
Summázva a feladatokat és a kilátásokat: az érdekelt szakemberek és a honismereti mozgalom önkén-
tes kutatógárdája összefogásával fel kell tárni és hozzáférhetővé kell tenni a II. József kori kataszteri 
földmérés irat- és té rképanyagának a hazai levél tárakban és a szomszédos országok hozzáférhető levéltá-
raiban ta lá lható helynévanyagát. A Hazafias N é p f r o n t VI I I . kongresszusa határozatainak ismeretében, 
s miután már az újjáalakult Országos Honismereti Munkabizot tság is á t tekintet te az e lő t tünk álló újabb 
öt esztendős szakasz mozgalmi feladatait , bízvást remélhet jük, hogy az ismertetett tervek megvalósításá-
nak kibontakozása új fe ladatokat fog adni, új munkatársakat , új támogatókat fog hódítani , további el-
ismerést fog szerezni mozgalmunk tudománysegítő, tudást és öntudatot terjesztő tevékenységének.2 1 
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Most volna 86 éves az a korszerűen gondolkodó, nagyszerű pedagógus, aki első ízben figyelt fel a 
Sárrét népdalaira, s aki már az 1930-as években példát mutatott , hogyan lehet és miként kell megvaló-
sítani Kodály nevelési elképzeléseit. Tette ezt kezdetben jórészt ösztönösen, tehetségétől vezérelve, ké-
sőbb aztán — miután kapcsolatot keresett Kodály tanítványaival — tudatosan is az újszerű zenei nevelés 
híve lett. 

Széles látókörű, nagy műveltségű, mindenben igényes ember volt. Taní tványaihoz legendásan szigorú, 
akit azért diákjai rajongva szerettek. Szentesen született 1900. szeptember 22-én, szegény, kilencgyerme-
kes családban. A debreceni Tudományegyetemen 1925-ben szerzett középiskolai tanári oklevelet magyar-
latin szakon, 1941-ben pedig bolcsészetdoktori fokozatot . Cimbalomművészi oklevele 1920-ból keltezett. 
Mint a Magyar Cimbalomötös tagja, többször szerepelt a rádió műsorában, kompozícióit az angol rádió is 
sugározta. Egész életét „két múzsa" kísérte végig — ahogy egyetlen ránk maradt önéletrajzában írta —-
a magyar nyelv és a zene szeretete. 

1928-ban hívta meg Nagy Miklós igazgató a híres szeghalmi ref. Péter András Gimnáz iumba , tani-
tani. Dr . Nagy József életében az ezt követő évtized zenei szempontból a legtermékenyebb. A község 
zenei vérkeringését sokoldalú munkával tette é lénkké, és magas szintű kóruskultúrát virágoztatott ki, 
mely az egész Sárrétre szétsugározott . Az iskola 50 éves jubileuma alkalmából kiadott Emlékkönyv meleg 
hangon méltatja dr . Nagy józsef tevékenységét, amelyhez az utód jogán magam is csatlakoztam, a Tanító-
képző Intézetek Közleményeiben. 

A népdalgyűjtést Szeghalmon 1930 körül kezdte el, bár erről évszámot nem jegyzett fel. A hagyatékban 
„Sárréti gyűj tésem" címmel 216 dallam található igen gondos, jól olvasható kézírással. Az egész népdal-
hagyaték azonban ennél sokkal több, mivel dr. Nagy József más tá jakon is eredményesen gyűjtött . E dal-
lamok nagy része — dr. Nagy Józsefné áldozatkészsége folytán — a M T A Zenetudományi Intézet Nép-
rajzi Főosztálya archívumába került , s a Magyar Népzene Tára köteteit gazdagítja. 

A sárréti gyűjtésen nagyon jól nyomon lehet követni , mint törekedett Nagy József arra, hogy ezt a kü-
lönleges munkát egyre szakszerűbben végezze. A dallamlejegyzések ma is helytállóak, zeneileg pontosak. 
Az adatközlők nevét azonban csak a 160-as számú daloktól kezdve tünte t i fel. Mivel gépi hangrögzítésre 
nem gondolhatot t , a dalokat ki tűnő zenei hallása segítségével kottázta le, bámulatba ejtve a kollégákat. 
Mindig utal az előadásmódra, illetve a tempóra is. A gyűjtés helyét nem a daloknál, hanem az első kötet 
elején tüntet i fel (Körösladány, Köröstarcsa, Csökmő, Füzesgyarmat, Szeghalom). 
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Két dal a sárréti gyűjteményből, dr. Nagy József kézírása 

Nagy József népdalgyűjtési hagyatékának a sárréti része zenei szempontból igen sokrétű. Régi stílusú 
darabok mellett igen sok újabb keletű dallamot találunk, sőt népies műdalokat is. Gyűjtésének ilyen ösz-
szetétele természetes volt a maga idejében: feljegyezte, amit még élő dalanyagként talált . Ennek is nagy a 
jelentősége, különösen ha a r ra gondolunk, hogy Bartók csak Körösladányban gyűjtött, Kodály pedig nem 
is kutatot t a Sárréten. 

Szövegtartalom szempontjából Nagy József sárréti gyűjtése legnagyobbrészt lírai dalokból áll. Sok a ka-
tonadal is. Néhány pásztor- és betyárdal, rabének, ballada színesíti még a tájról a lkotot t zenei képet. 

Élnek-e még az 1930-as években feljegyzett népdalok a mai Sárréten? Ha kissé megváltozva is, de 
élnek, bizonyítják ezt az ötvenes évek óta ott végzett népdalgyűjtő munkám eredménye, két daloskönyv 
és számos magnófelvétel. A dallamok, szövegek közül nem egy muta t hasonlóságot a csaknem fél évszá-
zada Nagy József által leírt népdalokkal . 

Kodály eev debreceni beszédében ki jelentet te: . . . a népdalt „ál landóan figyelni" kell. Figyelni, a dal-
lamok, szövegek változását követni csak úgy lehet, ha a különböző korokban írásokban rögzített formák-
hoz hasonlítjuk a jelenleg hallható vál tozatokat . Ez a mindenkor i népdalgyűjtők fontos feladata, s ezért 
kell még most is, és a későbbi évt izedekben is, népdalt gyűjteni. Ebben segít nekünk ma is a sárréti gyűj-
temény. Nagy József népzenei munkássága igen fontos láncszeme a kodályi programnak, egy olyan ha-
talmas, egész nemzetet nevelő zenei tevékenységnek, melyben a népdalok világát jobban megismerve ön-
magunkat is jobban megismerhet jük, s magyarságunkat megőrizhet jük. 

Bencze Lászlóné dr. Mező Judit 

Amatőr délszláv színjátszó csoportok 
a két világháború között Észak-Bácskában1 

A trianoni határok megváltoztat ták Magyarország nemzetiségi összetételét. A soknemzetiségű Magyar-
országból a térség egyik leghomogénebb állama lett. Közép-Kelet -Európa kormányai egymás nemzetiségi 
politikáját kritizálva, valódi feladatukról , az országhatáraikon belüli kisebbbségek kölcsönös védelméről, 
támogatásáról megfeledkeztek. A magyarországi délszlávok két világháború közötti helyzete sem volt 
könnyű, mivel nemzetiségek voltak egy olyan országban, ahol a politikusok és a közvélemény jó része a 
Trianon utáni ál lapotokért is a szomszéd ál lamok vezetőit tette felelőssé, és a rossz államközi viszony ked-
vezőtlenül befolyásolta a hazai kisebbségek helyzetét. Igaz, hogy az első világháború után Magyarorszá-
gon maradt délszlávok száma nem nagy, de minden bizonnyal több, mint amennyi a hivatalos ada tokban 
szerepelt.2 
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