
F E K E T E M I H Á L Y : 

ELLENÁLLÓK AZ AVAS ALJÁN 
Egy diósgyőri munkás visszaemlékezései. 

(Kossu th K ö n y v k i a d ó , Bp. , 1974. 215 old.) 

Korunk sokat vitatott egyénisége a 
munkás. Paraszti tengődésból városi 
nyomorba botorkáló alakja a felszaba-
dulás előtt haladó írók, tudományos ku-
tatók néprajzi-szociográfiai leírásainak 
tárgya lett. 

Fekete Mihály könyve szintén sze-
gényparaszti környezetből indul. Egy 
diósgyőri proletár — később forradal-
már —, a népi demokrácia egyik mun-
káspolitikusa ad számot a megtett út-
ról. küzdelmes életéről regényes vissza-
emlékezéseiben. A felszabadulás utáni 
ú j társadalom bonyolult, mélyen emberi 
teremtéstörténete kerül hozzánk értel-
mileg és érzelmileg meghitt közelségbe. 
Látszólag csupán egy emberrel, Fekete 
Mihállyal ismerkedünk meg a könyv 
olvasása folyamán. Miként jutott egy 
szegényember fia a paraszti sorból a 
munkások közé, s hogyan szegődött 
egy ipari bérmunkás a társadalmi ha-
ladásért tudatosan küzdő osztályharco-
sok táborába. Szerény visszaemlékezé-
seiben azonban a szerző a konkrét tör-
ténelmi változásfolyamatban ábrázolja 
önmagát és így egyetlen emberben a 
haladásért küzdő társadalmi osztály 
szépirodalmi és helytörténeti szálakkal 
átszőtt képét mutat ja meg. A szerző az 
eredmények elmondása során megyei és 
országos levéltári forrásokra, valamint 
helyi vonatkozású történeti forrásgyűj-
teményekre, tanulmányokra hivatkozik, 
s ez azt bizonyítja, hogy a valódi tettek 
uralkodó szerepet játszanak a vissza-
emlékezésben. 

Fekete Mihály inas korában gyakran 
felidézett életmozzanatként jelentkezett 
a magyarországi Tanácsköztársaság em-
léke. A Horthy-féle ellenforradalom 
éveiben vált érthetővé számára (aki a 
proletár hatalom idején gyermek volt) 
a szocialista társadalmi haladásért 
fotytatott küzdelem számos részlete. A 
munkásöntudatot kovácsoló üzemi ne-

velés folyamán különböző munkásnem-
zedékek tagjai hivatkoztak a hősi 1919 
változatokban átélt és a munkásokban 
egyénien élő, forradalmi hagyományá-
ra, a nagy kísérletre, amely szocialista 
törekvéseivel a dolgozó és emlékező 
emberek előtt egyre inkább ellentétbe 
került a fasizálódó osztálytársadalom 
intézkedéseivel. 

A szerző nem titkolja a munkásmoz-
galmi szervezkedés nehézségeit, óriási 
gátjait a Horthy-fasizmus és a nyilas 
uralom idején. A nagyipari gépesítés 
magas fokú szerveződése, a diósgyőri 
ú j gyár fejlettsége és a haditermelés 
alatt fokozódó koncentrációja nem cse-
kély mértékben hatott Miskolc és kör-
nyékének gazdasági-politikai életére. A 
nagvtizemi termelés felszámolta a ma-
nufaktúra keretei között még meglévő 
patriarchális hagyományokat és a tár-
sadalom demokratikus fejlődéséért foly-
tatott küzdelemben egyre több helyet 
követelt a hazai munkásmozgalom. 

Fekete Mihály táji, mozgalmi saját-
ságnak ábrázolja ezt a zárt sejtrendszer 
helyett kialakuló „vezér nélküli", az ú j 
követelményeknek megfelelő, nagyobb 
létszámú kommunista csoportosulást. 
Budapest nagy szerepére mi sem jellem-
zőbb, hogy a miskolci baloldali erők 
és a kommunisták a fővárosból várták az 
utasítást. A társadalmi valóság önálló 
és helyes értékelése folytán a szabo-
tázs-akcióktól fegyveres ellenállásig fe j -
lődött a helyi társadalom haladásáért 
küzdő magja, s e békepárti mozgalom 
tevékenységének hű és olvasmányos 
részleteit találhatjuk a könyv lapjain. 

A mű leírásának középpontjában a 
társadalmi haladásért vívott politikai 
harc megszületése, kifejlődése és a né-
pi demokráciába való beilleszkedése áll. 
A munkások társadalmi méretű cselek-
vésének mélyen emberi és konkrét gyö-
kereit tár ja fel a visszaemlékező, aki 
a társadalmi mozgásban többet mert 
meglátni a diósgyőri bombázások ide-
jén, a második világháború korszaká-
ban, mint az ágyúgyárban dolgozó tár-
sai. Hiszen baráti szövetségeseiben, a 
kényszerű haditermelést végző munká-
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sokban, üldözött munkaszolgálatosok-
ban, polgári értelmiségiekben, az esz-
telen pusztítást ellenszenvvel szemlélő 
magyar katonában élt az egyéni érdek, 
s ezt tekintette a társadalmi cselekvés 
gyújtópontjának a miskolci MOKAN--
komité (Magyarországi Kommunista-
Antináci Bizottság) megszervezésekor. 
A németellenes (antifasiszta) szervezke-
dés sodrában a miskolci munkások leg-
bátrabbjai találkoztak az értelmiség és 
a magyar tisztikar néhány tagjával. A 
velük folytatott tárgyalásokon, bizal-
mas jellegű megbeszéléseken tisztázó-
dott, hogy a fasiszta túlerővel szemben 
nem vezet célra a nyílt fegyveres táma-
dás, mert ez a haladó erők gyors pusztu-
lását idézné elő. A miskolci utcákon, 
házfalakon megjelenő antifasiszta és nyi-
lasellenes jelszavak mozgósították a la-
kosságot. A diósgyőri vasgyár munká-
sainak szabotázsakciói és a gyárbénítás 
részleges meghiúsítása kezdte nyugtala-
nítani a hatalom képviselőit. A mis-
kolci partizánok röplapjai napról napra 
megfenyegették a fasiszta megszállókat 
és éltették az előre nyomuló szovjet 
Vörös Hadsereget, amellyel a MOKAN-
komité tagjai már a város felszabadí-
tása előtt együttműködtek: a német 
hadsereg helyzetére, állásaira és had-

mozdulataira vonatkozó értékes híra-
nyagokat juttatak el hozzá. 

Bár a németellenes felkelés kirob-
bantása nem sikerült Miskolcon, az 
antifasiszta szervezkedés résztvevői pá-
nikhangulatot teremtettek a német meg-
szálló hadsereg katonáiban. Ütegek 
megtámadásával, kábeleik szétvagdosá-
sával a miskolci partizánok érzékeltet-
ték a fasiszta megszállókal, hogy je-
lenlétük kiterjed a város egész terüle-
tére. A miskolci partizánok alkalmaz-
kodtak a szovjet hadműveletek dialek-
tikus, tudományos elveken alapuló stra-
tégiájához és lélektani hadviselésükkel 
elősegítették a német védelem áttöré-
sét. Ellenállási tevékenységének elis-
meréséül a MOKAN-komité a miskolci 
nemzeti bizottság összeállításánál kü-
lön képviseletet kapott. 

Fekete Mihály visszaemlékezése hasz-
nos társadalmi tettekről szóló, olvas-
mányos vallomás. Ez a könyv a honis-
mereti mozgalom gyűjtőit további visz-
szaemlékezések megíratására, összeállí-
tására ösztönözheti, s a legújabb kor 
feledéstől megmentett emlékei — kellő 
történeti kritikával és némi stiláris jel-
legű átdolgozással — szakköri ünnen-
sésrek, baráti találkozók tartalmas ré-
szei lehetnek. 

Dömötör Ákos 

HÁROMSZÉKI NÉPBALLADÁK 
Albert Ernő és tanítványai gyűjteménye. 

Faragó József bevezetőjével és 
jegyzeteivel. 

(Kr i t e r ion K ö n y v k i a d ó , B u k a r e s t , 
1973. 574 old.) 

Tízezer példányban jelent meg Al-
bert Ernő impozáns könyve Háromszéki 
népballadák címen. Érdeklődéssel la-
poztam végig a nagy művet, amely 
425 balladát tár fel — ötvenöt dallam-
mal — és további 461 „kiadatlan bal-
ladáról" jegyzéket tesz közzé. A nyolc-
száznyolcvanhatos szám nagy és a bal-
ladaanyag hatalmas Háromszék megye 
kis területéről, ahonnan Bartók Béla 
tizenegy, Kodály Zoltán pedig egyetlen 
egy dallamot se tartott nyilván. 

Az egész magyar nyelvszigetre kiter-
jedő, Erdélyi János féle magyar nép-
dalszöveggyűjtés nem tartalmaz három-
széki anyagot. A háromszéki szárma-
zású Kriza János: „Vadrózsák" című 
művében (Kolozsvár, 1863.) nyolcvanki-
lenc „balladát és rokonneműt" közöl, 
de a balladák száma elényésző. Bene-
dek Elek — szintén háromszéki — előbb 

Sebesi Jobbal közös, majd önálló kö-
tetben ad közre néhány balladát. A 
napjainkig legterjedelmesebb népköltési 
gyűjtést „Háromszéki Magyar Népköl-
tészet" címen Konsza Samu adta ki Ko-
lozsvárt, 1957-ben. Ez a könyv ezerhat-
százhetvenöt népköltési alkotást tartal-
maz, amelyek között negyvennégy bal-
ladaszöveg is szerepel. Konsza a nagy 
anyagot tanítványai segítségével gyűj-
tötte össze. 

Balladaszöveget dallammal Háromszék 
megyéből Veress Gábor nagyenyedi ze-
netanár tett közzé az Ethnographia 
1905. évfolyamában „Molnár Anna" cí-
men. Szerte a magyar nyelvszigeten 
közismert lett „Balog Józsi balladája" 
is, amely 1829-ben, az osztrák katonai 
parancsnokságtól Kézdipolyánban főbe 
lövetett — só-csempész — Balog Józsi-
ról szól és amelyet Szántó Ferenc szer-
zett. Kelt még Váradi Jóskáról, a Makk-
féle kísérlet fő és elárult szereplőjéről 
és másokról is ballada, amint azt Al-
bert kötetében láthatjuk. 

A szép kiadvány értékes anyagát Al-
bert Ernő és tanítványai gyűjtötték — 
Konszához hasonlóan — és le is je-
gyezték. A bevezetőt és a jegyzeteket 
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Faragó József írta. A könyv ötvenöt 
dal lamát magnetofon szalagokról Sze-
nik Ilona jegyezte le és a zenei jegy-
zeteket is elkészítette. 

A közlő a bal ladákat az eddigi (Dá-
nos-Madarassy féle) t ípusrendtől elté-
rően „klasszikus-, betyár-, új- , helyi 
balladák", „bujdosó-, történeti-, és rab 
énekek" sajátos t ípusrendbe csoportosí-
totta. Hetven „klasszikus" bal ladájá t ti-
zenkét csoportra osztja. E csoportok-
ban legnagyobb változatszámmal az „el-
csalt anya" (hét), a „halálra táncolta-
tott leány" (tizenöt) és a „halálraítélt 
huga" (tizennégy) formával szerepel. 

A forrásjellegű kiadvány anyagának 
legfőbb értékei a szakirodalomba való 
beillesztésével vi l lannak meg. A nép 
a jkáról leírt hű változatok a kronoló-
giában első helyen álló „ős" formával 
(motívumok, szöveg, dallam) vagy meg-
egyeznek. vagy attól eltérnek, esetleg 
sajátosak. Az összevetés a lapján kerül-
hetnek az időnek megfelelő irodalmi 
helyükre. Pl. a már említett és itt is 
legelsőként szereplő „Molnár Anna" 
hét változata közül egyik sem tar ta l -
mazza a „ló" vagy „paripa" motívumot, 
amelyen Molnár Anna urához, gyerme-
kéhez visszatér. A hét változat közül 
a negyedik, ötödik és hatodikból hi-
ányzik a „fejbe-nézés" régi motívuma. 
A Molnár Anna magyar változatát leg-
először Petrás Incze János jegyezte fel 
Moldvában. Alsóklézsén. 1841-ben. Ab-
ban a „ló" is, a „fejbenézés" is szere-
pel. A vizsgálatnál fel kell figyelni a 
legelső változat megejtően szép két rí-
mes sorára: 

Feleségem kerengöbe, 
Sír a gyermek a rengöbe. 

A dallam változata Udvarhely megyé-
ből, Lövétéről ismeretes. 

„A gazdag asszony any ja" rövid vál-
tozatai mindenben megegyeznek az „ős" 
szöveggel, amelyet Kodály Zoltán 
Gyergyóditróban jegyzett fel. A dalla-
mok viszont eltérnek. A ritka ballada 
minden betűje érték! 

Petrás Incze János a legelső feljegy-
zője „A nagy hegyi to lvaj" és „A ha-
gyakozó pásztor" bal ladának is. Az első 
a magyar nyelvsziget keleti részén ál-
talánosan ismert, közkedvelt és énekelt 
ballada. A juhaiér t megölt „Kicsi pász-
tor" legtöbb változatában megegyezik 
a Petrás féle „ős" formával is, a ké-
sőbbiek pedig Domokos-Ver ess-J aga-
mas- és e kötet tizenegy és tizenkette-
dik változatával is. Csupán a Szegő-
Dobó és Kallós külső-rekecsini változa-
tai tar ta lmazzák a „beszélő bárány" mo-
tívumát, amely az „ős" szövegben és 
a legtöbb változatban ismeretlen. Vi-

szont a román „Mioritá" = „Bárányka" 
balladában a „kicsi juhász" minden 
motívuma adva van. A magyar szöveg 
tíz évvel korábbi a legrégibb román 
szövegnél. 

„A sárighasú kígyó", „A királyfi", „A 
rossz feleség", „A három árva", „Az 
árva lányok", „A halálra táncoltatott 
leány" és a „Fehér László" tel jesebbé 
teszi a más területekről ismert bal lada-
sort. 

A 71—90. számok alatt szereplő „tör-
téneti-, bujdosó- és rab énekek" közül 
a már említett Váradi Józsefről szóló 
ének és a „Szállj le holló" kezdetű nép-
dal kapcsolódik a címhez. Az utóbbi 
feltehetően a II. Rákóczi György csata-
vesztését követően ta tár rabságra ju-
tott székely katonák a jkán , Krímben 
keletkezett. 

A 91—160. számok alat t „betyár balla-
dák" szerepelnek. A magyar nyelvszi-
geten széltében ismert — Angyal Bandi, 
Bogár Imre, Rózsa Sándor stb. — be-
tyárok életét, sorsát festik meg ezek a 
balladák. Néhány ismeretlenebb nevű 
betyár is előkerül, mint pl. Dobos Gá-
bor, Jáger Jóska. Török Márton stb. 

A 161. számtól a 294.-es számig az „új 
bal ladák" ju tnak szóhoz. A 120 forint-
jáért a Tiszába vetett legény bal ladája 
tizenöt változatban csendül fel. A „Bo-
gár bogár" kezdetű ének Petőfi versé-
ből alakult hat további változatával 
együtt. „Szendre báró leányáról" húsz-
nál több változat él. A 213. szám alatt 
közölt három versszakos ballada a te-
temrehívás (halálujítás) élő gyakorlatá-
ról tanúskodik, annak ellenére, hogy 
törvények tiltották alkalmazását. 

A legtöbb „új bal lada" tartalomban, 
szerkezetben úgyszólván teljesen meg-
egyezik a 295. számtól 425. számig tartó 
„helyi bal ladák" elnevezéssel szerepel-
tetett ballada-sorozattal . Eme balladák 
legtöbbjében a kezdő sorok megnevezik 
a helyet, ahol a nevén nevezett főhőst 
megölik és ezután a legtöbb változat-
ban ez a két sor szerepel: 

„Vérét vették, mint a fogoly madárnalc 
Édesanyja legkedvesebb fiának" 
Az elmaradhata t lan sorokat követően 

leír ják a legkülönbözőbb módon tör-
tént gyilkosságot, annak lefolyását, okát, 
majd az áldozat temetését és végül az 
igazságszolgáltatás eredményét. A csak 
cím szerint említett balladák legna-
gyobb része is ebbe a nagy csoportba 
tartozik. 

A szomorú történetekben figyelmet 
érdemlő szép sorok is felcsillanak, me-
lyek derűt sugároznak az élet nehéz-
ségeitől sötétülő tá j ra . 

Dr. Domokos Pál Péter 
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B A L O G H I S T V Á N : 

A MAGYAR PARASZTSÁG 
MŰVELŐDÉSE A KÉT 

VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
Értekezések a történeti tudományok 

köréből. IJj sorozat 66. 
( A k a d é m i a K iadó , B p „ 1973. 103 old.) 

Balogh István tanulmánya az 1965-
ben kiadott — s a paraszti művelődés 
alakuiasat az I. viiaghaooruig targyalo 
— értekezés folytatasa. A szerző tanari 
oklevéllel rendelkezik. ezért nem ide-
gen tőle a népművelői szemlélet s szá-
mara ez a kor nem elvont történelmi 
visszatekintés, hanem maga az élet, 
melyben ő is felnőtt. A húszas évektől 
kezdve a II. világháborúig követi a pa-
rasztsag és az agrarproietanatus kultu-
rális életét. 

Az irodalom, zene és a képzőművészet 
alkotja a műveltség szerves egészét, s 
ezeknek a parasztságra gyakorolt hatá-
sat vizsgálja. Megaliapitja, hogy az iro-
dalom az, ahol ha kisszámú olvasókö-
zönség reagálásában is, de volt vissz-
hang. érdekes és elgondolkodtató, mi-
lyen hajszálér ez a kor viszonyaiban, 
amikor ezrek és ezrek tanítására, mű-
velésére lett volna szükség. Önkéntele-
nül adódik a kérdés, miért csak az iro-
dalom az ami hatóerő lehetett? Való-
színű, hogy a képzőművészetben az ön-
kifejezés, az ehhez párosuló adottságok 
hiánya miatt nem találhatott visszhang-
ra, a parasztság nem volt képes szinte-
tizálni a saját és a korabeli művészetet. 
A városi közönség elfogult, kispolgárias 
„szeretettel", vállveregető sajnálattal 
értékelte s értékeli sokszor még ma is 
a népi művészet szépségét. A másik ol -
dalról pedig az a kérdés merül fel, 
hogy a régi ízlés miként képes befo-
gadni, milyen mértékben igényli nem-
csak a nemzetközi művészeti irányza-
tok javát, de saját művészetének ter-
mékeit is. 

A társadalmi vizsgálódás útján keresi 
Balogh István a választ ezekre a kér-
désekre. Megállapítása szerint a pa-
rasztság körében nem, vagy csak alig 
volt meg az igény a kulturálódásra, el-
sősorban a vagyonos paraszti réteg volt 
az, amelyik tanulásra kényszerítette a 
fiait. Ez az ösztönös kitörési vágy azon-
ban elsősorban nem a kultúrát, hanem 
a középosztályba való bekerülést céloz-
ta. Nem tudatosult bennük — holott a 

népművelés a műveltség megszerzése, a 
tudatformálás legfontosabb területe —, 
hogy a humán műveltség nem eszköz, 
hanem cél kellene, hogy legyen. Egye-
sek akaratlanul felszívódtak a közép-
osztályba, holott a feladat pont az el-
lenkezője lett volna: a megszerzett mű-
veltséganyaggal visszafordulni a néphez 
és ott kamatoztatni a tanultakat. 

A művelődéspolitika olyan szűk le-
hetőségeket adott a parasztfiatalok szá-
mára, ami a legnagyobb erőfeszítések 
mellett sem eredményezhetett számot-
tevő változásokat. Az iskola volt a meg-
határozó tényező és ez a kulturális ér-
deklődés későbbi intenzitását is alap-
vetően megszabta. Nagy tömegek szá-
mára azonban az elemi népiskolák el-
végzésére sem volt lehetőség, s a pe-
dagógusok. az esvházi. és kántortanítók 
irodalomtanításának színvonala sokszor 
olyan alacsony volt. hogy inkább visz-
szavetette mint előrevitte a fejlődést. 

Az anyagi és a társadalmi tényezők 
tehát egyaránt gátlóan hatottak. A ta-
nulás elsősorban anyagi és nem szelle-
mi tőkeként jelentkezett, a kultúrának 
igen csekély volt a társadalmi rangja. 

A szerző részletesen foglalkozik a 
30-as években feltűnt, úgynevezett népi 
írók csoportjával. Mozgalmuk elsősor-
ban politikai jellegű volt s egyebek 
között azt is tudatosítani akarták, hogy 
a műveletlenség kiszolgáltatottságot je-
lent. Kezdeményezéseik — a faluku-
tató mozgalom, a népfőiskolák, a tehet-
ségmentő mozgalom (1942/43) — nem 
maradtak hatástalanok, bár korántsem 
voltak olyan eredményesek, mint szán-
dékaik szerint lehettek volna. 

Balogh István gondosan felépített és 
megalapozott tanulmánya újságcikkek-
re, tanulmányokra, szakirodalomra tá-
maszkodik, s a forrásanyag elmélyült 
ismerete meggyőzi az olvasót, hogy 
megbízható, hiteles történelmi képet al-
kothat a múltról. A tanulmány minden-
kinek ajánlható, hiszen a mai kor em-
berének sem közömbös a közművelés, 
a népművelés helyzete s az elődök 
munkája, erőfeszítése sok tekintetben 
mintaként szolgálhat. A művelt ember 
társadalmi felelősséggel kell, hogy él-
jen s századunk erőfeszítéseinek, a ko-
rábbi korok történelmi szemléletének 
ismerete nélkül aligha lehet kellő szín-
vonalon folytatni a megkezdett munkát. 

Bartók Györgyi 
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