
KONYVESPOLC 
HUSZKA JÓZSEF: 

A magyar turáni ornamentika 
története 

Huszka József születésének 140. évfor-
dulójára jelent meg élete fő művének új 
kiadása, amely eredetileg 1930-ban látott 
napvilágot (kézirata már egy évtizeddel 
azelőtt megjelentetésre készen állt) 

Huszka József, a művészettörténész és 
etnográfus 1854-ben született Kiskunfél-
egyházán. Műegyetemi tanulmányok után 
rajztanári képesítést szerzett. Tanárkodott 
Désen, Zentán, Sepsiszentgyörgyön, s 
mindenütt a magyar népi ornamentikát, a 
magyar művészet formanyelvét kutatta. 
Sok más kortársához hasonlóan rá is a 
legnagyobb hatást a székelység művésze-
te tette. A székelyföldi díszítő motívumok-
ról 1883-ban, a székely házról 1895-ben 
írt. Szorgalmazta, hogy a kézműipar 
elevenítse fel a régi magyar (keleti) min-
takincset. Mindent elkövetett annak 
érdekében, hogy ezt a mintakincset ösz-
szegyűjtse, s megkeresse ennek párhu-
zamait, erdőit. A turáni ornamentikáról 
szóló műve előszavának végén a követ-
kezőket írja: „A mai magyarság bálvány-
imádó módjára teljesen behódolt a nyu-
gati civilizációnak, kivált az iskolázottak-
ból, a tanultakból álló része és nem 
becsüli a sajátját, sőt lenézi és parasztos-
nak tartja azt az ornamentikát, amit most 
bemutatni akarok..." 

A kötetben tizenöt fejezetre osztottan 
foglalta össze a „turáfli" mintakincset: I. A 
szemdísz. II. Hun-avar és honfoglaló 
sírjaink fülönfüggői. III. A papirusz. IV. 
Istenfa. V. Liliom. VI. Polip. VII. Rózsa. 
VIII. A griff és más állatok. IX. Kígyó-
zsinór-vagy szalagfonás. X. Szalagcsokor. 
XI. A kereszt. XII. Kínai díszek a magyar 
ornamentikában. XIII. Reneszánszkori 
díszeink magyarsága. XIV. Jelenkor 
virágai. XV. Csoportosítás. 

A szöveget 287 ábrán többezer orna-
mentális dísz rajza illusztrálja. Mindez 
kevesebb mint kétszáz oldalra összezsú-
folva, viszonylag kevés szöveggel, kissé 
nehezen áttekinthetően. Az eredeti ki-
adásban a szerzőt láthatólag nem utolsó 
sorban a takarékosság szempontjai vezet-
ték: minél kisebb helyen minél többet 
akart bemutatni, elmondani.) 

Huszka műveinek (ennek is) az ún. 
laikusok körében zajos sikere volt. Sokak 
tetszésével találkozott, amikor elutasította 
Nyugatot (amire Trianon miatt egyébként 
is okkal-móddal nehezteltek), s helyette 
perzsa, indiai, mezopotámiai, egyiptomi, 
sőt kínai eredőkig próbálta visszavezetni 
a magyar népi motívumokat. Ehhez 
felhasználta a saját és mások néprajzi 
gyűjtéseit, a külföldi (keleti) motívum-
gyűjtemények kiadott köteteit. Régészeti 
tekintetben elsősorban az Archaeologiai 
Értesítő és Hampel József monumentális 
népvándorláskori leletkatasztere volt áb-
ráinak forrása. 

A kötet ábrái nagyjából azt a szintet 
tükrözik, amit a tudomány a századfordu-
lóra összehordott. Már pusztán ebből a 
tényből is következik, hogy a könyv 
dokumentumanyaga mára réges-régen 
túlhaladottá vált. Hiszen a XX. század 
ásatásai a Kárpát-medencében és Keleten 
(Egyiptomtól Kínáig) a Huszka által is-
mert anyagot megsokszorozták, s termé-
szetesen a néprajzi gyűjtések is sok ér-
téket hoztak felszínre. De nemcsak a 
leletanyag nőtt, hanem a kormeghatáro-
zás pontosabb lett, egészen másképp 
látunk bizonyos történeti összefüggése-
ket, mint a század elején. Az egyes motí-
vumokról jelentek meg „hagyományos" 
és jeltudományi módszerű feldolgozások, 
főleg az istenfa, a liliom, a rózsa vonatko-
zásában. A Huszka által - kora régészei 
nyomán - hun-avarnak hitt leletekről 
tudjuk, hogy egyértelműen avarok, s az 
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avar mintakincs is két történetileg-művé-
szetileg elváló csoportra osztható (László 
Gyula kutatásai nyomán). A papiruszhoz 
és a poliphoz a magyar népi motívumok-
nak bizony aligha van közük. 

Huszka József szemléletét, ornamenti-
kái származtatásait már kortársai (Malo-
nyay Dezső vagy Györffy István) is erősen 
bírálták - joggal. Motívumtörténeti fejte-
getései nem állják ki a tudományos 
kritikát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
munkásságának nincsenek értékei. Min-
denekelőtt ő volt az, aki tudományos 
igénnyel próbálta rendszerezni a magyar 
népi motívumkincset, s megpróbálta meg-
keresni az eredőket. Az is tény, hogy 
mintakincsünk eredetét Keleten kell 
keresnünk. Csakhogy Kelet sokezer km-
es térségeiben óvatosan kell lépésről 
lépésre haladnunk, hogy megtaláljuk a 
tényleges összekötő kapcsokat. 

Kósa László A magyar néprajz tudo-
mánytörténetében (1989) mint „a tudo-
mánytalan teóriák leghatásosabb képvise-
lőjét" említi Huszkát a népművészeti ku-
tatásokat összefoglaló fejezetben. Nyers 
Csaba nem kis anyagi áldozatot vállalt, 
amikor Huszka József könyvészeti ritka-
sággá vált művét újra megjelentette - a 
saját költségén. Bár a hasonmás kötészeti 
szempontból nem igazán sikerült (nyilván 
papírtakarékossági okokból kicsik a 
margók), de egészében jól használható. A 
sok motívum rajza a laikusok számára 
szemet gyönyörködtető, s amíg hasonló 
gazdagságú, de a mai tudomány szintjén 
készült keleti motívumkincs-gyűjtemény 
nem jelenik meg nálunk, bizonyos tekin-
tetben hasznos szolgálatot tehet. Csak 
nagyon hiányzik mellé legalább egy 
utószó, amely az olvasót tudományos 
tekintetben eligazítaná (ami nem lenne 
könnyű, hiszen tárgy- és kormeghatározá-
sai, a leletek etnikumokhoz kapcsolására 
vonatkozó megjegyzései szinte mindeni-
két pontosítani kellene). 

E mű megjelentetése azon kötetek so-
rát gyarapítja, amelyek kiadása meggon-
dolandó lett volna. Ahogy felesleges volt 
a Révai Lexikon új kiadása, vagy a Szil-
ágyi-féle Magyar nemzet történetét újra 

megjelentetni, úgy vagyunk ezzel is. A 
túlhaladott művek helyett azonos tárgy-
körben újat kell írni, újat kell kiadni, csak 
a valóban forrásértékű gyűjtéseket (pl. 
Orbán Balázs, Fényes Elek, s ilyen lenne 
Vályi András vagy Magda Pál statisztikája 
is) lenne célszen'í változatlan formában 
megjelentetni. (Bp. 1994. 181 old.) 

Csorba Csaba 

BUCZKÓ JÓZSEF: 

Kovácsmesterség Hajdúnánáson 

Buczkó József a közelmúltban, az 
egyetem befejeztével kezdte meg Ujváry 
Zoltán professzor javaslatára a kovács-
mesterség hajdúnánási történetének 
feldolgozását, megírását. A könyv nem-
csak a szerző széles körű szakirodalmi 
tájékozottságáról, hanem nagy mennyisé-
gű levéltári anyag (Országos Levéltár, 
Miskolci Levéltár, különösen Bodgál 
Ferenc gyűjtése) feltárásáról is tanúsko-
dik. Buczkó József nemcsak kikérdezte 
adatközlőit, hanem szinte önvizsgálatot is 
tartott, hiszen a családjában, nagyapjától 
kezdve mindenki kovács volt, apáról-fiúra 
szállt a mesterség. Munkáját nagyban 
segítették Hajdúnánás jeles kovácsmesterei. 

A mű szemléletesen mutatja be a szak-
irodalom levéltári hátterét és a legrégebbi 
időkig visszamenve a kovácsok helyét és 
jogállását Hajdúnánás társadalmában. Szól 
a mesterek társadalmi típusairól, a ci-
gánykovácsok, kommenciós kovácsok, 
önálló kovácsok, újító kovácsok és tsz 
kovácsok jellemzőiről is. A kovácsmester-
ség zenei hagyományait is bemutatja, hiszen 
a munka-zene bölcsői minden bizonnyal a 
kovácsműhelyekben keresendők. 

A kovácsok nemcsak a helyi szükségle-
tek szerint dolgoztak, ők voltak azok, 
akik a múlt század derekától elöl jártak az 
újításokban; ekekapa, ekegarnitúra, csa-
varorsós rendszert! ekekapa találmányaik 
országos tekintetben is jelentősek. Olyan 
újszerű megoldásokat alkalmaztak a szak-
ekegyárak által előállított eszközökön, 
amilyenek a helyi talajviszonyok megkö-
veteltek. A hajdúnánási kovácsmesterek 
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termékei messze földön híresek voltak, 
1946-ig eljutott Nagykállóig, a Partiumig, 
mindazokra a helyekre, amelyek egynapi 
járóföldre estek. A hajdúnánási ekékkel, 
ekekapákkal Újfehértón, Nyíregyházán, 
Debrecenben, Hajdúböszörményben, Ti-
szadobon is dolgoztak. 

Buczkó kötetében bebizonyította: téves 
az a felfogás, amit az 1930-as években 
megjelent Magyar Néprajzában kategori-
kusan kijelentettek, hogy „a magyarság 
életében nincs komolyabb jelentősége a 
fémművességnek, ezért nem is említjük", 
vagy a Magyar Néprajz című kötet fém-
művességgel foglalkozó fejezetének azon 
kijelentése, „kiöregedett ez a mesterség, 
nincsenek ma már képviselői, ezért nem 
tanulmányozható". Az igaz, hogy ez a 
mesterség kiöregedőben van, de még 
tanulmányozható archaikus eszközkészle-
te, munkafolyamata és a hozzá kapcsoló-
dó szókészlet. Buczkó saját gyűjtései 
alapján számos kovács adomát, hiedelmet 
és humoros anekdotát is közöl, a mester-
séggel kapcsolatos beugratós talányok és 
egyéb huncutságok, erőfitogtatások körén 
kívül. (Folklór és Etnográfia, Debrecen, 
1994) 

Matyikó Sebestyén József 

PETERCSÁK TIVADAR: 

A képes levelezőlap története 
A szerfcő szerint: „A képeslapok, külö-

nösen a régiek sajátosan tükrözik egy 
letűnt korszak atmoszféráját. Az illuszt-
rált levelezőlapok egv-egv település régi 
épületeinek, utcaképeinek, a nevezetes 
személyeknek, egv-egv eseménynek a 
megőrzésével az adott korszak jellegzetes 
dokumentumaivá válnak, ígv azokat 
más forrásokkal együtt jól hasznosíthat-
ják a korszak kutatói is, egy kor sajátos-
ságait, politikai és ideológiai tartalmát, 
életérzését sokszor az ún. magas művé-
szeteknél pontosabban fejezik ki az olyan 
periférikus művészetek, amelyek közé a 
képes levelezőlapokat is soroljuk." 

Az előzmények tudományos alapossá-
gú feltárásánál végigkísérhetjük azt az 

utat, amely a képes levelezőlap megszüle-
téséhez vezet a XVIII. századi francia 
királyi udvari vizitkártyáktól az Angliában 
honos karácsonyi rajzos üdvözlő kártyá-
kon át, a postai levelezés egyszerűsítésé-
től - addig a pillanatig, amikor 1869. 
október l-jén a világ első postai levelező-
lapját az Osztrák-Magyar Postaigazgatóság 
kiadja. 

Nem bonyolódik annak a részletézésé-
be, hogy ki volt az első képes levelezőlap 
feltalálója vagy készítője, helyette bemu-
tatja az 1870-1875 közt Európa különböző 
országaiban megjelent - és elsőnek ítélt -
illusztrált lapokat. A magyar képeslapki-
adás kezdetei az 1896-os milleneumi 
évtől számíthatók, amelyet egy 32 lapos 
sorozat reprezentál. Ezeket a képeslap 
kuriozitásokat a szerző egyenként bemu-
tatja, tematikus áttekintésben, miközben 
megismerteti olvasóit az első képeslapo-
kat készítő neves magyar festőkkel és 
illusztrátorokkal. 

A képes levelezőlap bámulatos sikerét, 
rendkívül gyors terjedését különböző 
társadalmi és gazdasági változások segí-
tették elő, főként a vasúti közlekedési 
hálózat kiépülése. A jobb utazási feltéte-
lek kedveztek a hazai turizmus és idegen-
forgalom kibontakozásának, a kereske-
delmi célú utazásoknak. Mind szélesebb 
azoknak a középosztálybelieknek és a 
kispolgároknak a köre, akiknek az utazás 
és üdülés az élet megszokott szükségleté-
vé vált. Az utazók számának rohamos 
növekedése a képeslapvásárlók természe-
te piacát teremtette meg. 

A kötetben rövid összegzést kapunk a 
magyar képeslapkiadás XX. századi főbb 
jellemzőiről. Ezt követően 5 nagyobb feje-
zetben a képeslapok különböző típusai-
nak tematikus-történeti vázlatát adja. A 
tengernyi változatban gyártott különböző 
képeslapok között e nélkül a szisztemati-
kus fogódzók nélkül csak eltévednénk. 
Múlt és jelen a képeslapokon címmel 
történeti módszerrel bemutatja a város- és 
tájképes lapokat,, a közlekedési eszközö-
ket ábrázoló, népélet és népművészetet, a 
történeti eseményeket, a politikai, illetve 
propagandisztikus célú lapkiadásokat. 
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Majd a művészetek képeslapokon való 
megjelenítésének számtalan ötletes for-
májával ismertet meg, miközben végigka-
lauzol a képzőművészet, a színház-, film-, 
irodalom- és a zeneművészet területein. 

Külön gazdag csoportot alkotnak a 
reklámképeslapok. Hasonlóképpen az 
emberi fantázia és humor rendkívül sok, 
ma is mosolyt fakasztó képeslapot ered-
ményezett. Napjainkban már elképzelhe-
tetlen az üdvözlőlapok nélkül bármilyen 
ünnep, gondoljunk csak karácsonyra, 
húsvétra, újesztendőre stb. Külön fejezet 
csak az üdvözlőlapok múltjával ismertet 
meg bennünket. A képeslaptechnika és a 
különleges levelezőlapok című fejezetben 
a fakéregből, bőrből, élővirággal díszített, 
trükkös lapok, hanglemezes képeslapok 
rengeteg változatát tárja elénk a szerző. 
Mondanivalója végén a képeslapok gyűj-
tésével, a különböző gyűjtők számára ké-
szült folyóiratokkal, a világ legnagyobb 
lapgyűjtőivel, a különböző gyűjtési és 
rendszerezési szisztémák területére kala-
uzolja olvasóit. 

Összesen nyolc nagyobb fejezet mind-
egyike után a témához szorosan kapcso-
lódó gazdag fekete-fehér képmelléklet 
következik. A kötet végén a legszebb, a 
legjellemzőbb lapokból külön 45 színes 
táblaképet közöl. 

Petercsák Tivadar miközben egy jegyze-
tekkel, irodalommal, idegennyelvű tartalmi 
összegzőkkel (angol és német) ellátott 
képes levelezőlap történetét bemutató 
könyvet írt, egyaránt gondolt a vizuális 
kultúra híveire és a képeslapgyűjtőkre. A 
szórakoztató, szellemes stílusban megírt 
könyv egyaránt érdeklődésre számíthat a 
modem korral foglalkozó társadalom-
történet kutatói, a muzeológusok, valamint 
az amatőr gyűjtők, a gyerekek és felnőttek, s 
a művelt nagyközönség körében. 

A képes levelezőlap története kötet a 
miskolci Hermann Ottó Múzeum, az egri 
Dobó István Vármúzeum közös kiadása. 
(Miskolc, 1994.) 

Dr. Csiffáry Gergely 

PAKSA KATALIN: 

A magyar népdal díszítése 

A szakmai körökben világszerte elis-
mert magyar népzenekutatás 1993-beli 
terméséből minden bizonnyal kiemelke-
dik ez az összefoglaló munka, amely 
mintegy másfél évtizedes - publikációk-
ban is nyomon követhető - munkásság 
összegzése. A szerző, szerencsésnek 
mondhatja magát, minthogy kandidátusi 
disszertációja a Magyarországon szoká-
soshoz képest viszonylag hamar nyomda-
festéket látott. 

A kötetet elméleti és módszertani feje-
zet vezeti be. Ebben találjuk az általános 
kutatástörténeti áttekintést, a cél körülha-
tárolását, valamint a vizsgálat szempontja-
inak ismertetését. A fejezet végén érzékel-
teti a szerző - azt a sokak által máig sem 
eléggé figyelembe vett körülményt - , 
hogy a különböző dialektusok - a föld-
rajzi tagoltságon túl - a társadalmi-
történeti tényezők, valamint a belső 
fejlődés során jelentkező hatások együttes 
érvényre jutásának következményeként 
alakultak ki. 

A következő nagy fejezetben áttekin-
tést kapunk a különböző dialektusterüle-
tek dallamdíszítési sajátosságairól a 
következő - Bartók nyomán kialakított — 
sorrendben: a déldunántúli, a szlavóniai, 
a zoborvidéki, a palóc, a Felső-Tisza 
vidéki, a közép- és dél-alföldi, a szilágy-
sági, a kalotaszegi és mezőségi, a székely 
- bukovinai - gyimesi, végül a moldvai. A 
dialektusterületeket bemutató részek a 
következőképpen épülnek föl: rövid 
történelmi és kutatástörténeti ismertetés, 
ugyancsak rövid jellemzés az általános 
dallamrepertoárról és ezen belül azokról 
a dallamtípusokról, amelyek az elemzés 
törzsanyagául szolgáltak. A dallamtípu-
soknál az összes hozzáférhető változatban 
az előforduló díszítmények sajátosságait 
aprólékos gonddal veszi sorra a szerző. 
(Ezt jelzi pl., hogy minden egyes statiszti-
kai vizsgálatba bevont dallamváltozat 
forrása visszakereshető a jegyzetekben.) E 
fejezetrészek végén összegzést kapunk az 
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adott dialektusterületre je l lemző díszít-
mények sajátosságairól. Minden jelenség 
ismertetésénél hivatkozást találunk egy 
vagy több példatárbel i dal lam sorszámára, 
így hátralapozva kot taképét is szemléltet-
jük a tárgyalt d ísz í tménynek. 

A további - eddigieknél rövidebb -
fe jeze tekben a kiváló e l ő a d ó k és a ha-
gyományt ő r z ő közösség viszonyáról 
olvashatunk, majd az írásos zenekul túrá-
ban, azaz a m ű z e n é b e n ismert és írott 
fo rmában rögzített díszítőfigurákkal szem-
besíti a szerző a — szá jhagyományozódás 
útján f ennmarad t - magyar népdalok 
kottában rögzí thető jelenségeit . Az össze-
vetésből az derül t ki, hogy a két zenekul-
túra között nincs ugyan közvet len kapcso-
lat, de „...a m ú z e u m i ékesí tés n e m egy fi-
gurája a magyar népda lban is megtalálha-
tó..." amelyek v idékenkén t és e lőadón-
ként más-más jellegűek lehe tnek . 

A díszí tményfaj ták helyét, intenzitását, 
gyakoriságát és más je l lemzőbb tulajdon-
ságait táblázatban összefoglalva is tanul-
mányozhat juk . A díszí tmények el rendezé-
séről itt annyit é rdemes megjegyezni , 
hogy a h a g y o m á n y b a n m é l y e n gyökerező 
szabályai vannak . Dallami tényezők is 
befolyásolják ugyan , de a lapve tően „...az 
o rnamensek a s t rófaszerkezet kiemelését 
szolgálják" A rokon- és szomszédnépi 
dallamgyűjteményekben föllelhető díszít-
ményekkel való összevetés alapján pedig 
föltehető, hogy a magyar népdalok díszíté-
sében"... keleti örökség a díszítményelren-
dezésnek az a módja, mely a dallamstrófát 
sorvégi díszítménnyel, ill. díszítetlen kaden-
ciákkal két dallamfélre tagolja." 

A magyarság népi kul túrájának más 
területein is megtalá lható a világos formai 
tagolásra való törekvés, mint pl. a zenével 
szoros kapcso la tban álló t áncban , de a 
díszí tőművészet kü lönböző ága iban is. E 
párhuzamos je lentésekre tö r t énő utalások 
zárják a d ísz í tmények magyar jel legének 
igazolását. 

A kötet gyakorlati használhatóságát a 
példatár u tán található i rodalomjegyzék 
és mutatók növelik. Végezetül m e g kell 
azonban jegyezni, hogy a magyar nyelvet 
nem ismerők k ö r é b e n joggal támadhat 

hiányérzet, ugyanis hiába keresnek a kö-
tetben angol és/vagy német nyelvű ki-
vonatot, amely pedig az ilyen jelentőségű 
munkáknak általában velejárója. (MTA 
Zenetudomány Intézet; Bp. 1993- 496 old.) 

Pálfy Gyula 

MOLNÁR SÁNDOR: 

30 éves a Vay Ádám Múzeum 

Rendhagyó kiadvánnyal jelentkezett a 
vajai Vay Ádám Múzeum Baráti Köre, 
mellyel egyrészt az intézmény három 
évtizedes fennállásának, másrészt a 
múzeumalapító Molnár Mátyás munkás-
ságának kívánt emléket állítani. A fotók-
kal gazdagon illusztrált kiadvány a követ-
kező főbb fejezetekre oszlik. 

A rövid bevezető után a múzeumnak 
otthont adó várkastély építéstörténetéről, 
illetve a kastélyhoz kapcsolódó nevezetes 
történelmi eseményekről kapunk tájékoz-
tatást. így például a főépület 1500-as 
évekbeli építéséről, valamint a következő 
századokban végzett átalakításokról, 
amikor is többek között egy saroktorony-
nyal bővítették a kastélyt. (Ez utóbbi 
munkálatokat a múzeumnak nevet adó 
Vay Ádám apja: Vay Péter végeztette.) 
Megtudhatjuk, hogy a kuruc szabadság-
harc után hosszabb ideig lakatlanul 
hagyott épületet csupán a XIX. században 
vették ismét birtokba a Vayak. Ekkor 
fosztották meg a kastély egy részét rene-
szánsz jellegétől - s kapott koraromanti-
kus vonásokat. A II. világháború utáni 
teljes romlástól és pusztulástól az 1960-as 
évek elején kezdődő helyreállítási mun-
kálatok mentették meg az épületet. 

E munkában kiemelkedő szerepet ját-
szott Molnár Mátyás, akit - mint az a 
Múzeum szervezés című fejezetből kiderül 
- 1957-ben a forradalom alatt tanúsított 
magatartása miatt büntetésből helyeztek 
Vajára. A néprajz, a helytörténet és a 
történelem iránt már korábban is fogé-
konynak mutatkozó fiatal tanár - fölis-
merve a lehetőséget - óriási energiával és 
hatalmas lelkesedéssel látott hozzá, hogy 
az omladozó épületből igazi történelmi 
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emlékhely legyen. Az áldozatos munka 
eredményeként végül 1964 őszén Kö-
peczi Béla akadémikus nyithatta meg, s 
adhatta át a látogatóknak a vajai múzeumot. 

A következő részben a szerző az elmúlt 
30 év legjelentősebb kiállításairól nyújt 
áttekintést, beleértve a legfontosabb idő-
szaki kiállításokat is. E fényképekkel do-
kumentált oldalak után a múzeumhoz 
kapcsolódó tudományos ülések témáiról s 
az ott megjelent neves előadókról olvas-
hatunk ismertetést. A tudományos ülés-
szakok előadásainak anyagát egyébként 
füzetsorozatban is hozzáférhetővé tették a 
szervezők. Eddig öt kötet látott napvilá-
got. Szorosan kapcsolódik ehhez a Folia 
Rákócziana címet viselő kiadványsorozat 
is, amelynek köteteit szintén a Vaján e-

lőadást tartó történészek munkáiból ál-
lították össze. 

A könyv utolsó két fejezete egyrészt a 
múzeumban otthonra találó képzőművé-
szeti alkotóház indulásáról és működésé-
ről, másrészt a múzeum mellett tevékeny-
kedő Baráti Körről illetve annak kiadvá-
nyairól ad tájékoztatást. 

Hasznos - a múzeumlátogatók számára 
fontos információkat nyújtó - kiadvánnyal 
örvendeztette meg az olvasókat Molnár 
Sándor. Ugyanakkor reméljük, hogy a 
következőkben elkészül az ígért részletes 
értékelés is - egy nagyszabású monográ-
fia formájában. (Vaja, 1994.) 

Oláh András 
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Tarsolylemez, Tiszabezdéd (Hornyák László rajza) 
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