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Ma, am ikor örömmel nyug- | 
tázzuk városunk és megyénk | 

honism ereti-helytörténeti 
m unkásságáért kapott külön- 
téle elismeréseket, am ikor 
nagy várakozással tölt el 
bennünket Debrecen hat kö
te tre  tervezett m onográfiája, 
nem árt, ha a m agyar nép
élet alakulásában, tö rténeté
ben oly jelentős m ásik város, t 
Szeged törekvéseire is fi
gyelmet fordítunk. A hagyó- | 
m ányokban oly gazdag, a K o
vács János, Reizner János, j 
Töm örkény Istán, Móra Fe- I 
renc, sőt Juhász Gyula, és í 
József Attila, valam int Rad
nóti M iklós és O rtutay Gyula ! 
nevével és m unkásságával is | 
fém jelzett város, valósággal 
vonzotta magához a legjobb 
kultúrterm ő erőket, m in t M ik- 
száthot, vagy akár a mi Mó- | 
ricz Pálunkat is. Micsoda j 
gazdagsága a m agyar 
kultúrának! Micsoda m á
sutt alig láto tt azonosulás ■ 
a kétkezi m unkásokkal, a ví- i 
zenjárókkal, a dohányosokkal, 
a paprikásokkal, a nehéz éle- J 
tű tanyasiakkal, a  nagyipar- ! 
rá nehezen fejlődő „tisztes” 1 
kisipar megannyi értékes j 
mesterével, legényével, inasá
val, az alsóvárosi búcsúsok - 
kal, Rózsa Sándor környeze
tével, a városból kirajzó és 
új településeket létrehozó 
szegedi néppel, ahogy Bálint 
Sándor a szánkba adta, a j 
szögedi nem zettel!

I gedi k irajzásait, pára tlan  ér- 
1 tékű népköltési gyűjtéssel,
! folklórkutatásai révén a sze
gedi honism eret, helytörténet 
szám ára alkotott elsősorban 
nagyot. A szegedi egyetemen 
működő néprajzi intézet 
m unkája pedig, különösen 
Bálint Sándor professzorsága 
alatt, szinte kizárólag a sze
gedi népélet ku ta tására irá 
nyult. Sokan — ta lán  kissé 

| irigykedve is — azt mondták, 
j hogy a szegedi egyetemen 

nem néprajzot ok tatnak-ku- 
tatnak, hanem  szögedológiát 

! m űvelnek . . .
Valóban Bálint Sándornak  

, óriási része van a szögedi 
I nem zet feltárásában, m egis

merésében.. Rendkívül szívós 
m unkával, fanatikus eltökélt
séggel, egyrészt szűkkörűen, 
m ásrészt nagyon is széleskö- 

j rűen értelm ezve az etnográ
fiát, világviszonylatban is 
p á rjá t ritkító  szintézisre tö- 

■ rekedett Szeged m egm utatá- 
i sában. Bálint Sándor a szege- 
! di népkultúra alkotó részese
ként, belülről, az alsóvárosi 
parasztpolgár szemével lá tja  
az életet. A lényeges az, hogy 

j egységesen ism eri és nagy- 
I szerű, a különböző tudom ány- 
i ágak — történelem , m űvé

szettörténet, irodalom törté
net, nyelvészet, néprajz stb. 
— adta módszerek és ered
mények szintézisében képes 

j  lá tta tn i. Óriási anyag- és 
adatgyűjtésének, kutatásai-

o
M ert igaz, való, hogy egy 

sajátos gazdasági, tá rsadal
mi és kulturális fejlődés a la 
kította eredeti közösséggel 
van dolgunk Szeged esetében; 
nemzettel, ha úgy tetszik. A 
szegedi honism ereti- és hely- 
történeti kutatások m indig 
éreztették ezt és igyekeztek 
összetevőit feltárni. Ebben a 
feltáró m unkában nagyon 
előkelő hely illette meg — sa
játos módon — a szépirodal
mat. Ki m erné tagadni, hogy 
Töm örkény  elbeszélései, Móra 
regényei, Juhász Gyula  ver
sei és sok más író — köztük 
több nem született szegedi — 
m int például M ikszáth, Mó
ricz Pál, József Attila, Rad
nóti M iklós és sokan mások, 
írásai nem elsőrangú szegedi 
honism ereti, helytörténeti fel
dolgozások is! a  szegedi hon
ism ereti-helytörténeti ku ta tó
feldolgozó m unkának az az 
egyik erőssége, egyben sa já
tossága, hogy a megismerés 
érdekében nemcsak a szoká
sos történelm i, esetleg nép
rajzi módszerekkel és eszkö
zökkel dolgozik. Hanem több 
más lehetőség, megközelítési 
mód segítségével olyan isme
retek, összefüggések, viszo
nyulások meglátásához ju t el, 
am ire m ásutt vagy egyáltalán 
nincsen, vagy csak igen kis 
m értékben van lehetőség.

o
Az irodalom mellett, Sze

geden, az etnográfia az, ami 
a legtöbbet m egm utatott eb
ből a világból, a szögedi nem 
zetből. Kálm án Lajos végig- 
káplánkodva a Délvidék sze-

j nak most érnek be a gyümöl- 
| csei, nem m intha nem adóz

tunk volna csodálattal koráb
bi m unkáinak. A szögedi 

j nem zetről ír t nagy összefog
lalásának eddig két kötete je 
lent meg, a harm adik  is ha
m arosan napvilágot lát. Azt, 

j hogy m it szintetizál ebben a 
nagy műben, az „előtanulm á- 

; nyokból” lá thatjuk . Bálint 
Sándor kétkötetes Szegedi 
Szótárát 1957-ben adta ki az 

j Akadémia. M indenki tudja’ 
l róla, hogy nem egyszerű tá j-  
I szótár, hanem  egy soha nem 
• lá to tt m űvelődéstörténeti en- 
j ciklopédia, Szeged foglalata, 
j A szerete tt városról különben 

két ízben is összefoglalta a 
j leginkább elm ondandókat; 
i 1959-ben adta ki Szeged vá

rosa, 1965-ben pedig Szeged  
népe című m unkáját. K andi
dátusi disszertációja 1962-ben 
je len t meg, a szegedi papri
káról szólt széles történelm i
nyelvészeti, agrártörténeti, 

1 nem  utolsósorban néprajzi 
i alapokról kiindulva. Egyik 

legérdekesebb írása a H um a
nizmus és Reformáció című

akadém iai sorozatban, 1975- 
ben m egjelent Szeged rene
szánszkori műveltsége  című 
könyve.

o
Az egyetemen és az egyete

men kívül a tanítványok 
egész sorát nevelte. Valósá- j 
gos iskolát hozott létre, am i- j 
nek egyes tagjai ugyan más j 
és más érdeklődésűek, m ás ! 
módszerekkel is- dolgoznak, I 
egy dolog azonban összetartja 
őket: a belső inform áltság, az | 
azonosulás a tárggyal, a nagy
fokú érzelmi kötődés hozzá. 
És talán  még valam i; az, hogy 
a helyit m indig általános é r
vényűvé form álják, hogy ez- j 
zel a provincializm us vészé- - 
lyét messze elkerülik. Vagy 
ahogy m indezt Bálint Sándor 
A szögedi nemzet bevezető
jében m egfogalm azta: „Sze
retném  hinni, hogy művem — 
olykor ta lán  ki sem mondva 
— képet nyú jt a szegedi táj 
paraszti hum anizm usáról, ön
eszméletéről, szellemi és 
gazdasági önkifejtésének 
szinte személyes sajátosságai
ról is. Erről nyilván nemcsak 
az egyénekhez m ár alig köt- j 
hető, azaz egyetemesnek, ti-  | 
pikusnak minősülő form a- és i 
konvenciórendszerek, kiskul- 
tú rák ,' m unkateljesítm ények, 
hanem  egyes, alkalom adtán 
meg is' idézett alkotó egyéni
ségek: mesemondók, javasok, ] 
parasztszem élyiségek, m ester- I 
emberek, m ellett írófiaink, tü - [ 
dósaink, olykor festőink is 
h ír t adnak, bizonyságot tesz- j 
nek. Ügy vélem, hogy kevés 
olyan m agyar város, illetőleg 
tá j akad, am elynek közösségi 
szelleme — az osztály kü lönb-’ 
ségek, társadalm i feszültsé
gek m ellett is — annyira je l
legzetesnek tetszenék, m int 
éppen Szeged városáé és a 
szegedi nagytáj népéé. Meg
fogalmazásából, kifejezéséből 
nemcsak Szeged névtelen á l
modó és alkotó népe, de k i
fejező fiai is term észetes részt I 
kértek m indenkor.”

Mi debreceniek, hajdúsági
ak ezt vesszük észre és érté 
keljük m agasra a szegedi 
honism ereti-helytörténeti te 
vékenység egységében, s nem 
különben a mester, Bálint 
Sándor m unkásságában. P él
dam utatónak tá rtju k  és foly
tatását, k iteljesítését várjuk.

Folytatását és kiteljesítését 
most, am ikor azt a h írt kap
tuk, hogy Bálint Sándor, 1980. 
m ájus 10-én, Budapesten, 
autóbaleset következtében, 
76 éves korában elhunyt.

Dankó Im re

Helytálltak a Fazekas Gimnázium tanulói
Az évente m egrendezett Ki 

| tud  többet a Szovjetunióról ? 
j vetélkedő idei országos v e r
senyén a Fazekas G im ná
zium III. B osztályának négy
fős csapata II. helyezést ért

| el. A diákok, akiket a közel- 
I m últban a négy legjobb csa
pat versenyének közvetíté- 

I sekor a televízióban is lá t- j 
* hattunk, jutalom tárgyaikat 
! m ájus 22-én veszik á t a Lap- 
! kiadó Vállalattól.

A jazz-rock alkonya?
Beszámoló a nagykanizsai jazzhétvégéről

Á prilis 18—20. között rendezték meg a He
vesi Sándor Művelődési Ház és a M agyar R á
dió közös szervezésében a 8 . .  nagykanizsai 
nemzetközi jazzhétvégét. A koncertek ösz- 
szessége alap ján  feltűnő volt, hogy a rock- 
jazz hullám  apadása M agyarországot is e lér
te. A három  nap a la tt tizenegy koncertet és 
egy jam  sessiont lá thattak , hallhattak  a m ű
faj kedvelői, több neves külföldi vendégm ű
vész részvételével.

Az első napi koncertet Kőszegi Imre 
együttese kezdte, kétféle felállásban. Prog
ram ja első részében Deseő Csabával és V la
dim ir H orunzsijjal já tszo tt Debrecenből évek 
óta visszaköszönő szám okat, m ajd Lakatos 
Antallal és Gárdonyi Lászlóval fo ly tatta m ű
sorát. Zenéjükből azok a percek m aradtak  
em lékezetesek, am ikor Lakatos Antal és 
Jack Gregg pusztán akusztikus eszközökkel 
az 50-es évek végét idéző kom pozíciókat já t
szott. Stílusban még messzebre nyúlt vissza 
Pege Aladár nemzetközi együttesében Benny 
Bailey. Szordinós szólói a Miles Davis-i ideá
lis trom bitahangot idézték. Az est legvitatot
tabb produkcióját a Paris Jazz Q. nyújtotta. 
A bsztrakt free zenét játszottak látványos 
körülm ények között. M űsoruk legmeggyő
zőbb része ráadás szám uk volt, am ikor kü 
lönböző gyerm ekjátékok zörejeiből kiindulva 
ju to ttak  el összetett zenei form ákhoz és gon
dolatokhoz az em beri test akusztikus hang
zási lehetőségeit is felhasználva.

Szom bat délután k lubprogram  keretében 
Szkárosi Endre fiatal költő m utatta  be szug- 
gesztíven „akusztikus verseit” , melyeket 
Dresch M ihály (szaxofon) és Jávory Vilmos 
(dob) kísért. Az esti program  két szóló pro
dukcióval indult. Voja B rkovity, aki tavaly 
nagy sikert a ra to tt Debrecenben duóban, 
most egyedül, színházterem ben nem tudta 
megfelelően érvényesíteni kam arajellegű 
produkcióját. Ezután Alberto Zuckerm an  
adott szóló zongorakoncertet.

Az est és a jazzhétvége legnevesebb elő
adója a Jerem y Steig— Eddie Gomez duó volt. 
Nevük és m axim ális hangszertudásuk nem 
ism eretlen a  m agyar közönség előtt, s Nagy
kanizsán hírnevükhöz m éltóan szerepeltek. 
Eddie Gomez plasztikus, sokszínű bőgőjáté
ka, Jerem y Steig intuitív , v irtuóz fuvolajáté- 
ka a  kanizsai közönségnek a kortárs jazz él
vonalából adott ízelítőt. A szombati koncer

te t Veszelin N ikolov  kv in te ttje  zárta. A bol
gár jazz első számú zenésze a tőle megszo
kott rock alapú, free-hangzatú fúzió (elegy) 
zenét játszott.

A vasárnapi koncert a  Tallinni Jazz Sex
te tt program jával indult. Az együttes a szov
je t jazz rockosabb vonalát képezi, szvinges 
hagyom ányokra támaszkodva.’ Hangzásuknak 
egyéni színt ad hegedűs szólistájuk energikus 
játékával. Ennek ellenére já tékuk  kom m er- 
szionálisabb a Debrecenből ism ert két szov
je t együttesénél (Leonyid Csizsik, G anyelin). 
Okét Kovács Andor együttese követte. Prog
ram jukban  félig sikeres számok után spa
nyolos és barokkos motívumokból felépített 
„klasszikus” jazz darabok szerepeltek v ir
tuóz, korrek t előadásban. Jó kikapcsolódás 
volt ez, az est és talán  a jazzhétvége leg
nagyobb sikerét ara tó  Szabados György kon
certje  előtt.

Szabados György visszatérését a hivatalos 
m agyar jazzéletbe nagy érdeklődéssel várta  a 
szakértő közönség, és nem  csalódott. Szaba
dos ezúttal trióban játszott. (Vajda Sándor 
bőgő, Faragó Antal dob). M űsoruk az Esküvő 
című lemezhez képest valam ivel oldottabb 
volt, de ez sem m iképpen sem jelent színvo
nalcsökkenést. M uzsikájukra ugyanúgy je l
lemző m arad t a kortárs zenéhez és a magyar 
népzenéhez való közeledés. Szabados egy 
népdalt sohasem kezel frázisként, és játszik 
el jazzsém ákban, hanem  zenéjének ép ít
kezése, hangzás- és harm óniavilága, belső 
m agatartása m erít a m agyar népzenéből 
(-kultúrából). Az öltözői beszélgetés során 
Szabados György elm ondta, hogy szívesen 
em lékszik vissza a debreceni klubban eltö l
tö tt estékre, m ert úgy érzi, hogy m eghívását 
nagyban m otiválta a Valóságban (1980,2) 
m egjelent cikk, mely a debreceni beszélgeté
sek alap ján  készült.

összefoglalóul m egállapíthatjuk, hogy egy 
jó jazzhétvégét lá thattak , hallhattak  azok, 
akik Nagykanizsára utaztak. A műsor struk* 
tú rá ja  árnyaltabb, átfogóbb volt az utóbbi 
évek hasonló rendezvényeiénél, a m agyar éí 
a nemzetközi jazzélet szélesebb skáláját m u
ta tta  be reális arányokban. V árjuk a folyta
tá st m ájus végén Miskolcon, ősszel pedig 
Debrecenben.

Kincses Gyula

A legnagyobb sikert Szabados György triója aratta

Megalakult a szervező bizottság

TÁJAK, KOROK, MÜZEUMOK
16 millió múzeumlátogató hazánkban

A H ajdú-B ihar megyei 
Múzeumi Szervezet elsődle
ges feladata a megye m ú
zeum hálózatának fejlesztése 
és működtetése. Em ellett 
azonban szükségessé vált a 
megyében levő term észetvé
delmi területek, műemlékek 
ism ertetése és népszerűsítése 
is, am elyet az 1977-ben meg
h irde te tt Tájak, korok, m ú
zeum ok  elnevezésű országos 
mozgalom kíván elősegíteni. 
Ennek az akciónak nemcsak 
egy ado tt terü leten  levő te r
mészetvédelmi értékek, m ű
em lékek és múzeumok egy
idejű, komplex népszerűsí
tése a célja, de segítséget kí
ván nyújtan i a m egnöveke
dett szabad idő ku ltu rá lis el
töltéséhez is.

A mozgalom H ajdú-B ihar 
megyében m ár eddig is tá 
m ogatókra talált, szervezőbi
zottsága azonban eddig m e
gyénkben nem  volt. Ennek 
létrehozása érdekében gyűl

tek össze m ájus 13-án a tá r 
sadalm i és tömegszervezetek, 
a TIT képviselői, közm űve
lődési, term észetvédelm i és 
az idegenforgalomm al fog
lalkozó szakem berek a Déri 
Múzeum hívására, s m egtár
gyalták az akcióban rejlő to
vábbi lehetőségeket. Dákai 
István, a Tájak korok, m ú 
zeum ok  szervező titkára  a r 
ról beszélt, hogy hazánkban 
értékm egőrző aktiv itás bon
takozott k i : Magyarországon
1979-ben tizenhatm illió m ú 
zeumlátogató volt, tíz év a la tt 
pedig két és félszeresére nőtt 
a hazai múzeumok száma. 
Ezek a tények tették  szüksé
gessé annak az akciónak a 
létrehozását, mely elérhetővé 
kívánja tenni m inden kor
csoport szám ára nem zeti k in 
cseinket. A Tájak, korok, 
m úzeum ok  em blém ájával el
láto tt pecsétek igazolják, 
hogy egy-egy látogató m eg

tek in te tte  az akcióhoz ta rto 
zó em lékhelyeket. A mozga
lomnak nincs határideje; az 
érdeklődő országjárókat nép
szerű kiskönyvtársorozat k í
vánja még alaposabb ism e
retekhez ju tta tn i. Ezen kívül 
Budapesten klubok is a la 
kultak, melyek lehetőséget 
nyújtanak  arra , hogy meg
ism erjék egym ást az akció
ban részt vevő, az országot 
járó  em berek. (A  m ozgalom 
ba bekapcsolt megyei em lék
helyeknek már létezik ism er
tetőfüzete a Volán 6-os szá
m ú Vállalat könyvtárának  
jóvoltából.) A  mostani ta 
nácskozás eredm ényeként 
m egalakult a Tájak, korok, 
m úzeum ok  helyi szervező és 
intézőbizottsága, s m egtör
téntek az előkészületek egy, 
a mozgalomhoz kapcsolódó 
klub létrehozása is, mely a 
Déri M úzeumban fog m űköd
ni.
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A 25 éves jubileumát ünneplő Kodály Kórus ma este tartja ünnepi kon
certjét a Kölcsey Művelődési Központ színháztermében
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