
HALADÓ H A G Y O M Á N Y A I N K 

Kálmány Lajos életrajza 
s 

A Közokta ásügyi Kiadóvállalat a magyar tudományos élőt régi adós-
ságának törtesd lését kezdte meg Kálmány Lajos népköltési .hagyatékának 
¡soroizatos kiadásával. A kiváló szegedi folklorista, a magyar- néprajztudo-
mány egyik úttörőjének munkássága eddig t-úkiyreimórés-zt ki idat'lanub a 
további tudományos kutatás- szárnál la' elérhetetlenül, rendezetilemiil 'bevert. 
¡Káil-m ány Lajos örökségének megmentésére komolyan csak a f.T'zab dúlás u 'án 
kerülhetett sor. A munkát egy fiatal, sz-g-dt folfc órlsla Péter Lás> ló kesdts el, s 
-az ú j Akadémia rósizben az ő munkásságára ¡(láma zkodva kezdte el -a naigy és 
méltai Uemul elhanyagolt szegedi tudós hátrahagyott írásainak reinctaiését és 
kiadását. A több nagy kötetre" terjedő gyűjtésanyag ¡első kötete: a Katpinada-
lolk az elmúlt heteikben hagyta el 'a sajtót. .A megjeí-iemés túl közeli ideje nem 
teszi még lehetővé, hogy a gyűjteménnyel magával részletesen fog átkoz-
zunk. a"kötet elé í r t é'.etnajíz ¡azonban, mely könyvaliak'ean külön is xnegjelient, 
ugyancsak a Közoktatásügyi Kiadóvállalat kiadásában, megérdemli, hogy 
¡külön is fogirilkozzunk veie. 

Kállmány Lajos sorsa, tipikus sers1, a feudális kapitalista Magyaror-
sraág ífóiimak, művészeinek tipikus sorsa. Pályaválasztása is •— p p volt — 
¡kifejezi a „fölemelkedés" lehetőségének korabeli irányát', kifejezi a Klérus 
vi lági hatajímámiak erejét. Kálmány n©m akart pappá lenni — nem érzett 
leiül önös hajlamot magában ,a „misztikus' e merülésre" —, ahhoz meg becsü-
letes volt, hogy az átlagp-pek far 'zeus élet-ét é je. Egyszarűep emberi, módon 
•élt, együtt duftgozott a parasztokkal, Háttá ia -nép- lkifejeizheiet!t-:m nyomorát, 
pusztuláriát, s mivel, mást nem ¡tehetett, a halálraítélt népnek legalább a 
¡kultúráját -akarta megmenteni. 

23 éves korában. Pécskán, ¡kezdte el népd'algyűjtőd tevékenységét, és 
gyűj tés közben vált ¡a népköltészet .kizárólagos és egyre, tudatosabb kutató-
jává . Általános tudományos érdeklődé lát még a szemináriumból hozta magá-
val. Osiky Gergely Kálmány szemináriumi évej idején, tanított -a temesvári 
papneveldében, s 1878-iban kerüllB .föd! Pestre, ahol rövidesen le is te t te a,, re* 
veirendát. 

Később mjagia Kálmány Lajos így jeflUiflmeate ¡a temesvári szeminárium 
.-akkori légkörét, ¡mely np-ki egyrészt idegen volt, másrészt tudományos indí-
tásit adott. „A papnevelő az a hely, hol még a faliaknak iis füle van; a ki. 
pedig Szegeden tanult, ,aizi aiz emibar lett, -a ki úgy beszólít, ,amint érzett: ez 
•pedig két ellentét" — jellieimzi ,a. rizeminárium erkölcsi, arculatát, sötét, -a ter-
TOÍTI'ÓI és besúgástól bűzhödt ¡széliemét, majd megp-mlékeizik tanárairól uki-k 
közül Csikyt. Kun Lászlót, Gróisz Józsefet,. Szeotkláravt és még nahány,"-t 
emeli ki. „Kálmány visszaemlékezései a t'm'eisvári évekre kizárólag tudo-
mányos jellegűek: nem a papnev-eOé®, ihianitlm H tudoimra-ny-művelé® az érté-
kellő ¡szempontja ¡a fölsorolt egyéniségek megítélésénél" — í r j a Péter László. 

KáOlmáiny Lajloc ¡az érdeklődés-bői, gyűjtögető papból ¡rövidesen a né-p-
rajztndoimáTiy szenvedélyes művelő j-évé vált, és 1877-ben j'Olent meg első nép-
Iköltészeitli' gyűjteménye, a Koszorúk. Jelleintős. vtifca támadt körülötte, mely a 
magyair folklórisiztiika. «lvi kérdéseinek tiM-etáiziásúhoz is hozzájárult? B i y idő-
ben kezdődött meg Kálmány ós egyházi felettes hatósággá közöl't ¡az ő s z e üt-
közések sorozata, 'mely végül is ¡azzal végződött, hogy Ká'lmány Lajos. — 
-országos- hírű tudós,, külföldi tud^piáinyora 'társaságok munkatárs® — elha-
gyatottan, müveit saját filléreiből kiadva, anyagilag is törvényellenesen 
megkúrtítva, betegen dollgozott évtizedeken át, ós szegedi magány,-;® Mkásán 
•soha eemkitől nem keresve magáraihagyatottan halt meg. . Egy k-i-, iskohí.s-
gyerek tal-tállta meg a vackán,. slkitől rosnz irkákat szokott v m í i kézirat-
papírnak. Töblb napos halott lehetett má:r ¡akkor, — patkányokrt rezzentett «1 
etz ¡ajtónyílás az ¡airoáról" — írjla Móra Ferenc. 1910-ig mint plébánost érték 
a különböző támadások, megaláztatás ¡ok ós fenyegetések.. Egyik 'ilyen mun-
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káját gátló ó, megakadályozni akaTÓ tártia/dás" had járatról beszámol Kál-
mány. Elmondja, a Pe»ü N-rpló 1878. március 17-i számában megjelent t á r -
cájában, hogy Pulszky Ferenc és Gyulai Pá l közös röpiratára, — melyben 
a falusi értelmiség segítségét kértek á hagyománygyűjtéshez, — hogyan 
váhn-zcl az egyházi főb-tóságra támaszkodva a helybeli községi elöljáróság. 
„Míg /ezek történnek (t. i. Gyulai és Pulszky ¡körlevele) a nemzet szellem i 
vagyonát becsülni tudók részéről az ország fővárosában, — addig a vidéken 
a bárgyúság csatlósai, szájai- fanatikusok és rosszakaratú zelóták rágalom-
mal marják és> személyeskedő piszkolódással üldözik azon néhány emberün-
ket is, a Isik e téren még tenni képesek és akarnak valamit. Toron tál megye- ' 
bein a 1 örökbecsei i! ikolas®ók érdemes elnöke és az itteni iskolák itanítói bevá-. 
dolhak engem 1?, alulírottéi'.: 'fatalalügyelőnél, püspöknél, hogy pap és hitok-
tató létemre a gyermekiktől népdalokat, gyermekjátékokat ebb. gyűjteni 
merészkedtem. Ürügyül hozzák fel, hogy a gyermekek gyűjtésében pon-
gyola tárgyak és hamis, tikamlós verseik találtiatin'alk, mintha azoik'lü a 
gyérmtík-ek az ón utasításom szerint írták volna. I Ikolészéiki trgokból, pri~ 
mil.ív képzettségű tanítókból, kalmárokból és parasztokból csapatos inkvizí-
ciót állítanak egybe, mely tüntetőleg egyik iskolából a másilkbai megy, fag-
gatja a gyermekeket a gyűjtés miatt, és elvégre kitilt engem, mint az erköl" 
ősiség megrontó ját az iskolából!" 

Péter László Kálmány Lajosról í r t étótrajzáiuk nem az a különös ér-
deme, hogy a nagy magyar néprajztudós munkásságát teljes r é z'.otesiséggel 
és meleg, lelkesedő stílusban rajzolja, meg, 'hanem ,za, hogy rámutat Kál~ 
mány Lajos állandó ü'ldöztéilésérnek, magárahagyutottságánuk. társadalmi-poli-
tikai. okaira, leleplezd a Kálmányt sízómlilEUSzor meghurcoló, a feudalizmus-
ban benneragadt egyház, haladásiellenes, tudomátnyéllehiels arculatát, s hanm--
ta t ja a . follktLór-ilsítlaj Eálniányon túl a feudális viszonyokat élesen bíráló» 
Kálmányiti.. 

„Kálimány Lajos töibb volt, mint fiolklórista, a népköltészet 'szerencsés-
kezű 'gyűjtője. . . Kálmány Lajosi kora néprajztudósai közt a _ leghaladóbb 
politikai egyéniség, os 'korálban feltűnően élesszeimü társadéiomvizsgáló vol t : 
a századvégi feudális Mjaigyarország_ hibáinak .makacs bírálója, a magyar 
társ>adaQocrn vizsgá 1 ó ir.odisl'iom egyik előfutára." ' 

„Kálmány ugyan dlailokat, „bús .nótákat" (ahogyan egyik versmomdója. 
nevezte a . balladákat), versikéket, ráolvianókat, mesiékét! gyűjtöt t , de ezek.mö-
gött mindig jól látta, és meg, is tudta mullaltni a .társadalmi valóságot, a. pa-
paiszti sorsot, '¡mint ahogyan ama már a korabeli kr i t ika egy része i s ránui -
ílattoitt. A Szegedi Nlépe három kötetének bevezetőiben, koráiban uzinte pél-
dátlanul világos társadalomtudományi szemlé'iettcl ismertette gyűjtőterüle-
tének parasztságát. A néprajzi és településtörténeti vizsgálatok mögül 
mindig kicsillant élés társadielmi látásmódj|á." 

Péter László Kálmány munklássáígámaik alapos'ismeretében meggyőzően 
bizonyítja nemcsak azt, hogy Kálmány észrevette koTa társadalmának hibáiüy 
halnem arat is, hogy egésiz'magatartásával miindíg ai nép'meLI'ett állóit t. í rása i -
ban keményen és bátram, tár ta fel az egyházi é&> világi földbirtok kizsák-
mányoló jellegét: egy alkalommal így írt Csemoch János. akkori herceg-
prímáshoz: . . .„Nem akarom, bogy nevem .szerepeljen, ha egykor az- a vihar,, 
amelyik ma Oroszországiban dúl, hazánkba fa eljut s elsöpri az egyházi b i r -
tokokat itt is, a mieöyet a. nép várva vár." Az Alföld délkeleti sarkában 
kitörő parasztsztrájkok kérdésében a sztrájkolok mellétit állt. „A munkás-
zavargásoknak teháltl alapjuk Van — állapítja, meg a Torontál megyei föl- . 
désurak falvakat kiirtó, pöamány mohóságát leleplező írása végén —, m i t 
csak az okokat fürkészni nem szerető, esetileg nem lalkaró mtem lát ineg. Az: 
ily zavargásoknál figyelmünkre kell méltatnunk a, múltban elkövetett vissza-
elésr.ket is, imert a múllton épül ia jelen. Diei ha a lap vau, törvényileg kélll 
segíteni a bajon, hanem akkor Magyarországon élőbb ii-oulerni keli, tanúlní 
kell a népet és viszonyait." 

Kálmány a bajok megszüntéllésére "telepítést sürget. „Telepítse be a 
kincstár a magyar Kánaánon levő 'birtokait... éspedig elsősorban az itt! lakó, 
de földdel nem dicsekedhető ,magyarokkal; megérdemlik!" 

Az életrajz Kálmány Lajos munfcál-isiágámak tárgyi ismertetése, haladó, 
meg nem .alkuvó magatartásának megrajzolása után alaposain tárgyalja 
Kálmány jelentőségét ,a m'agyar néprajzira tatás .történetében. Rámutat a r r a , 
hogy.mancsaik a népköltlészet-kutatás helyes módszerének kialakításában volt 
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nagy szerepe, hamiem a nóprajzkutatás elvii kérdéseinek megoldásában is út" 
törő vo'llt. Szövegközlésoinek hiielesisiége egyik legfontosabb újítási a magyar 
fioilklórisztika történetében. Rámutat az életrajz Kálmány munkásságának 
nagy hiányosságára js, arra , ' hogy különben széleskörű gyűjtő munkája nem 
terjed ki a dáliamkratutásiiia. Kálmámy elvileg látta a daÓlam-gj-ííjlés fontos-
ságát, de részt}'1,n az, hngy ő magia nem tudóit kottázni. — nem volt zenei 
hallása — majd az, hogy fonográfra sem tudott szeri tenni, megakadályozik! 
abban, hioigy rendkívül gazdag dalgyűjtését a népdiattok' dallamaival is ki-
egészíthesse. 

Végezstül, már n'ftm az éifetrajz-ítanulmány ismertetéseként, de mégis 
idetartozóan föl kell említeni egy kérdésit. A Szovjetunióból, a népi demo-
kráciákból itt j á r t népi együttesek, a Migyar Állami Népi Együttes szerep" 
léseinek hatására Szegeden is megindult a népi együttesek szervezése. 
Eddig egyetlen próbálkozástól eltekintve, miines nijjoma ' annak, hogy népi 
együtteseink felhasználnák munkájukban Kálmány _ Lajos több évtiz-des 
munkásságának hozzáférhető eredményét: eddig kiadott . g y ű j t é e i t . Kál-
mány gyűjtései kimeríthetetlen forrást jelentenek népi együtteseink szá-
mára. Jól megszervezett kiegésizítő-gyűjlllőnrankáyal a Szegeden ós a Dél-Al-
földön dolgozó folkloristák és kultúrmunkások Kálmány vzövrgag közlései-
nek dallamait még sok esetben felkutathatják. Néprajzkutatóinknak és 
népi együtteseinknek ez -a nép hagyomány okát felelevenítő és< ú j tartlJom-
mail eltöltő munkája méltó lenn© a tá j nagy néprajztudósának emlékéhez. 

Szabolcsi Gábor 

T U K ö R 

A drámai konfliktus kérdése 
a szovjet drámairodalomban 

Zaleszkij szovjet kritikusi ixitta „A színikritika néhány kérdése" eímű-
ciikkében, hogy: „Szükség van olyan koimoly elméleti munkákra, amelyeik a 
színműirodalmunkban fellelhető ú j konfliktusok jellegével ós természetiével, 

-a. t ipikus jellemek ábrázolásának a kérdésévél és a szocialista realizmus sa-
játságaival foglalkozik." 

A drámai konfliktusok kérdése élénken foglalkoztatja a szovjet drama-
turgiát és a magyar dramaturgiának is egyik Ingfonjtoaaibb feladata^ hogy 
fejlődő, iszoei'alista drámairodalmunk számára elvileg tisztázza, felhívja a 
figyelmet azokra a ¡konfliktusokra, amelyek ú j élle/tiink valóságos ábrázolá-
sának [megfelelően ú j drámáink a lap jává kell, ¡hogy legyenek. 

Révai József elvtárs mondotta a Színház éö Filmművészeti 'Szövetség 
Kongresszusán: „Az ú j élet építése tele van (konfliktusokkal, ,az élet tel© van 
olyan .'emberekkel, akik küzdenek az ú jé r t és győznek aiz ú jé r t való küzdelem 
közben. Az ú j életanyagnak a. drámaisága nemcsak a kapitalizmus ési a szo-
cializmus összecsapásából, küzdelméből adódik, hanem adódik a szocializmus 
felépítéséből magából i a Ezen a talajon lertt naggyá, példaképünkké a s z o v -
jet dráma." 

Szocialista realista drámánkért folytatott harcunk csisk akkor Itehot 
eredményes, ha kellően merítünk a szovjet drámaírás' kifogyhatat lan tár-
házából, ha megvizsgáljuk úttörő ós korszakalkotó eredményeit, a szovjet 
dráma minőségileg ú j ikonflikiushasználatát, és megfigyeléseinket hasznosit-
juk ,a mi kcinfliktnshaisználatunkban, hogy valóban éiőek, drámaiak legye-
nek konfliktusaink. 
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