
kiállítótermeknek foghatjuk fel, mint paraszti szobáknak, de a tárgyak eredetiségén ez nem változtat. 
Nagyon emeli a múzeum látogatottságát, hogy idó'szaki kiállításokat is rendeznek pl.: népviseleti 
darabokból, használati eszközökből. A falumúzeum létrehozásában és gondozásában Molnár Lajos és 
Molnár Lajosné pedagógus-házaspár végzi a legáldozatosabb munkát. A múzeum közművelődési szerepet is 
betölt. 

A bdnki tájház fekvése a legelőnyösebb az összes szlovák tájház között . Idegenforgalmi szempontból 
nagyon népszerű Bánk főutcáján, a több ezernyi turistát vonzó tó közvetlen közelében található az 
1880-ban épült, palóc stílusú parasztház. A ház berendezése nemcsak a bánki szlovákok századforduló 
körüli életét mutatja be, hanem a környező szlovákság tárgyi kultúráját is érzékelteti. A legvonzóbbak a 
gazdagon díszített házi textíliák és a gondosan hímzett népviseleti darabok. A tájház fenntartó szerve a 
Balassagyarmati Palóc Múzeum. Zólyomi József, a múzeum igazgatója a Múzeumi Mozaik 1981. márciusi 
számában írt tájékoztatót a tájház látogatóinak. Nagyon hasznos lenne, ha a helyszínen is lehetne kapni 
kétnyelvű ismertetőfüzetet, hiszen nagyon sok szlovák is meglátogatja a községet. 

Kisnánún a várrom tövében helyezkedik el az 1880-1900 között épített, ma tájháznak berendezett 
paraszti épület. Itt helyezték el a helybeli szlovák nemzetiség tárgyi kultúrájának emlékeit a községi 
tanács, az egri Dobó István Múzeum és az Országos Műemléki Felügyelőség közös erőfeszítésének 
eredményeként. Külön ismertetőfüzetet nem adtak ki, mivelhogy a Heves Megyei Kiállítóhelyek 
sorozatban a szlovák tájház is helyet kapott . Jelenleg a községben - a tanácselnök tájokoztatása alapján -
folyamatban van egy másik népi építészeti emlék felújítása. Az épületet közművelődési célokra 
(honismereti szakkör, népdalkórus stb.) kívánják felhasználni, de jelenleg még nem megoldott az épület 
berendezésének anyagi fedezete. 

Említet tük, hogy Komlóska lakosságát is a szlovák nemzetiséghez tartozónak tekintjük. A környező 
magyar és szlovák falvak lakosságától nyelvében és hagyományaiban eltérő Komlóskán a népi kultúra 
archaikus, az Északkeleti-Kárpátok kultúrájával rokon elemét találjuk- meg ma is. A komlóskai tájház 
a hagyományos népéletnek egy oldalát, az építkezésnek, a lakáskultúrának a 19 -20 . század fordulójára, 
illetve a 20. század első harmadára jellemző emlékeit mutatja be. Létrehozásában a Miskolci Herman Ottó 
Múzeum, az Erdőhorváti Közös Községi Tanács és az Országos Műemléki Felügyelőség tevénykedett. 

Füzéren hosszas huzavona után végre sikerült a helyi társadalmi szerveknek megszerezni a ház 
tukydonjogát és 1982. május 1-én átadták a vár tövében elhelyezett parasztházban a falumúzeumot. A 
tájház rendbe hozását helyi aktivisták végezték társadalmi munkában. Berendezését a már meglelő helyi 
történeti anyagból oldották meg. 

Felmérésünk és az elmondottak bizonyítják, hogy mind a tíz tájház híven tükrözi a helység néprajzi, 
népművészeti képét, főleg középparaszti szinten. Több helyen találkozhatunk olyan törekvéssel is, hogy a 
tájház berendezését aktualizálják a családi, naptári ünnepek alkalmára. Ujabban a közművelődés is helyet 
kap itt, eredeti környezetben idézik fel az elődök népszokásait: fonót , tollfosztót, betlehemes játékot stb. 

A jövőt illetően sok probléma merült fel. Mert esetenként, ha el is készül egy tájház, a fenntartással 
gondok szoktak lenni, főleg anyagi eszközök hiányában. A másik elképzelés szerint viszont arra kellene 
törekedni, hogy az arra érdemes népi építészeti emlékeket védetté nyilvánítsák és meghagyják eredeti 
funkciójukban; a tárgyi kultúra emlékeit pedig a területenként kijelölt nemzetiségi bázismúzeumokban 
helyezzék el. Ezzel a megoldással a helyiek általában nem értenek egyet, és néhol saját erőből is megoldják 
a kérdést vagy az OMF segítségét kérik. Még olyan esetről is hallottunk, ahol a megyei KISZ-bizottság is 
segített a tájház létrehozásában. 

Az említett népi műemlékek nagy figyelmet érdemelnek az ismeretterjesztés szempontjából is, 
szerepük felbecsülhetetlen, önmaguk szemléltetik egy kor életformáját. A hazai szlovák nemzetiség 
számára pedig a múltat jelentik e tájházak, a rég meghalt ősök emlékét. 

Tóth Emília 

Sebestyén Gyula-
emlékérmesek 

A neves tudós, messze tekintő tudománypolitikus és nagyhatású gyűjtésszervező, Sebestyén Gyula 
(1864 -1946) ' nevével fémjelzett emlékérmet a Magyar Néprajzi Társaság első ízben 1966-ban ítélte oda 
azoknak a kiváló önkéntes gyűjtőknek, akik az országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatokon, 
valamint szakkörvezetői tevékenységükkel több éven keresztül kiemelkedő eredményt értek el. Mozgal-
munk e jeles munkásai hatékonyan hozzájárultak szűkebb hazájuk, gyűjtőterületük népéletének, 
néphagyományának feltárásához, s példamutató tudomány segítő és közművelődési tevékenységükkel 
élenjártak a Honismereti mozgalom értékmentő, értékterjesztő, közösségépítő, közéleti tevékenységre 
buzdító munkájának az utóbbi évtizedekben végbement kibontakoztatásában is. 
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Sok, maradandó értékű kéziratos gyűjtés, szakszerű, sok esetben hiánypótló közlemény, önálló 
tanulmány, könyv, valamint általuk létrehozott gazdag anyagú muzeális gyűjtemény, nem utolsósorban 
pedig sok, tőlük maradandó indíttatást kapott szakköri tag tanúskodik erről. 

Az emlékéremben testet öltő erkölcsi elismerés eddigi birtokosai belső megelégedéssel gondolhatnak 
arra, hogy tevékeny részesei, előrevivői lehettek a gyűjtőmozgalom egy olyan korszakának, amikor az 
átalakulóban-eltűnőben levő hagyományos népi életmód és műveltség jelenségeit, értékeit még viszonyla-
gos épségben fel lehetett kutatni, meg lehetett örökíteni, s amikor a honismeret nagy jelentőségű 
közművelődési mozgalma szélesebb alapokon kibontakozott. A jó ügy szolgálatának öntudatával, kedve-
zőtlen körülmények közöt t is kitartóan végzett, áldozatos munkájuk példát mutat mozgalmunk újabb 
nemzedékének. 

Az általában kétévenként, az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtők országos találkozóin kiadásra 
kerülő emlékérmet eddig harmincötén kapták meg.2 A most bemutatottak a Hódmezővásárhelyt, 
1981-ben megrendezett, X. Országos Gyűjtőtalálkozó ünnepélyes megnyitóülésén vették át kitünte-
tésüket. 

M. P. 

Bosnyák Sándor könyvtáros, népművelő, Budapest. Több mint két évtizedes gyűjtőmúlt áll mögötte. 
Úttörő jelentőségűek a bányászfolklórral foglalkozó gyűjtései és publikációi. Rendkívüli kitartással és 
elmélyedéssel tárta fel a bukovinai és moldvai magyarság néphitének a hazatelepedettek által megőrzött 
ősi emlékeit. E tárgyra vonatkozó gazdag gyűjtései, a készülő új Magyarság Néprajza előmunkálataként 
megjelentek a Folklór Archívum c. kiadványsorozat 6., 12. és 14. számában. (A bukovinai magyarok 
hitvilága. Bp., 1977. - A moldvai magyarok hitvilága. Bp., 1980, A gyímesvölgyi magyarok hitvilága. Bp., 
1982.) Számos alkalommal publikált egyéb gyűjtéseiből is folyóiratokban és múzeumi évkönyvekben. 

1 Vö. Diószegi Vilmos: Sebestyén Gyula. A múlt magyar tudósai. Budapest, 1972. 

J V ö . M. P.: A Sebestyén Gyula-emlékérem kitüntetettjei. Honismereti Híradó, 1974. 1. sz. 4 8 - 4 9 . 
oldal. 
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Hídvégi Lajos Koppány János 

Dedinszky Gyula ny. evangélikus lelkész, Békéscsaba. A legrégibb önkéntes gyűjtők közé tartozik. 
Korábbi pályamunkái mellett az utóbbi tíz évben öt pályamüve nyert országos díjat. Főként a békéscsabai 
és a környékbeli tanyákon élő szlovákok néphagyományát kutatja. Úttörő munkát végzett a békési 
szlovák népcsoport olvasási kultúrájának vizsgálatával. Kiemelkedő történeti néprajzi feldolgozása foglal-
kozik a XVIII. századi jobbágyvégrendeletekkel és adásvételi szerződésekkel. Igen értékes Zahorán 
Györgygyei közösen készített Munkaszervezés és munka című díjnyertes pályaműve. A Csabai kolbász és a 
Tanyai kisszótár című pályamunkái is országos díjat nyertek. Gyűjtéseiből folyóiratokban magyar és 
szlovák nyelven többször publikált. 

Hídvégi Lajos ny. tanár, Cegléd. Cegléd múltjának, irodalmi hagyományainak egyik legjobb ismerője, 
szóban és írásban egyaránt fáradhatatlan népszerűsítője. Főképp az egykori mezőváros parasztságának 
népéletével, település- és művelődéstörténetével, szabadságharcos-hagyományaival foglalkozik. Hézagpót-
lóak a ceglédi puszták településtörténetéről, valamint a ceglédi parasztság ma már meg nem örökíthető, 
hiedelemmondáiról szóló díjnyertes pályamunkái. A Honismeretben számos közleménye jelent meg. 
Néprajzi-helytörténeti vonatkozású korábbi cikkeiből ad válogatást a Ceglédi históriák (Cegléd, 1981., 63. 
old.) című kiadvány. 

Koppány János evangélikus lelkész, Tótkomlós. Negyedszázad óta több témakörben folytatott igen 
eredményes gyűjtőtevékenységet, így a tanyai gazdálkodás, a népszokások, a vallásos élet tárgykörében. 
Behatóan foglalkozott a földrajzi és személynevek, valamint a hagyományos népi mértékegységek 
témájával. Tárgygyűjtéseivel sikeresen segítette a múzeumok népibútor-gyűjteményeinek gazdagítását. 
Magángyűjteménye, melynek legszebb darabjai a Néprajzi Múzeumban rendezett kamarakiállításon is 
láthatóak voltak, rendkívül gazdag: ezernél több, ma már megszerezhetetlen, muzeális értékű néprajzi 
tárgyat foglal magába. A vegyes lakosságú vidékek tárgyi kultúrájának megismeréséhez bő anyagot 
szolgáltató gyűjteménye legújabban köztulajdonba került. 

Makra Sándor tanár, ref. lelkész, Budapest. 
Az országos gyűjtőpályázatok megindulása (1952) óta részt vesz a gyűjtőmozgalomban. Görbedi István 

meséi, Kisújszállási népmesék és anekdoták, Kisújszállás népe című díjnyertes pályamunkái mind hű szö-
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veglejegyzésükkel, mind a mesék és a mesélés szere-
pére vonatkozó megfigyeléseikkel értékes anyagot 
tartalmaznak. Hasonlóképpen forrásértékű A zsám-
béki barokk" temetők című, gazdagon illusztrált 
pályamunkája. A mesék szerkezetének gépesíthető 
elemzésére vonatkozóan nemzetközi érdeklődésre 
is számot tar tó (sajnos, mindeddig kellőképpen 
nem méltányolt) módszert dolgozott ki. (A nép-
mese katalogizálásának új módszere. Bp., 1967), s 
ezt doktori disszertációként is megvédte. Számos 
néprajzi vonatkozású ismeretterjesztő írása jelent 
meg különböző folyóiratokban. Népi anekdotákat 
feldolgozó elbeszéléseivel, a régi pásztorélet emlé-
keit felelevenítő ifjúsági regényével (A szolnoki bég 
vérdíja. Bp., Móra Könyvkiadó, 1972) is szolgálta 
a néprajz iránti érdeklődés elmélyítését. 

Ádám Jenő emlékezete 
(1896-1982) 

Ádám Jenő dolgozószobája a szigetszentmiklósi emlékházban 
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