
rendelkezők vették igénybe szántóterü-
letüknek megfelelő arányban.

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

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

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

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

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

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

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

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

FÜVESSY ANIKÓ

Balogh Elemér: Szépségverseny

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

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

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

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

De miért kell minderről beszélni a
Szépségversenyről szólva?

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

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

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

A ..piramis" legalján Skrudenkáné
áll, aki a maga széthullott életével, öt-
venévesen, alkoholistán, túl minden il-
lúzió és a változtatás reményén került
a munkásszállásra, öt követi Anci, a
lányanya, akinek a ..fogatlan Gyuri
bácsi" az egyetlen „esélye", s reménye,
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hogy Zolikát kiveheti az állami gondo-
zásból. Utána jön Zsuzsi, Krisztina és
a lányok többsége, a maga csodavárásá-
val, majd Klári, akinél a csoda telje-
sülni látszik, pedig csak takarítani jár
egy légikisasszonyhoz, akitől némi pénzt
és levett „cuccokat" kap. Stella, a légi-
kisasszony már maga a csoda a lányok-
nak, pedig mint Klári egyszer végig-
gondolja, még vele is pimaszkodhatnak
a repülőn utazó spicces férfiak... s,
aki maga is lesi, hogy Blaise alias Ba-
lázs, megérkezzen hozzá Svájcból...
Klári számára a határ itt összemosó-
dik, csupán sejti, hogy a piramisnak
sokkal följebb van a csúcsa, olyan mesz-
sze, ahová ő már nem is láthat.

A szépségverseny estéjén a lányokat
megérinti a csoda szele, de hamar rá
kell jönniük, hogy csodák nincsenek,
Skrudenkánénak az alkohol marad, An-
cinak a fogatlan Gyuszi bácsi, Irmának
a részeges, mitugrász Melles Lajos,
Klárinak pedig a Blaise képviselte
álomvilág széthullása után az ötvenfil-
léres órabéremelés kikunyerálása a mű-
vezetőtől, egyébként természetes jogá-
nak tartja, hogy fogdoshatja a szalag
mellett dolgozó lányokat.

Balogh Elemér hősei olyan „megalá-
zottak ,és megszomorítottak", akik alig
vannak tudatában helyzetüknek, termé-
szetesnek tartják a környezetet, amiben
élnek illetve a változtatás vágya reáli-
san csupán a következő lépést tudja ki-
mérni. Lényeges, alapvető változtatást
csak álmaikban élnek át, de tudják,
hgoy az álmodozásnak mindig keserű
kiábrándulás a vége, jobb tehát a kis
dolgokkal, a következő lépéssel törődni,
és lehetőleg elfogadni mindent, amit
az élet önmagától ad, hiszen megtör-
ténhet, hogy még attól a kevéstől is el-
esik, aki válogat.

Bukott, sőt eleve bukásra ítélt kis
egyéni lázadások története Balogh Ele-
mér regénye, bár a bukás oka külön-
böző. Matics Rafaelt elszigetelt, beszű-
kült élete akadályozza, hogy fölmérje
saját helyzetét: azokhoz szökne, akik
tíz éve dugták be a szociális otthonba.
Szökésében van valami don quijotei hő-
siesség, csak vereségének hogyanja két-
séges, ténye semmiképpen.

Klári szintén naiv és eleve vereségre
kárhoztatott lázadó, ö sincs tisztában
helyzetével, azt hiszi, egyszerűen a
„csoda" révén bekerülhet Stella álom-
világába. Alakja jóval árnyaltabb Ma-
tics Rafaelénél, nem hiányzik belőle
Stella dehumanizálódott, szép emberi
érzésekre képtelen világának csábítása
sem, elszeretné Blaise-t Stellától, de
őszinte, igazi szerelemmel, s ez ott ne-
vetséges naivitás. Amikor győzhetne
Stella és Blaise világának törvényei
szerint, vereségnek érzi készülő győzel-
mét, s elfut. Kicsit sarkított világ a re-
gény világa, a munkásszállási vegetálás
és a lányoknak csak prostituálódás
árán elérhető „csodavilág" között nincs
átmenet. A társadalomnak e rétegében
azonban a távlatok mások, az egyszerű,
hétköznapi emberi lét, a család melege,
a lakás, a gyerekek, maga is a csoda
szférájába tartozik, s csoda és csoda
között már alig van minőségi különb-
ség.

Balogh Elemér második regénye ösz-
szehasonlítva az elsővel, egyértelmű to-
vábblépést bizonyít: alakjai árnyaltab-
bak, szerkezete arányosabb, stílusa egy-
ségesebb. Mindez alapot ad arra, hogy
érdeklődéssel és derűlátóan várjuk Ba-
logh Elemér újabb könyveit. (Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, 1980)

BISTEY ANDRÁS
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