
gényírót, a reneszánsz embert, Földesi Ferenc, a Bethlen Gimnázium jelenlegi igazga-
tó ja pedig a pedagógiai örökségét. A városi könyvtár névadásáról szóló oklevél átadása 
után bronz mellszobráról hullt le a lepel a könyvtár előtti parkban. Tóth Valéria 
alkotása, a negyvenes évei elején levő fiatal férfi alacsony márványoszlopról, ember-
közelből néz ránk; a tiszta homlokú, nyugodt arc szelíd derűvel tekint a könyvtárba 
é r k e z ő k r e . . . . Amikor az ő szellemében való munkálkodást vállaltuk, szavaira gon-
doltunk: „Ez a mély műveltségű város jó lenne iskolavárosnak. Ha nem teremthe-
tünk központot ebből a városból, csináljunk hát tégelyt, melyben a múl t legjava lép 
reakcióba az ú j idők szellemével." 

Kőszegfalvi Ferenc 

Népművészeti tanácskozások Kaposvárott és Szekszárdon 

Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye 1970 óta minden ősszel közös Dél-dunán-
túli Népművészeti Het-et rendez, évente változó tárgyú tudományos tanácskozással, 
más-más megyeszékhelyen. A következőkben a két utóbbi összejövetelről adunk szá-
mot. 

Kaposvárott (1974. X. 10—11.) Erdélyi Zsuzsa: Hegyet hágék, lőtőt lépék c. ki-
adványa s a mögötte álló hatalmas ráolvasó- és imagyűjtése, majd Együd Árpád so-
mogyi szövegfolklórkutatása került megvitatásra. Erdélyi Zsuzsa gyűj tőmunkájának 
somogyi kezdetéről, országos kibontakozásáról és további terveiről számolt be, eredeti 
hangfelvételeket mutatot t be, végül megköszönte a Somogy megyei Tanácsnak, a 
Megyei Levéltárnak és vezetőjének, dr. Kanyar József kandidátusnak a könyv kiadá-
sát. (A Hegyet hágék, lőtőt lépék a Somogyi Almanach 19—21. számaként látott nap-
világot ezer példányban. A könyv — példásan szép kiállításban — azóta már a Mag-
vető Könyvkiadónál is megjelent.) Az archaikus népi imák és ráolvasások nyelvi, köl-
tői, irodalomtörténeti, néprajzi, pszichológiai és zenetudományi jelentőségét Bárczy 
Géza, Bán Imre, Katona Imre, Murányi Mihály és Olsvai Imre méltatták. 

Együd Árpád áttekintést adott a népköltészet minden elérhető ágára kiterjedő 
somogyi gyűjtőmunkájáról . Magánerejű gyűjtőfáradozásainak két évtizede után (mag-
netofont és filmfelvevőt is saját pénzén vett 1959-ben), néhány éve főhivatású mú-
zeumi kutatóként végezheti feltáró munkájá t . Anyaga kb. 3000 népköltészeti egység, 
zömében magnószalagon. Beszámolóját részint felvételekkel, részint személyesen be-
hozott énekes és imamondó népi előadókkal, adatközlőivel illusztrálta. Különösen 
nagy tetszést és elismerést arat tak a Ló farkához kötött lány (Bodor Katalina, Rá-
kóci kis úrfi) mai változatainak előadói.2 Együd Árpád beszámolóját többek között 
Katona Imre, Király Lajos, Andrásfalvy Bertalan és Olsvai Imre egészítette ki. Jogos 
észrevétel és aggodalom is hangot kapott Király és Andrásfalvy szavaiban. Király 
Lajos Vikár Bélát állította követendő példának a folklórszövegek nyelvjárási hűségű 
lejegyzésében és közreadásában. Ehhez viszonyítva vizsgálta meg Balassa Iván, Pena-
vin Olga, Kallós Zoltán és S. Dobos Ilona mostanában megjelent munkáit, ma jd rátért 
Erdélyi Zsuzsa könyvének és Együd Árpád korábbi kisebb közleményeinek bírálatára 

Andrásfalvy Bertalan elnöki záró szavaiban sokunk fá jó hiányát tet te szóvá: azt, 
hogy ez a kétnapos ülés — szemben a korábbi évekével és szemben az eredeti, 1970-es 
célkitűzéssel — csak a kutatásról és tudományos kiadásról tanácskozott és nem foglal-
koztunk a népköltészet közművelődési, pedagógiai, művészeti alkalmazásának, fel-
használásának helyzetével és feladataival. Arra is komolyan figyelmeztetett András-
falvy, hogy sietni kell a módszeres, sok szempontú gyűjtőmunkával, mer t az életfor-
ma gyors változása meggyorsítja a néphagyomány pusztulását. Éppen Együd bemuta-
tott példái bizonyítják, hogy a harminc-negyven éve még archaikus stílusban énekelt 
bal ladák ma már csak egyénieskedő, modoros hangvétellel és töredékes változatok-
ban kerülnek elő. Képezni kell a gyűjtőket is, mert nem elég a lelkesedés, meg a 
magnetofon. Ez csak a felszíni réteg megtalálásához elegendő. A mélyebben fekvő, 
feledésbe merülő értékeket csak tanult, módszeres kutatók érhetik el. 

Együd Árpád népköltészeti válogatása Olsvai Imre népzenei fejezeteivel kiegé-
szítve a Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásában — mint Somogy Népraj-
za 1. kötete — 1975. karácsonyán hagyta el a nyomdát ezer példányban. A hozzá 
tartozó hangzó melléklet (két kislemez) pedig 1976. tavaszán készült el. 

?Ld . H o n i s m e r e t i H í r a d ó 1974. 2. s z á m 42—46. o l d . 
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Szekszárdon (1975. X. 24—25.) népviseleti tanácskozás volt. Fél Edit a magyar 
népviseletkutatásról és feladatairól szólva kevesellte az eddigi erőfeszítéseket és ered-
ményeket : nem foglalkoznak elegen a témával, s a kevés kutató is csak részterület-
ként műveli azt, pedig a viseletkutatás jóval többet érdemelne. Majd diaképeken is-
mertet te egy kalotaszegi asszony tel jes ruhatárát, öltözködési rendjét , a különböző 
ruhadarabok funkcióit . Andrásfalvy Bertalan a dél-dunántúli magyar, német és dél-
szláv népviselet néhány kérdéséről beszélt. A rendelkezésre álló anyag a lapján érde-
kes jelenségeket állapított meg, például a gyári és a házi készítésű anyagok területi, 
vallási és nemzetiségi megoszlását századunk első évtizedeiben; az antropológiai ideál 
kihangsúlyozását a kontyformákban és főkötőviseletben; a ruházkodási hatások és át-
alakulások párhuzamait más hatásokkal és változásokkal. Felhívta a figyelmet, hogy 
mind a századeleji fényképeken, mind a múltszázadi rajzokon és festményeken többé-
kevésbé az akkori legmodernebb, gazdagok által fe lkapott divatot örökítették meg. 
Később feltűnik a „magyar ruha" hatása és az archaizáló-idealizáló szándék. Hasonló 
idealizáló haj lam mutatkozik napja inkban jónéhány népi együttes, néptánccsoport, 
népdalkör színpadi viseletében. Mind a valóság hűbb megismeréséhez, mind pedig 
annak hitelesebb újjáélesztéséhez igen elmélyült kuta tás t kell folytatni Dél-dunántúl 
területén. 

Gondos részvizsgálatokról számolt be G. Vámos Mária (A szakályi női viselet ala-
kulása az 1880-as évektől a második világháborúig); Ödor János (A sióagárdi női vi-
selet alakulása); Sáfrány Zsuzsa (Gyermekhordozó kendők Baranyában); Lantos Mik-
lósné (Adatok a mecseknádasdi női fejrevaló- és hajviselethez); Balogh Jánosné írás-
ban küldte el népi ékszerekről szóló előadását; Matusek László (Népi hímzések az 
átai ingeken és szoknyákon). Végül Szabadi Mihály a népviseletek színpadi felhasz-
nálásáról, ennek néprajzi és esztétikai kérdéseiről szólt. A beszámolókban ismertetett 
viseleteket, viseletdarabokat vagy kiállításszerűen, vagy ezekbe öltözött élő személyek-
kel mutat ták be. Betegsége miatt nem tarthatta meg előadását H. Kerecsényi Edit 
(Divatáramlatok a zalai viseletben) és Knézy Judit (A vászon szerepe a somogyi ru-
házkodásban). A Tolna megyei Tanács tervezett kiadványában az elhangzottak mel-
lett ez a két előadás is meg fog jelenni. 

Olsvai Imre 

Dabas környékének természeti értékei 

Kevés területe van az országnak, ahol az emberi természetátalakító tevékenység 
ellenére olyan gazdag élővilág maradt fenn, mint éppen Dabas környékén. Növény-
és rovarri tkaságaink híre messze tú l ju to t t az ország határán, ideje hát, hogy lakói is 
megismerkedjenek környékük természeti értékeivel, segítsenek azok megőrzésében. 

Dabas m a j d n e m sík, szelíden hullámos alföldi t á jon terül el. A szántóföldek kö-
zött lépten-nyomon megtaláljuk az ősi növényvilág kisebb-nagyobb folt jait , a sík vidé-
ken és a mélyedésekben a mocsárréteket és az égerlápokat, a dombhátakon a homok-
pusztai vegetációt. Európai viszonylatban is egyedülálló a természetvédelmi terület 
növényvilága. A terület a tehenészettől nyugatra, a Kunpeszérre vezető út jobb oldalán 
levő égerest és az azt körülvevő réteket foglalja magába. Különleges növénytársulá-
sairól egy NDK-beli professzor í r t doktori disszertációt. Érdekes az égerláp növény-
zete is. Sok hegyvidéki növényfaj tenyészik a hűvös erdőaljban (fürtös salamonpecsét, 
farkasszőlő), meg jellegzetes láperdei növények (tőzegpáfrány, békaliliom). De az igazi 
ri tkaságokat a láperdőt övező réteken találjuk. Az eper gyöngyike kék virágai május 
elején, a kosborok és az Íriszek pedig május közepétől júliusig nyílnak. A kosborok a 
írópusi orchideák hazai rokonai és 4—5 f a j kivételével bizony nem gyakoriak. A da-
6asi lápréten pedig egészen kis területen 15 fa j nyílik csaknem egyszerre. Ilyen hely 
egész Európában kevés van. Szép számmal kerültek elő innen az egyébként igen ritka 
Áosbor-hibridek, keverékfaj ták is. A legszebb, legri tkább hazai orchideák, a bangók 5 
Zaja közül 3 megtalálható Dabason. Európai viszonylatban is értékes a szarvasbangó, 
«melynek itt kb. 50 példánya él. Nem virágzik minden évben, ezért nem tudjuk, hogy 
másik két lelőhelyén, Kunpeszéren és Pécs mellett megvan-e még, vagy már kipusz-
tult. Nyugat-Európából is jönnek ide botanikusok, hogy megnézzék, lefényképezzék 
ezt a csodaszép, rovarutánzó virágot. Közeli rokona, a légybangó se sokkal gyakoribb, 
itt azonban többszázas telepei is vannak. Egy-egy helyen sokszor évekig, évtizedekig 
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