek-
ben a dabasi közéleti személyi-
ségek fényképeit és rövid élet-
rajzait láthatjuk. 

Dicséretes és Ígéretes vállalko-
zás ez a két kötet, méltó Dabas 
község helytörténeti hagyomá-
nyaihoz. óhatat lanul szükséges 
azonban, hogy az évek múlásá-
val párhuzamosan mindig újabb 
témájú és szemléletű írások fris-
sítsék az évkönyv anyagát, ne-
hogy idővel rutinszerűen össze-
állított, az eredmények tényszerű 
felsorolására korlátozódó króni-
káskönyv váljék belőle. 

Miként lehetne ezt elkerülni? 

Mindenekelőtt azzal, hogy már 
magában a falukrónikában is sú-
lyozni, differenciálni kellene az 
eredmények jellege, a közösség 
életében betöltött jelenősége sze-
rint. Tudom, hogy ez nehéz fela-
dat, mert mindenki a maga dol-
gát érzi a legfontosabbnak, ám 
valamilyen rangsorolásra min-
denképpen szükség van, úgy is, 
hogy milyen tárnáról mennyit ír-
nak a krónikában, de különösen 
úgy, hogy milyen mélységben 
jegyzik fel az eseményeket. 

A másik szempont, amely élén-
kítené, többrétűvé tenné a kötet 
anyagát, a kritikai hang megpen-
dítése. Az évkönyv-sorozatból 
idillikus, minden ízében tökéletes 
kép bontakozik ki Dabas község 
életéről. Megint csak jól tudom, 
hogy a Nagyközségi Tanács VB. 
által kiadott és részben szerkesz-
tett Évkönyvben nehéz dolog a 
bajokról is szólni (amelyek ter-
mészetesen egyaránt lehetnek 
belső és külső eredetűek), de erre 
föltétlenül szükség volna, mert a 
leírt mondatok hitelét semmi sem 
növeli jobban, mint az őszinte 
hang. 

Végül pedig azt javasolnám — 
amire az 1971-es Évkönyvben 
Pál Lászlóné tanulmányával már 
sor is került —, hogy a Falukró-
nika mellett (annak terjedelmét 
nem csorbítva) minél több, hosz-
szabb-rövidebb, önálló tanulmány 
kapjon helyet a kötetben, ame-
lyek a község közeli-távoli múlt-
jával, népéletének, szokáskincsé-
nek valamelyik jelenségével, va-
gyis helytörténetével foglalkoz-
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nak. Hiszen Dabasnak annyi ki-
váló honismereti munkása van, 
hogy ilyen írások elkészítése bi-
zonyára nem okoz majd külön 
gondot, az Évkönyv jellegét és 
anyagát pedig kiválóan színez-

nék, s azzal, hogy magát a Gyűj-
teményt változatosabbá tennék, 
az iránta érdeklődők körét is je-
lentősen bővítenék. 

Halász Péter 

AZ ANDRÁSFALVI SZÉKELYEK TÖRTÉNETE 

A kézirat nyomdába érkezett 
1971 decemberében. A Sebestyén 
Ádám nagy munkájának első két 
részét magába foglaló: „A buko-
vinai andrásfalvi székelyek élete 
és története Mádéfalvától napja-
inkig" című 279 lapos kötet el-
készült 1973 februárjában, ter-
jesztése megkezdődött március 
derekán. Ha ehhez hozzátesszük, 
hogy a kézirat természetesen 
évekkel a nyomdába adás előtt 
készen volt, igazán nem hány-
torgatunk fel valami túlzott si-
etséget, amivel ez a páratlan ér-
tékes munkát nemcsak a megye, 
hanem az ország közkincsévé tet-
tük. Ami persze mit sem von le 
a Tolna megyei tanács művelő-
dési osztálya érdeméből, mely 
végső soron mégis csak lehetővé 
tette Sebestyén Ádám könyvének 
megjelenését. 

A néprajz tudomány. Tudomá-
nyos könyveknél jó, ha stílusuk 
szép, szerzőjük közvetlen formá-
ban adja elő mondanivalóját, bár 
ilyen irányban nem vagyunk túl-
ságosan elkényeztetve. Sebestyén 

Ádám kivétel. Kivétel érzésünk 
szerint nemcsak tehetsége révén, 
hanem azért is, mert könyvet 
egyformán szánta a hivatásos 
szakembereknek, az érdeklődő kí-
vülállóknak és székely honfitár-
sainak. írása néhol már-már epo-
szi hangvételű, és ezzel úgy páro-
sítja a tudomány objektivitását, 
ahogy csak olyan teheti, aki az 
övéiről ír. Arról a községről, 
melyből jött, amelybe tartozott 
és amelynek ú j hazába került kö-
zösségébe máig tartozik. Az, hogy 
ez az érzelmi kötődés nem megy 
se a hitelesség, se a tudományos-
ság rovására, a szaklektorok ne-
vének és rangjának puszta felso-
rolásával érzékeltethető: 

Dr. Andrásfalvy Bertalan, az 
MTA Dunántúli Intézetének 
m u n k a t á r s a ; dr. Benda Kálmán, 
az MTA Történelemtudományi 
Intézetének főmunkatársa; dr. 
Diószegi Vilmos, az M T A N é p -
rajzi Kutató Csoportja tudomá-
nyos osztályvezetője. Nyomban 
itt előrebocsátjuk azonban, hogy 
emelné a könyv rangját,' ha a 
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szaklektorok valamelyike ismer-
tette volna annak a néprajzi ku-
tatások szempontjából mért — 
egyébként szakkörökben régen el-
ismert — jelentőségét. A könyv 
előszavát egyébként Csajbók Kál-
mán, a HNF megyei titkára írta 

Ki tulajdonképpen a szerző? 
Bevezetőjében így vall magáról: 

„Meg kell mondanom; egyszerű 
ember vagyok, az irodalmi nyel-
vet csupán olvasmányaimon ke-
resztül ismertem meg. Jelenleg is 
csak hét román iskolai osztály-
ról van meg a bizonyítványom" 

Miért ír? 
„TJgy gondoltam, talán népem 

életének, történetének, szenvedé-
seinek, örömeinek feltárásával, 
megörökítésével szolgálhatom a 
javát. Hiszen már a félidős and-
rásfalvaiak sem sokat tudnak 
András falvár ól, a székelyek múlt-
járól, a madéfalvi veszedelemről 
— akkor hogy tudnának róla a 
fiaik?" 

Ahhoz, hogy írhasson, adatokat 
gyűjthessen, megtanult kottázni, 
magnetofont, írógépet vásárolt, 
elsajátította a forráskutatás, kar-
totékkozás, tudományos rendsze-
rezés módszereit. Mindezt csak 
a tények közléseként í r juk le, 
nem azért, hogy az olvasó elcso-
dálkozzon. Hiszen a szíve szerint 
való témákkal való foglalkozás 
út ja senki elől nincs elzárva. 
„Csak" éppen Sebestyén Ádám 
szorgalma kell hozzá, aki egy si-
lókombájn javítása nyújtotta 
kényszerpihenő során vázolta föl 
önmagának könyve szerkezetét. 
Ilyesforma munkát egyedül vé-

gezni képtelenség. A tíz pontosan 
feltüntetett írott forrásnál sokkal 
értékesebb a kilencvenegy adat-
közlő név, kor és lakhely szerinti 
lajstroma, akiket természetesen 
már ennek az egyetlen embernek 
— a szerzőnek — kellett felke-
resnie, méghozzá többüket nem 
is egyszer. 

Mirő l í r Sebestyén Ádám? 
A mádéfalvi veszedelemről úgy, 

ahogyan az a nép emlékezetében 
él, és ahogyan az a valóságban 
történt. A moldvai menekülésről, 
„megpihenésról" és a bukovinai 
honalapításról, Andrásfal várói. 
Közli a falu, a határ térképét, az 
utca- és dűlőnevek eredetét, az 
az egyes határrészek termékeny-
gét, az erdőpásztorok (brézsnyi-
kek) névsorát, a bíróválasztás 
módját. A nagy csapásokat: ko-
lera, éhínség, I. világháború. Az 
egyház helyzetét, az iskolázást és 
az ennek érdekében oly sokat tett 
Szent László Társaság (alapítási 
éve 1861.) működését, az iskolán 
kívüli népművelést. A visszate-
lepülés már 1883-ban megkezdő-
dött története különösen érdekes. 
Akkor „Csángó-bizottság" alakult, 
de Sebestyén nyomatékosan fel-
hívja a figyelmet egy közkeletű 
tévedésre. A XIII—XIV. század 
óta ott élő moldvai magyarok le-
hetnek csángók, de a bukovinai-
ak — székelyek. 

Nemcsak a szakember, a laikus 
is nagy érdeklődéssel olvassa egy 
már megszűnt (bár érdemes len-
ne kideríteni, hogy ide, megyénk-
be, milyen részleteiben átmen-
tett?!) mezőgazdasági kultúra le-
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Lakóház, hozzáépített óllal és „szinyaljá"-va\ egy andrásfalvi 
„élet"-en (telken). Sági István fényk. 

írását. A szántóföldi növényter-
mesztést, gyümölcstermesztést, a 
ruházkodásnak is alapanyagot 
nyújtó állattenyésztést. A vándor-
munkákat, a bérfuvarozást, (tyi-
riázás), rönkszállítást (tőkére me-
nést). 

A hazatelepülés regénye, vagy 
inkább rémregénye után Sebes-
tyén könyvének elképesztő szor-
galomról, aprómunkáról tanú-
bizonyságot tevő része követke-
zik. Andrásfalva 1941-es lakói-
nak név, ragadványnév, család-
tagok, gyermekek száma és utcák 
szerinti felsorolása. Ez 2517 lé-
lekszámú 593 családot és 1120 
gyermeket ölel fel. Következik, 
hasonló szerkezetben az immár 
„volt" andrásfalviak közül köz-
ségekként azok számbavétele 
akik 1945—46-ban a Völgységben 

leltek újra otthont. Az esetleg 
tovább kutatni óhajtó néprajzi 
gyűjtő számára ez valóságos 
„telefonkönyv", címtár. 

Ezzel zárul a történelmi rész, 
és kezdődik a népszokásokkai 
foglalkozó, „Bötlehemezés", a 
gyermekek éneklése „szenvedején 
(szent) este", aprószentekelés. 
húsvéti szokások, s csak ekkor 
használt játékszerek, mint a lá-
pinta, cserkabala. Húsvét köze-
ledtén jó és szép lenne, ha még 
mindig alkalmaznák a könyvben 
rajzosan is ábrázolt tojásfestési, 
tojásírási mintákat: a kantáros 
félkantárost, asztallábost, csobán-
kankóst, szántóvasast, verettyűst, 
gerebjés-villást, karikásizorkóst, 
ördögtérgyest, veszettutast és a 
többi. Lakodalmas szokások, bú-
csúztató és köszöntő szövegek, 
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babonás hiedelmek és gyógyítá-
sok. Gyermekjátékok, köztük a 
fogócskázás „edábus" nevű vál-
tozata. Végül halottas népszoká-
sok, a gazdag fényképanyag és a 
rendkívül értékes, bő tájszótár. 

A kötet egyes részeivel kapcso-
latban szükséges megjegyezni, 
hogy azok többnyire külön-külön 
is díjat nyertek megyei és orszá-
gos pályázatokon. Köztük a hús-
véttal kapcsolatos, melyet a szer-
ző Dezső fia, jelenleg a megyei 
KISZ-bizottság munkatársa ké-
szített. Sebestyén Ádám könyvé-
nek kiemelkedő értéke kottákban 
való gazdagsága. Egyetlen hibá-
nak csak azt említhetnénk, hogy 
a következő kötetként igért „Kis 
népdalcsokor — Andrásfalvi nép-
dalok" című eredeti gyűjtemény 
megjelenésére hasonlóan sokáig 
kellene várni. Az olvasók kezébe 

most kerülő munka terjesztéséi 
a megyei könyvtár és a bonyhádi 
járási könyvtár végzi.1 

Sebestyén Ádámnak a b e v e z e -
tőjében írt mentegetőzését nem 
lehet elfogadni: „Munkámban jó-
formán, hogy így mondjam ... 
csak csontot adok: sok csontot és 
kevés húst! A hús, vagyis az iz-
galmas cselekmény elmaradt. De 
mit lehetne tőlem többet várni? 
Hisz az előbb elmondtam, hogy 
ki vagyok. Ügy gondolom, ha az 
alap, a csont már elkészült, majd 
csak akad valaki, aki felfűsze-
rezve húst is rak a csontra" N e m 
akad, és nem akadhat. Ezt a 
munkát, ilyen személyes élmény-
anyag birtokában csak egyetlen 
ember tudta elvégezni, aki meg 
is tette. 

(Megjelent a Tolna megyei 
N é p l a p b a n ) Ordas Iván 

NAGY GÉZA: (Szerk.) KARCSAI NÉPÉLET 

(Karcsa, 1971. A Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Tanács V.B., a 
Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal, a 
Karcsai Községi Közös Tanács és 
a Karcsai Dózsa Tsz közös gon-
dozásában. 201 lap) 

Ügy is mint a honismeret sze-
relmese, úgy is mint szakkörve-
zető tanár, érdeklődéssel vettem 
kezembe Nagy Géza munkáját , 

és áttanulmányozása után meg-
elégedéssel tettem le azt, hogy 
újra és újra elővegyem. Ezt mind-
járt elöljáróban el kell monda-
nom, mert a népi szőttesmintával 
díszített kiadvány borítólapja itt 
olyan egyszerű, rota-eljárással 
sokszorosított vidéki kiadványt 
takar, amiről kell és lehet is be-
szélni. 

1 A Szekszárdon, 1972-es jelzéssel, 3000 példányszámban megjelent munka az 
utolsó darabig elfogyott. Azonban — ahogy a Tolna megyei Népújság ír ja — 
utánnyomás készül belőle, ú jabb 3000 példányban. (Szerk.) 
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A kivitelezés egyszerűsége itt 
csak a vidéki kutatómunka ne-
hézségeiről, az elkészült munkák 
kiadásának anyagi gondjairól 
ránt ja le a saisi-fátylat: íme így 
dolgozunk, de csak így szervíroz-
hatunk, hát ne mosolyogjatok, 
hanem segítsetek! — A kivite-
lezés és tartalom kvalitása egyéb-
ként fordított arányban áll egy-
mással: amilyen egyszerű a kivi-
tel, olyan nagyszerű a tartalom 
Nagy Géza szerző, szerkesztő és 
szakkörvezető tanár szakkörével 
együtt követendő példát és út-
mutatást adott e kötettel a hon-
ismeret i f jú és idős rajongóinak-
szerény igényekkel, de annál na-
gyobb munkalendülettel így és 
ezt csinálhatjátok! 

A kiadványt Nagy Géza tárgyi-
lagosan meleghangú előszava (1— 
6. 1.) vezeti be. Nem kommentárt 
ír, hanem vallomást tesz: hitei 
a honismereti munka mellett. 
Ahogy felszabadult parasztságunk 
vasekéje az ú j élet igényét hasít-
ja anyaföldünk talajába, úgy ha-
sítja kötetébe és szívünkbe Nagy 
Géza szerkesztői tolla a hazasze-
retetet és a honismereti munka 
iránti lelkesedést. Számot ad ar-
ról, hogy mit jelent neki és szak-
körének, és mit kell hogy jelent-
sen mindenkinek a szülőföld, a 
haza; és miért kell ennek a szü-
lőföldnek a hagyományaival fog-
lalkozni: gyűjteni, feldolgozni, is-
mertetni, menteni. Tanulságos is-
mertetést nyúj t az előszó a kar-
csai általános iskola honismereti 
szakkörének hét esztendejéről: a 
megalakulás céljáról, a szakköri 

munkák szervezéséről, az egy-
mást követő tervekről, a nehéz-
ségekről és az eredményekről. 

A bevezető tanulmány (7—15. 
1.) — u g y a n c s a k Nagy Géza to l -
lából — oklevelekre, szakiroda-
lomra hivatkozó tudományos igé-
nyű pontossággal ad áttekintést 
a honfoglalás korában is létező 
Karcsa községnek és sokat szen-
vedett, nélkülözött népének múlt-
járól és jelenéről egész napjain-
kig. Szemléletes képsort állít fel 
a szerző a karcsai táj, élet és 
ember évszázadok párhuzamában 
tapasztalható alakulásáról. Ezzel 
a szerkesztő-szerző a történeti is-
mertetésen túl azt is eléri, hogy 
a kiválóan összeállított hagyo-
mányanyag édesanyai ágyat kap 
a szülőföld múlt jában és jelené-
ben a folytonosság megszakadása 
nélkül. S ez nem csak a hagyo-
mányanyag becsét, hanem annak 
hitelét is emeli. 

A kiadvány nagyobbik hánya-
dát a karcsai általános iskola Er-
délyi Jánosról elnevezett szak-
köre lelkes kis tagjainak gyűjte-
ménye tölt ki (16—183. 1.), bizo-
nyítva a jól választott kötetcímet, 
minthogy valóban Karcsa népé-
nek szinte teljes életét jelenítet-
ték meg itt a 12—14 éves kisdiá-
kok. 

Az anyagközlő rész első fejeze-
te a „Bölcsőtől a koporsóig" cí-
met viseli. E trilógiában öt kis-
lány három dolgozatát (Lakodal-
mi szokások 16—69. 1.; Keresztelő 
70—73. 1.; Temetés 74—80. 1.) 
kapja kézhez az olvasó, megta-
lálva benne mindazt a hagyo-
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mányanyagot, amit a karcsai nép 
az emberi életnek ehhez a há-
rom nagy eseményéhez kapcsol, 
és ami a gyűjtők számára hozzá-
férhető volt. Alaposságával külö-
nösen kiemelkedő Nóvák Irén la-
kodalmi szokások felgyűjtő mun-
kája. Nemcsak a lakodalom nap-
járól, verseiről, dalairól, étrend-
jéről, mókáiról és lebonyolításá-
nek menetéről kapunk itt részle-
tes leírást, hanem a lakodalom 
előkészítéséről és olyan lakodal-
mi előzményekről is, mint példá-
ul a fiúk és lányok szerelmi kap-
csolata, az udvarlás stb. 

A további fejezetek változatos 
témakörökből származó gyűjte-
mények feldolgozásai. Nagy 
György a karcsai halászat mun-
kamenetét és eszközeit í r ja le, 
nem feledkezve meg a szakszó-
kincsről és az eszközöket szem-
léltető vázlalatokról sem (81—90. 
1.). Két kislány a karcsai népies 
kendermunka menetét és eszkö-
zeit í r ja le vázlatokkal és szak-
szókinccsel gazdagítva (91—109. 
1.) — Képet nyerünk a gyűjte-
mények alapján a karcsai épít-
kezésről (109—113. 1.), a régi ház-
berendezésről (114—119. 1.), a fa-
lusi konyháról (120—127. 1.), a 
kenyérsütésről és disznóvágásról 
(128—136. 1.), a fiúk szabadtéri 
játékairól (137—142. 1.), mondák-
ról (143—146; 157—180. 1.), jeles 
napokról (143—146. 1.) és balla-
dákról (181—183. 1.). És minden 
dolgozat, ahol ezt a téma igényli, 
szakszókincset tartalmaz, és ügyes 
vázlatokkal szemléltet. Hogy a 
kötet nyelvi értéke növekedjék. 

és a szövegek érthetősége bizto-
sabb legyen, tájszójegyzék is kap-
csolódik a dolgozatokhoz. 184— 
193. 1.). Gondolt a szerkesztő más 
anyanyelvűek érdeklődésére és a 
könnyen kezelhetőségre is, s így 
német nyelvű kivonat (194—197 
1.) és tartalomjegyzék (201. 1.) 
zárja le a kiadványt. 

Nagy Géza szerkesztői és szak-
körvezetői hozzáértéséről, kedves 
és lelkes kis tanítványainak e jól 
sikerült munkájáról csak elége-
dett hangon beszélhetünk. Nem 
lennék azonban tárgyilagos, ha 
elhallgatnám azt a néhány hiá-
nyosságot, amit a kötet tanulmá-
nyozása közben észrevettem. 

Remélem, csak a hozzám ke-
rült kötetben található az sajná-
latos fűzési hiba, mely szerint a 
kötet 110—111. lapjai hiányoznak. 
Ez azt jelenti, hogy Dakos Zsu-
zsanna és Szabadka Etelka „ A m í g 
a kenderből vászon lesz" című 
igen jól sikerült munkájának váz-
lataiból csupán kettőt láthat az 
olvasó; Dakos Zsuzsanna „Falusi 
építkezés" című munkájából pe-
dig mindössze egy lapot olvashat 
el. 

Az már inkább a kötet kezel-
hetőségének a rovására megy, 
hogy nincs összhangban a dolgo-
zatok sorrendje a tartalomjegy-
zék adataival. így például a tar-
talomjegyzék szerint a falusi épít-
kezésről a 109—116. lapokon ol-
vashatunk, a hiányos lapú kötet-
ben viszont a 109—113. lapokon 
találjuk azt. Ez az eltolódás az-
tán a további dolgozatok lapszá-
mozásában is fellelhető itt-ott. 
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Hiba, hogy nem egységes a né-
pi szövegek feljegyzésének a 
módja. Az ó, ő hangok diftongi-
kus változatait, főképp, ha azok 
pótiónyújtásos eredetűek, ez egyik 
dolgozat ó, ő betűkkel jelzi (1. 
31. 1.), a másik viszont óu, őű 
betűkapcsolattal (1. 166. 1.). Van 
példa téves gemináta jelölésére 
i s : eggy méter (1. 167. 1.). A gy 
hang itt rövid, minthogy utána 
mássalhangzóval kezdődő szó kö-
vetkezik. Úgy hiszem, e jelölés-
beli hiányosságokból levonhatjuk 
azt a tanulságot, hogy általános 
iskolai tanulóknál nem kell eről-
tetni a fonetikus hangjelölést, 
mert abból zavar, téves — vagy 
sablonjelölés származhat.1 

Befejezésül hadd hangsúlyoz-
zam: noha kerül a kötetben né-
hány hiba, mi kitűnő, értékes és 
példamutató munkának tar t juk a 

kiadványt, olyannak, amit a hon-
ismereti mozgalmunk iránt érdek-
lődőknek, néprajzi gyűjtőknek és 
szakembereknek, nyelvjáráskuta • 
toknak feltétlenül ismerniük kell 
Ismerniük kell a kiadványt, hogy 
viszonzó támogatásukkal valóra 
váljék Nagy Géza ezen szerkesz-
tői szándéka és óhaja: „Szeret-
nénk, ha jelen munkánkkal buz-
dítást adhatnánk a még ezután 
születő és a már működő szak-
köröknek. S boldogok lennék, ha 
e kiadványunkban közölt dolgo-
zatokkal tehetnénk valamit a köz 
asztalára is, és használható ada-
tokat közölnénk a néprajztudo-
mány számára is (i. m. 6.)" — A 
karcsai szakkör mindent megtett 
ennek érdekében. Most ra j tunk a 
sor! Tanuljunk a példából! 

Balogh László 

KIRÁLY LAJOS: NEVEZETES FÁK ÉS PARKOK SOMOGYBAN 

Kaposvár, 1972. (A Somogyi 
Gyűjtemény Füzetei 6.) Rota, 57 
lap. 

„Vannak fáink, amelyekről tör-
ténelmünk emlékezik meg, van-
nak, amelyekről néprege szól. 
Vannak fáink, amelyek egész vi-
dékeken hírnek örvendenek nagy-
ságuk vagy koruknál fogva. Kö-
telességünk ezek adatait össze-

gyűjteni, s azt is, hogy mit be-
szél róluk a nép. Ily módon ér-
tékes gyűjteményt állíthatnánk 
össze hazánk nevezetes fáiról" — 
idézi mottóként füzetünk az Er-
dészeti Lapok 1879. évfolyamá-
ból. 

A honismereti tevékenység 
hasznos ú j munkamezejeként kí-
nálkozik a természeti értékeknek 

1 Végh Józsefnek a Magyar Nyelvőr 1970. évi száma 96—99. lapján megjelent 
c ikke: Hangjelölési útmutató az önkéntes nyelvjárási gyűj tők számára behatób-
ban eligazít ezekben a kérdésekben, (Szerk.) 
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és a hozzájuk fűződő hagyomány-
nak a felkutatása, számbavétele 
Ez a munka jelentős hozzájáru-
lás a környezetvédelem világ-
szerte és hazánkban is időszerű 
feladatainak megoldásához, nem-
csak azáltal, hogy védelemre ér-
demes egyedeket és területeket 
vesz számba, hanem azáltal is, 
hogy a természeti értékekhez fű-
ződő történeti, irodalmi, népköl-
tészeti hagyományok feltárásával 
és tudatosításával a társadalom 
előtt még becsesebbé teszi kuta-
tása tárgyát, s ezzel ezek védel-
mét is megkönnyíti. 

A most ismertetett füzet a 
szakirodalom, a Somogy megyei 
Erdőrendészet és a VÁTI felmé-
rései, valamint a megyében le-
zajlott nagyszabású fölrajzinév 
gyűjtés adatai alapján, járáson-
ként és községenként rendszerez-
ve felsorolja a nevezetes fákat, 
parkokat, valamint a rá juk vo-
natkozó tudnivalókat, mondatöre-
dékeket (13 helyen történik uta-
lás a fákhoz fűződő mondákra). 
A jegyzék nem tekinthető végle-
gesnek, hiszen az összeállítás em-
lített forrásai különböző időkbői 
származnak, s adataik néhol el-
lentmondanak egymásnak. A kis 
kiadvány célja éppen az, hogy a 
benne közölt jegyzék alapul szol-
gáljon a széleskörű ellenőrző, ki-
egészítő számbavételnek. Ahogy 
az 5. lapon olvashatjuk: „...fe-
lülbírálatra, kiegészítésre meg-
küldjük a községi tanácsoknak, 
az iskoláknak, a honismereti 
munkaközösségeknek. Válaszaik-
ból remélhetőleg 1972—73-ban 

megszületik a Somogy megyei ne-
vezetes fák, parkok végleges és 
hiteles jegyzéke." 

A kidavány bevezetéséből az 
emlékfásítások történetéből is fi-
gyelemre méltó adatokat ismer-
hetünk meg (a honfoglalás ezred 
éves évfordulóján az ország 410" 
községében ültettek emlékfákat). 
A benne ismertetett szakirodalom 
más megyék hasonló munkálatai-
hoz is hasznos segítséget nyújt. 
Az ízléses kiállítású füzet több 
nevezetes fát is bemutat Szitás 
Ferenc hangulatos rajzaiban. 

Az alábbiakban — a megjelölt 
források elhagyásával — mutat-
ványt közlünk a kiadványból: 
Zselickisfalud 

Emlék-hársfa. A honfoglalás 
ezeréves évfordulóján ültették. A 
hársfák ültetési alakja 18 M 96. 

Kardosfa. A monda szerint a 
török szultán járt erre és levágott 
egy faágat. Az ág visszailleszke-
dett. Pesty Frigyes gyűjteménye 
szerint kard formájú bükkfa volt 
itt. 
Csurgó 

(Ezeréves tölgy) (kocsányos 
tölgy). A mai szökőkút mellett 
állt az 1950-es évek elejéig. A 
monda szerint IV. Béla is megpi-
hent alatta, lovát törzséhez kö-
tötte. Körmérete 1932-ben 480 
cm volt. 

Az ö r e g - h e g y e n Lőrinc Mihály 
szőlőjében van az ország legna-
gyobb, legidősebb berkenyefá ja 
melynek körmérete Papp szerint 
4 m, Kaán szerint 2,90 m. A?. 
öreg-hegyen а szőlőben még 
nagyméretű szelídgesztenyefák is 
találhatók. 

137 



Kisasszond 
(Csokonai-fa). A Csikényi-dülő-

ben volt egy hársfa, amelynek ár-
n y é k á b a n Csokonai Vitéz Mihály 
gyakran megpihent, s többek kö-
zött itt írta a „Magány" c. köl-
teményét. 

Az utolsónak közölt adat forrá-
sa Somogy megye földrajzi nevei-
nek kéziratos gyűjteménye. Erre 
nézve azonban a füzetben nem 
említett irodalmi adalék is talál-
ható, amely még a nevezetes fa 
rajzát is bemutatja. .Ezt a rajzot 
k ö z ö l j ü k (Bertók László: í gy é l t 

Csokonai Vitéz Mihály е., a M ó r a 
Könyvkiadónál megjelent szép 
könyve 137. lapjáról), s rámuta-
tunk arra, hogy az ismertetett fü-
zet hasznos inspirálója lehet a 
további — esetleg eltérő adatokat 
tartalmazó — irodalmi források 
felkutatásának is. 

Az úttörő kiadvány követőire 
gondolva megjegyezzük, hogy az 
irodalmi forrásoknál kívánatos 
lett volna feltüntetni, ha bennük 
képes ábrázolás is található. 

(Szerk.) 
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„FEHÉR VIRÁG ÉS FEHÉR VIRÁGSZÁL" 

Magyardécsei népmesék. Mesél-
te Balla János, g y ű j t ö t t e Balla 
Tamás, szerkesztette és az utó-
szót í r t a Faragó József, Cseh 
Gusztáv rajzaival. Kriterion 
Könyvkiadó Bukarest, 1970. 246.1. 

Ritka szép mesegyűjteménnyel 
örvendeztette meg a közelmúlt-
ban a romániai nemzetiségi 
könyvkiadó, a bukaresti Krité-
rion a magyar folklórkutatókat 
és a romániai magyar meseked-
velő nagyközönséget: Balla Marci 
János magyardécsei mesemondó 
(sz. 1899. XII. 19. uo.) huszonöt 
kiváló formaérzékkel elmondott 
meséjével. A meséket unakaöcs-
cse, Balla Tamás j egyez te le és 
megnyerte velük az ottani úttörő 
lap, a Pionir mesegyűjtő pályá-
zatát. A példásan szakszerű gyűj-
temény Faragó József gyűjtési 
útmutatója alapján készült, a 
gyűjtő felkészítésében jelenté-
keny része volt a besztercei líce-
um irodalmi szakkörének, pon-
tosabban Horváth Pál tanárnak, 
a szakkör vezetőjének. 

A gyűjtemény a népköltészet 
kutatóinak azzal szerez örömet, 
hogy számos, ritkán előforduló 
típusból alkotott, nagyterjedelmű, 
archaikus jellegű hősmesét tar-
talmaz, amelyek sajátos módon 
Magyardécsén és környékén ját-
szódnak le. A mesék hősei világ-
rengető, mindentudó vitézek, de 
talpraesett parasztlegények is 
egy személy ben . Balla János m e -
séinek nyelve akármelyik hiva-
tásos meseíró stílusával felveszi 

a versenyt, sőt tömörség, képal-
kotó és drámai feszültségteremtő 
erő dolgában legtöbbjén túl is 
tesz. 

A mesekedvelő olvasót a szép-
kiállítású kötet nemcsak szívbeli 
gyönyörűséggel tölti el, hanem 
meg is nyugtatja. Eloszlatja azt 
a gyanúját, hogy az igazán szép 
népmeséket voltaképpen Kriza 
János, Arany László, Benedek 
Elek vagy Illyés Gyula í r t á k pa -
raszti mesemondók ügyefogyott 
szövegei alapján. Kötetünk ismét, 
ékes bizonyítéka annak, hogy a 
betűvetéshez nem szokott pa-
rasztember nem egyszer igazi 
művésze a mesemondás mester-
ségének. A mesejegyző diák, a 
szakkörvezető tanár és a gyűj-
tést irányító kutató csoport abban 
voltak Balla János segítségéve, 
hogy meséit szószerinti hűséggel 
rögzítették, kinyomtatták és ez-
zel Magyardécse határain túl is 
ismertté tették. 

Az utószó jóvoltából közelebbi 
ismeretséget köthetünk a mese-
mondóval is. Megtudjuk, hogy 
Balla János meséit valóságos szí-
nészi produkcióként adja elő, va-
lamennyi szereplő helyett végig-
játsza, suttogja, kiabálja megfe-
lelő arc- és kézjáték kíséretében. 
A décsei halottvirrasztóknak, téli 
esti összejöveteleknek van egy 
díszlet és Jelmez nélkül működő 
egyszemélyes színtársulata, amely 
képes a mese hagyományos elő-
adói eszközeivel egy drámai mű 
élvezetének teljes illúzióját kel-
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teni. A színházi közönség és a 
mesehallgatóság között van azon-
ban egy lényeges különbség: a 
néző legfeljebb tapssal vagy ne-
vetéssel, esetleg elfojtott ásítás-
sal jelezheti totszését vagy nem-
tetszését, a hallgatónak joga, sőt 
kötelessége közbeszólni, ha a me-
semondó téveszt vagy a mese 
cselekménye nem a megszokott, 
hagyományos menetet követi. 
Olykor viszont azt is el kell vi-
selnie, hogy csúffátegyék, mell-
bevágják vagy nyakonlegyintsék, 
ha a mesemondónak kedve támad 
éppen vele eljátszani, nyomaté-
kosabbá tenni egy-egy élénk pár-
beszédet. 

Balla János éppen nagyfokú 
dinamizmusának, megjelenítő ké-
pességének köszönheti, hogy nap-
jainkban is versenyben áll a rá-
dióval és a televízióval. A hosszú 
téli estéken megoszlik a figye-
lem, a halottvirrasztókon azon-
ban várva vár ják, lesve lesik, s 
ha történetesen késne, érte kül-
denek. 

Az utószó megismertet a mesék 
lejegyzőjével és a gyűjtés körül-
ményeivel is. Balla Tamás 1951. 
május 14-én született a Beszter-
ce-Naszód megyei Magyardécsén, 
földműves szülők kisebbik fia-
ként. A décsei iskola nyolc osz-
tályának elvégzése után tanul-
mányait Besztercén folytatta, s 
itt a liceum Fiatal szívvel iro-
dalmi körében kapott indítást a 
népköltészeti gyűjtésre. A Pionir 
1967-ben meghirdetett népmese-
gyűjtő pályázatán felbuzdulva 

1967-től 1969-ig Balla Jánossal s 
téli és a nyári vakáció sok-sok 
munkaórá já t töltötték azzal, hogy 
a diák nagybátyja meséit toll-
bamondás után, kézzel, szóról szó-
ra leírja. Egy idő múlva s ikerük 
magnetofont is szereznie, s a me-
sék egy részét hangfelvétel for-
májában is megörökítette. A me-
semondó és a lejegyző jó képes-
ségeivel és ket tejük rokoni jóvi-
szonyával magyarázható, hogy a 
magnetofonnal megörökített és a 
diktálás után leírt mesék között 
nem érzünk különbséget. Mind-
két gyűjtési módszerrel sikeralt 
megőrizni életszerűségüket, hibát-
lan szerkezeti felépítésüket. „A 
mesekézirat — í r ja Faragó József 
— a fiatal gyűjtő és az idős me-
semondó egymást segítő-kiegészí-
tő, türelmes együttműködésének 
is ritka szép dokumentuma." 

A gyűj tőmunka kezdete és a 
kiadás időpontja között eltelt né-
hány év alatt Balla János meséi-
ről, Balla Tamás munkájáról . 
Horváth Pál szakköre néphagyo-
mánygyűjtő tevékenységéről sok 
szó esett a romániai magyar saj-
tóban, elsősorban a kolozsván 
Utunk-ban és az Ifjúmunkás-ban, 
de a budapesti Ethnographiábav 
is. A kötet a várokozásnak min-
den tekintetben megfelelt, a 
könyvkereskedésekből napok 
alatt szétkapkodták. Örömmel ta-
pasztalhattuk, hogy rövid ideig a 
magyarországi könyvesboltokban 
is kapható volt. 

Kovács Ágn-js 
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BUDAPEST HELYTÖRTÉNETI KÉZIKÖNYVÉNEK 
ISMERTETÉSÉHEZ 

A Honismereti Híradó 1973. 
évi 1—2. számában Nóvák József 
ismertette a fenti kézikönyvet. 
Mivel nem egyszerűen egy kiad-
ványról, hanem országos móre-
tekben is első kezdeményezésről 
van szó, azt hiszem nem hiába-
való reagálni cikkére. Az ismer-
tetés minden tételére nem térek 
ki, két kérdést azonban nem 
hagyhatok szó nélkül; az egyik 
a kézikönyv feladatának problé-
mája, a másik a könyvismertetés 
módszere. 

1. Kézikönyv-e Budapest hely-
történeti kézikönyve — ezt a kér-
dést teszi fel Nóvák József, s vé-
leménye szerint nem az, mert 
nem felel meg a Helytörténeti 
Kutatás Kézikönyve c. kiadvány, 
(a továbbiakban HKK) 1971-ben 
kiadott tervezetének. Érdemes 
erre az összehasonlításra felfi-
gyelni, mert Nóvák téves szem-
léletmódjának ez a sarkköve. A 
HKK — amikor megjelenik — a 
helytörténetírás módszertana lesz. 
A budapesti kiadvány ezzel szem-
ben a helytörténeti mozgalom 
problémáira kíván választ adni. 
Ennek az utóbbinak a helytörté-
netírás egyik része, s ezért az 
egész kézikönyvet nem lehetett 
ennek alárendelni. A munkát te-
hát ebből — a mozgalmi — as-
pektusból kellett volna a recen-
zensnek vizsgáztatnia. Nézzük 
meg tehát mi volt a kézikönyv 
tényleges feladata? A fentiekből 

következően az, hogy a legkere-
settebb, állandóan szükséges elvi-
gyakorlati ismereteket tartalmaz-
za. A kézikönyv megjelenésének 
évében még nem volt — ma is 
csak részlegesen van — a főváros 
történetéről összefogó, tudomá-
nyos vagy népszerű munka. A 
város történetének számos sajá-
tos vonása, szaktörténeti problé-
mája van, amelyben a tudomá-
nyos életen kívül dolgozó helyi 
kutató csak nehezen tud eliga-
zodni. Egyszer végre el kellett 
mondani a helytörténészek, okta-
tók, közművelők számára sok-sok 
fontos adalékot a hypocaustum-
tól, a régészeti kultúra — Kő-
szegi által helyesen leírt — fo-
galmán keresztül, a főváros tör-
ténetének középkori műemlékvé-
delmi, sőt ú j - és legújabbkori 
problémáiról is. Hiszen egy konk-
rét helyhez kötött könyvről van 
szó, nyilvánvaló, hogy a HKK 
nem írhat ja le hazánk történe-
tét, csak általános módszertant 
adhat. De mitől lenne a kézi-
könyv „budapesti", ha a Nóvák 
József által kért általánosságok 
színvonalán maradna? Az amit a 
recenzens kér, nem ennek a ki-
adványnak volt a feladata, azt 
a Honismereti Útmutatónak s 
más speciális módszertani kiad-
ványoknak kell biztosítania. Az 
a v é l e m é n y ü n k — Nóvák József-
fel ellentétben — hogy súlyos 
hiba lett volna, ha a történelmi 
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rész módszertani ismertetésekkel 
lett volna tele. 

A könyv második része a Bu-
dapesti Helytörténeti Bizottság 
véleményezése alapján választot-
ta ki az akkor legfontosabbnak 
tartott elvi-gyakorlati kérdése-
ket! S ez nem mond ellent a kö-
tet címének, mert közhasznála-
túan a kézikönyv azt jelenti, 
hogy — mint erről már szó voil 
— a legkeresettebb, állandóan 
szükséges ismereteket tartalmaz-
za. Az adott időszakban a követ-
kező problémákat tartottuk fon-
tosnak: a honismereti mozgalom 
problémái, a helytörténeti gyűj-
temények és a tárgyi (várostör-
téneti) anyagok gyűjtése, a fővá-
rosi üzem- és gyártörténet prob-
lémái, a műemlékvédelem, a fő-
városi életmódkutatás, a fővárosi 
művelődési házak és a szakkö-
rök kérdései, s egy kerületen-
kénti bibliográfia. Mindez a hely-
történet- s a mozgalom adta fe-
ladatok keretein belül van, s kü-
lön körülhatárolást nem kíván. 
Valószínűleg igaza van Nóvák 
Józsefnek, hogy ez így nem tel-
jes. Kár, hogy itt csak az álta-
lánosság szintjén marad, konkrét 
javaslatot nem tesz, pedig a Bu-
dapesti Helytörténeti Bizottság 
szívesen megvitatná, s lehetősé-
get teremtenének a megjelente-
lezi! 

Budapest helytörténeti kézi-
könyve tehát a várostörténetről 
kíván rövid összefoglalót adni, s 
a mozgalmon belül vagy egyéni-
leg dolgozó amatőr kutatók, köz-
művelők, tanárok, diákok számá-

ra mindennapi munkájukhoz se-
gítséget adni. Nem lesz talán sze-
rénytelenség, ha elmondom, hogy 
az elmúlt két év alatt igazolódott 
e célkitűzés helyessége és az ar. 
elképzelésünk is, hogy a honis-
mereti mozgalom országos irányí-
tói előbbre lépnek a módszertani 
kiadványok kiadása terén, s nem 
kell nekünk ilyen feladatokat 
magunkra vállalnunk. De Nóvák 
József fel szemben azt a vélemé-
nyemet is fenntartom, hogy nem-
tésre is. A kézikönyv az első kí-
sérlet volt, nem jelenti az ilyen 
irányú tevékenység lezárását, 
amint ezt az ismertetés — nem 
tudni milyen alapon — feltéte-
csak Budapest, de minden konk-
rétságra törekvő helytörténeti 
csoport számára is adott újat a 
kézikönyv, igaz nem elégíthette 
ki a mozgalom országos méretű 
szükségleteit. 

2. A szerző az összehasonlító 
bírálat módszere helyett, a 
könyvismertetés — igaz íratlan 
— szabályait sem tar t ja meg. E 
szerint először szerzőnként meg-
nevezve ismertetni kell a tanul-
mányok tartalmát. Utána követ-
kezik értékelésük. így biztosítva 
van, hogy az olvasó a könyvet 
ismeri meg és nem a bíráló szub-
jektív, személyi szempontjait. 
Esetünkben például Nóvák Jó-
zsef azt állítja, hogy Nagy Dezső 
tévesen hivatkozik a tárgyi gyűj-
téssel foglalkozó cikkre. Idézem: 
„Ilyen tanulmány nincs a kötet-
ben, s a szerkesztő elfelejtette 
kihúzni ezt az árulkodó bekez-
dést." A valóságban van ilyen 
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tanulmány, amelynek legnagyobb 
része (a 97—105. lapon) éppen a 
gyűjtéssel foglalkozik. Nóvák 
ahelyett, hogy erre felhívná a fi-
gyelmet, hiszen a néprajzon kí-
vül alig-alig van ilyen módszer-
tani kísérlet, tagadja a munka 
létezését. Viszont ha valóban is-
mertette volna a könyvet, akko:-

nem eshetett volna ilyen hibába. 
Ez a folyóirat szerkesztői számá-
ra is tanulságos lehet. 

Ugyancsak módszerbeli kérdés, 
hogy Nóvák József helytelenítve 
Móra Gábor és Marót Miklós ki-
tűnő, különösen az utóbbinak a 
budapesti speciális feladatokat jól 
megértő és bemutató cikkét, pél-

daképpen állítja eléjük azokat a 
tanulmányokat, amelyek éppen 
egy évvel később jelentek meg, 
mint a kézikönyv! Akkor honnan 
ismerhették volna? E sorok szer-
zője ismerte az országos konfe-
rencia anyagát, éppen ezért tö-
rekedett mint szerkesztő arra, 
hogy konkrét fővárosi anyagot 
jutasson az olvasók kezébe. 

Még sok mindennel lehetne vi-
tatkozni. amit úgyis a gyakorlat 
dönt majd el. Sok kérdésben ta-
nulságul szolgálnak Noimk Józ-sej 
megjegyzései. 

Budapest, 197.3. szeptember 6. 

Gerelyes Ede 

VÁLASZ GERELYES EDÉNEK 

Szeretném itt is hangsúlyozni, 
hogy nagyra értékelem a fővá-
rosban folyó helytörténeti tevé-
kenységet. És értékelem, hasz-
nosnak tartom a BHK-t is. Aki 
elovassa elmefuttatásomat, lát-
hat ja ezt: elég a két utolsó be-
kezdést elolvasnia. „Elmefutta-
tás"-t mondtam, mert nem is 
akartam könyvismertetést írni ' 
ennek nem láttam értelmét két 
évvel a mű megjelenése, annyi 
ismertetés, recenzió és a Buda-
pesti Helytörténeti Konferencián 
elhangzott méltatás után. (Záró-
jelben : a könyvismertetésnek 
vannak ugyan — ,,igaz, íratlan" 
— szabályai, de olyan nincs ezek 

között, hogy csak a kályhától lel-
het elindulni. Lehet folyamato-
san, az egyes megjegyzések közt 
is ismertetni, s e formában — ha 
vázlatosan és röviden is — is-
mertetem a könyvet.) 

A cikket eredetileg nem is pub-
likálásra szántam. Magamnak 
rögzítettem írásban. Mert igaz, 
hogy a HHK-t és a BHK-t ha-
sonlítottam össze, de szemem 
előtt az eljövendő Honismereti 
Kézikönyv képe lebegett. Ennek 
megtervezését, megírását, meg-
szerkesztését és kiadását már 
évek óta számos fórumon sür-
gettem. Magamnak szűrtem le te-
hát a tanulságot a megjelent mű-
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ről és a megvitatott tervből a 
megírandó kötethez, s tanulságot 
leszűrni csak konkrét példán le-
het. így történt, hogy — miköz-
ben elismertem a kötet erényeit 
—, a hiányosságok nagyobb hang-
súlyt kaptak De akkor miért ke-
rült publikálásra — kérdezhet-
nék. Azért, mert egymagam nem 
tudom elérni, hogy megszülessék 
ez a kézikönyv, arra pedig ép-
penséggel képtelen egy embei. 
hogy megmondja: milyen legyen. 
Megragadtam tehát az alkalmat 
hogy — konkrét példákra hivat-
kozva — néhány kérdést а кол 
elé, vitára bocsássak. S remél-
tem, hogy egyben segítséget ad-
hatok a BHK újabb kiadásának, 
folytatásának kiegészítésének is. 

Valóban elkövettem e közben 
azt a hibát, hogy nem foglalkoz-
tam az egyes tanulmányokkal, 
amiket pedig nagyra értékelek, 
legfeljebb cím vagy szerző sze-
rint megemlítettem egyiket-má-
sikat. így nem szóltam Gerelyes 

Ede átgondolt, nagyon hasznos 
tanulmányáról (A helytörténeti 
gyűjtemények a fővárosi kerüle-
tekben), amelyre Nagy Dezső 
csak lapszámszerűen hivatkozott. 
Tévedtem tehát, amikor azt gon-
doltam, hogy ez a fejezet vala-
hogy kimaradt. Hiányérzetem 
annyiban jogos, hogy én a tárgy-
gyűjtés technikájával, módszeré-
vel foglalkozó tanulmányra gon-
doltam, amelyre igen nagy szük-
ség lenne. 

Nem folytatom tovább. Ilyen 
vitát nem akartam, s most sem 
szívesen csinálom. Remélem, eny-
nyi is elég, hogy ki tűnjék: nem 
a rosszindulat vezetett. Szívesen 
bekapcsolódom azonban olyan vi-
tába, megbeszélésbe, ami előbbre 
viszi az ügyet, mert együttmű-
ködve sokkal hamarabb érjük el 
a célt, amely közös, ha a hozzá 
vezető út esetleg más is. 

Nóvák József 
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