
K Ö N Y V E S P O L C 

KECSKÉS LASZLO: 

KOMAROMI MESTERSÉGEK 

(Madách Kiadó, Brat is lava, 1974. 270 old.) 

Csák aki a két világháború között 
Rév-Komárom városában, tehát Öreg-
Komáromban látta ünnepi alkalmakkor 
felvonulni a komáromi szekeresgazdák 
kékbeli, ezüstláncos, ezüstbogiáros, 
prémsapkás menetét, csak az mondhat ja 
el, hogy valamit még látnia sikerült egy 
régi — s 1945 után hirtelen letűnt — 
civis-világból. Az „első csehszlovák re-
publikában", azaz 1919—1938 között s 
még — újból erősebben élesztve fel a 
gazda-hagyományt — 1938—1944 között 
is eleven erővel élt, politikai, művelődési 
és egyházi vonatkozásban is számított 
Komárom közvéleményében mind a 
szekeresgazdák szervezete, mind némely 
megmaradt híres iparág, a hajóácsok, a 
vízimolnárok, a dunai halászok céhbeli 
összetartozásának példája, ha már a cé-
hek hivatalosan el is múltak az időben. 

Kellett is Komáromban a céhbeli, a 
polgársági és hagyományőrző összetartó 
erő, hiszen összefogás és lelkiismeretes 
munkálkodás nélkül aligha maradhatott 
volna meg Komárom városa Komárom-
nak amaz időktől fogva, amikor a török 
béjött Magyarországra, s Komárom — 
az ország közepén — hirtelen igen fon-
tos vár lett. A várban katonaság nyüzs-
gött — nagyrészben nem is magyar —, 
a parancsnokot a legritkább esetben vá-
lasztotta a magyari nemből a bécsi ki-
rály, azaz a császár; a parancsnok né-
met volt, osztrák, olasz, netán spanyol 
is. Az ilyen parancsnok rendszerint a 
városi polgárság urának tartot ta magát, 
oda is parancsolt tehát, s ha nem fogad-
ták meg parancsát, adó-rendelkezéseit, 
lecsukatta akár magát a város nemes 
bírá já t is. 

Erős kellett tehát, hogy legyen a vá-
rosi polgárság s amellett leleményes, 
szorgalmas és országos vonatkozású — 

sőt birodalmi tágasságú — kereskedés-
ben is járatos. A vagyonos polgárság zö-
mét nem is a megyei, vagy a városi 
tisztviselők tették ki, a városi jólétet az 
iparosok, kézművesek, hajóácsok, mol-
nárok, halászok, ötvösök, csizmadiák, 
asztalosok tar tot ták magas szinten és 
tették kívánatossá. Híres kereskedőknek 
pedig itt voltak a gabonakereskedők a 
maguk egy-kéttucatnyi Dunát-járó 
uszályával. 

Dehát nemcsak a gabonás ha jók mo-
zogtak. A dunai halászok Bécsbe is iel 
tudták küldeni jeges szalmával rakott 
szekereken a tokot, azaz a vizát. Az asz-
talosok híre — festett bútoraik révén — 
Brassótól Trencsénig ívelt, az ötvösök 
remekeit, maradványaikban, szívesen 
őrzik ma is a múzeumok. Mind e foglal-
kozások körül az idők folyamán legen-
dák keletkeztek; róluk Jókai, vagy 
Beöthy László, az idősebb Szinnyei Jó-
zsef éppúgy tudott könyveket írni, mint 
a legsajátosabb csallóközi foglalatosság-
ról, az aranymosók, más nevükön ara-
nyászok küzdelmes mindennapjáról is. 
Foglalkozásukkal ellentétben az összes 
céhbeliek közül az aranymosók voltak 
ugyanis a legszegényebbek. 

Mindez a sok érdekes foglalkozás, a 
letűnt mesterség s a velük kapcsolatos 
megannyi história, rég elmosódott kép, 
csallóközi emlék akkor jut eszünkbe, 
amikor a komáromi származású, szeke-
resgazda-ivadék Kecskés László nagy-
szerű monográfiáját olvassuk. A szerző 
a „magyar"-komáromi Klapka György 
Múzeum vezetője, mind a két Komá-
rom, á m legfőképpen a „szlovákiai" Ko-
márom múl t j ának tudós kutatója , rend-
szerezője, nyomtatásban hűséges köz-
zétevője. Könyve — gondos, szép ki-
adásban, számos képpel, metszettel — a 
pozsonyi Madách Kiadóvállalat gondo-
zásában jelent meg, s ez a körülmény 
lehetővé tette, hogy a régi komáromi 
mesterségek művelőivel, a mesterségek 
módjával, történetével, a mesterek ne-
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veivel, céhbeli életükkel, virágzásukkal 
és hervadásukkal, az idők követelte el-
múlásukkal megismerkedjen mind a 
szlovákiai, mind a magyarországi olva-
só. 

Olvasmánynak igen érdekes, helyen-
kint — kivált a múlt kutatója számára 
— izgalmas. Nem soroljuk föl ehelyütt 
azt a sok mesterséget és céhet, amely 
Komái ómban — és persze megannyi 
más Kárpát-medencei városban — a 
tisztes polgári életet jelentette, hiszen 
csak céhlevelet harminckettőt említ a 
szerző. Nyereggyártók és csapók, mészá-
rosok és gombkötők, zubbonycsinálók és 
selyempaplankészítők, magyarszabók és 
németszabók, rác kalaposok és serfőzők, 
borbélyok és bognárok, ácsok, csiszárok 
és egyéb céhbeliek éltek meg kitűnően 
Komáromban. S ha árvíz, földrengés 
vagy tűzvész jött, a veszedelemből ú j ra 
fel támadtak. Erő, szorgalom, mesterség-
beli tudás, talpraesettség jellemezte a 
komáromi kézműveseket, akiknek céhé-
hez — művelt város lévén — végül a 
nyomdászat is csatlakozott. 

A könyv, amelyet erről a Komárom-
ról — a Jókait annyiszor s annyira meg-
ihiető szülővárosról — Kecskés László 
írt, a szó valódi értelmében hézagpótló. 
Tudományos értékű munka, élvezetesen 
megírva, nem pedig száraz ismertetés. 

Olvasván a Komáromi mesterségek 
könyvét, egy régi, letűnt világ színei iz-
zanak föl előttünk, ama régi céh-világé, 
amelynek „országos mozgatóit", vásá-
rokra, piacokra vivőit azokkal a szeke-
resgazdákkal búcsúztattuk még, akiknek 
egy-egy ködmönét, sarkantyús csizmá-
ját, lószerszámját és ezüst gombjait ma 
legfeljebb valamely múzeum őrzi. 

Szombathy Viktor 

MELIUS PÉTER: 

HERBÁRIUM 
Az fáknak, füveknek nevekről, 

természetekről és hasznairól. 
Bevezető tanulmánnyal és magyarázó 
jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó 
Attila. A tanulmány Nyelvállapot és 
helyesírás c. fejezetét írta és az össze-
hasonlító növény név jegyzéket összeállí-

totta Kábán Annamária. 
(Kriterion Könyvkiadó , 
Budapes t 1978. 517 old.) 

A 400 éve Kolozsváron megjelent Her-
bár ium jelenlegi kiadása a ma embe-
rének szól közérthető stílusban, didak-
tikailag kiváló megközelítésben. Mielőtt 
a tartalmi ismertetésre térnék ki, hadd 
idézzem Szabó Attilát, aki így ír a Be-

vezetőben: „A herbáriumok a középkor 
és az ú jkor mezsgyéjén állnak — Er-
délyben is nagyhatású társadalmi és 
szellemi változásokat jeleznek. Kiágaz-
tak már az ókori ta lajban gyökerező 
História Naturalisok közös törzséből, de 
egy ágban halad még bennük a botanika 
és a gyógyítás tudománya, rügyezik a 
nyelvújítás és a népismeret igénye is. 
Melius Herbáriuma (1578) szintén a re-
neszánsz és a reformáció tavaszán fa-
kadt, friss európai fuvallatok segítették 
kilombosodását." Ebben a szellemben 
épül fel a feldolgozás tar talmi váza. 89 
oldal kritikai értékelés előzi meg a 247 
oldalas Melius-féle szöveget, majd 178 
oldal ter jedelemben követik a jegyze-
tek, a különféle tárgy- és névmutatók. 

A számadatok csupán az arányokat 
érzékeltetik. Részleteiben a következő-
képpen tagolódik a mű: 

Melius Péter és a kolozsvári Herbá-
rium c. első rész: 1. A természettudo-
mányos irodalom kezdetei Erdélyben — 
2. A Herbár ium európai kapcsolatairól 
— 3. Ki volt Melius Péter? (Melius if-
júkora; Wittenbergtől az erdélyi hitvi-
tákig; „Trombita, kiáltó szó vagyok.") — 
4. Mi volt a Herbárium? (Kétszáz évvel 
Linné előtt; Gyógynövények a Herbá-
riumban; Termesztett és meleg égövi 
növények a Herbáriumban; Vadon ter-
mő növények a Herbár iumban; Beteg-
ségek és javallatok) — 5. Szerkezet és 
stílus — 6. Nyelvállapot és helyesírás (A 
Herbárium magyar növényneveinek 
nyelvi elemzése; A növénynevek eredet 
szerinti vizsgálata; A növénynevek szó-
kincstani és jelentési vizsgálata; A Her-: 
bárium növényeinek elő- és utóélete) — 
7. A Herbár ium utóéletéről. 

A második fő rész Melius Péter mű-
vét tartalmazza közérthető és könnyen 
olvasható, mégis teljes mértékben hite-
les szöveg közreadásával: „Herbárium. 
Az fáknak, füveknek nevekről, termé-
szetekről és hasznairól. Magyar nyelv-
re és ez rendre hozta az doktorok köny-
veiből az Horhi Melius Péter. Nyomta-
tott Kolozsváratt Heltai Gáspárné Mű-
helyébe 1578. esztendőben." Az eredeti 
mű felépítéséről csak a lényeget közöl-
jük. A latin (deák) és a magyar növény-
nevek alfabetikus névmutatója (Index) 
után betegségek szerinti lista következik 
ábécében. Egy-egy növény (összesen 233 
faj) latin, magyar és német neve után 
a növénytani jellemzés, a hatás termé-
szetének lényege, valamint a belső és 
külső felhasználás leírása található. 

Az előbbi két fő részhez szervesen 
hozzátartozik a mű harmadik, jegyze-
tekből álló része. A szerény cím mögött 
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rendkívül gazdag tartalom rejtőzik. Az 
első és második rész szövegéhez kapcso-
lódó utalások nem egyszerű magyaráza-
tok. A legújabb szakirodalom figyelem-
bevételével közlik a mai hivatalos tudo-
mányos nevet, a magyar, román és né-
met növényneveket a Herbár iumban 
megtalálható neveken kívül, valamint a 
gyógyászati vagy egyéb felhasználásra 
vonatkozó kritikai értékelést (még az 
etnobotanikai adatokra is kitérve); s 
mindezt pontos irodalmi hivatkozások-
kal, a rövidítések magyarázatával. Igen 
értékes az összehasonlító növénynév-
jegyzék, amely szinte önálló nyelvészeti 
tanulmány. 

A monográfiát minden szempontra ki-
ter jedő tárgy- és névmutató zár ja le. 
(Sok szerző vehetné példaként!) így: 
ú tmutató a kifejezések értelmezéséhez; 
hivatalos magyar, román és német nö-
vénynevek mutatója, a tudományos nö-
vénynevek és a személynevek mutatója, 
mutatója . 

A hatalmas munka nemcsak gazdag 
és hasznos adatokat és összefüggéseket 
nyúj t a mai szakembereknek (botaniku-
sok, etnográfusok, nyelvészek, történé-
szek, gyógyszerészek, orvosok, mezőgaz-
dászok, kertészek, erdészek stb.), hanem 
— olvasmányos jellege miatt — úgy-
szólván mindenki számára közérthető. 
Stílusa egyszerű, szabatos, mégsem egy-
hangú. Nemcsak a Herbáriumról szól, 
hanem képet ad Meliusról, a néptanító-
ról, a meggyőződéséért kiálló, példamu-
tató és felvilágosult egyéniségről, s köz-
ben felsorakoztatja az akkori Európa 
kultúrtörténetének minden jeles képvi-
selőjét. 

Melius alkotása nemcsak az erdélyi 
magyar és román botanikai kutatások 
a lapjá t jelenti (Porcius, Prodan, Borza, 
Baumgarten, Schur, Páter, Nyárády, 
Péterfi, Soó munkássága), hanem — 
Szabó Attila áldozatos munká ja révén 
— a ma i kor szak- és kul túremberére 
is ösztönző erővel hat. 

Szabó László Gy. 

KOCSÉR TÖRTÉNETE 
Fejezetek a százéves község múlt jából 

és jelenéből. Szerkesztette: 
Antal Domokosné 

(Kiadta a kocséri Oj Élet és Pe tő f i MgTsz 
1977. 454 old.) 

A helytörténet iránt érdeklődő olvasó 
örömmel és kíváncsisággal veszi kézbe 
Kocsér 450 oldalas monográfiáját . Örö-
mének oka nyilvánvaló — szép kivitelű 

kötettel gazdagodott helytörténeti iro-
dalmunk —, kíváncsisága pedig indo-
kolt: hogyan lehet egy kis községről 
ilyen tekintélyes kötetet í rni? A kötet 
elolvasása meggyőzően bizonyítja a köz-
ség vezetőinek, a szerkesztőnek, a szer-
zőnek az igazát: Kocsér élete, fejlődése 
tanulságos, népünk történetének sajátos 
keresztmetszetét adja. A kötet megje-
lentetése örvendetes. A terjedelem vi-
szont — határozottabb szerkesztéssel — 
csökkenthető lett volna. 

A kötet három fejezetben mutat ja be 
Kocsér történetét. A község távoli múlt-
járól írt első fejezetben rövid összefog-
lalást kapunk a Kocsér névről, amely 
először a budai káptalan 1488. május 
22-i okiratában fordult elő, s jelentését 
megbízható módon nem sikerült még 
tisztázni. 

Kocsér a ta tár járás u tán keletkezett 
kun települések közül való. 1546-ban tö-
rök adóösszeírásban találkozunk Kochy 
falu nevével, de 1597-től már csak pusz-
taként említik a források. A török ki-
űzése után Kocsér puszta a Német Lo-
vagrend birtokába került. Rákóczi sza-
badságharcát a jászkunok önfeláldozóan 
szolgálták, cserébe a fejedelem helyre-
állította önkormányzatukat. A szatmári 
békekötés után hosszú közjogi küzdelem 
indult a jászkun szabadság visszaszer-
zéséért. Mária Terézia 1745-ben kiadta 
a megváltást engedélyező diplomát, Ko-
csér puszta 1745—1877 között a jászapá-
tiak birtokában volt, akik elsősorban le-
geltetésre, részben pedig földművelésre 
használták. A betelepülés a XIX. század 
negyvenes éveiben igen lassan indult 
meg. Kocsér határa az 1863—64-es tago-
sítással nyer te el mai a lakjá t . Lakói 
1877. augusztus 12-én választották meg a 
képviselőtestületet és az elöljáróságot. 
Ezzel Kocsér ú j korszaka kezdődött. 

A kötet második fejezetében kerül sor 
a kapitalizmus korának bemutatására. 
A szerző eredeti dokumentumok alapján 
körvonalazza a falu nélküli település el-
ső lépéseit a közintézmények, a lakóhá-
zak létesítésére. Az első világháború 
megpróbáltatásaiból Kocsér lakói is ki-
vették részüket. Megismerjük a forra-
dalmak eseményeit, fontosabb intézke-
déseit. Vázlatos képet kapunk az ellen-
forradalmi korszak politikai eseményei-
ről és részletes felsorolást a községi lé-
tesítményekről, az 1920—1930 közötti 
kiemelkedő rendezvényekről. A gazda-
sági élet tárgyalását a tanyarendszerről, 
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a mezőgazdasági munkáról szóló rész 
vezeti be, említést érdemel a tulajdon-
viszonyok és a termelésszerkezet vizsgá-
lata. A népmozgalom értékes táblázatait 
az életkörülményeket meghatározó köz-
egészségügyi, a táplálkozás, a lakás és 
az öltözködés témái követik. A kapita-
lista korszak záró fejezetei a közoktatás-
sal és a közművelődéssel foglalkoznak. 

A kötet kétharmadát kitevő harmadik 
fejezet a felszabadulástól 1977-ig vizs-
gálja a község történetét. Szerkezete ha-
sonló az előző fejezetéhez: politikai, gaz-
dasági, társadalmi, közoktatási és köz-
művelődési részek követik egymást. 

Az ú j korszak kezdetét a felszabadu-
lás jelentette. A visszaemlékezések alap-
ján kirajzolódik a falu újjászületésének 
e nagyszerű időszaka. Megismerhetjük a 
felszabadító szovjet és román katonai 
egységek segítőkészségét. Áttekintést ka-
punk az MKP, a Nemzeti Bizottság és a 
földosztó bizottság működéséről, a népi 
demokratikus forradalom éveiből. A 
szocializmus építésének ú t j án című al-
fejezet 1950—1977 politikai fejlődését 
fogja át az országos eseményekbe ágyaz-
va. A gazdasági életet tárgyaló részek-
ben természetesen a mezőgazdaság ka-
pott fő hangsúlyt, különösen az Üj Élet 
és a Petőfi Termelőszövetkezetek tevé-
kenysége. Viszonylag nagy terjedelem-
ben került sor a Kocsér és Vidéke Ta-
karékszövetkezet fejlődésének vizsgála-
tára. A közoktatás és az iskolán kívüli 
művelődés színvonalas — bár igen rö-
vidre fogott — fejezetei zár ják a nagy-
lélegzetű monográfiát. A fotók értékes 
dokumentumként támaszt ják alá Kocsér 
százéves történetét. 

A harmadik fejezet belső szerkezete 
véleményem szerint vitatható. A mo-
nográfia a szintézis igényével kell hogy 
fellépjen, ezért indokolatlan, hogy a két 
termelőszövetkezet részletes, elemző 50 
—50 oldalas bemutatása helyett kapott 
a kötetben. Az MKP, MDP és MSZMP 
tevékenységének bemutatása elmarad 
a Hazafias Népfront munká jának az 
elemzésétől. Nem indokolja semmi a 
takarékpénztár terjedelmes elemzését. 

Antal Domokosné, mint szerző, gon-
dos ás pontos munkát végzett, forrás-
apparátusa megbízható. Szerzőtársa -— 
Utassy Miklós — a közoktatás kérdései-
ről írt két fejezetet szakszerűen és fe-
gyelmezetten. Elismerés illeti Király 
László borító tervét és XJrbán Dezső 
fotóit. 

Gazdag István 

HALASZ PETER—TOTHNÉ LOÖS GYÖNGYI: 

EGY TERMELÖSZÖVETEZET 
HARMINC ÉVE 

(Kossuth , 1978. 254 old.) 

A fejlődő, ú j társadalom eddig isme-
retlen követelményeket támasztott ag-
rárnépességünkkel szemben. A szerzők 
ar ra vállalkoztak, hogy megrajzolják az 
elsőként fölszabadult magyar város, Ma-
kó egyik legnagyobb közös gazdaságá-
nak, az Üt törő Tsz-nek az életét. De 
mint a bevezetőben elmondják, köny-
vük „valójában nemcsak erről az egyet-
len termelőszövetkezetről szól, kicsiben 
benne van szinte minden, ami a magyar 
mezőgazdaság, a magyar parasztság el-
múlt három évtizedére jellemző." Ez 
munkájuk egyik nagy érdeme. Másik 
érdeme az olvasmányos, kitűnő stílus, 
amely akkor sem színtelenedik el, ha a 
statisztika látszólag rideg számrendjébe 
kalauzolják az olvasót. 

A szerzők az anyaggyűjtéshez a törté-
nész és a néprajzgyűj tő eszközeit egya-
ránt fölhasználták. E kettős módszer 
érdeme, hogy az eredeti levéltári és 
könyvtári dokumentáció mellett hely-
színi beszélgetésekből, s szóbeli közlé-
sekből származó anyagot is földolgoztak, 
írásukban bát ran szembenéztek a szö-
vetkezet kezdeti éveiben átélt, sőt át-
szenvedett nehézségekkel, az akkori ag-
rárpolitikával. 

A makói föld a növénytermesztésnek 
kedvez. Elsősorban a hagymatermesztés 
volt a fő üzemág. Ennek ellenére jelen-
tős erőfeszítések történtek az állatte-
nyésztés, elsősorban a szarvasmarha és 
a sertés, va lamint a gépi fölszerelés fe j -
lesztésére is. A szerzők összehasonlító 
táblázatok, grafikonok során keresztül 
vizsgálják a gazdasági élet fejlődését. 
Vizsgálódásuk mélységére és körültekin-
tésére jellemző, hogy a gyakran zökke-
nőkkel járó fejlődés bemutatásakor az 
éghajlat termést alakító helyi tényezőit 
éppen úgy figyelembe vették, mint az 
országos pénzügyi helyzetet, a nemzet 
teherbíró képességét. 

Ma, amikor a termelőszövetkezetek 
megalapító tagjai már idős emberek, 
emlékezetükből kopik az elmúlt évtize-
dek megannyi eseménye és fogy az ere-
deti írott dokumentáció, a helytörténé-
szek sürgető feladata, hogy szűkebb 
pátriájuk egy-egy kollektívájának életét 
tanulságul megörökítsék az utókor szá-
mára. Az e témakörben megjelent ed-
digi kiadványok közül példaként a jánl-
juk ezt az értékes üzemtörténeti mo-
nográfiát. 

Szenti Tibor 
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3ZITA LÁSZLÖ: 

MUNKÁSMOZGALMI 
EMLÉKHELYEK PÉCSETT 

(Kiadja Pécs megyei Városi Tanács V. B. 
Művelődésügyi Osztálya, 1977. 224 old.) 

Üttörő munkát végzett az a munka-
közösség, amely dr. Szita Lászlónak, 
a Baranya megyei Levéltár igazgató-
jának vezetésével feltérképezte Pécs 
városának munkásmozgalmi emlékhe-
lyeit. Erdődi Gyula, Móró Mária An-
na, Sándor László, Tegzes Ferenc, 
Vargha Dezső, Zeleni Ferenc, a fény-
képeket és a reprodukciókat készítő Ke-
resztény János, valamint a szerkesztő 
és a mutatókat összeállító Borsy Károly 
számos nehézséggel találták magukat 
szembe. A hitelességre és teljességre 
törekvés megkövetelte, hogy a konspi-
rációs okokból gyakran titkolt, vagy 
nem kellően meghatározott tanácsko-
zási helyeket, épületeket felderítsék, 
több forrás a lapján azonosítsák. A 
szervezetek elnevezéseinek gyakori vál-
tozásai ugyancsak nem kis gondot je-
lentettek. A személyes visszaemlékezé-
sek összegyűjtése és a helyszíni tá jé-
kozódás mellett széles körű levéltári 
feltárást és összehasonlító adatfeldol-
gozást végeztek. Ilymódon sikerült több 
mint 140 olyan munkásmozgalmi jelle-
gű emlékhelyet meghatározni, amelyek 
legtöbbje ma m á r csak nyomokban van 
meg, vagy el is tűnt a gyorsan épülő 
ú j városrészekben. 

A kötet gyakorlati hasznát növeli, 
hogy a mai utcaelnevezések a lapján 
csoportosítva határozza meg az emlék-
helyeket. Pécs tevékeny munkásmoz-
galmára, a munkásság és a haladó ér-
telmiség sajátos kapcsolataira utalnak 
a különböző munkásszervezetek tevé-
kenységének helyei, amelyek szinte be-
hálózzák a várost. Nemcsak a kül terü-
letek, hanem a belváros is számos ut-
cával, épülettel szerepel. Pécs tehát a 
munkásmozgalom szinte minden tar-
talmi és formai alakulatának otthont 
adott.. 

A kötet anyagában a három korszak 
— 1860—1918-ig, a két világháború kö-
zött és a második világháború alatt, 
végül a felszabadulás utáni időszak — 
a mindenkori mozgalomnak megfelelő 
arányban jelentkezik. A szerző a fel-
szabadulás utáni első évek fontosabb 
emlékhelyeit is bemutat ja . Ezzel egy-
ben indítékot ad arra, hogy a közel-
múlt emlékhelyeit rendszeresebben 
vizsgáljuk, és az azokhoz fűződő té-
nyeket a lehető teljességgel rögzítsük. 

Dr. Szita László jó érzékkel válasz-
totta ki a kötet képanyagát, közülük 
több elsőként szerepel a nyilvánosság 
előtt. Hasonlóan értékes és ilyen formá-
ban első az az összeállítás, amely a 
szervezetek elnevezését foglalja maga-
ban. A tájékozódást segíti a névmutató. 

Megemlíteném, hogy ha nem is ki-
mondott emlékhelyek, de a felszaba-
dulás utáni korszak if júsági szerveze-
teinek, kollégiumainak helyei — pl. a 
NÉKOSZ — is bekerülhettek volna a 
kijtetbe. Mindez lényegében nem hiány 
— de olyan igény, amelynek egy kö-
vetkező, hasonló tar ta lmú kötetben 
kell megvalósulnia. 

Nem véletlen, hogy a kötet az őszi-
rózsás forradalom hatvanadik évfordu-
lóján került az olvasók kezébe. A szer-
zők ezzel is a forradalmi folytonossá-
got, az emlékhelyeken és emlékhelyek-
ben élő hagyományokat kívánták tuda-
tosítani. 

Krisztián Béla 

SÁRRÉTI HŐSKÖLTEMÉNY 
Péter András emlékkönyv 

(Szeghalom. 1976. 280 old. + XL kép.) 

A Péter András emlékkönyv, amely 
Szeghalom nagyközségi tanácsának tá-
mogatásával gyönyörű külsővel. 2000 pél-
dányban a gyomai Kner nyomdában ké-
szült, a Sárrét első gimnáziumának 
megalapítását s félévszázados hősi küz-
delmét mutat ja be az 1926. és 1976. kö-
zötti években. 

Az emlékkönyvnek — amely amellett, 
hogy tudományos rendszerességgel meg-
alkotott iskolatörténet, drámai sodrású 
mű — voltaképpen két főhőse van: egyik 
az iskolaalapító ellenzéki szellemű „pa-
rasztnábob", Péter András, a másik az 
iskola szellemi megalapítója: az európai 
látókörű, nagy műveltségű Eötvös-kollé-
gista: Nagy Miklós, az antifasiszta nem-
zetpedagógiai koncepció kidolgozója, a 
népfőiskola-szervező, a felszabadulás 
utáni kultuszállamtitkár. A nagyobb 
szerep kétségkívül neki jutott, aki ,,az 
ország egyik legfiatalabb, leghaladóbb s 
legszínvonalasabb iskolá"-ját megterem-
tette. A semmiből országos színvonalú 
középiskola — sárréti parasztgimnázium 
— teremtése önmagában is drámai tárgy, 
hát még ha a körül tornyozó nehézsége-
ket is ismerjük. 

A 30-as évek elején megindult az alvó 
sárréti vidéken az iskola vonzásában a 
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pezsgés; lapot adnak ki I f j ú Sárrét cím-
mel: Móricz Zsigmond, Szabó Pál, Sin-
ka István, Kodolányi János, Veres Péter 
vendégeskednek az iskolában, s a gim-
názium adta ki a sárréti „fekete boj tár" 
első verseskötetét, a Himnuszok Kelet 
kapujában kis kötetét 1934-ben. S mind-
ezek mögött az iskola „lelke", spiritus 
rectora, a széles horizontú, társadalmi 
igazságérzettel és hivatástudattal felvér-
tezett Nagy Miklós, az i f j ú igazgató állt. 

De volt sa já t költője is az iskolának, 
Fülöp Károly, az Erdélyből idesodródott, 
többre hivatott kiváló tanár, s volt író-
diakja is: Timár Máté, ú j abb prózánk 
eredeti tehetsége, aki így búcsúzott el az 
iskolaalapító Nagy Miklóstól, mikor a 
másik nagy alapítónak, Péter Andrásnak 
halaspusztai mauzóleumában 1975 má ju -
sában végső nyugalomra helyezték ham-
vait: „Hívta a Sárrét, a Vaták népe, a 
mindig alullévők rendje, izent érte a 
Nagy Testámentumtévő Péter András 
öröksége, hogy a szikháton, a Berettyó 
és a Körös játszói között iskolát teremt-
sen a mezítlábasoknak, a kopottkönyökű 
kisértelmiségiek gyermekeinek, az igaz-
ságosabb jövendő derékhadának. S 
mindezt olyan korban, amikor nemcsak 
a múlt lomos fantomjaival , saját nagy-
tudományú püspökével, de a nincsen-
nel. a miért-tel. a ha-eddig-jó-volt-így-
gyel is harcolnia kellett. És Ö megvívta 
a harcát!" 

Külön meg kell emlékeznünk a techni-
kailag is kiváló s gazdag képanyagról, 
amely nem egy irodalomtörténeti, szo-
ciográfiai, iskolatörténti meglepetést 
tartalmaz. 

A minden tekintetben kiváló munka 
főszerkesztője U. Nagy István, az iskola 
tanára volt; társszerkesztők: az egykori 
szeghalmi diák, Boruzs Ambrus és Sza-
bó András. A kiadás költségeihez a 
szeghalmi öregdiákok s az iskola i f júsá-
gi szervezete jelentős összeggel járult 
hozzá; a szerzők nem fogadtak el tiszte-
letdíjat munkájukér t . 

Csak sajnálhat juk, hogy a 2000 pél-
dányban megjelent kiváló mű, amely a 
szélesebb olvasóközönség s az irodal-
márok, nevelők érdeklődésére egyaránt 
számot tarthat , szinte észrevétlen jelent 
meg. Ez egyébként nagy hátránya min-
den nem állami könyvkiadónál megje-
lent munkának: nem kerül bele az ú j 
könyvekről tájékoztató Könyvvilágba, s 
nem terjesztik a könyvesboltok. Vélet-
len szerencsémnek köszönhetem magam 
is. hogy három évvel a megjelenés után 
tudomást szereztem róla. Talán illő vol-
na ezen a helyzeten is változtatni. 

Mivel a kötet a könyvesboltokban nem 
kapható, jó tudnunk, hogy megrendelhe-
től 100 Ft-os áron a szeghalmi Péter 
András Gimnázium és Szakközépiskola 
igazgatóságánál. 

Szilágyi Ferenc 

takács LAJOS: 
A KIS-BAL.A13IN ÉS KÖRNYÉKIÉ 

Somogyi Almanach 27—27. szám 
(Kaposvár , 1978. 207 old. + 31 fénykép . ) 

Az újkor elején Magyarország közép-
ső, alföldi jellegű tá ja inak nagyobbik 
fele yízjárta, mocsaras terület volt. Ép-
pen ezért mindig örvendetes, ha egy-
egy új néprajzi vagy történeti írás a ré-
gi vízivilágot választja témájául . Koráb-
ban inkább a végeláthatatlan nádasok 
és zsombékosok szegény szabadjairól, a 
pákászokról esett szó gyakrabban az 
irodalomban, később — a néprajz nagy-
korúsága idején — többen kísérleteztek 
a teljes vízi, mocsármelléki életforma 
megrajzolásával. Elég itt Kiss Lajos, 
Szűcs Sándor, Babus Jolán, Timaffy 
László, Andrásfalvy Bertalan munkás-
ságára utalnunk. 

Takács Lajos ú j könyve folytat ja a 
nevezetes munkák sorát, mégpedig 
nagyon figyelemre méltó módon. Fel-
keltheti érdeklődésünket maga a bemu-
tatott t á j : a Kis-Balaton, hiszen az eddi-
gi írások elsősorban a Nagy- és a Kis-
Alföld vizes területeit ismertették. Más-
részt fölöttébb tanulságos a könyv azért 
is, mivel iskolapéldája a történeti-nép-
rajzi monográfiának, a néprajzi és a tör-
téneti módszer összekapcsolásának, vagy 
ha úgy tetszik, a történeti és néprajzi 
forrásokra egyaránt támaszkodó népraj -
zi szemléletű történeti kutatásnak. 

A szerző nem kevesebbre vállalkozott, 
mint a Zala és Somogy határán elterülő 
régi nagy mocsárvilág, a Kis-Balaton 
egykori világának bemutatására. A 
könyv elején magáról a tájról olvasha-
tunk: a berek fölrajzi adottságairól és 
átalakulásáról. A lápi közlekedés is-
mertetése kapcsán sok szó esik a mocsár 
népmentő történelmi szerepéről és a be-
rek-parti t á j ak lakosságának költözkö-
déséről, áttelepüléséről. A könyv legte-
temesebb részét a mocsári haszonvéte-
lek bemutatása jelenti. Részletesen ol-
vashatunk a halászatról, a rákászatról, 
a vadászatról, a madarászatról, a berki 
legeltetésről, illetve ezzel összefüggés-
ben a pásztoréletről. Elénk tárul az er-
dei haszonvételek sora: az abroncsvá-
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gás, a hamuzsírégetés, a deszkametszés, 
a vesszőszedés, valamint ezek történeti-
jogi, és néprajzi összefüggései. 

Az erdők után a nádvágás, a sásszedés 
és a berki rétek használatának kérdéseit 
talál juk. Közben természetesen szó esik 
a szerző régi kedvelt témájáról : az i r -
tásról is. 

A tanulmány végig nagy gondot for -
dít a nyelvi pontosságra, a terminológiai 
kérdésekre. Az utóbbiaknak a szerző 
külön fejezetet is szentel a kötet végén. 

Csaknem két évtizedes kutatás ered-
ménye ez a könyv: történeti, levéltári 
búvárkodásoké és néprajzi gyűjtéseké 
egyaránt. A fejezeteket olvasva úgy lát-
szik, hogy a téma legfontosabb forrásai 
a XVIII—XIX. századi perek. Akik va-
laha is próbálkoztunk vele, tudjuk, mi-
lyen nehéz ezekből a korabeli — hiva-
tali útvesztőket megjár t — irományok-
ból rekonstruálni a népéletet. Takács 
Lajosnak sikerült, mégpedig mesteri 
módon. Ez az eredmény persze nem vé-
letlen, mivel rengeteg adatgyűjtés, 
munka, kitartás, valamint világos ren-
dezőelv és határozott tudományos el-
képzelés van mögötte. 

Barth János 

TJJVARY ZOLTÁN: 

GÖMÖRI NÉPDALOK 
ÉS NÉPBALLADÁK 

(A Herman Ottó Múzeum k iadványa , 
Miskolc, 1977. 623 old.) 

Gazdag és értékes gyűjteménnyel 
gyarapodott a magyar népdalkiadvá-
nyok sora. A csaknem 600 dalt bemuta-
tó vaskos kötet Gömör népzenéjéről 
nyú j t színes, sokoldalú képet. Célja, 
hogy olyan keresztmetszetet adjon, 
amely jellemzi a jelenleg még élő nép-
hagyományt. 150 falu dalkincse tá ru l 
elénk, melyeknek csak kis része tartozik 
Magyarországhoz. 

A dalokat témakörök, tehát szöveg 
szerint rendezi a kutató. Megtalálhatók 
a gyermekjáték dalok, szerelmi-, lako-
dalmi dalok, katonadalok, pásztor-, be-
tyárdalok, szolga-, summás-, aratódalok, 
panaszdalok, bújdosók, amerikás dalok, 
politikai dalok, vásári nóták, koldus 
énekek, bakternóták, tréfás dalok, cö-
löpverő nóták, balladák — az aradi vér-
tanúk balladájával együtt —, betlehe-
mes játékok, ünnepi énekek, kántálok, 
köszöntők. 

A tartalmas bevezetőből megtudjuk, 
hogy a gyűjtő nem elszigetelt, csak a 
népzenei hagyományra koncentrálódó 
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vizsgálatot végzett, hanem nagy gondot 
fordított a néprajz ehhez kapcsolódó 
többi ágára is. Mint í r j a : ,,A dalkincs 
egészének a vizsgálatában rendkívül 
fontosak a háttérre, a hagyományhordo-
zók életére, életmódjára vonatkozó ada-
tok, amelyek tanulságosan egészítik ki 
a különböző csoportbeli dalok, balladák 
és más nóták, énekek életével összefüg-
gő ismereteinket." 

Részletesen ismerteti a témaköröket 
hangsúlyozva, hogy a rendszerbe soro-
lás, a csoportosítás nem mindig egyér-
telmű, mivel a dalok természetes termő-
ta la jukban nem különülnek el olyan 
éles határvonallal, mint gondolnánk. 
Rengeteg az átfedés, sokszor csak egy-
egy szó változik meg, vagy kerül be a 
dalba, s tartalmilag máris ú j kategóriá-
ba kívánkozik. így születnek az ú jabb 
katonadalok, az amerikás dalok stb. 

Néhány ún. nótafa-egyéniség életraj-
zát is közli a szerző. A dalok mellett 
minden esetben megtalálható a gyűjtés 
helye, az adatközlő neve, kora. (Ez egé-
szen természetes, de sajnos nem minden 
kiadványunkban van meg.) Több dalt 
dallam nélkül közöl. Ezek is igen érde-
kesek és mintegy illusztrálják a szerző 
azon megállapítását, hogy szükség len-
ne az eddigieknél sokkal hatékonyabb 
szövegfolklorisztikai vizsgálatokra. Jó 
lenne megfelelő szinten is elfogadni, 
hogy a népdal, az énekelt népzene szö-
vegével együtt egész, a kettőt lehetetlen 
élesen kettéválasztani. A szövegrend-
szerezésnek fel kell nőnie nemzetközileg 
is elismert népzenekutatásunk szintjére. 

A kötet anyaga jól használható a nép-
dalkörök és más éneklő együttesék szá-
mára is. Közli a metronom-számot, s 
lehetőség szerint elég sok szöveget. Az 
anyagban feltűnően sok balladát talá-
lunk, pedig ez a műfa j a leghamarabb 
kihalók közé tartozik. Gömörben azon-
ban még ma is több típus él: A szé-
gyenbe esett lány, a Fehér Anna, A gu-
naras lánya, a Vidróczki, s egy érdekes-
ség: Az aradi vér tanúk balladája. 
Mindegyik több változattal gyönyörköd-
teti a kötetet forgató érdeklődőt. 

A dalok sokszínűsége, szépsége és jó-
néhányuk egyedi volta bizonyítja, hogy 
jogos Űjváry Zoltán megállapítása, mi-
szerint szükség lenne a „Szlovák Aka-
démia keretén belül — hasonlóan a ko-
lozsvárihoz — magyar hagyományokat 
kutató csoport létrehozására." A kötetet 
Feledy Gyula illusztrálta, és a putnoki 
Egyetértés MgTSz, ennek Építőipari Vál-
lalata, valamint a sajóvámosi Aranyka-
lász MgTSz támogatásával jelent meg. 

Fehér Anikó 




