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Kisalföldi honismeret i k iadványok , 1996 

Győr-Moson-Sopron megye területének nagy 
része a Kisalföldhöz tartozik, amely jócskán túl-
nyúlik a megye határain, de még e viszonylag 
kicsi területen is változatos kistájakkal, tájegysé-
gekkel találkozhatunk. Ezen a vidéken évezredek 
óta élnek emberek, akik művelték, alakították a 
településük és környéke arcát, s többnyire békés 
egyetértésben éltek a természettel vagy sok-sok 
ötlettel ravaszul alkalmazkodtak hozzá. A szülő-
föld iránti fokozott érdeklődés és szeretet meg-
nyilvánulása az a sok kiadvány, amelyeknek sza-
porodását örömmel állapíthattam meg az utóbbi 
néhány évben. 

A Győrhöz közeli Abdáról 1995-ben jelent meg 
egy településtörténet, s tavaly úgyszintén egy. 
Már a címe is árulkodó, egy mostanában gyakori 
műfajt idéz, az emlékekből, olvasmányokból, tör-
ténetekből és leíró jellegű mozaikokból összeálló 
vegyes krónikát, amely kicsit településmonográfi-
a, kicsit községtörténet, kicsit emlékirat, kicsit ri-
port és még ki tudja, hány műfaj keveréke. A cím 
tehát: Abda. Históriánk, emlékek, reményeink. A szer-
zőtársak, a beszélgetőpartnerek és az adatszolgáltatók 
segítségével, közreműködésével írta és összeállította 
Fűzfa Ottó. (Abda, 1996. 210 old.) Valljuk meg, 
hogy e kiadványok színvonala többnyire nem túl 
magas, tudományos értékük vitatható, ám olvas-
mányosak, közvetlen stílusúak, és az évtizedek ol-
vasmányaiból és az emlékekből összegyűjtött 
anyaguk jó forrás, adattár vagy kiindulópont a to-
vábbi összegzésekhez. Kicsit pótolják a plébános 
és a tanító vagy a jegyző úr följegyzéseit, néha 
még a falusi újságot is. Fűzfa Ottó könyve Abda 
históriája után az Emlékek című fejezetben sorra 
veszi a falu egyes részeit (rét, temető), intézmé-
nyeit, közösségeit, majd riportokat közöl vállalko-
zókról, utolsó részében pedig iskolások dolgoza-
taival idézi föl a családi körben az ősök életéről 
hallottakat. 

Böhm András Ágfalvi mozaik - Agendorfer Mosaik 
című könyvét (Sopron, 1996. Patriot Kiadó. 313 
old.) a község alapításának 800. évfordulójára, 
1994-re tervezte, de a fájdalmas emlékű kitelepítés 
50. évfordulójára jelent meg. A magyar és német 
nyelvű könyv egy élet alatt nagy szorgalommal 
összegyűjtött anyagot tesz közkinccsé a Sopron-
tól mindössze 4 km-re, erdős hegyoldalak között 
fekvő faluról. Az Alpok lábánál meghúzódó tele-
pülés legmagasabb pontja 337 m, de tiszta időben 
jól kivehetők innen az osztrák havasok. Ágfalva 
földrajzi elhelyezkedésének és természeti viszo-
nyainak leírása után megismerkedhetünk törté-
nelmének fontosabb eseményeivel, fordulóival, a 
falu népének életével, az egyesületekkel, oktatás-
sal és közigazgatással. Kronológia, forrásjegyzék, 
gazdag adattár és sok illusztráció teszi teljessé az 
olvasmányos könyvet. 

Pájer Imre Csorna évszázadai című könyvében 
(Csorna, 1996. 63 old.) az eddigi előmunkálatok 
után most összefoglalásra vállalkozott. Régészeti 
emlékek igazolják, hogy már a kőkortól kezdve 
lakott hely volt a rábaközi város környéke, majd 
a középkorban a premontrei apátság alapítása 
után hiteles hely lett a település, amelyet többször 
földúlt a török, majd megsarcolták a franciák. Itt 
zajlott Kmetty hadosztályának győztes ütközete 
1849-ben a császáriakkal. A kiegyezés után fejlő-
désnek indult a nagyközség (gőzmalom, szesz-
gyár, téglagyár, kórház), amely 1971-ben városi 
rangot kapott, 1990-ben pedig 40 évi szünet után 
ismét megkezdték működésüket a premontreiek. 
A szépen illusztrált könyv Csorna látnivalóival ér 
véget. 

Korcz Antalné Halászi község múltja és jelene 
című munkája (Győr, Hazánk Kiadó, 1996. 275 
old.) ugyancsak egy élet alatt összegyűjtögetett a-
nyagból készült. Személyes emlékek, adatközlők 
történetei és írásos dokumentumok alapján sorra 
veszi Halászi történelmének eseményeit, történe-
teket, mondákat, összeírásokat és okleveleket 
közöl, majd a község kronológiája után gazdag 
néprajzi részben veszi sorra a szigetközi falu lakó-
inak ünnepeit, szokásait, a gyógyítás, öltözés, tisz-
tálkodás, az életmód és a munka, a születéstől a 
halálig tartó életút tényeit, ismereteit. 

Zoltán László evangélikus lelkész évekig gyűj-
tötte anyagát, majd a kéziratot két évtizedes pihe-
nője után most adták ki Hegyeshalom vázlatos törté-
nete a legrégibb időktől 1945-ig címmel (Hegyesha-
lom, 1996. 137 old.) A történelem országútján 
épült település az ősember óta kelták, rómaiak, 
germánok, hunok, avarok, frankok és szlávok lak-
helye volt. A honfoglaló magyarok megtelepedése 
után osztozott az ország sorsában: keresztesek, ta-
tárok, törökök, kurucok és labancok addig dúlták, 
míg a megfogyatkozott lakosság pótlására néme-
tek települtek ide. Zoltán László részletesen fog-
lalkozik a község címerével, lakóival, a fontosabb 
történeti okmányokkal, nevezetes emberekkel, 
elemi csapásokkal és a település életében oly nagy 
szerepet betöltő vasúttal és határállomással. A 
könyv függelékben közli három másik szerzőtől a 
katolikus és az evangélikus templom, továbbá a 
kórusmozgalom történetét. 

Frantz Erzsébet 33 évig tanított Kisbodakon a 
Felső-Szigetköz egyik legszebb kisközségében, 
ahol apja erdész volt. Most 1958-ban befejezett ké-
ziratát adta ki a település Kisbodak monográfiája 
címmel (Győr, Hazánk k. 1996. 70 old.). A mű első 
harmada igyekszik a monográfia műfajának ele-
get tenni, s a XII. századtól összefoglalja a falucs-
ka történetét, a következő fejezetek pedig hiteles 
forrásból (a szerző és a falubeliek emlékezetéből) 
tartalmazzák a népnyelv, népköltészet, táplálko-
zás, viselet, építkezés, gazdálkodás, szokások és 
szórakozás leírását, a szigetközi ember gazdag 
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néprajzát. Az 1954-es nagy árvíz és az újjáépülő 
falu képei zárják Frantz Erzsébet munkáját. 

Pusztai Rezső, Mihály Ferenc és Tuba László a 
szerzője annak a fotókkal gazdagon illusztrált vá-
rostörténetnek, amely Mosonmagyaróvár az ország 
kapuja címmel jelent meg (Mosonmagyaróvár, 
1996. 102 old.) a szlovák és osztrák határ melletti 
településről. Mosonmagyaróvár az őskortól lakott 
hely, később jelentős római táborhely, majd a tri-
anoni béke után megszüntetett egykori Moson 
megye székhelye. Ma jelentős az ipara, a kereske-
delme, és az idegenforgalma. A három szerző 
munkáját Enzsöl Imre várostörténeti kronológiája, 
német és angol összefoglaló valamint a külföldi 
testvérvárosokról szóló ismertető követi, végül 
azok az intézmények, vállalatok és vállalkozók 
mutatkoznak be, akik segítették a könyv megjele-
nését. 

A tavalyi évforduló indokolta Levárdy Ferenc -
Szabó Flóris: Az ezeréves Pannonhalma című könyv 
4. átdolgozott és javított kiadásának megjelenteté-
sét (Pannonhalma, 1995. Bencés Kiadó. 79 old.). 
Anonymus szerint Árpád és vitézei fölhágtak a 
282 m magas hegyre és „Pannónia földjének szép-
ségét látva igen megörültek." Géza fejedelem ben-
céseket telepített ide, akik létrehozták a Pannon-
hegyi Szent Márton Apátságot. Géza kezdte el a 
templom építését, s Szent László összeírása szerint 
már gazdag monostor volt. A XIII. században 
Oros apát kibővítette a templomot és a kolostort, 
ahol a török időkben és II. József alatt szünetelt a 
szerzetesi élet. Csoda, hogy oly sok évi gazdátlan-
ság után ma is pezsgő szellemi élet folyik a kin-
cseket őrző falak között, ahol a II. világhábo-
rú idején a bencések példát mutatva emberségből 
és szeretetből százakat bújtattak. A bencés birto-
kokon egykor példás gazdálkodás folyt, megte-
remtve alapjait a szerzetesi életnek és oktatásnak. 

Sopronhorpács krónikájá-t (Sopronhorpács, 1996.) 
Brieber József írta, aki a „Kis falunak egyszerű 
fia... nem író, még csak nem is tanult ember". 
Szorgalma és érdeklődése révén sok adatot gyűj-
tött össze a falu fekvéséről, őslakóiról, birtokosai-
ról (Osliak, Kanizsaiak, Nádasdyak, Széchenyiek), 
nevezetes emlékeiről, híres horpácsiakról, törté-
nelmi eseményekről, a sportról, oktatásról, kultu-
rális életről és a híres növénynemesítő kutató in-
tézetről. 

Varga László nyugalmazott történelemtanár Tét 
nagyközség története című művét (Győr, 1996.) az 
önkormányzat adta ki. A potenciális kisváros első 
monográfiája történeti időrendben részletesen tar-
talmazza az eseményeket a kőkorszaktól a téti ta-
nács vb 1990. évi utolsó üléséig. Nagy gonddal 
ábrázolja a nevezetes történések mellett a minden-
napi életet, a gazdálkodás, kultúra, életmód, közi-
gazgatás, kereskedelem jellegzetességeit, hétköz-
napjait, és a téti jelességek életútját. Varga László 
műve alapos, részletes, jó színvonalon megírt te-
lepüléstörténet. 

A következő kiadványok kimondottan kedvcsi-
nálónak, turistacsalogatónak készültek. Elsőként 
A lébényi Március 15-e Szövetkezet szép kiállítású 
néhány lapos albumát kell említenem (Agrárszö-

vetkezet. Lébény, 1996.), amely német nyelven is-
merteti a falu és híres temploma történetét, s a 
település és környéke látnivalóit. 

Utoljára a hetvenes években jelent meg útikala-
uz Mosonmagyaróvárról. Ezt próbálja meg pótol-
ni Gyopár Ferenc és Papp Albertné Mosonmagya-
róvári útikalauz című kis füzete (Mosonmagyaró-
vár, 1996. 38 old.), amely tömören ismerteti a 
város múltját, nevezetességeit és környéke látni-
valóit. 

Hasonló céllal íródott a Csóka Gáspár-Szovák 
Kornél-Takács Imre: Pannonhalma. Képes kalauz a 
bencés Főapátság történetéhez és nevezetességeihez. 
(Pannonhalma, 1996. 63 old.) című könyvecske. Ez 
Szent István 1001-ből való kiváltságlevelétől nap-
jainkig ismerteti a monostor történetét, építészeti 
nevezetességeit, művészeti emlékeit és csodálato-
san gazdag gyűjteményeit. 

Tibor László Albert Stadtführer Sopron (Sopron, 
Bethlen Gábor Verlag, 1996.) című német nyelvű 
kalauza utcánként, terenként és épületenként is-
merteti a „hűséges" város műemlékeit, műalkotá-
sait, a környékbeli települések történetét, látniva-
lóit és a múzeumok és kiállítótermek nyitvatartá-
sát. 

A Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára soro-
zat két kis füzete közül az egyik a soproni Egyete-
mi Botanikus Kertet, a másik Sopronbánfalva műem-
lékeit ismerteti. Kocsó Mihály a ma 17 hektáron 
elterülő 1922 óta telepített botanikus kert mérsé-
kelt égövi (Eurázsia, Észak-Amerika) lágyszárú és 
fás növényeit tárja elénk. Méri Edina a vaskor óta 
lakott, ma már Sopronnal összeépült Bánfalva régi 
utcáit, pálos kolostorának maradványait, a román 
és gót katolikus templomot és az ú.n. „Hegyi" 
templomot írja le (TKM Kiskönyvtár 537., 538.). 

Külön is meg kell említenem a dr. Bedécs Gyula 
vezette Győr-Moson-Sopron Megyei Idegenfor-
galmi Igazgatóság remekül illusztrált, adatgazdag 
és tömör kiadványsorozatát, amelynek eddig 13 
füzete jelent meg magyar és német nyelven bemu-
tatva a Rábaköz, a Szigetköz és Mosoni síkság, Bur-
genland, a Csallóköz, a Fertő vidék, a Hanság, a Pan-
nonhalmi dombság és Győr környéke turisztikai aján-
latát, a megye múzeumait, lovasiskoláit, horgász-
helyeit, vendéglátó egységeit, éttermeit és szállo-
dáit. E kiadványok józan mértékkel és arányérzék-
kel szerepeltetik mindazt, ami a hazai és külföldi 
vendég számára testi, lelki és szellemi gyönyör 
forrása lehet, kedvet csinálva a sportra, művelő-
désre és kikapcsolódásra. 

Ugyanezt teszi nagy alapossággal, pontossággal 
és mindenre kiterjedő részletességgel az a gyö-
nyörű és praktikus kiadvány, amely Vendégváró. 
Látnivalók Győr-Moson-Sopron megyében. Kirándulá-
sok Burgenlandba és a Csallóközbe címmel jelent 
meg, Bedécs Gyula szerkesztésében. Amint a cím-
ből kitetszik, nem elégszik meg a megye leírásá-
val, kitekint a két szomszédos ország egykor ha-
zánkhoz tartozó tájaira is. Sok fotóval, szellemes 
nyomdai megoldásokkal kisebb tájegységenként 
veszi sorra a Kisalföld természeti és kulturális ér-
tékeit, a települések történetét , a látnivalókat és a 
vendégvárás, vendégmarasztalás helyeit. Mindezt 
rengeteg kisebb-nagyobb színes fotó illusztrálja. 
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Bedécs Gyula könyve szakszerű és fölöttébb gya-
korlatias útikönyv és kellemes útitárs. 

Szemlém végén két igényes, tudományos kiad-
ványt kell említenem. A Győri Tanulmányok (Tudo-
mányos Szemle. Kiad. Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala. Szerk.: Bana József. Győr, 
1996.) 17. kötetében értékes írásokat találunk 
Révai Miklós győri éveiről, Győr folyóiról, a Tu-
dományos Gyűjtemény helyi publikációiról és 
szerzőikről és győri történeti vonatkozásokról. A 
18. kötet két könyvben tartalmazza Győr 1956-os 
dokumentumait Szakolczai Attila bevezető tanul-
mányával. A hatalmas anyagban névmutató segíti 
az eligazodást. A dokumentumok három fejezetre 
tagolva szerepelnek: A forradalom előzményei ok-
tóber 1 - október 24.; A forradalom október 25 -
november 3.; A forradalom utóvédharca novem-
ber 4 - december vége részcímek alatt. 

Az ezer éve alapított bencés Főapátság többek 
között egy szép kiállítással és egy gyönyörű és 
hatalmas kiadvánnyal ünnepelte milleneumát: 
Möns Sacer 996-1996. Pannonhalma 100 éve. I-III. 
kötet. Szerk.: Takács Imre (Pannonhalma, 1996.). 
A 636 lap terjedelmű 1. kötet Pannonhalma alapí-
tásáról, a környék történetéről, az apátság építésé-
ről, a középkori könyvkultúra emlékeiről, az apát-
ság kapcsolatairól és Tolnai Máté 16. századi re-
formjairól szól. A 2. kötet (383 lap) a monostor 
XVI-XVII. századi mostoha sorsát, a XVIII. száza-
di megújulást, az újjáépítést és a XIX-XX. századi 
oktatást tárgyalja. A 3. kötet (320 1.) alcíme: A Fő-
apátság gyűjteményei. E részben ismerkedhetünk 
meg a festményekkel, szobrokkal, a kincstárral, a 
könyvtár és levéltár kézirataival, nyomtatványai-
val, a régiségtár kőemlékeivel és a természettudo-
mányi tárral. E művészi színvonalú, tudományos 
értékű mű méltó és részletes kalauza Pannonhal-
ma értékeinek. 

Tuba László 

Honismeret az erdélyi magyar sajtóban 1 

A honismeret-helytörténeti kutatásoknak Er-
délyben régi és kiemelkedő hagyományai van-
nak. Megemlíthetjük Benkő József (1740-1814) 
Transsylvania Specialisa című munkáját, amely 
Erdély történetét helyiségek szerint tárgyalja és 
mely a honismereti irodalom első nagy alkotása 
volt. A XIX. század legkiemelkedőbb szerzője 
Orbán Balázs (1829-1890), akinek a Székelyföld le-
írása című műve a legteljesebb helytörténeti 
munka a maga idejében, a XX. századot pedig 
Szabó T. Attila (1906-1987) neve fémjelzi, akinek 
hatalmas Helytörténeti Adattára ma még nagyobb 
részt kiadatlan. 

A diktatúra évtizedeiben - az 1989 eló'tti idő-
szakra gondolunk - az erdélyi magyar közösséget 
a hatalom elzárta saját nemzeti-nemzetiségi kultú-

1 Elhangzott: 1996. október 12-én Szekszárdon, 
az Idoszakos honismereti kiadványok szer-
kesztőinek VII. országos találkozóján. 

rájától, elsősorban identitást-önismeretet szolgáló 
honismereti diszciplínáktól. 1989 után a lehető 
leggyorsabban igyekezett azt birtokába venni, pó-
tolni mindazt, amit a könyvkiadás, sajtó, iskolai 
oktatás, felnőttoktatás nem adhatott meg az erdé-
lyi magyarságnak. Kibontakozott az erdélyi ma-
gyar szülőföld ismereti-honismereti mozgalom, 
melynek központjába a helyi értékek feltárása, 
azok tovább éltetése és társadalmi hasznosítása 
került. A honismereti mozgalomnak Erdélyben 
központi irányító szerve ugyan jelenleg nincs, de 
helytörténeti kutatásokat, hagyományápolást több 
erdélyi szervezet patronálja, támogatja. Ezek 
közül az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-
let (EMKE), az Erdélyi Kárpát Egyesület, a Kriza 
János Néprajzi Társaság, a Kelemen Lajos Műem-
lékvédő Társaság és természetesen a Románia-
i Magyar Demokrata Szövetség folytat az egész 
országra kiterjedő honismeret patronáló tevé-
kenységet. Az erdélyi magyar honismereti sajtó is-
mertetésekor említsük meg a századforduló legje-
lentősebb honismertető lapját az Erdélyt, mely az 
Erdélyi Kárpát Egyesület értesítője volt és közel 
hatvan éven keresztül (1892-1948 között) szolgál-
ta az erdélyi magyar önismeretet. A lap szerkesz-
tői céljaikat a következőképpen fogalmazták meg: 
„Ismertetni akarjuk az erdélyi részeket, vadregé-
nyes, kies és bájos vidékeit, természetadta drága 
kincseivel... megbecsülhetetlen fürdőit és ásvány-
vizeit, ismertetni tájait, emberi kéz alkotta műve-
lődéstörténeti és történelmi emlékeivel és neveze-
tességeivel, ismertetni azt, ami a legértékesebb és 
ami a földet hazává teszi: az élő nemzetet testi-
lelki állapotában". Ez bizonyára ma is vállalható 
honismereti program lehetne. 

1990-ben szinte robbanásszerűen kialakult a ro-
mániai magyar nyelvű és szellemiségű sajtóháló-
zat. Ez az újjászületés az erdélyi magyar sajtóha-
gyomány folytatásának jegyében történt, olyany-
nyira, hogy az üj lapok a régebbiek nevét vették 
fel, azokat saját előzményüknek tekintve. 1990-től 
Romániában 108 magyar sajtótermék látott napvi-
lágot és kialakultak a nagyobb sajtóközpontok, 
mint Kolozsvár (30 folyóirattal és lappal), Nagy-
várad (13), Csíkszereda (8), Marosvásárhely (7), 
Székelyudvarhely és Bukarest (6). A sajtótermé-
kek közül azonban több lap tiszavirág-életűnek 
bizonyult és rövid időn belül megszűnt, köztük 
olyanok is, amelyek a honismeretet elsődleges fel-
adatuknak tekintették, mint az Aranyosvidék 
(Torda), Szamosmente (Dés), Székelység (Széke-
lyudvarhely), Székely-újság (Kézdivásárhely) stb. 
A jelenség okai azok a változások, amelyek Er-
délyben 1945-től végbementek és amelyek sajnos 
nem kedveztek a magyarságnak. Igaza van Jakó 
Zsigmond akadémikusnak, amikor 1990-ben az 
Erdélyi Múzeum hasábjain kijelenti: „Ma már tud-
juk, hogy az eltelt évtizedek akkora változást hoz-
tak viszonyainkban körülöttünk és sorainkban Er-
dély metamorfózisa annyira előrehaladt, hogy az 
újrakezdés... tulajdonképpen új alapítást jelent". 
Az erdélyi magyar művelődési életet, sajtókultú-
rát is új alapokra kell tehát helyezni. 

Az erdélyi magyar lapok közül a legtöbb honis-
mertető írást a Művelődés közli, mely mint „köz-
művelődési folyóirat" jelenik meg Kolozsváron. 
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Ez a lap 1957-ben indult, és a diktatúra éveiben a 
szigorú cenzúra ellenére is a helyi művelődés, 
helytörténet-honismeret pártolója, ösztönzője volt. 
(Mellette az 1960-1970-es években még a Korunk 
töltött be ilyen szerepet). 

A romániai változások után 1990-től a Művelő-
dés igen nehezen talált magára. 1991 tavaszán 
Egyed Ákos a budapesti Honismeretben (1991. 5) 
kérte számon a Művelődéstől az erdélyi helytör-
téneti kutatások, a honismereti mozgalom hatéko-
nyabb támogatását. A lap megújulása az 1991/92-
es esztendők fordulójára tehető. Az 1992-es janu-
ári szám Erdősi Szilveszter János mondását tűzi a 
lap élére: „Csak a szellemi kincs élheti túl a halált" 
és módszertani útmutatásként közli Jakó Zsig-
mond kitűnő helytörténeti-honismereti értekezé-
sét „Élesd 700 éves múltjáról", valamint Bíró Do-
náthnak a Maros-mentén fekvő Teleki kastélyokat 
bemutató írását. 

A honismeret elsősorban a szülőföld szeretet, a 
nemzetiségi önismeret szolgálatában áll, ilyen ér-
telemben jegyzi gondolatait Halász Péter: A mold-
vai csángók magyarságtudatáról című cikkében 
(1993.3). 1992-ben beindulnak a súlypontos szá-
mok: a szilágysági (92.3), a Körösi Csorna Sándor 
szám (92.4) és a színházi szám (92.11). Előbbi a 
vén Szilágy műemlékeiről (Kovács Miklós: A zsi-
bói Wesselényi kastély, Székely Pál: A hadadi 
vár), illetve a táj művelődéstörténetéről (Joikits 
Attila-Nagy Mihály: A szilágysomlyói középisko-
la múltja és jelene, Lakó Éva: A szilágysági refor-
mátus úrasztali terítők) ír. A Körösi Csorna szám-
ban a téma kitűnő erdélyi ismerői értekeznek: 
Csetri Elek: Körösi Csorna Sándor híréről itthon és 
a nagyvilágban, Vita Zsigmond: a nagy tudós jel-
leméről és egyéniségéről, Bodor András: pedig a 
tibetológusról. A színházi szám a 200 éves kolozs-
vári színház méltatása kapcsán gazdagítja új ada-
tokkal a témára vonatkozó irodalmat. A Művelő-
dés új arculatát Kántor Lajos: Megújult Művelő-
dés című írásában értékeli: „Ma, 1993 őszén öröm-
mel mondhatjuk el - szól az írás - , hogy a Műve-
lődés visszatalált önmagához s nem csupán grafi-
kailag tudott megújulni... immár kolozsvári, va-
gyis újra erdélyi Művelődés megtalálta a maga he-
lyét a romániai magyar sajtókultúrában. Megnö-
vekedett igényességgel végzi a néphagyomány s 
az ún. magaskultúra múltbeli értékeinek feltárá-
sát, népszerűsítését." 

A lap hangsúlyozottan foglalkozik a veszélyez-
tetett magyar szórványterületekkel (94.10) és a ro-
mániai egyéb etnikumok szászok, zsidók, törö-
kök-tatárok helytörténetével is. 

A lap munkatársai között megtaláljuk az erdélyi 
magyar tudományos élet kiválóságait: a már em-
lítetteken kívül a történész Imreh Istvánt, Démény 
Lajost, Palkó Attilát, a régész Ferenczi Istvánt, a 
nyelvész Nagy Jenőt, a zenetörténész Benkő And-
rást vagy a fiatalabbak közül a művészettörténész 
Kovács Andrást, a művelődéstörténész Tonk Sán-
dort, Sipos Gábort, a gazdaságtörténész Wolf Ru-
dolfot, az építész Beyer M. Katalint stb. 

Országos honismereti lap az Erdélyi Gyopár az 
Erdélyi Kárpát Egyesület közlönye, mely az 1892-
ben alapított Erdély utódlapjának tekinti magát. 

Alcíme: honismeret, turizmus, természetvédelem; 
jelentősebb rovatai a tájbemutató, a műemléke-
ink, a népi építészet, népművészet, turizmus, 
könyv és folyóiratszemle. Különösen érdekesek az 
Elődeink írásaiból cím alatt megjelenő cikkek, a-
melyek olyan honismereti írásokat közölnek, ame-
lyek félévszázadon keresztül hozzáférhetetlenek 
voltak az olvasó számára. Értékes írásokat közölt 
Minier Csaba az épségben illetve a romokban lévő 
erdélyi várakról (92.2, 92.5), Miklósi Sikes Csaba a 
Szilágysági falvak építészetéről. Ferenczi István és 
Ferenczi Géza Erdély tudós régészei Gyepűnyo-
mozás című írásaikban a Görgényi hegység, a 
Hargita és a Persány hegységben végzett régészeti 
kutatásaikról számolnak be. (92.5). Hasznos tu-
risztikai útmutatók a Szent-Anna tóról (92.4), a 
150 éves Tusnádfürdőről (92.4) és Kelemen hava-
sokról, a Vlegyászáról megjelent cikkek. Igen 
nagy sikert arattak a Székelyfölddel és a Kalota-
szeggel foglalkozó tematikus számaik. 

Nagy múltra tekint vissza az Erdélyi Múzeum, 
az Erdélyi Múzeum Egylet kiadványa, melynek 
első száma 1814-ben Kolozsváron jelent meg. Er-
dély legszínvonalasabb magyar tudományos fo-
lyóirata elsősorban új tudományos eredmények 
közlésére szolgál, de gyakran közöl helytörténeti-
honismereti írásokat is. A helytörténeti kutatáso-
kat helytörténeti pályázatok kiírásával is ösztönzi, 
támogatja. Figyelemmel kíséri az erdélyi etniku-
mok történelmi kutatásait, kiemelve a tudomá-
nyos élet interetnikus kapcsolatait. Ilyen volt pél-
dául Jakó Zsigmond: Másfél évszázad az erdélyi 
szász honismeret szolgálatában (1992.1-4.) című 
tanulmánya. 

Erdélyben több olyan honismereti lap is meg-
jelenik, amely egy-egy jellegzetes tájegység vagy 
etnikai csoport önismeretét szolgálja. Ilyen a: Sep-
siszentgyörgyön megjelenő Moldvai Magyarság 
csángó újság, a bánffyhunyadi Kalotaszeg, a ko-
rondi Hazanéző. 

A Moldvai Magyarság kétnyelvű (magyar-
román) havilap. Szükségszülte kétnyelvűség ez, 
hiszen a moldvai csángók írni-olvasni az iskolá-
ban csak románul tanultak, anyanyelvükön nem 
tudnák elolvasni a lapot. A cikkek a csángó sors-
kérdésekről szólnak - olyan magyar etnikumról, 
mely öntudatosodás és önfeladás között őrlődik -
magyar nyelven való misézésről, a magyarnyelvű 
iskolázásról, a magyar nyelv megőrzésének gond-
járól. Ilyen értelemben ír Gazda László: A Vatikán 
és a moldvai magyarság (1994.5), Demény Lajos: 
Csángó múlt a magyar és román történetírásban 
(95.10) című cikkében. Román nyelvű írás Radu 
Rosetti A magyarokról és a moldvai katolikus 
püspökségekről szóló több részes sorozata. Érde-
kes a „Sajtótallózó" rovat, melyben régi újságok 
(Világosság, Népi Egység) cikkei olvashatók abból 
az időszakból, amikor a csángók 1949 és 1956 kö-
zött rövid időre magyar iskolákban, anyanyelvü-
kön tanulhattak. 

Minden elismerés megilleti a bánffyhunyadi 
Kalotaszeg című lapot, mely a Gyarmathy Zsigá-
né patronálta régi Kalotaszeg hagyományait foly-
tatva, a VII. évfolyamába lépett. A havonta meg-
jelenő lapot kalotaszegiek írják elsősorban kalota-
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szegieknek, de terjesztik egész Erdélyben, sőt a 
határokon túl is. Szerkesztői: Vasas Samu, Boldi-
zsár Zeyk Imre, Búzás Pál, Ricci József és mások. 

A Kalotaszeg hasábjain sorra bemutatkoznak a 
vidék települései Kalotaszentkirálytól Középlakig 
és Körösfőtől a Nádas-mentén fekvő Méráig és 
Vistáig. Az olvasók megismerhetik a táj műemlé-
keinek, várainak, templomainak történetét, a helyi 
népszokásokat, a Kalotaszegről tudósító fonto-
sabb levéltári forrásokat. 

A Kalotaszegről indultak című rovat a vidék 
neves személyiségeiről közöl visszaemlékezése-
ket, az élőkről interjúkat. Turista-kalauzuk a táj 
nevezetes természeti szépségeivel ismerteti meg 
az olvasót. 

A Hazanéző a korondi Firtos Művelődési Egylet 
kiadványa, szerkesztői ismert erdélyi értelmiségi-
ek: Ambrus Lajos, Bölöni Domokos, Faragó József, 
Molnos Lajos, Páll Lajos, Tófalvy Zoltán. Beharan-
gozó cikkükben a szerkesztők a kisebbségben élő 
ember életérzését fogalmazták meg: „Indulnunk 
kell, másként nem tehetünk, s hogy ne érkezzünk 
üres marokkal hozzuk magunkkal ezt a lapot." A 
második évfolyamába lépő lapot 1991 tavaszán 
Ilia Mihály Szegedről köszönti és a honismereti 
vonal folytatására ösztönzi a szerkesztőket, hiszen 
az elmúlt évtizedekben - állapítja meg - a szülő-
föld múltjának megismerésére, történelmi forrása-
inak feltárására kevés lehetőség nyílt. Külön érté-
keli azt a tényt, hogy a Hazanéző „az élő szellemi 
élet lenyomata" tud lenni. 

A lap hasábjain értékes írásokat olvashatunk Er-
dély neves régészétől Ferenczi Istvántól a Firtos 
várról, a parajdi Rabsonné váráról (1991.1), a Ko-
rond környéki besenyő szálláshelyekről (1992.2). 
A hagyományos mezőgazdaságról, a kenyeret adó 
népi mesterségről a fazekasságról István Lajos 
(Hagyományos határhasználat a Sóvidéken, 
1991.1), Tófalvi Zoltán (A korondi fazekasság, 
1990.1), István Lajos (Korondi katlanok, 1992.2) ér-
tekezik. A népköltészetről, népi díszítő művészet-
ről Bandi Dezső (Csodaszarvasok és életfák a Só-
vidéken, 1990.1) és Faragó József (Júlia szépleány 
balladája, 1990.1) közöl értékes írásokat. 

A Hazanéző Korondról és vidékéről elszárma-
zottakat hozza közelebb a tájhoz, a szülőföldhöz. 
A Sóvidék szülöttei interjú-sorozatban vallanak é-
letükről, gondjairól /Pl.: Molnos Lajos: Hej, te Ko-
rond-beszélgetés Benczédi Sándor szobrásszal/, a 
Hazanéző kislexikon a szerzők életrajzi adatait, 
munkásságát ismerteti. 

Az erdélyi magyar honismereti sajtó-palettán 
sajátos színt jelentettek a székelyudvarhelyi Szé-
kelység és a Csernátonban megjelent „Csernátoni 
Füzetek" című kiadványok, amelyek sajnos rövid 
időn belül megszűntek. 

A Székelységet a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Kulturális Egyesület adta ki, alcíme szerint „Szé-
kelyföldet és népét ismertető folyóirat" volt. 
Benne a székely kérdés kiváló ismerői publikáltak: 
Pataki Józseftől (A székely társadalom alakulása a 
XVII. századig, 1991.4) és Imrch Istvántól (More 
siculórum, 1991.1) Demény Lajoson (A székely 

történelem egy sajátos forrása, a lustra, 1991.1) és 
a Dávid Lászlón át (középkori freskók Székelyud-
varhelyen, 1991.1) a fiatalabb Pál Antal Sándorig 
(Székely székek kialakulása, 1990.1) és Benkő Ele-
kig (A székely kérdés és a régészeti ásatások, 
1991.4). 

A csernátoni Füzetek a Bod Péter Közművelő-
dési Egyesület havi kiadványaként jelent meg, 
Haszmann Pál és Haszmarm József gondozásában 
és szerkesztésében. Elsősorban háromszéki honis-
mereti orgánumként indult, rovatai is ilyen jelle-
gűek: néprajz, népköltészet, történelem, művelő-
déstörténet, irodalom stb. A szerkesztők bizonyá-
ra túlbecsülték lehetőségeiket, „Erdélyben Cserná-
ton szellemi nagyhatalom" hangoztatták, de kiad-
ványuk - nyilvánvalóan nem szellemi, hanem a-
nyagi okok miatt - rövidesen megszűnt. 

Az erdélyi történelmi egyházak sajtója az 1989-
es változások után megújult, számbelileg gyara-
podott. Ezek a lapok elsősorban a hitélet kérdése-
ivel foglalkoznak, de hasábjaikon gyakran olvas-
hatók egyháztörténeti, helytörténeti közlések is. 

A katolikus egyház részéről a Kolozsváron 
megjelenő Vasárnap-ot említjük meg, mely az u-
tóbbi két esztendőben évkönyvet is megjelentetett. 
A reformátusok lapjai közül a Református szemle 
és az Üzenet közöl helytörténeti, művelődéstörté-
neti írásokat. Az unitárius Keresztény Magvető a 
Dávid Ferenc Egyletben elhangzott előadások 
írott változatát bocsátja az olvasó elé. 

Honismereti írásokat más magyarnyelvű lapok 
is közölnek, mint az országos napilap a bukaresti 
Romániai Magyar Szó, a megyei lapok közül a ko-
lozsvári Szabadság, a nagyváradi Bihari Napló, a 
brassói Brassói Lapok, a sepsiszentgyörgyi Há-
romszék, a csíkszeredai Hargita népe stb. 

A legfiatalabb erdélyi honismereti folyóirat a 
Nagyváradon megjelenő Patrium, mely az Erdélyi 
Kárpát Egyesület Bihar megyei osztályának és a 
partiumi és bánsági műemlékvédő bizottság ho-
nismereti kiadványa. Az 1994 tavaszi első szám-
ban Dukrét Géza szerkesztő a lap „fölöttébb szük-
séges voltáról" ír, figyelmeztető szava szerint a 
partiumi és bánsági magyar önismeret a „24. órá-
ban van". 

A Partium vállalkozik a történelmi és műemlé-
kek számbavételére a Bánságtól egészen Márama-
rosig, lehetőségéhez mérten elősegíti a siralmas ál-
lapotban lévő emlékek restaurálását. A lap támo-
gatói közt találjuk Tempfli József váradi római ka-
tolikus és Tőkés László református püspököt. Az 
előbbi Szekszárd szülöttének Garay Jánosnak 
1846-ban írott versével bocsátotta útjára a lapot: 
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket. 
A lelkes eljár ősei sírlakához, 
S gyűjt régi fénynél új szövétnekét. 
S ha a jelennek halványul sugára? 
A régi fény ragyogjon fel honára. 

Dr. Sebestyén Kálmán 

109 



A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 

Studia Ethnogmphicae 1. 
Szerk.: Szűcs Judit 

A hazai múzeumok a magyarországi néprajzku-
tatás intézményessé válása, azaz több mint egy 
évszázad óta betöltik a tudományág „tűzvonalba 
vezényelt" egységeinek, alapintézményeinek a 
szerepét. A néprajznak, mint a nemzeti önazonos-
ságot, a közösségi kultúrát sokoldalúan vizsgáló 
és tápláló stúdiumnak a hatalmi viszonyok követ-
keztében többször változott a hivatalos megítélése 
és támogatottsága. Ezek a változások - szerencsé-
re - egyszer sem jutottak el addig, hogy az etnog-
ráfia tudományosságát megrendítették volna. A 
tárgyakhoz, tényekhez, a hitelességhez ragaszko-
dás fenntartásában egyfelől a „természetüknél 
fogva" így működő múzeumoknak, másrészt a tu-
dományos gyűjteményekkel hagyományosan e-
gyüttműködő „amatőröknek", a honismeret tábo-
rába tartozóknak volt és lesz alapvető érdeme. 
Nemigen lehet vitatkozni azon, hogy a tudomá-
nyágak között a néprajz- és népnyelvkutatás tudta 
mindmáig a legjobban életben tartani a hivatásos 
műhelyek és az élet sűrűjében mozgó „nem hiva-
tásos" búvárkodók megtermékenyítően demokra-
tikus egymásra utaltságának légkörét. Az etnográ-
fia legszűkebben tudományos eredményeinél is 
biztosan számítani lehet a honismereti csatorná-
kon történő továbbadásra, a szétsugárzásra. A 
művelődéstörténet, a társadalomhistória forrásait 
és módszereit igen sikeresen meghódító néprajz-
tudomány a sajátos arculatát jól megőrizte, önma-
gát megújította, társadalmi elismertségét a kultúra 
fontos szféráiban erősítette. 

Az elmondottak szerint gondolkodva kell szá-
mot adnunk a múzeumokban folyó néprajzi mun-
kát kifejező publikációkról. Csongrád megye és 
vele együtt Szeged városa (a múzeumok mellett 
az egyetem néprajzi tanszéke révén is) a hazai et-
nográfia egyik bölcsője, amelynek nemcsak regio-
nális kihatása van, a mai országhatárokon messze 
túl, hanem sajátos nagytáji vizsgálódási hagyomá-
nya és lehetősége is. Nem is egy. Szeged, Hódme-
zővásárhely, Makó, Szentes és Csongrád népi tár-
sadalma és kultúrája egyfelől egyedi vonásaival, 
másfelől modellezhető fejlettségével kikerülhetet-
len mércét, összehasonlítási alapot jelent akár a 
Duna-Tisza közén, akár a Tiszántúlon folyó kuta-
tásokhoz. Ezek a települések a táji kirajzásokon 
túl, méreteiknél és funkcióiknál fogva meghatáro-
zó „anyavárosok" voltak, s ma is azok nagyobb-
részt a megyéjükön kívüli vidéken. A néprajzi 
munkák lehetőségeit, határait a megyében külö-
nösen kitágítja az a szerencsés adottság, hogy igen 
jó teljességben fennmaradt minden jellegadó 
város török hódoltság utáni levéltári anyaga, s 
ebből is következően kiemelkedően jó, vagy jól 
halad történetük feltártsága is. Behozhatatlan 
„előny" továbbá - különösen Szeged, Vásárhely és 
Makó esetében -, hogy a hazai néprajz és a társa-
dalomismeret élvonalába tartozó nagy életművek, 
továbbá kiválóan társítható irodalmi termés birto-
kában vannak. Csongrád megye és Szeged etnog-
ráfusai, történészei ebben a helyzetben már új 

szempontú „mélyfúrásokra", a korábbi szintézi-
sekben kevésbé tárgyalt kérdések kutatására vál-
lalkozhatnak. Ehhez jól tájékozott, igényes szak-
gárdával rendelkeznek, s olyan honismereti „há-
tországgal", önkormányzati támogató törekvések-
kel, ami nem egy megyében elgyengült. 

Az elismerésre méltó kivétel példájának erejét 
és tudományos célszerűségét testesíti meg az is-
mertetésünk tárgyául választott kötet szervezési 
megalapozása is. Múzeumaink (az országos mú-
zeumok és néhány más múzeum mellett általában 
a megyei múzeumok, megyei szervezetek adnak 
ki évkönyveket) erejéből leginkább az ún. vegyes 
évkönyvek megjelentetésére futja. Ez a szerkezeti 
megoldás hagyományos és tekintélyes, de nem ru-
galmas, az intézményi produkciót kifejezi, de az 
egyes dolgozatokat elrejti. E hátrány részbeni el-
lensúlyozására az évkönyvek tudományágankénti 
témacsoportokba sorolták a közleményeket. A 
még jobb megoldást 1995-ben valósították meg 
Csongrád megye és Szeged múzeumai: A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve címen 1956 óta megje-
lenő gyűjteményes kötetek (esetenként már mo-
nografikus munkák is napvilágot láttak az év-
könyvek sorában) után öt külön sorozatot indítot-
tak el, a fő múzeumi szakágak (tudományágak) 
szerint, külön-külön szerkesztőkkel. így született 
meg a Studia Ethnographicae első kötete, Szűcs 
Juditnak, a csongrádi Tari László Múzeum etnog-
ráfus igazgatójának a mintaszerűen gondos szer-
kesztésében. Szűcs Judit fáradhatatlan szervező e-
rejére, töretlen és minden új iránt mélyen érdeklő-
dő kutatói kitartására nemcsak egy fontos múze-
um épül, hanem országos visszhangot kiérdemelt 
konferenciák és igen jó kiadványok organizálása, 
szerkesztése is. A bemutatandó kötet értékeit, e-
redményeit ennek tudatában jelezhetjük. 

Tóth Ferenc, Makó és vidéke minden történeti 
jellegű tudományágban kiválóan otthonos, sokol-
dalú kutatója több évtizedes település- és terme-
lésnéprajzi, társadalomhistóriai munkássága fel-
használásával nagy fontosságú forrás közzétételé-
re és elemzésére vállalkozott. Állattartó és föld-
művelő tanyák Makón 1778-ban címmel 94 lerom-
bolásra kiszemelt tanya megyei összeírásának 
részletes adatait helyezi el a török időkig vissza-
tekintő fejlődésvonalban, más forrásokkal egybe-
vetve. Pontosan kirajzolja a tanyák gazdálkodási 
funkcióit, a lakóházi szerep arányát, a vetemé-
nyessel, kerttel, kúttal történt ellátás mértékét. A 
megjelölt évben még a marhatartás volt a domi-
náns a városi házat „kisegítő", folyamatosan még 
csak kis részben lakott tanyákon, de érdemben e-
lindult a huzamosabb kintlakásra alkalmas tanyák 
kiformálódása is. A közzétett elemzés szintézis i-
gényű, eredményei a tanyafejlődés táji megítélését 
is finomítják. 

Nagy Vera, a vásárhelyi múzeum néprajzkuta-
tója A kender termesztése és feldolgozása Szegvá-
ron című dolgozatával szinte a legutolsó adatköz-
lőket szólaltatta meg a témában, a termesztési és 
feldolgozási műveletek sorrendjében, a társadalmi 
vetület jó rajzával. A munka során az áldott emlé-
kű Szolnoky Lajos módszerét követte. A forrásle-
hetőségek célratörő kiaknázásával megírt tanul-
mány igen érdekes és továbbfejleszthető része az 
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1927 óta működő szegvári kendergyárban alkal-
mazott, és a hagyományos paraszti technológia e-
gyiittélése, egymásra hatása. 

A már említett megújulásra Szűcs Judit széles 
látókörrel, kiváló érzékenységgel és igen szerteá-
gazó „életanyag" alapján megírt munkája a leg-
jobb példa a kötetben. A dolgozat A paraszti pol-
gárosulás életstratégiái és megvalósulásuk Csong-
rádon a két világháború között címet kapta. Ko-
rábbi értékes tanulmányaihoz kapcsolódva az 
1980-as évek végén végezte a szerző a kutatást, a 
„polgárosulás" és „polgárosodás" pontosabb ér-
telmezése jegyében. Vizsgálati és mérlegelési 
szempontjai dicséretesen sokágúak. A polgárosu-
lás helyi mintáit a Forgó és Szántai családok mo-
dellezhető pályarajzával, továbbá a tanulás, a ta-
nultság körüli értékváltozás lassú kibontakozását 
megalapozó, intézményes oktatási és társadalmi-
közösségi ismeretszerzési viszonyok bemutatásá-
val meggyőzően ismerteti és jellemzi. Jól érzékel-
teti a város helyét a tájban. A tanulmány módszer-
tani érettsége és frissessége bárkinek nagy segítsé-
get jelenthet a nagyon hiányzó hasonló kutatások-
hoz, bárhol az agrárvidékeken. 

Gyermekélet Makón és környékén a XX. század 
első felében cím alatt egy hosszabb dolgozat 
kezdő részét adja közre Markos Gyöngyi, a makói 
múzeum etnográfusa, a témakör ismert kutatója. 
A hatéves korig az anya főszerepével a családon 
belül szokásos gondozás és nevelés tartalmával és 
rendszerbe foglalható jellemzőivel foglalkozó ta-
nulmány hitelességét, újdonságát az élet sokszí-
nűségére figyelő gyűjtés mellett a vonzó előadás 
segíti. Markos Gyöngyi a kisgyermek körüli tárgyi 
világot és a gyerekkel törődés szokásrendjét a vál-
tozások megbízható történeti követésével együtt 
írta meg. A folytatást érdeklődéssel várjuk. 

Ifj. Lele József szegedi néprajzkutató Népi gyó-
gyítás Mórahalmon című tanulmánya az egykori 
Szeged-Alsótanya szokásvilágának idevágó kér-
déseit összegzi. A korábbi szétszórt szakirodalmi 
adatokat is felhasználta, munkájának eredetiségét 
és újszerűségét elsősorban az ott élő idősebbektől 
szerzett ismeretek adják meg. A tömör dolgozat 
lendületes fogalmazásban tárja elénk a leggyako-
ribb betegségeket, azok gyógyításának a népi gya-
korlatban ismert lehetőségeit és felhasznált anya-
gait. A paraszti világban nevet szerzett gyógyító-
kat találóan jellemzi. 

A kötet csaknem harmadát két, szorosan egybe-
kapcsolódó, különleges értékű dolgozat adja, igen 
gazdag illusztrációkkal kísérve. Szakái Aurél kis-
kunhalasi etnográfus, aki Csongrád megyében is 
dolgozott és ma is kutat, A szentesi fejfák címen 
foglalta egybe 1991-1992-ben elvégzett, arányai és 
alapossága tekintetében egyedüli felmérése ered-
ményeit. A felmérés 864 faragott fejfára, a szentesi 
temetőkben akkor meglévő és minősíthető fejfák-
nak a teljességére terjedt ki (834 fejfájával a Kö-
zépső temető volt a legfontosabb). A gyakorlatilag 
1870 utánról fennmaradt, főként akácfából fara-
gott gombosfákat a díszítőelemek formái alapján 
csoportosítva mutatja be a dolgozat, kitér a szö-
vegformulákra, a fejfakészítőkre. Igen tanulságos 
a sírkőállású fejfákkal elindult változás elemzése 

is, amely a faragott fejfák kiszorulásának kezdetét 
jelentette. Külön érdeme a szentesi feldolgozásnak 
a vásárhelyi és a makói fejfákkal történt összeha-
sonlítás. 

Szakái Aurél rendezte sajtó alá a nagynevű 
tudós hagyatékából Kiss Lajos: Temetők és fejfák 
Hódmezővásárhelyen című kéziratát, a századfor-
duló után készült huszonhárom fotóval. Kiss 
Lajos munkája a századvég előtti megfigyeléseket 
és személyes ismereteket felhasználva született, s 
jelentősen többet nyújt a címénél. Nemcsak abban, 
hogy történetileg a XVII. századig visszanyúl, 
hanem abban is, hogy a temetéssel járó munkákat 
(így a sírásást, a koporsó sírbahelyezését, a sírok 
megjelölését) és a családi sírgondozást életteli töl-
téssel ismerteti. A faragott fejfák fő fajtái mellett 
bőven foglalkozik a rajtuk akkor még olvasható 
szövegekkel: összesen 71 szöveget lejegyzett és 
közöl. Kiss Lajos nyitottságát, éles szemét dicséri, 
hogy a temetkezési vállalkozók „szolgáltatásai-
nak" a bevonulását és annak részleteit is lényeg-
látóan megörökítette. 

Kiss Lajos eddig kiadatlan dolgozatának értéké-
hez mérhető a több tudományágban otthonos 
bajai múzeumigazgató Kőhegyi Mihály és a szek-
szárdi Nagy Janka Teodóra bevezetőjével és gon-
dozásában megkezdett forrásközlés: Bónis 
György és társai jogi népszokásgyűjtése Tápén. A 
Györffy István elképzelése alapján 1939 és 1948 
között kiváló jogtörténészek és etnográfusok be-
vonásával folytatott népi joganyaggyűjtés az or-
szág több pontján kiteljesült, s Tápé ezek között a 
legjobbak sorába tartozott. A Bónis György szege-
di jogászprofesszorsága idején folyt munka a jog 
minden főbb területére kiterjedt. A népi jogszo-
kások különösen fontos tényeket, tanulságokat ő-
riztek meg. Az ún. tételes (törvényben rögzített) 
jogi normák és a népi jogérzet, a hagyományokra 
építkező igazságérzet és szokásrend nemegyszer 
élesen különbözött. A családi jog és a tulajdonjog 
szféráiban is, de a közigazgatási jogban mégin-
kább. A forrásközlés több évtizedes adósságból 
törleszt, országos jelentőségű. Második részét is 
kíváncsian várjuk. 

A kötetet egy olyan tanulmány zárja, amely a 
szaktudományi rangra emelkedett műtárgyvizs-
gálat különleges lehetőségeit mutatja és bizonyít-
ja, egy Csongrád megye számára jelentős kérdés 
megoldásával. Két restaurátor, a közelmúltban el-
hunyt szegedi Szőke Ágnes és a Magyar Nemzeti 
Múzeum vezető szakembere, Tímárné Balázsy 
Ágnes dolgozata: Kísérlet a hódmezővásárhelyi 
szőrös párnavégek eredeti színvilágának megha-
tározására. A színes ábrákkal kísért tanulmánya 
magyar népi díszítőművészetben külön számon-
tartott, Makó, Szentes és Orosháza vidékén is el-
terjedt párnavégeket (amelyek színvilága és motí-
vumkincse erdélyi eredetre, de a szőnyegművé-
szetből vett török gyökerekre mutat) új megvilá-
gításba helyezi. A megmaradt példányokat a szí-
negyensúly követelményei szerinti modem mód-
szerekkel megvizsgálva kiderítették, hogy a 
barna-drappos hímzett részek eredetileg pirosak 
és kékek voltak. Az eredmény teljesen meggyőző. 
A további kutatásokra éppen az új megállapítások 
miatt van szükség, főképpen a migrációs búvár-
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kodások körében. Lényegesnek tűnik az átvétel-
ben a kálvinista díszítőművészet, de a török utáni 
betelepülők befogadó készsége is. 

Az egyes dolgozatok bemutatása után megala-
pozott az a summázó véleményünk, hogy a kötet 
kiemelkedően igényes munkát tükröz, s tematiká-
ja a megvalósítás több irányú lehetőségét fejezi ki. 
Külön elismerést érdemel a szerkesztő azért is, 
hogy a kutatái törekvések és eredmények szerves 
kapcsolódását, egymásra épülését alapelvként, te-
kintve indította útjára a sorozatot. (Szeged, 1995) 

Szabó Ferenc 

FAZEKAS MIHÁLY: 

Én így l á t t am 
(Napló 1956-1957-ból) 

„1956 gyönyörű őszén III. éves magyar-történe-
lem szakos egyetemi hallgató voltam Debrecen-
ben. Azon a nyáron töltöttem be a 22. évemet" -
kezdi most közreadott naplójának bevezető gon-
dolataiban kötete élén dr. Fazekas Mihály tanár és 
néprajzkutató. Néprajzról alig esik szó, pedig a 
debreceni Néprajzi Tanszéken Gunda Béla és az 
akkor még tanársegéd, ma professzor Ujváry Zol-
tán előadásait is hallgatta. A mindenre nyitott kar-
cagi tanyasi ifjú, aki az egyetemen szinte elragad-
tatottan kóstolt bele a tudományokba, akinek él-
mény volt a nagy könyvtár, aki legjobb professzo-
raiért, tanáraiért szinte rajongott, naplót vezetett 
1947. március 28. óta (először Sándor testvérével 
együtt, majd 1951. január elsejétől egyedül). E 
napló egy részletét adta közre nemrégiben Karcag 
város támogatásával. A feljegyzések 1956. október 
11-étől indulnak, s 1957. március 15-ig tartanak. 
Az 1957-es évben már nem naponta ad közléseket. 
Kiegészíti még ezt három év naplójegyzete, amely 
október 23-án keletkezett (1976, 1981, 1996). A 
naplóíró 1956. október 31-ig a debreceni esemé-
nyeket írta le, majd kis megszakítással kint élt 
Karcag-Botonás tanyán vagy Karcagon, s az ide 
eljutó eseményeket rögzítette. 

Ennyit kell mondanunk a tartalomról szenvtele-
nül, tájékoztatás céljából. S annyit stílusáról, szé-
pírásáról, igényességéről, hogy magasrendű. S 
még annyit az egészről, hogy érzelemmel átszőtt, 
az akkori idők nagyszerűségét, lelkiségét (nem 
hangulatát) is megörökítő, kivételes értékű egyko-
rú írásról van szó. Nem a (készülődő) szakember, 
hanem az átélő, de gondolkodó ifjú hitelesíti a so-
rokat. 

Magam ezeket a napokat, heteket, majd hóna-
pokat debreceni, III. gimnazista diákként éltem át 
hasonló tűzzel. Naplót is vezetve Varga Gyula 
osztályfőnököm tanácsára. Ő azt mondta az osz-
tályunknak: „Száz, százötven évben egyszer ada-
tik meg, hogy a történelmet közelről lássa valaki, 
részese legyen a nagy eseményeknek. Nyissátok 
ki a szemeteket, legyetek mindenütt ott, jegyzetel-
jetek mindent! De ne keveredjetek ifjan semmibe 
bele! Nem kiábrándítani akarlak benneteket, de 
meglátjátok ti is, hogy a szovjet ügy sem enged 
semmit. Ám ami bennetek megmarad egy életre 
formálja sorsotokat és a magyar történelmet. Belő-

letek még megújhodás lehet, s lesz!". Persze nem 
fogadtunk meg belőle sokat. Már ami a belekeve-
redést illeti, mert nemzetőröknek álltunk, kordont 
vontunk a Kossuth és Széchenyi utca között, hogy 
a szovjet tankok ne gázoljanak Pestre vonultuk-
ban senkit agyon, élelmet gyűjtöttünk vidéken a 
pesti harcolóknak. Azonban ott voltunk a tanács 
szerint mindenütt, s jó magam is naplót vezettem, 
amit édesanyám (engem féltve) az összegyűjtött 
dokumentumokkal együtt elégetett 1957 tavaszán. 
Varga Gyulának igaza lett. Egy életen át megha-
tározta 1956 nemcsak az én, de osztálytársaim cse-
lekvéseit is. S most, amidőn Fazekas Mihály meg-
maradt, Debrecenből a tanyára kimentett naplóját 
ismertetem, nem az elfogultság, hanem éppen a 
hitelesítés munkál bennem. 

Október 11-én még a rendes mederben folyó ta-
nításról ír, de már az este úgy telik, hogy Eördög 
Béla professzor vetítéssel egybekötött csehszlová-
kiai útjáról szóló előadását hallgatják. Az évtizede 
bezárult világ kezd kinyílni, látják az egykori Fel-
földet, - ha képről is figyelik a magyar táblákat, 
relikviákat, megállapítva, hogy ott „minden Ma-
gyarországra emlékeztet". Kínos sóhajtás juttatja 
eszébe a reformkor nagy nemzeti ébredését, s írja 
„Reménykedve nézek a jövő elé. Még alig indul a 
nemzeti gondolat ébredése, de indul." 

S hogy ez így van, érezhető az egyetemi órákon 
is. De méginkább az alakuló Kossuth-kör (Pesten 
Petőfi-kör) első, október 13. ülésén, ahol Für Lajos, 
Szabó Pál ideggyógyász, Losonczy Géza egykori 
debreceni diák, Papp László, Kardos Pál, Koczogh 
Ákos egyetemi tanárok, Benjámin László költő, 
Egri Lajos író és mások szólaltak fel Rákosi ma-
gyar állampolgárságtól való megfosztását, Nagy 
Imre kormányra emelését, az abortusz törvény el-
törlését, Szabó István akadémiából kizárt törté-
nész professzor, Sántha Kálmán száműzött or-
vosprofesszor rehabilitását és sok egyebet követel-
ve a lelkes ifjúság támogatásával. „S mindez való-
ság! Istenem! Magyarország a haladás élén!...." -
sóhajt fel a történész hallgató naplóíró. 

Egész vasárnap kell a dolgok átgondolására és 
pontos rögzítésére. Hétfőn mindenki az ülésről 
beszél az egyetemen. Diákok professzoraikkal 
hányják-vetik meg az eseményeket. Közben a 
szorgalmas diák tanul, olvas (Veres Péter Három 
nemzedékét, Szabó Gyula Gondos atyafiságát, a 
tankönyveket), jár az esti énekkari próbákra (Ko-
dály Missa brevis-ét tanulják), majd hét végén 
három napig Karcagon répát szed, a tehenekkel 
szénát hord, paraszttá változik a legtermészete-
sebben, s mert jó idő van, élvezi, hogy mezítláb 
dolgozhat. 

Hétfőn ismét Debrecenben van, s azzal fogad-
ják: „Hű, te! Mi volt itt szombaton!" Igen a paraszt 
egyetemista kimaradt a nagygyűlésből, ahová 
Nagy Imrét is meghívták, ahová szegedi és más 
egyetemek képviselői is eljöttek, ahol egy sor kö-
vetelés hangzott el, ahol megkérdőjelezték a DISZ 
és más szervek létét, ahol követelték, hogy vigyék 
nemzetközi fórum elé a magyarok ügyét..." Két-
három napig voltam távol... Hová vezet ez? Nem 
tudom, de rohamléptekkel haladunk előre! A nép-
forradalom felé!" 1956. október 22., hétfő volt. 
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(Akik megtartják az országot, akiknek vetni vagy 
betakarítani kell, nem érnek rá még a forradalom-
ra sem!). 

Másnap délelőtt 11 órakor indul meg az egye-
temisták nagy tömege a városba, támogatva a la-
kosság együttérzésétől is, s óriásivá dagad a békés 
tüntetők tömege. Útközben jelszavak, rigmusok 
születnek, Kossuth-nótákat énekelnek, követelik a 
szovjetek kivonását, a beadás eltörlését... A párt-
bizottság elé vonulnak 20 pontos követelésükkel, 
ott megígérik kinyomtatását. Az utcán Görbe 
János, Mensáros László szaval a tömegnek, a kö-
zépiskolások, majd a MÁV Járműjavító és más ü-
zemek munkásai is csatlakoznak, amidőn a menet 
odaért... "Nincs szükség a lelkesedés fokáról 
írnom: leírhatatlan." De már ezen az estén vér fo-
lyik Debrecen utcáin, az ávósok a tömegek közé 
lőnek... 

A számomra is ismert események pontosan rög-
zítettek. A többi nap lelkesedése, kétsége éppen 
úgy. Nevek forognak - nekem is ismerősek, néme-
lyikükkel személyes kapcsolatban is voltam. Min-
dezek megbízhatóan hitelesítik a lelkesedő, eurfó-
riában élő, mégis pontosan és gondosan naplót 
vezető ifjú ember egykorú leírását. így volt, így 
történt. 

A debreceni események leírása azzal zárul, 
hogy Karcagról teherautó érkezett 30-án, s min-
den karcagi diákot felültettek rá azzal, hogy ott-
hon van rájuk szükség, térjenek haza. Ám kide-
rült, nem emiatt kellett hazatérniük. A feltámadó 
kun közösség menteni akarta távolban tanuló leg-
tehetségesebb fiait, persze számítva arra, hogyha 
ügy alakulnak az események, itthon valóban 
szükség lesz rájuk. 

Fazekas Mihály is hazatér, kimegy a Karcag-bo-
tonási tanyára, s naplója itt íródik november 1-től. 
Azt látjuk, hogy egy kis pihenés után ismét a pa-
raszti hétköznapok következnek, de a szomszéd-
beli telepes rádió, egy-egy újság hírt hoz a külvi-
lágról. Tapasztalhatjuk, hogy mi hír jut el egy vi-
déki város tanyavilágába, hogy keletkeznek legen-
dák (Maiéter Pál bakonyi harcairól, Nagy Imre 
sorsáról, adatok hiányában hogyan vélekednek 
Titóról, a nyugati világról), hogyan értékeli a gyér 
híreket egy történész hallgató, aki könnyeivel is 
küzd, midőn naplóját írja. 

November végén Debrecenben három napra 
ismét megfordul. Még nincs terror. A halódó for-
radalom utóélete érezhető, de vége az eufóriának. 
Későbbi útja alkalmával már naplóját is kimenti, 
hazaviszi. Tavasszal házkutatások, letartóztatá-
sok. 

A paraszti lét, a kötelesség, a vérre vált munka 
sok mindent felold. De vörös fonálként, szimboli-
kusan húzódik végig - nem szándékosan, hanem 
tényszerűen és paraszti belső indíttatásból - az 
egész naplón egy ló története. A család a Bátor 
nevű lónak már a nagyanyját is ismerte. Ez a ló 
október 19-én került gyógykovács kezére, mert 
rozsdás szegbe lépett, s vérmérgezést kapott. Előt-
te ő maga 13 évet szolgált és 1956. november 25-én 
„eltávozott az élők sorából". Vele „egy ló-nemze-
dék utolsó csillaga hullott le." A paraszt ember 

tragédiája ez. S önkéntelen szimbóluma a nemzet 
sorsának is. 

Az élet ment tovább, de nem úgy és nem oda, 
ahová a szép napokban remélték. Az évfordulón-
ként visszapillantás ezt jól igazolja. A remény a-
zonban megmaradt. Fazekas Mihály naplóját min-
denkiek figyelmébe ajánlom! (Karcag, 1996.) 

Szabó László 

Korszakos iskolatörténetek Győr-Moson-
Sopron megyéből és Burgenlandból, 
1777-1996. 

A hajdan egybefüggő Kárpát-medence hasonló-
an szervezett iskolarendszere történetének elem-
zése minden időszakban aktuális és eredményeket 
hozó. Nemcsak a művelődéstörténeti folyamatok 
jobb megértése miatt, de az adott terület helyi ér-
tékeinek megőrzése/fejlesztése érdekében is szük-
ségszerű, egyaránt szolgálva a magyar, az osztrák, 
együtt pedig az európai kultúra érdekeit. Figyel-
met érdemlő ezért a Győr-Moson-Sopron megye 
és Burgenland iskolatörténetének egyes részeit át-
fogó új munka. Kovátsné Németh Mária vezetésé-
vel a Mastalirné Zádor Mária, Sipőcz László és 
Varga József alkotta munkabizottság állította 
össze azt a művet, amely a hajdan egybefüggő te-
rület iskolatörténeti mozzanatait tárja fel kutatói 
igyekezettel, alapos dokumentációval. A tizenöt 
szerző széles sávban dolgozta fel a terület külön-
böző iskoláinak útját a mű adta lehetőségek ke-
retében, részben az ezeréves magyar iskoláztatás 
történetére, részben talán arra a fordulópontra 
emlékeztetve, amit az 1772-es Ratio Educationis 
jelent a magyar és tágabban értelmezve, a Kárpát-
medence iskolatörténetében. A kötetet dr. Fritz 
Krutzler tartományi elnök, Eisenstadt (Ausztria) 
és Botos Gábor, a Győr-Moson-Sopron Megye 
Közgyűlésének elnöke előszavai nyitják meg, a 
mű lektora Mészáros István volt. A kiadásban 
részt vállalt A honfoglalás 1100 évfordulója Em-
lékbizottság, a Landesschulrat Für Burgenland, 
Kobersdorf, Lutzmannsburg, Mattersburg és O-
benpullendorf. 

A kötetben Horváth Csaba (Sopron szakiskolái 
1778-1996), Kovátsné Németh Mária (a meghatá-
rozó 1000 éves magyar iskola és Győr középszintű 
iskolái 1627-1996 tanulmányokkal), Mastalirné 
Zádor Mária (Sopron középiskolái 1557-1996), 
Mészáros Attila (Gyó'rszentmárton-Pannonhalma 
középiskolái 1777-1996), Mónus Imre (Győr: pol-
gáristák, 1900-1944), Paul Hans: Várvidék - Bur-
genland három településének iskolatörténete 
1777-1996), Pájer Imre (Csorna iskolái 1659-1996), 
Sáry István (A győri népiskolák irányítása, igaz-
gatása és felügyelete 1870-es évek), Schlag Gerald 
(Iskolák a Várvidéken-Burgenlandban 1921— 
1962), Somogyi Imre (A csermajori szakiskola tör-
ténete 1886-1996), Szalay Béla (Dör népiskolája 
1714-1996), Szolnoky Erzsébet (Győr ipariskolája 
1884-1952) tanulmányai számos új adattal gazda-
gítva a magyar iskolatörténetet, adnak sokrétű át-
tekintést a Trianon óta szétválasztott terület haj-
dan egységes, mára sokféle átalakulást megért is-
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kóláiról, irányításról, működéséről. Ausztria és 
Magyarország közös történelmi múltjának és az 
egymás mellett élés történeti állapotának folyama-
tában ez a mű a kölcsönös együttműködésben 
adódó és a tudományban is sikereket teremtő te-
vékenység bizonyítéka. 

A német fordításokat Lélekné Kónya Gabriella 
és Rákosiné Pichler Mária készítette, a klasszikus 
borító Szunyogh Ferenc munkája. A kötet a Ma-
gyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron 
Megyei Tagozata kiadásában, a győri Széchenyi 
Nyomda gondozásában jelent meg. 

(Település-iskola-társadalom. Tanulmányok 
Győr-Moson-Sopron megye és Burgenland iskola-
történetéből. Orte-Schulen-Gesellschaft. Studien 
zur Schulgeschichte des Komitates Győr-Moson-
Sopron sowie des Burgenlandes. Győr. 1996. A 
Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron 
Megyei Tagozata kiadása 1996. 345 old.) 

Dr. Krisztián Béla 

Dévaványa üzenete 

ízléses kiállítású 40 lapos füzetben, Sárgult 
lapok üzenete címmel adta ki Hajdú József tanul-
ságos olvasókönyvét Dévaványa történetéhez. 
Egy Ványai Helyismereti Füzetek című sorozat 
nyitó száma ez a nagyközségi önkormányzat által 
támogatott, Szabó Ferenctől lektorált kiadvány. 
Tanulságosnak nemcsak azért mondhatjuk, mert a 
ványaiak levéltári forrásokból feltárt hiteles törté-
nelmi adalékokkal találkoznak, hanem azért is, 
mert a hazai honismereti munkálkodás egy jelleg-
zetes termékét tisztelhetjük benne. A füzetnek 
Hajdú József nemcsak megálmodója, válogatója, 
írója, hanem egyúttal tipográfusa, szövegszer-
kesztője, illusztrálója, mecénása is. E füzet azok-
nak a helyi kiadványoknak a sorába tartozik, ame-
lyek egy áldozatkész honismereti munkás egysze-
mélyes intézményként tevékenykedő buzgalmá-
ból, ügyszeretetéből, felkészültségéből születtek 
meg. Nem akarjuk sem a helyi önkormányzat, 
sem a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület érdemeit kisebbíteni, de ki kell monda-
nunk nyilvánosan e kezdeményezés példája alap-
ján: jelen viszonyaink között -amikor szinte telje-
sen elapadtak a kulturális és hagyományápoló e-
gyesületeket támogató források - az egyéni hoz-
záértés és áldozatvállalás termi meg a helytörténe-
ti kiadványok javát. Csak a tisztelet és az öröm 
hangjaival köszönthetjük őket. 

Ez a füzet azonban tartalmi értékeivel és tuda-
tos szerepvállalásával is felkelti a figyelmet. Nem 
törekszik teljesíthetetlen célok felé: nem valamifé-
le helytörténeti monográfia igényével jelentkezik, 
hanem olyan feltáró törekvések vezetik, amelyek 
által a történeti múlt írott forrásai nyújtanak ada-
lékokat egy település népének letűnt századairól. 
Magvas összeállítás mutatja be Dévaványa vázla-
tos történetét a XV11I. század végéig, az áttekin-
téssel mintegy alapot és hátteret teremtve az ezu-
tán következő tematikus anyagközlésnek. A levél-
tári dokumentumokból föltárul a régi református 
templom építésének, a templomdombnak, a kato-

likus újraéledésnek, a túréri temetőnek a históriá-
ja, s bepillanthatunk az egykori hétköznapoknak 
olyan momentumaiba, mint a nemesek házának 
építése, a kocsmai muzsikusok megregulázása, a 
pereskedés és a hamis tanüzás, az időjárás viszon-
tagságai, a szomszédos településsel való határvil-
longás. Ezek a témák akár ötletszerűeknek is tűn-
hetnének, ha nem gondolunk arra, hogy egy soro-
zat első darabját tartjuk kezünkbe, amely a figye-
lem felkeltésének küldetését vállalja, hiszen 
marad még bőven téma a folytatásra is. 

A füzet igen rokonszenves módszertani megol-
dása a bevezető, illetve záró kommentárok, vala-
mint a tömörségükben is szakszerű eligazítást adó 
lábjegyzetek közlése. A szerző figyelme azonban 
nemcsak a szövegközlés és a szükséges kísérő in-
formációk gondos megválasztására terjedt ki, e-
mellett kitűnő ízléssel válogatta a szövegekhez 
szervesen illeszkedő illusztrációkat, tervezte meg 
a füzet tipográfiai képét. így érte el, hogy munká-
ját öröm kézbe venni és olvasgatni. Szívből kíván-
juk e sorozat újabb füzeteinek kiadási lehetőségét 
és sikerét. 

Kováts Dániel 

VASAS SAMU: 

Népi jelvilág Kalotaszegen 

Újabban sok a könyvkiadó, kevés a terjesztő, 
ezért sokszor csak a személyes ismeretségek segí-
tik az érdeklődő olvasót, kutatót, hogy egy-egy új 
kiadvány eljusson hozzá. így történt ez Vasas 
Samu könyvének a Vajdaságba juttatásával is, s 
ezért a kissé kései ismertető. 

A kalotaszegi népéletet etnoszemiotikai szem-
pontból is vizsgáló könyvet olvastunk már Péntek 
János kolozsvári nyelvészprofesszor tollából (A 
kalotaszegi népi hímzés és szókincse, 1979). A ha-
gyományairól híres tájegység most újabb jeltudo-
mányi összefoglalóval lett gazdagabb, ugyanis 
Vasas Samu könyve az élet több szegmentumában 
vizsgálta meg a kódok és csatornák különféle jel-
legzetességeit. 

Néhány évköri szokásban a legények szerepe 
megkülönböztetett jelentőségű és jelentésű példá-
ul Szentkirály és Zentelke községben. Jelszerű a 
szervezetük kialakítása, a viselkedésük, tevékeny-
ségük. 

A tavaszi kihajtás előtti juhfejés apotropeikus és 
homeopatikus szokásainak jelei a gonoszűzést, 
bajelhárítást, szaporulatot és bőséges tejhozamot 
hívatottak szolgálni. 

Vasas Samu könyvében újabb adalékkal szolgál 
a hajnali mosdatás szokásának kérdésköréhez. A 
rítus jelszerűségeit egy sztánai lakodalomban 
vizsgálva kitér a szokás régebbi formájának ismer-
tetésére is: „Régen a lakodalom éjszakáján, mosa-
kodás előtt tilos volt lefeküdniük, s bár a fiatal 
menyecskét már szombaton felkontyolták, az 
igazi házaséletet csak a vasárnap reggeli mosako-
dás után kezdhették meg. " Itt meg kell említe-
nem, hogy vajdasági kutatásaink is vannak e szo-
kás leírásáról, és elemzéséről (Jung Károly: A la-
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kodalmi hajnali mosdatás kérdéséhez, 1. közlés 
Híd, 1982. 4. sz.; Silling István: Kútra ménnek, 
Híd, 1982. 6. sz. / . Jung Károly újvidéki néprajz-
kutató a szokás hozzáférhető' teljes (magyar és 
nem magyar nyelvű) szakirodalmának felkutatása 
után úgy értelmezte e hagyományt, hogy erre az 
„elhálás, konszumáció" után került sor, tehát 
hogy „megtörtént a menyasszonyfektetés", s a 
hajnali mosdatás egy archaikus lakodalmi mozza-
nat, az ún. jus primae noctis (az első éjszaka joga) 
maradványa, majd az azt követő purifikatív mos-
datás sokkal összetettebb szokás, mint amennyi 
belőle Sztánán megmaradt. Ám az alvási tilalom 
bizonyára már egy ettől a jogszokástól való véde-
kezés jele. De a kalotaszegi adat is a házasságkö-
tés fontos társadalmi szerepét jelzi. Vasas Samu 
előbb a rítusban felcsendülő dalok és nóták szöve-
geinek értelmezését domborítja (sokszor csak el-
nyűtt műdalokról van szó), s később említi, hogy 
„a mosakodás a rítusfolyamat legfontosabb mo-
mentuma". A menetben elhangzó kurjantásokról, 
csujogatásokról néha elmarasztalóan jegyzi meg, 
hogy eufemisztikusak, miközben maga is rájön, 
hogy „a csujogatók szinte minden momentum ve-
lejárói, néha éppenséggel főszerepet követelőek." 
De hiszen leginkább övéké a szemiotikailag fontos 
szerep: a nászéjszaka eseményének kihirdetése, az 
öröm világgá kürtölése, s ezeknek valóban „tartal-
mi mélysége" van, amely nemcsak a nemi aktus 
létrejöttét tudatja, de annál sokkal fontosabbat: a 
megtermékenyítést, az életet továbbvívó' feladatot. 
Vasas későbbi szavaival élve: „Lényegében ezzel 

az aktussal teljesedett be a közösség óhaja, kíván-
sága: az élet folytatását, termékenységet, utódot, 
gyermeket kívánt... az űj párnak". 

Az emberélet fordulóinak másik jeles eseménye 
a halál és a temetés. A velük kapcsolatos dolgok 
leírása jellemzi Vasas Samu következő tanulmá-
nyát, amelyben többek között a kopjafa jeleit veszi 
számba: alakját, méretét, elhelyezését, színét, feli-
ratát, rajzát, díszítését, melyek sorra megkülön-
böztető jelentéssel bíró funkciók hordozói. A te-
metéssel foglalkozó sok rokon kiadvány közül 
több vajdaságit is felsorolhatnék (például Jung 
Károly: Az emberélet fordulói, 1978.; Kovács 
Endre: Bölcsőtől a koporsóig, 1988.), melyek 
ugyan címükben nem jelzik, de sok etnoszemioti-
kai adatot is tartalmaznak; ugyanakkor a vajdasá-
gi néprajzkutatók nagy temető-konferenciájának 
anyagát is (In: Üzenet, 1996. 7-8. sz.), és a gyász, 
valamint a népviselet etnoszemiotikai jegyeit is 
vizsgálták errefelé (Kálózi Aranka: A gombosi női 
viselet etnoszemiotikai leírása és Silling István: A 
kupuszinai női népviselet változásának szemioti-
kai vizsgálata. Mindkettő In: Tanulmányok 12-13. 
sz. Újvidék, 1979-1980.). 

Örvendetes, hogy Vasas Samu könyvéből a sár-
vásári tulajdonjegyekről és a jákóteleki zsákjelek-
ről is tudomást szerezhetünk, s mindez olyan ho-
zadéka az etnoszemiotikai kutatásoknak, melye-
ket más vidékeken is érdemes volna elvégezni. 
(Kráter Műhely Egyesület, Bp. 1994.) 

Silling István 

Híradás a szógyú'jtő pályázatról 

Lapunk előző számának 14. oldalán pályázatot hirdettünk rokon értelmű szavak gyűjtésére, még-
pedig oly módon, hogy megjelöltük azt a három témakört, amelyben szinonimákat várunk a pályá-
zóktól. 1. Hányféleképpen veszekszik a magyar ember? 2. Minek nevezzük azt a szerkezetet, gépezetet, amelyet 
vagy nem tudunk, vagy nem akarunk pontosabban megnevezni, körülírni? 3. Milyen ember az arogáns 
ember? A pályázati felhívás szövegét több lap is közölte vagy rövidítve, vagy teljes egészében, s így 
szinte bizonyosak vagyunk abban, hogy sokan figyeltek föl rá, s kapnak kedvet a pályázaton való 
részvételre. 

Hogy most e kis híradás erejéig mégis visszatérünk e pályázatra, annak nem az az oka, mintha 
valamiért magyarázkodnunk kellene, s nem is az a fő célja, hogy ilyen módon még tovább népsze-
rűsítsük pályázatunkat. Az újból való szóba hozásnak ennél sokkal természetesebb magyarázata 
van; az, hogy kötelezettséget vállaltunk rá. Hogy hogyan? Idézek a 2. számban megjelent felhívás-
ból: 

„A pályázat díjalapja 100 000 Ft, de ha a pályázatot a két meghirdető szövetségen kívül más 
szervezet, intézmény is támogatja, akkor ennél több is. A díjalap növekedése esetén erről értesítjük 
is a két meghirdető szervezet lapjának, az Édes Anyanyelvünknek és a Honismeretnek az olvasóit." 

E szükségesnek látszó indoklás után most már közlöm a lényeget. A felhívásunk megjelenését 
közvetlenül követő napok egyikén A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (korábbi 
nevén Anyanyelvi Konferencia) értesített bennünket arról, hogy 50 000 Ft-tal megnöveli a szinonima-
gyűjtő pályázat díjalapját. 

így most már összesen 150 000 Ft vár anyanyelvünknek azokra az elkötelezett barátaira, védel-
mezőire, akik részt vesznek pályázatunkon, s azon a díjasok vagy helyezettek közé kerülnek. 

Még nem tudjuk, kik lesznek a pályázat legjobbjai. De azt bízvást mondhatjuk, hogy mindnyájan 
nyertesek leszünk. Mindnyájan, akik szeretjük, becsüljük anyanyelvünket, s tenni is készek vagyunk 
érte. 
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