
KÖNYVESPOLC 
Vásárok Világa I. 
Több okom is van arra, hogy a Tolna Megyei 

Honismereti Egyesület Kiskönyvtárának 2. száma-
ként Nagy lanka Teodóra (sorozatszerkesztő is egy-
ben!) és Szabó Géza szerkesztésében megjelent köte-
tet ismertessem a helytörténész, az etnográfus, a 
művészet- és művelődéstörténész, valamint a 
„honismeretes" társadalom előtt. Először is azért, 
mert a Szekszárdon 2005. szeptemberében megren-
dezett Szüreti Napok és a keretében lezajlott „sokada-
lom", továbbá a hozzákapcsolódó, nagy érdeklődés 
mellett megtartott Vásárok Világa című tudományos 
konferencia előkészítésében, megrendezésében 
volt valamelyes részem. Sajnos, a rendezők eredeti 
terve, hogy a konferencia első, bevezető előadását -
a vásárok gazdasági, társadalmi és kulturális jelen-
tőségéről - én tartsam, nem valósulhatott meg, 
mert - ugyancsak sajnos - már évek óta, ha nem is 
éppen járásképtelen, de utazásra, hosszabb ideig 
való távolmaradásra képtelen beteg vagyok. 

Nos, ez a kis, sajnos csak 300 példányban kiadott 
gondos kiállítású könyvecske ennek a konferenciá-
nak az előadásait tartalmazza, l együk itt mindjárt 
hozzá, hogy nagyszerű, sok újat, szerencsésen sok 
lokalitást úgy tartalmazó tanulmányokról van szó, 
amelyek a helyi tartalmakkal, adatokkal stb. emlí-
tésre méltóan gazdagítják a javak cseréjéről, az áru-
cseréről, az árucsere elvi- és formai, valamint törté-
neti kérdéseiről szóló országos, sőt nemzetközi ku-
tatásokat és feldolgozásokat. Pedig ezek az utóbbi 
negyedszázadban - a történelmi, de különösen az 
etnológiai és mind a társadalmi-, mind a történeti 
etnográfia érdeklődésének középpontjába kerülve 
- rendkívüli módon fejlődtek. 

A könyvecske ismertetésében, különösen itt, a 
Honismeret hasábjain lényeges szempont, hogy ma-
ga a kezdeményezés, a széles közönséget megmoz-
gató, több részes rendezvénysorozatot, benne ezt a 
Vásárok Világa tudományos konferenciát, és 
ahogy már volt róla szó, a konferencia anyagának 
megjelentetését a Tolna Megyei Egyed Antal Hon-
ismereti Egyesület indította el, fogta egybe a Babits 
Mihály Művelődési Házzal és a Művészetek Há-
zával, valamint több más testvérintézménnyel 
együtt. Természetesen nem hiányozhatnak ebből a 
munkából sem a nagy hatást kiváltani képes, lelke-
sítő, tervező, és nagyszerű szervezőképességgel 
rendelkező egyéniségek sem. 

Könyvünk tartalmáról szólva el kell monda-
nunk, hogy a benne szereplő szerzők (az előadók) a 
„szakma" legjobbjai közül kerültek ki. A bevezető 
nagy elvi-történeti tanulmányt (előadást) András-
falvy Bertalan írta: Vásár, búcsúvásár, sokadalom 
címmel. Eogalomtisztázó, funkcionális szempontú 
dolgozatát a táji munkamegosztás oldaláról közelí-
ti meg. Gondolatokban és adatokban gazdag tanul-
mányának lényegét saját fogalmazásában így fog-
lalhatnánk össze: „a sokadalom alkalmat adott a 
helyi és tágabb identitás kinyilvánítására, megélé-
sére, egyben sajátos atmoszférája kihívást is jelen-

tett, ki mennyire tud ellent állni a tömeg kínálta 
szélsőséges megnyilvánulás ingerének. Itt tehát 
nem csak kultúráját, hanem egy nép tartását, érték-
rendjét is megismerhette (belőle) a világ." 

A második - jóval rövidebb - tanulmány etno-
geográfiai jellegű. Arról szól, hogy a sárköziek ho-
gyan, miként vesznek részt a környező mezőváros-
ok sokadalmaiban; Balázs Kovács Sándor munkája 
(Sárköziek a környező mezővárosok sokadalmai-
ban). A Dunát mindkét oldalán követő árterületi 
mocsárvilág - a Sárköz(ök) - szigetein keletkezett 
településeknek minthogy általában szoros kapcso-
latban álltak az átkelő helyekkel és természetesen 
az itteni nagytáj fő közlekedési útjával és lehetősé-
gével, a Dunával; jelentős vásárhelyekké is fejlőd-
tek (Dunamente, vízi közlekedés-szállítás). A vá-
sárhelyekké fejlődés útján igen jelentős szerepet 
töltött be az is, hogy a Duna és a hozzátartozó „sár-
közök" két, egymástól különböző földrajzi adottsá-
gokkal, ennélfogva termelési renddel bíró táj talál-
kozásánál a közvetítő (a „táji csere") fontos szere-
pét is megélték. Jelentős árucikk; a bor, amit vízi 
úton is szállítottak. Nagyon szépen ismerteti a 
szekszárdi, a dunaszentgyörgyi, a bajai, a báta-
bátaszéki, a paksi, a högyészi, a dombóvári , a 
dunaföldvári , a pécsváradi stb. vásárokat. Termé-
szetesen a tolnait is, megjegyezve, hogy Tolna, 
mint nagy, messze vidék legforgalmasabb kikötő-
helye, kikötő; a kereskedelemnek, és az árúk hajón 
való szállításának a helye. Balázs Kovács Sándor 
adat gazdag tanulmányát szép kép- és jól váloga-
tott jegyzetanyag, illetve irodalomjegyzék kíséri. 

Személyes kötődés alapján is néztem, olvastam 
Kalmár Ágnes Mesélő vásárfia című, a „vásárfiáról", 
főleg a játék-vásárfiákról szóló tanulmányát. Még-
pedig azért, mert egy, a vásárfia elvi, rendszertani, 
nyelvészeti kérdéseivel foglalkozó tanulmányom 
írását hagyatta velem abba. Ebben az esetben maga 
a tárgyválasztás a kiváló, hiszen a vásárfiával, mint 
a vásárok lényeges, társadalmilag (és érzelmileg, 
mentális vonatkozásban) erősen motivált részével 
eleddig alig foglalkoztunk. A vásárfia fogalmának 
tisztázása, különböző fajtáinak, formáinak rend-
szerbe foglalása, az egyedi jegyek megfigyelése, a 
vásárfia fejlődésrajza, mai állapota-helyzete hihe-
tetlen sok kérdést vet föl és sokra megfelelő választ 
is ad. Tehát mindenféleképpen hálás téma. Kalmár 
Ágnes bátran, felismerve a tárgykör rendkívüli in-
formáció-gazdagságát és nem kevés mentális vo-
natkozását, igen szép munkát végzett. A vásárfia 
(-játék, játékkészítés) kérdéseit a szélesebb körű 
magyar játékkutatásokhoz (játékmúzeum, játék-
gyűjtemények) és a nemzetközi játékkutatás ered-
ményeihez kapcsolva igyekszik dicséretes módon 
feltárni. 

Nagy Janka Teodóra A bölcskei vásári kómárok cí-
mű tanulmánya a jogviszonyok, a népi jog és jog-
szokások oldaláról foglalkozik a Szekszárd-kör-
nyéki, kimondottan a bölcskei vásárokkal, a 
bölcskei kómárokkal (vásári tolvajokkal). Nagy 
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Janka Teodóra nagy részt vállalt a Szabó Géza szer-
kesztette bölcskei monográfia (Múlt és jelen Bölcs-
kén. Bölcskei Tanulmányok 1. Bölcske, 1994.) meg-
írásában. Figyelemmel kísérve Tárkány Szűcs Ernő 
alapvető kutatásait és feldolgozásait mind a ma-
gyar jogi népszokások, mind pedig a vásár és jogi 
népszokásai területén, igen jó bölcskei helyismereti 
tájékozottsága alapján Bölcskét (a messze földön 
híres) tolvaj (főleg lótolvaj) községként mutatja be. 
A bölcskei vásári tolvajok, a kómárok, foglalkozás-
szerűen loptak. Szépen megszervezték a lopott 
holmik, főleg a lovak biztonságos továbbadását, ér-
tékesítését is. Mondhatni, hogy a kómárok „műkö-
dése" közismert, nyílt, sőt bizonyos mértékben a 
helyi és környékbeli társadalom által elfogadott is. 
Itt, ennél a szép tanulmánynál azonban van némi 
hiányérzetünk. Bármennyire sok is volt Bölcskén a 
kómárok száma, bármennyire gyakori volt is köz-
tük a lopás, a vásári lopás, a lólopás, az egész tele-
pülést nem lehet ezek alapján, általánosítva tolvaj-
nak mondani . Hiányolható, hogy a szerző a 
kómárokat nem kellő alapossággal mutatta be úgy, 
hogy elkülönülhessenek a község többi, nem 
kómár-tolvaj lakosaitól. 

Szorosan és szerencsésen kötődik ehhez a tanul-
mányhoz a következő, Szabó Géza munkája, amely 
Lóvásárok régen és ma címen először a ló alapvető 
fontosságát mutatja be a parasztság életében. Majd 
kiemeli a lónevelés, majd a „belenevelés" jelentősé-
gét és egyfajta rendkívüli erős kapcsolat kialakulá-
sát a gazda és a ló között. A ló nemcsak (sokoldalú) 
haszonállat, hanem reprezentatív célokat és igé-
nyeket is kielégítő „eszköz" is. Külön szól a kato-
nalovakról, amelyek végül is paraszti nevelésűek. 
Éppen ezért a lovak minden vásárban ott voltak, 
adták-vették őket. Általában a lóvásárlást nagy al-
kudozás előzte meg és nagy jelentőségű volt a 
megvásárolt ló tulajdonba vételét jelentő bíjjogozds. 
Külön lóvásárokról is tudunk, legtöbb helyen 
azonban lóvásárnak, lóvásártérnek csak az állatvá-
sártér egy bizonyos részét tartották. Az utóbbi jó 
félévszázadban megváltoztak a társadalmi viszo-
nyok mellett a termelési módok, a technikák és en-
nek megfelelően az eszközök is. Ebben a fejlődés-
menetben a ló teljességgel kiszorult a mezőgazda-
ságból, mondhatni , a mezőgazdaság gépesítésével 
a lovak feleslegessé váltak. Számuk drámaian le-

csökkent, szerepúk ma már csak egyfajta reprezen-
tációra és sportcélokra szorítkozik. De ez utóbbi is 
csak ott, ahol erre megfelelő berendezések találha-
tók. 

Töttős Gábor tanulmánya Tolna megye régi vásá-
ri emlékeiről szól, meglehetősen széleskörűen. A 
régmúltra mutat, hogy a szerző alapvetően nyelvi 
emlékekből építkezik a Tihanyi alapítólevéltől köl-
tői alkotásokon - Garay János: Vásárfia; Babits Mi-
hály: A vásár stb. - át, a vásárral valamiképpen 
összefüggő helynevek gazdag világáig. Igazolva, 
hogy a vásár mily mélyen és egyben mily életképe-
sen belegyökerezett kultúránkba. Nemcsak általá-
nosan, hanem részletezően is, Tolna megyében is; a 
Sárközben ugyanúgy, mint a Dunamentén. 

Töttős Gábor tanulmányát egy, a Vásárok Világa 
1. című, 12 fotóból álló képsor követi a 2005. szep-
tember 16-án tartott konferenciáról. Ezeknek a 
fényképeknek dokumentum értékük van és még 
inkább lesz a jövőben. Egy ilyen blokknak a szere-
peltetése mutatja legplasztikusabban, hogy jól, 
gondosan előkészített rendezvényről volt szó ese-
tünkben. Olyan rendezvényről, amely jelenbeli 
munkájának a jövő számára állít emléket. Méltán 
zárja a kötetecskét egy összesítő, gazdag szövege-
zésű képjegyzék, a kötetben szereplő 53 képről. Itt 
kell sajnálattal megjegyeznünk, hogy a képek eb-
ben a különben nagy gonddal készített könyvben 
is gyengén szerepelnek. 

Kötetünk végleges bezárásaként, az utolsó köz-
lemény a Tolna Megyei Honismereti Egyesület névvel, 
1992. november 28-án Szekszárdon, 20 fővel meg-
alakult alkotókedvű közösség célkitűzéseit, mun-
káját, munkamódszereit ismerteti, módfelett ro-
konszenvesen, és ösztönző erővel a közreműkö-
dést, a támogatást illetően. 

Mindent összevetve a könyvecskét egyfajta re-
ményt keltő indulásnak, értékeket hordozó bemu-
tatkozásnak, nemes és igényes patriotizmussal tu-
dományt művelő munkának tartjuk. Mint ilyet 
ajánljuk minden honismerettel foglalkozó közös-
ségnek és egyénnek a figyelmébe. 

(Honismereti Egyesület Kiskönyvtár 2. Szek-
szárd, 2006.) 
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