
a behúzásokat és a versszakokat tekintve szokatlan dallamra utal, s a párbeszéd-jelölések, a stílus és a 
téma mellett ezzel egyértelművé válik, hogy nem népdalról, hanem közköltészeti jellegű dalról van szó. 
A gyűjtés harminchét feltehetően közköltészeti eredetű dalt tartalmaz. Ezek legtöbbször a szóhasznála-
tukról ismerhetők fel, a 18. század, illetve a 19. század eleje irodalmának kifejezései fordulnak elő ben-
nük, olykor megváltozva, szokatlan használattal. Ugyanazokat az érzelmeket, melyeket a népdalok 
egyszerűbb kifejezésekkel fejez ki, a közköltészetben fennköltebbek, kicsit avíttabb szavak ábrázolják: 
száj helyett ajak, szívem helyett szüm, életem helyett éltem, eped, álnok, unszol, érzet, kebel, megköve-
tés, az egekhez való fohász. 

A gyűjteményben a 37. számú. Száraz fűre deres harmat hulladoz kezdetű dal eredetileg egy 
Czuczor Gergely vers (Szeretőmhöz menetel), de az idők során valóban népdallá vált abból a szem-
pontból, ahogy akkor értelmezték ezt a fogalmat: a nép énekelte. Ebben a versben Czuczor viszonylag 
szerencsésen ötvözte a népdalok képi világát, szimbólumrendszerét, felépítését, s e mellé a dal valahol 
valakitől kapott egy dallamot, illetve a dalban szereplő eredeti folyó, a Duna aktualizálódott: Tiszává 
vált Szeged környékén. 

Az ismert 19. századi költők közül a következők versei fordulnak elő a gyűjtésben: Berzsenyi Dáni-
el, Csokonai Vitéz Mihály, Czuczor Gergely, Dukay Takách Judit, Kisfaludy Károly, Petőfi Sándor. Az 
ő verseikkel együtt negyvenöt dalt lehet besorolni a műdalok közé. 

A gyűjtésnek kicsit kevesebb, mint a fele, összesen negyvenkettő az, amelyről biztosan megállapít-
hatjuk, hogy mai értelemben véve, részben vagy egészben népdal-e. E népdalok fajtái: virágének, haj-
nalének, katonadal, pásztordal, dudanóta, bordal, tréfás dal, szerelmi dal A gyűjtemény másik felét a 
fent említett költőktől átvett dalok, ismeretlen eredetű műdalok, diákdalok és közköltészeti énekek te-
szik ki. Ha összeszámolná valaki, hogy hányféle dal van, hányat soroltunk népdalnak, müdalnak, köz-
költészetnek, jóval több jönne ki száznégynél az oralitás szabadon variáló jellemzői miatt, de ez is csak 
a műfajok összetettségét bizonyítja. 

Tóth János népdalgyűjtése egy a sok korabeli, a még ki nem alakult népdalfelfogásnak megfelelően 
heterogén tartalmú összeállítás közül, de nagyon sok tanulsággal szolgál a folklorizálódás jelenségének 
tanulmányozásához, vagy akár Erdélyi János népdalkezelési metódusának illusztrálásához is. A nép-
dalok változandóságának, a műdalok alakulási folyamatának és a műfajok elválaszthatatlan keveredé-
sének megfigyelése alkalmat nyújt arra, hogy rácsodálkozzunk a népköltészet befogadó és alakító gaz-
dagságára és hogy megállapítsuk: felállíthatunk kategóriákat, melyekkel a mai tudásunkkal besoroljuk 
és elemezzük a magyar költészet bőségének termékeit, de talán többet ér csupán gyönyörködni bennük, 
mint addig elemezni, míg elveszünk a részletekben. 

Stenszky Cecília 

Képek a hevesi KALOT és KALÁSZ 
történetéből 

A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) 1936-ban alakult meg. 
Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm jezsuita szerzetesek vezetésével vált kiemelkedő jelentőségű mozgalom-
má. Összefogta a parasztfiatalokat, közülük a legtehetségesebbeket a népfőiskolákon gazdaság- és falu-
vezetésre készítette fel, valamint valláserkölcsi alapon élő és gondolkodó ifjakat kívánt nevelni. A má-
sodik világháború idején már 3500 helyi szervezete és mintegy félmillió tagja volt. Az egyes szerveze-
tek élén a helyi katolikus plébános állt.1 

A Hevesi Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet - a levéltári adatok szerint - 1938. október 10-én 
alakult meg, amit a Belügyminisztérium a következő évben hagyott jóvá.2 Az egyesületnek fennállása 
első esztendejében 50-60 tagja volt.3 Az egylet vasár- és ünnepnapokon kultúrdélutánokat, nyaranként 
agrárifjúsági napot és aratási hálaünnepet rendezett. A kultúrdélutánokon népszínmüveket adtak elő a 
helyi műkedvelők, valamint dalokat, szavalatokat, ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak és népi 
táncban gyönyörködhettek az egyesület rendezvényeire látogatók. A fiatalok sikerrel mutatták be vitéz 
Pölöskei János: Férjhez megy a bíró lánya című négy felvonásos színművét,4 Móricz Zsigmond vígjáté-

1 Bán Péter (szerk.): Magyar történelmi fogalomgyűjtemény. Eger, 1980. 545-546. 
: Heves Megyei Levéltár IV-414/13. 
3 Morvái Benedek hevesi lakos, egykori KALOT vezető elbeszélése alapján. 

Vö. Fényesen sikerült a hevesi KALOT farsangi színielőadása. Heves és Vidéke, 1942. febr. 8. 2-3 . 
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A Gyöngyösbokréta szereplői 1946 tavaszán 

kát, a Sári bírót,5 a Minden jó, ha a vége jó című három felvonásos vidám színdarabot,6 Kő Benedek 
énekes népszínmüvét, a Kláricát,7 valamint a Balatoni vihar, a Tépett rózsa és a Bors István című dara-
bokat.8 1944 tavaszán különösen nagy sikert aratott Szigeti József háromfel vonásos színmüve: A vén 
bakancsos és fia, a huszár.9 1946-ban igen tetszett a hevesi közönségnek a Gyöngyösbokréta című szín-
darab. amelynek főszereplője az 1930-as években Amerikába kivándorolt magyar volt, és amikor haza-
tért, a tengerentúlra csábította az itthoniakat.10 

Az aratási hálaünnepei 1923 augusztusától minden évben megrendezték Hevesen, az aratás révén 
nyert mindennapi kenyér égi ajándékaként. Ezt a hagyományt a KÁLÓT is őrizte." Az évente megren-
dezett agrárifjúsági napokon a katolikus agrárifjak ünnepélyes keretek között szerepeltek a közönség 
előtt. Heves és környéke fiataljai számára a legemlékezetesebb napot 1941 . június 8-án Boconádon ren-
dezték, ahol megjelent és beszédet mondott Kerkai Jenő, a Kalot országos testületének alapítója. Ezen a 
napon Heves, Erdőtelek, Tarnaméra, Zaránk, Erk, Tarnaörs és a vendéglátó boconádi földműves ifjak 
tartottak összejövetelt. Különös érdeklődéssel fogadták a KALOT alapítójának megjelenését. „Célunk 
abban összpontosul, hogy mosolygóbb magyarok járjanak-keljenek ezen a magyar földön, és ha ez 
megvan, nyomában fellépjen majd az Istenhez ragaszkodó magyar is" - mondta Kerkai Jenő.12 

A Katolikus Agrár Leányok Általános Szövetsége (KALÁSZ) 1937-ben alakult. Laczenbacher Rita 
vezetésével vált kiemelkedő jelentőségű mozgalommá. Alapszabályait a kormányhatóságok 1939-ben 
hagyták jóvá. A KALÁSZ az elemi iskolából kimaradt, falun dolgozó leányokkal foglalkozott.13 Célja 
az volt, hogy „hitükben erős, erkölcsükben tiszta, nemzeti érzésükben öntudatos és gazdaságilag kép-
zett családanyákat neveljenek a falu fiatal leányaiból".14 Ezt a célt fejezte ki Sík Sándornak, a neves 

5 Morvái Benedek közlése. 
6 Heves és Vidéke 1942. okt. 11.3. 
1 A hevesi Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet műkedvelőinek előadása. Heves és Vidéke, 1943. febr. 7. 2. 
8 Morvái Benedek közlése szerint. 
q Dr. Vánvi Ferenc (szerk.): Magyar irodalmi lexikon. A Studium kiadása alapján a Kassák Kiadó (reprint) Bp.. 

1993. 86. 
10 Morvái Benedek közlése. 
" Aratási hálaünnep Hevesen. Heves és Vidéke, 1943. aug. 15. 1-2. 
12 Mosolygóbb magyart akarunk mondta Páter Kerkai Jenő a Kalot alapítója a boconádi Agrárifjúsági napon. 

Heves és Vidéke, 1941. jún. 15. 1. 
13 Gergely Jenö\ A politikai katolicizmus Magyarországon (1890-1950). Kossuth, Bp., 1977. 217. 
14 Tulipántos Láda, 1943. febr. I. I. 
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A hevesi KALASZ-lányok 1947-ben (a harmadik sorban középen Medve János plébános) 

papköltőnek jeligéül választott gondolata is: „Szemünk az égre bízva néz, / testvérkezet szorít a kéz. /A 
múlt sugall szent őserőt. / Építsünk rajta szebb jövőtV'15 A KALÁSZ-ban 1939-ben 800, 1940-ben 950 
helyi szervezetben mintegy 25 ezer tag tevékenykedett. Egy év múlva 1200 katolikus tanító és női veze-
tő irányított 60 ezer, elemi iskolából kimaradt falusi leányt.16 

A Hevesi Katolikus Agrár Leányok Altalános Szövetsége 1941. szeptember 3-án alakult meg.17 Az 
egyesületnek fennállása első esztendejében 60 tagja volt. l s A lányok vasárnap délutánonként, litánia 
után rendezett kultúrdélutánokon színdarabokat adtak elő, valamint népdalokban,játékokban, népi tán-
cokban, szavalatokban és ismeretterjesztő előadásokban vettek részt. A fiatalok 1942 december végén 
„A honvédek karácsonya" jegyében rendezett előadáson nagy sikerrel mutatták be Erdélyi Mihály: Sár-
gapitykés közlegény című három felvonásos operettjét. A rendezvény bevételéből vásárolt szeretetcso-
magokat elküldték a fronton harcoló hevesi katonáknak.19 

A következő év pünkösdjén a KALÁSZ a nőegylettel együtt rendezte a „Mária koszorúja" című há-
rom felvonásos vallásos színdarabot.20 A hevesi KALÁSZ 1944-ben felvette IV. Béla király szent életű 
lányának, Margitnak a nevét, akit XII. Pius pápa ebben az évben avatott szentté. Névadójuk tiszteletére 
1944. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén játszották el Nagy Ilona: Muhi virága cí-
mű, Szent Margitról szóló négyfelvonásos színdarabját.21 A leányok a KALÁSZ-ban ismerkedtek meg 
Bartók Béla és Kodály Zoltán müveivel. Az ismeretterjesztő előadásokon az irodalmon kívül illemtani 
és higiéniai kérdésekről is halottak.22 A KALÁSZ vallásos jellegű közösség volt, ezért összejövetelük 
alkalmával a jelige eléneklése után - mivel háború volt - imádkoztak a békéért. Ugyanezt tették a lelki-
gyakorlatokon is.23 1945 után gyűjtést rendeztek az árva gyermekek megsegítésére.24 A hevesi KA-
LÁSZ 1948-ban szűnt meg. így mindössze hét esztendeig működött, mégis úgy hisszük, hogy figye-
lemre méltó színfoltja volt Heves község kulturális életének. 

Vörös Dezső 

15 Dr. Bessenyei Sándorné: KALÁSZ. Heves és Vidéke, 1941. dec. 21.1. 
16 Gergely i.m. 217. 
17 Gál Jánosné Juhász Julianna hevesi lakos, egykori KALÁSZ-tag szíves szóbeli közlése. 
18 Dr. Bessenyeiné i. m. 
19 Heves és Vidéke, 1943. jan. 3. 3. 
211 Gál Jánosné szíves közlése. 
21 Heves és Vidéke, 1944. febr. 13. 2. 
22 Németh Magdolna budapesti lakos, egykori hevesi gazdasági iskolai tanárnő. KALÁSZ-vezető szíves írásbeli 

közlése. 
23 Gál Jánosné közlése. 
24 Németh Magdolna írásbeli közlése. 
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