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Két múzeumi Évkönyvről 

A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1999. Tár-
sadalomtudományaink életében mindig jelentős 
esemény volt a debreceni Déri Múzeum Évköny-
veinek megjelenése. Minden kötet gazdag tartal-
mú, változatos; a múzeumokban művelt tudo-
mányágak mindegyikéből tartalmaztak legalább 
egy, a korszerű tudományosság szemléletével, 
módszereivel megírt, általában gazdagon illuszt-
rált dolgozatot. A tanulmányok általános jellem-
vonása, hogy még az elvi közlemények esetében is 
tárgyakhoz kötöttek, muzeológiai szemléletűek 
voltak. Különös jelentőséget adott ezeknek az év-
könyv-köteteknek az is, hogy a legtöbb kötetben 
található volt legalább egy muzeológiai szakközle-
mény is. Az is fokozta a Déri Múzeum évkönyvei-
nek értékét, hogy minden kötetben közöltek egy 
jól átgondolt, szerkesztett adat- gazdag jelentést, 
vagy beszámolót. Ezek a jelentések-beszámolók 
nemcsak a Déri Múzeum, hanem a Hajdú-Bihar 
megyei múzeumi szervezet minden múzeuma és 
kiállítóhelye munkájáról is tájékoztattak. Az is 
nagy eredménye volt a Déri Múzeum évkönyvei-
nek, hogy évenkénti bontásban közreadták a Haj-
dú-Bihar megyei múzeumi szervezet munkatársa-
inak bibliográfiáját. 

Ha már a Hajdú-Bihar megyei múzeumi szer-
vezet munkatársairól esik szó, feltétlenül meg kell 
említenünk, hogy a Déri Múzeum évkönyveinek 
szerkesztése során válhat mindenki számára leg-
könnyebben világossá, hogy a Déri Múzeum ese-
tében egy széleskörű, elsősorban a testvérintézmé-
nyek (egyetemi intézetek; leginkább a Magyar 
Történeti, a Néprajzi, a Magyar Nyelvészeti Inté-
zet, a művészettörténeti-művelődéstörténeti tan-
székek; akadémiai bizottságok (DAB, PAB, MAB), 
levéltárak, könyvtárak, művelődési központok 
stb.) munkatársai felé nyitott, de mindenki más ér-
deklődő számára is elérhető publikációs fórumról, 
ha szabad így fogalmazni: munkaközösségről be-
szélhetünk. Ez a munkaközösségi forma akkor ér-
te el soha meg nem fogalmazott célját, amikor a 
Déri Múzeumot tudományos intézetnek minősí-
tették és ismerték el a felettes hatóságok (1971— 
1972-ben). Ennek kapcsán kezdték aztán a Déri 
Múzeum munkatársai, a múzeum vezetősége és 
munkatársi gárdája tudományos intézetnek tarta-
ni, szorosabbra fogva a meghatározást: tájkutatási 
intézetként népszerűsíteni. 

Ezeknek az évkönyveknek egyik legnagyobb 
érdeme-értéke az, hogy rendszeresen megjelentek, 
illetve, hogy megjelennek ma is. Korábban, vagy 
tíz éven keresztúlévente jelentek meg az évkönyv-
kötetek, újabban már nem évente, hanem két-, két 
és fél évente látnak napvilágot a terjedelmes, álta-
lában 35-45 ívnyi kötetek. Általában is, de a Hon-
ismeret hasábjain különösképpen szólnunk kell 
arról is, hogy a Déri Múzeum évkönyvei az elsőd-
leges tudományos érdek mellett, mindig alapját je-

lentették a debreceni, a Hajdú-Bihari, illetőleg 
messze más vidékek helytörténeti., honismereti te-
vékenységének is. 

Ennek az évkönyvsornak most jelent meg az 
1999. évi kötete. Sz. Máthé Márta a szerkesztésbe -
aprólékosabb tagolással, szemléletesebb tipográfi-
ával, pontosabb és egyöntetűbb adatolással, jegy-
zeteléssel és utalási rendszerrel - némi újítást ve-
zetett be. Az ezúttal is rendkívül tartalmas év-
könyv tanulmányainak egyenkénti ismertetésétől 
kénytelenek vagyunk eltekinteni. Hisz ilyesmivel 
nem lehet egy könyvismertetés keretében foglal-
kozni már csak terjedelmi okok következtében 
sem. 

Ismertetésünk tehát csak arra szorítkozik, hogy 
felsorolja a hét rész, vagy fejezet címét és közöljük 
az egyes részek tanulmányainak számát. Az első 
rész a Természettudomány címet viseli és két ta-
nulmányt tartalmaz. A második rész címe: Régészet, 
ókortudomány, három tanulmánnyal dicsekszik. 
Az egyik közülük a M. Nepper Ibolya által összeállí-
tott 1992-1999. évi leletkataszter (A Hajdú-Bihar 
megyei múzeumok régészeti tevékenysége). A 
harmadik rész a Történelem címet viseli és ugyan-
csak három tanulmányt tartalmaz. A negyedik rész 
címe: Néprajz és négy tanulmányt ad közre. Az 
ötödik rész Művészettörténet, ipartörténet címet vi-
seli, és két tanulmányt közöl. A hatodik rész címe: 
Művelődés- és irodalomtörténet. Ez a rész két cso-
portra oszlik, az első csoportban két tanulmányt 
találunk. Azután, külön cím alatt - Balogh László 
emlékezete - ugyancsak két, Balogh Lászlóról 
(1919-1979) szóló tanulmányt olvashatunk. A hete-
dik rész Muzeológia címmel két tanulmányt közöl. 
Az egyik B. Vincze Rita összeállítása: A Hajdú-Bi-
har megyei múzeumok munkatársainak bibliográ-
fiája 1998-1999 . A másik közlemény pedig V. Szat-
mári Ibolya: A Déri Múzeum és a Múzeumi Szerve-
zet 1999. évi működése című adatgazdag, statiszti-
kák mellett sok szöveges elemzést is tartalmazó 
munkajelentése. 

Ahogy ebből a felsorolásból is láthatjuk a Déri 
Múzeum 1999. évi évkönyve is megtartotta a régi 
rendet, a szerkesztés értékes hagyományait. Ez 
nemcsak abban látszik, hogy a muzeológiával 
együtt hét tudományágba tartozóan adtak közre 
nagyszerű tanulmányokat; hogy a szerzők között 
ezúttal is megtalálhatóak a „külső munkatársak", 
hanem abban is, hogy ezúttal is közlik a munka-
társi bibliográfiát és az 1998-1999-ről szóló mun-
kajelentést. 

A széles körű tudományos érdeklődés kielégí-
tése mellett a Déri Múzeum évkönyveinek (és 
egyéb kiadványainak, kiadványsorozatainak is) 
mindig volt és ma is erős kötődése van a helytörté-
neti tevékenységhez, a honismereti munkához. Az 
évkönyvek számtalan tanulmánya, cikke komoly 
forrásává vált a helytörténeti kutatásoknak és a 
honismereti mozgalomnak. A régen kialakított és 
azóta is élő cserekapcsolatok keretében a Déri Mú-

103 



zeum évkönyvei eljutottak minden magyar me-
gyei múzeumba. A helytörténészek, a honismereti 
mozgalom munkásai ott megtalálhatják őket. 
(Szerk.: Sz. Máthé Márta és Selmeczi László. Debre-
cen, 2000.) 

A Hajdúsági Múzeum Évkönyve, IX. A hajdú-
böszörményi Hajdúsági Múzeum (1924) azon kevés 
„vidéki" múzeumok közé tartozik, amelyeknek 
több-kevesebb rendszerességgel megjelenő év-
könyve van. Hajdú-Bihar megyében még egy 
ilyen múzeum található, a berettyóújfalui Bihari 
Múzeum (1975), amely évkönyvsorozattal bír; je-
lenleg VIII. kötete megjelentetése előtt áll. 

A Hajdúsági Múzeum évkönyveinek már ki-
alakult szerzőgárdája, érdeklődési köre van. Pro-
filjába elsősorban tágabb értelemben vett helytör-
téneti feldolgozások, tanulmányok tartoznak [Haj-
dúböszörmény várostörténete, néprajza, művelő-
déstörténet (ezen belül iskola- és művészettörténe-
te, népnyelvi-, névtani kutatások), a Hajdúság, a 
Hajdúkerület természetrajzi, régészeti, közigazga-
tási, jogtörténeti vonatkozásai stb.]. A most megje-
lent IX. kötet is ezt a széles érdeklődési kört mutat-
ja, bár a korábbi kötetektől eltérően nem sok rövid, 
hanem kevés, mindössze öt terjedelmes, úgyneve-
zett nagy tanulmányt tartalmaz. Ez az évkönyv sa-
játos módon nem közöl semmiféle jelentést, beszá-
moló írást, ami pedig az évkönyvműfaj elengedhe-
tetlen része kelfene, hogy legyen. 

Az elsff tanulmány természettudományi, köze-
lebbről ornitológiai tárgyú. Nagy András a hajdú-
böszörményi erdő 1985-1990 közti madárvilágát 
vizsgálja (A hajdúböszörményi erdő madárvilága 
1985-1990). Ehhez a tanulmányhoz is, mint a töb-
bihez is egységesen, eléggé terjedelmes német 
nyelvű összefoglalás járul. 

A második tanulmány egy régészeti jellegű; rész-
ben kutatástörténeti összefoglaló tanulmány má-
sodik része; a nyíri izmaeliták történetéről szól 
{Hajdú Zsigmond-Nagy Emese Gyöngyvér: A nyíri 
izmaeliták központjának, Böszörmény falunak ré-
gészeti leletei II.). A tanulmánynak leletkataszter 
jellege is van, különösen ezzé teszi a gazdag il-
lusztrációs anyag. 

A harmadik tanulmány aprólékos néprajzi írás és 
a hajdúböszörményi szekerek vasalásáról szól. A 
tanulmányt már a tárgykörben többször publikált 
Szekeres Gyula írta, nyilvánvalóan családnevének 
azonosságára való tekintettel is különös részletes-
séggel, kitűnő helyismerettel (Szekérvasalás Haj-
dúböszörményben) . 

A negyedik tanulmányt a neves jogtörténész, 
Nagy Sándor írta. Tanulmánya ezúttal is a Hajdú-
kerületi Törvényszék ítélkezési gyakorlatáról szól, 
lopási ügyekben, a XIX. század 60-as éveiben (A 
hajdúkerületi törvényszék ítélkezési büntetéski-
szabási gyakorlata lopás miatt indított bűnügyek-
ben, 1861-1871.). 

Az utolsó, ötödik, ugyancsak majd százoldalas 
tanulmány szerzője Nyakas Miklós. A településtör-
téneti-helytörténeti tanulmány a Polgár nagyköz-
ség határból kivált Görbeháza falu kialakulásáról, 
megizmosodásáról, történetéről szól. A tanul-
mány 1950-ig bezárólag tárgyalja a szépen fejlődő 
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falu viszonyait. Hangsúlyosan a megalakulás, a te-
lepülés kezdeti időszakával foglalkozik (Görbehá-
za telepes község létrejötte). 

Minthogy a szerzők mindegyike legjobb szak-
embereink közé tartozik, tanulmányaik - legyenek 
azok bár a legszigorúbban vett helytörténeti mun-
kák is - eszmeiség, az összefüggéseket kereső és 
magyarázó módszertan és a tudományos tájéko-
zottság, a szakmai felkészültség révén egyetemes 
érvényű és értékű feldolgozásokká nőttek. Ezért is 
ajánljuk a Hajdúsági Múzeum Évkönyvének IX. 
kötetét mindenki számára, tanulságos olvasmány-
ként (Szerk.: Nyakas Miklós Hajdúböszörmény, 
1999.) 

Dankó Imre 

CZIRJÁK ÁRPÁD: 
Erdélyi Magyar Breviárium II. 

Rendhagyó eset történt Kolozsvárott; - ahogy 
erről tudósított annak idején az Új Magyarország 
című napilap 1996. január Í6-i száma - Czirják Ár-
pád katolikus érseki helynök a Protestáns Teológia 
Intézetben védte meg doktori disszertációját. A 
dolgozat pedig - s ilyenre sem volt példa Erdély 
történetében - a heves vérmérsékletű protestáns 
tudós Szegedi Kiss István teológiáját dolgozta fel. 

A breviárium, más néven zsolozsma a katoli-
kus papok, főleg szerzetesek számára előírt közös 
imádság (Magyarországon a zsolozsma végzésé-
nek szokásai a bencés hagyományokon keresztül -
már 1100 körül kialakultak). Czirják még az első 
kötet előszavában azt írja, hogy könyve nem 
imádságokat, hanem egészen más jellegű írásokat 
tartalmaz, a breviáriumhoz legfeljebb annyi a kö-
ze, hogy a közölt írások is naphoz kötöttek, s míg 
az imádkozó ember az istenszeretetre, e könyv ol-
vasója - szerző reménye szerint - Erdély szereteté-
re kap indítást. 

A breviárium szó rövidségére is utal - folytatja 
bevezetőjét a szerző. Rohanó világunkban nincs 
idő olvasásra, emberi kapcsolatok kiépítésére, 
azok elmélyítésére, önmagunk megvalósítására. A 
második kötetben Czirják már tovább lép: amikor 
kijelentjük nincs idő olvasásra, szellemi életünk 
nyomorúságát ismerjük el. Augusztus 17-én Koós 
Kovács István író születésnapján Tolle et lege című 
írásában ehhez hozzáteszi: az olvasás az a terület, 
ahol a gondolkodó ember szabadon mozoghat , vá-
logathat, párbeszédet kezdhet, vitatkozhat az író-
val. Az olvasás kivezet a mindennapi zárt világ-
ból. Az olvasás az élet nagy öröme, akárcsak a mu-
zsika, a játék, a világjárás. (A rend kedvéért nem 
hallgathatjuk el, hogy a Szent Ágoston megtérésé-
nek alapigéje / R ó m 13,13/ a Vedd és olvasd latinul 
helyesen „Tolle, lege"-ként „et" nélkül írandó.) 

A második kötet szereplőit is szabadon válasz-
totta ki a szerző. A hónapokat Szilágyi Domonkos: 
Május, Június, Július, Augusztus című versei fog-
lalják keretbe, majd részletesen bemutatja a nap 
ünnepeltjét. Közismert - pl.: Székely Bertalan, Pá-
pai Páriz Ferenc, Makkai Sándor, Vajkai Aurél, 



Dsida Jenő, Horger Antal, Domanivszky Sándor , 
Apáczai Csere János, Kemény Zsigmond, Domo-
kos Pál Péter, Szervátiusz Jenő, Nyí ró József, Wes-
selényi István, Márton Áron, Reményik Sándor 
stb., - és kevésbé ismert írók, költők, tudósok, m ű -
vészek, pol i t ikusok életrajzát ismerteti, kiemelve 
mind ig magyarságukat , keresztény mivoltukat . 
Lényeges, hogy a Breviárium semmilyen felekeze-
ti s zempon to t sem követ, m é g a bemutatot t szemé-
lyek vallását sem tűnteti fel. 

A másod ik kötetre is jel lemző a nagy művel t -
ség és imponá ló tárgyi tudás, a művészetek, a filo-
zófia, a nyelvészet , a népköltészet , a politológia, 
demográf ia stb. magas fokú ismerete, egyszóval a 
szerző a magyar és egyetemes művelődéstör ténet 
kiváló ismerője. Külön ö röm volt felfedezni ebben 
a kötetben azt, hogy a képanyag több Gy. Szabó 
Béla illusztrációval gazdagodot t . Lehet, hogy ez 
annak is köszönhető, hogy a szerkesztés igen 
munka igényes gondját Horvá th Arany vállalta át. 
Ráadásul a metszetek nyomdai lag is jobb minősé-
gűek lettek mint az előző kötetben, és szigorú kri-
t ikánk is meghallgatásra talált: sokkal r i tkábban 
„incselkedett" a nyomda ördöge. Korábbi í rásunk-
ban 1 kifogásol tuk, hogy nincsenek az idézetek for-
rásai megjelölve, ezt most is kénytelenek vagyunk 
megtenni , abban a reményben, hogy a szerkesztő a 
következő kötetben erre is gondol . Példaként u ta-
lunk arra, hogy a 402., 403. oldalon két ízben is 
Illyés Gyulá t idézi a szerző, olyan idézeteket kö-
zöl, amelyek n e m közismertek, mindenképpen 
szerencsés lett volna a kú t fő megjelölése. Erény-
ként kell v iszont kiemelnünk azt, hogy lényegesen 
részletesebbek és pontosabbak lettek az életrajzok. 

Az az érzésünk, hogy a második kötetben a 
szerző különös érzékenységgel fordul a Kár-
pá t -medence magyarságának szociológiai, de-
mográf ia i és általános társadalmi problémái felé, 
és veretes igazságokat m o n d ki pl. Makkai Sándor 
r e fo rmátus püspök író születésnapján, má jus 
13-án. Részmagyar, összmagyar c ímű írásában rá-
mutat : A régiek azt mondták , amit egy nemzet el-
veszít területéből azt korábban már elvesztette lel-
kében. A bécsi döntést követően a rövid magya r 
együtt lét ö römébe ürömcseppek is keveredtek, az 
Erdélybe vezérelt vezetők „kisistennek" érezték 
maguka t , fölényeskedtek, magas lóhátról beszél-
tek, pedig : „A kisebbségben élők érzékenyek, ne-
kik az is fáj, amit az anyaországiak észre sem vesz-
nek. Az óhazától elválasztott kisebbségnek m e g 
kell tanulnia az elhatalmasodó, olykor bénító ér-
zelmek leküzdését . A nemzet i viselet u tán az ú j 
haza polgár i kabátját is meg kell szoknia." 

Zrínyi Miklós szállóigéjévé vált mondásá t 
Nemo me imputie lacesset / senki engem büntetlenül ne 
bántson idézi Báthory Gábor erdélyi fejedelem szü-
letésnapján. A szerző rámuta t arra, hogy milyen 
kárt okoz a m a g y a r - r o m á n kapcsolatban az, ha 
ku l tú rában - a filmtől, a középiskolai történelem-
könyvekig - folyamatos történelemhamisítás m ű -
ködik. Opt imis ta válasza azonban megszívlelen-
dő. „A magyarok és románok a letűnt századok fo-
lyamán sokszor álltak harcban egymással. Remél-

1 Az első kötet a szerző a Honismeret 1999. 4. 99-101. 
oldalán ismertette. (Szerk.) 

hetőleg okul tunk a múltból, többé n e m kerül sor 
összecsapásra. Az együttéléshez azonban kevés a 
háború elkerülése, a gyanakvást , az ösztönös el-
lenszenvet is fel kellene végre számolni . Az üres 
szólamok pufogta tása helyett a nevelésre kellene 
figyelni, konkoly helyett tiszta búzá t kellene vetni 
a fogékony gyermeki lélekbe. Történelemről lévén 
szó, rá kellene muta tn i , hogy minden népnek van-
nak bűnei és erényei is. Azzal nem leszünk tisztáb-
bak, nagyobbak, szebbek, ha a másikat befeketít-
jük, ellenségnek tekintjük. Ami szép az ősök életé-
ben, azt követni kell, ami e lhamarkodot t , hibás 
volt, azt el kell vetni ." 

A Kolozsváron született veszprémi e tnográfus , 
Vajkai Aurél születésnapján, május 14-én Czirják a 
híres jogtudós X. Ince pápa (1574-1655) jelmondat-
ára hivatkozva Morimur, si moramur / elpusztulunk, 
ha kételkedünk, szerzőnk arról ír, hogy bá r születési-
arány-mutatói Magyarországnak és Németország-
nak nagyjából azonosak, az életszínvonaluk azon-
ban messze különbözik. Ahogy n ő az életszínvo-
nal, úgy zsugorodik össze Magyarország népessé-
ge. Égbe kiállt azonban ugyanúgy az erdélyi ma-
gyarság népességi és születési s zámarányának zu-
hanása is. Magyarországon az utca embere , de fő-
leg az életszínvonalat féltők rétege tiltakozik az 
Erdélyből és a többi elcsatolt területekről beszivár-
gó magyarok ellen, pedig a szemlátomást zsugo-
rodó népességű anyaországnak n a g y o n is jól jött 
az 1989 óta tartó vérátömlesztés, ami n e k ü n k egy-
re krónikusabb vérszegénységet okoz. Vérátöm-
lesztésre vál lalkozunk, amikor vérszegények va-
gyunk? - teszi fel a kérdést a szerző, m a j d azonnal 
tárgyszerű választ is ad rá: „Be kell i smernünk, 
hogy nem t u d t u k benépesíteni Erdélyt, mint 
ahogy az összmagyarság sem a Kárpát-medencét . 
Erdélyben a XVIII. századtól k imuta tha tó a ro-
mánság többsége. A fegyveres összecsapásokban 
jeleskedtünk, sokszor önmagunka t is fe lülmúl tuk, 
de a biológiai küzde lemben a lu lmarad tunk ." 

Vásárhelyi Boldizsár neves közlekedési mér-
nök születésnapján, augusztus 5-én kelt írásának a 
címe: Út és kiút. Czirják Árpád va lóban távlatok-
ban gondolkodik. „Annak a népnek biz ton van jö-
vője, amely ki tar tóan ápolja gyökereit , ismeri és 
becsüli múl t jának legragyogóbb pillanatait . Szi-
lárd öntudattal , tanulékony történelemszemlélet-
tel kutatja a jövendőt , az őshazából az új hazába 
vezető úthoz hasonlóan keresi a kiutat ." 

Udvarhelyi Olivér 

Dorogi lexikon 
A munka nemcsak Dorog kul turál is életében 

különleges jelentőségű, de a város ha tára in túl is 
figyelemre mél tó összeállítás. Mivel edd ig ilyen 
műfajú, teljességre törekvő gyű j t emény valamely 
városról ismereteink szerint mindössze egy jelent 
meg Komárom-Esztergom megyében (Tatabányai 
kislexikon 1975.), ér thető szellemi izgalmat kelt a 
kötet szélesebb körökben is. Negyvenké t szakem-
ber, adatközlő és gyűjtő segítségével sikerült e 
nagy vállalkozást kivitelezni. Az összefogást jelké-
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pezi az a tény is, hogy a kötet megjelentetését az 
önkormányzaton kívül egy helyi társadalmi szer-
vezet, a Dorog Város Barátainak Egyesülete is tá-
mogatta. Az ügy fontosságának felismerése egy ci-
vil szervezet részéről nemcsak az újító szándékot, 
az ú j kihívásnak való megfelelő igényét jelzi, de az 
úttörést vállalók bátorságát is. Az 1990-re elké-
szült, de kéziratban maradt monográfia egyes feje-
zete felett már eljárt az idő, szemléletében némely 
nem felel meg teljes mértékben napjaink elvárásai-
nak. Ám maradtak ma is használható és értékes ré-
szei, közreadásra alkalmas adatai, összefüggései. 
Részben ennek „aprópénzre váltásaként", részben 
új kutatási eredményeket közreadva jelentek meg 
a megyében ugyancsak egyedülálló módon a Do-
rogi Értékek Nyomában, majd a Dorogi Füzetek című, 
mára már húsz önálló füzetet meghaladó város-
történeti részkérdéseket tárgyaló sorozatának da-
rabjai. E művek a Dorogi lexikon előtanulmányai-
nak tekinthetők. 

Tökéletes lexikon nincs, valószínűleg a szer-
kesztők sem gondolják annak munkájukat. A lexi-
kon készítése külön műfaj , módszertanát nem ta-
nítják sehol, a dolog természetéből adódóan nin-
csenek helyi hagyományai, így nemegyszer mun-
ka közben kell az eredeti elképzelések buktatóival 
szembesülni. A lexikont vizsgálva úgy vélem, a 
kutatás és a szerkesztés rengeteg olyan kuta-
tás-metodikai kapcsolatot, szerkesztési tapasztala-
tot hozott felszínre, amit a következőkben már 
hasznosítani lehet. Nem célom hibajegyzék készí-
tése, a szakszerű, de óhatatlanul szubjektív szelek-
ció, a szócikkekben lévő kisebb-nagyobb pontat-
lanságok taglalása, a helyenként folyamatban lévő 
kutatások eredményeit tükröző hiányosságok citá-
lása. A súlypontozandó mozzanatok és a terjedel-
mi korlátok kettős szorítása, más helyeken a forrá-
sok szűkössége, esetenként a helyismereti szakiro-
dalom ellentmondásaiból adódó nehézségek 
okoztak gondokat. 

A Dorogi lexikon speciális műfajt képvisel. Úgy 
szaklexikon, hogy azon belül jócskán közöl általá-
nos ismereteket is választott területéről: minden, 
ami Dorog múltjával, gazdasági, társadalmi, kul-
turális életével összefügg, helyet kell kapjon e la-
pokon. A címszavak száma ezer körül van, döntő 
többségük személyek életrajzi adatait tartalmazza. 
Itt vetődhetett fel az első fogas kérdés a kötet kon-
cepciójának összeállításakor. Mit jelent a Dorog-
hoz kötődés kategóriája? A helyben születetteken 
kívül azon személyek életrajzát is felvették a beve-
zető szerint, akik „csak átutaztak, de itt hagyták 
névjegyüket". A városhoz kötődő, még élő embe-
rekkel egyszerűbb volt a helyzet. Itt nemcsak a 
szerkesztők, de a „címszónak szánt" személyek 
véleménye, közlései is formálták a művet. Mind-
két szempont: helyi születés, helyi kötődés együt-
tes érvényesítése javára vált a műnek, ám követke-
zetes megvalósítása nem volt minden esetben le-
hetséges. Pl. mert az illető önmaga nem kívánta e 
nyilvánosságot, vagy utódai zárkóztak el az adat-
közléstől. Ezzel együtt számos alapkutatást kellett 
végezniük a lexikon adatgyűjtőinek. Sok olyan 
életrajz is szerepel a szócikkek között, amelyek 
alapvető forrásanyagnak számítanak. Erre és a le-
xikon naprakészségére példa lehet többek között 

Sághy Antal (1918.28. 26.-2000.07.11.) jogász, or-
nitológus, süttői helytörténész életrajza. 

Nem tudni viszont, hogy a lexikon alapjául 
szolgáló, fentebb hivatkozott sorozat szerzői közül 
miért nem szerepelnek a régészeti, középkori és 
kései feudalizmus korának helytörténeti összefog-
lalóit megírt személyek életrajzai a lexikonban? A 
Doroghoz kötődés ez esetben egyértelmű. Talán 
több levelezést, szervezést, az illetők hozzájárulá-
sát igényelte volna, hogy olvashassuk H. Kelemen 
Márta, Draskóczy István és Magyar Eszter életraj-
zát is. 

A szócikkek óhatatlanul eltérő bőségű ismerte-
téseket tartalmaznak, ami az előszó szerint nem je-
lent értékítéletet, mégis következetlennek tűnik, 
hogy a szócikkek terjedelme túlságosan eltérő. Né-
hol - valószínűleg a források hiányában - szűkre 
szabott, másut t kissé terjedelmes. Még akkor is, ha 
az olvasóra bízza annak eldöntését, „mit tart el-
sődleges vagy éppen közömbös értéknek a hal-
mazból". A szócikkek felépítésekor az általános 
életrajzi lexikonok gyakorlatát követték, megem-
lítve a születési és halálozási adatokat, szülőket, a 
tanulmányok helyszíneit, részletesen ismertetve a 
szakmai karrier állomásait, a közéleti tevékenység 
formáit. A szócikkek végül az esetleges alkotások-
ból sorol fel válogatást, mintegy a szakmai-művé-
szeti tevékenység illusztrálásaként. A több száz 
életrajz szereplői között a tudomány, a történelem 
és az egyházak helyi, vagy a helyhez kötődő sze-
mélyiségei, a művészek, az egészségügy, az okta-
tás, a jog és a sport területén kiemelkedő tevékeny-
séget nyújtók, valamint az ipar és a kereskedelem 
legfontosabb egyéniségei találhatók meg a kötet 
lapjain. 

A szócikkek forrásaiként megemlíthetők még a 
megyei monográfiák és azok életrajzi szócikkei, 
Budayné: Dorogról dorogiaknak, a régészeti topo-
gráfia és számos részmunka. A szócikk szerzői ál-
tal felhasznált, illetve ajánlott irodalomról talán jó 
lett volna függeléket közölni a m ű végén. Annál is 
inkább, mivel a szócikkek végén nem minden eset-
ben található forrásmegjelölés. Fontos lett volna, 
hogy az ízelítőnél több információ álljon rendelke-
zésére a további részletekre kíváncsi, teljesebb ké-
pet alkotni kívánó olvasónak. Ez nem bibliográfiai 
szint, erre nem is törekedhettek volna az alkotók, 
mivel ez megváltoztatta volna a lexikon szerepét. 
Hasznos kiegészítő lehetett volna ama szócikkek 
esetében is egy ilyen függelék, amelyek az anyag 
hiányosságai miatt összességükben kevés infor-
mációt tartalmaznak. Még akkor is, ha látszik, az 
alapinformációk rendelkezésre álltak, több hely-
történeti forrást, címtárat hatékonyan alkalmaztak 
az anyaggyűjtők, szerkesztők. 

Talán nem ártott volna a részletek további fino-
mítása a néprajzi tárgyú szócikkeknél. Ezek száma 
igen kevés. Érdemes lett volna elgondolkodni a 
Dorog környéki, a városhoz éppen a bányász-
kodás révén kötődő szlovákság életének, történe-
tének részletesebb dokumentálásán. A német és a 
jóval kisebb számú örmény kisebbség - nagyon 
helyesen - arányainak megfelelően kapott helyet a 
kötetben. A város címerének leírása is nagyon jó, 
szakszerű, kár, hogy az egyébként ábrákat nem 
tartalmazó kötet hátsó borítóján csak igen kicsi 
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alakban látható e szimbolikus jelentésű történelmi 
rekvizitum. 

Összességében elmondható, hogy a munka jel-
legéből, az előzmény-nélküliségből adódó hiá-
nyosságok ellenére régen nem jelent meg ilyen in-
formáció-gazdagságot felvonultató honismere-
ti-helytörténeti összefoglalás szűkebb hazánkban, 
Komárom-Esztergom megyében. 

Dr. Horváth Géza 

POCSAINÉ EPERJESI ESZTER: 
Palágyi Deák Geyza 1871-1931. 
Acta Patakina V. 
Szerk.: Dienes Dénes. Előszó: Ujváry Zoltán. 

A magyar néprajzkutatás korai szakaszában, a 
XIX-XX. század fordulóján a gyűjtők és feldolgo-
zók jelentős része a rajztanárok közül került ki. Ez 
azt jelentette, hogy a tárgyakat, munkaeszközöket 
rajzolás közben belülről megismerték, és szinte 
magukévá tették. Ez fényképezéssel sohasem ér-
hető el. Még napjainkban is rendkívül nagy előny, 
ha egy néprajzkutató rajzkészséggel rendelkezik 
és azt megfelelő tanulással és gyakorlással tovább 
fejleszti. Elég, ha ezzel kapcsolatban kortársaim 
közül K. Kovács Lászlót és dr. Kós Károlyt emlí-
tem. 

A néprajzkutató rajztanárok közül kiemelkedik 
Deák Geyza, akit a Sárospataki Református Kollégi-
um ismertetett meg ezzel a tudománnyal. A sáros-
pataki diákok már a XVIII. század végén nyugat-
ról magukkal hozták Herder népdalgyűjteményé-
nek (Volkslieder) ismeretét, és amit itthon felfe-
deztek, azokat lejegyezték. Ezek közül 68 füzet -
1750-től kezdve 1840-ig - a Kollégium Nagy-
könyvtárában meg is maradt. Kazinczy Ferenc, Cso-
konai Vitéz Mihály az ilyen irányú gyűjtést szorgal-
mazta, de hatalmas eredményt Erdélyi János ért el 
az első háromkötetes magyar népköltési gyűjte-
mény kiadásával, melyre az indítást a Református 
Kollégiumban kapta, ahol a XIX. század végén, a 
XX. század elején olyan népköltészeti szakértő 
professzorok tanítottak, mint Harsányi István, Gu-
lyás József, Nóvák Sándor (a két utóbbit személyesen 
magam is ismerhettem). Mikor 1902-ben Deák 
Geyza elnyerte a Kollégium rajztanári állását, két-
ségtelenül az ő hatásukra kezdte el járni a Tisza, 
Bodrog, Latorca, Ung folyók vidékét, hogy a nép-
rajz tárgyi emlékeit, szellemi alkotásait megörökít-
se. Ez annál is inkább vonzó volt számára, hiszen 
ezen a tájon született (Palágy, Ung megye), itt töl-
tötte kora gyermekéveit és később is szívesen járt 
ide vissza. 

Az előttünk lévő könyv szerzője nagyon sze-
rencsés helyzetben volt munkája megfogalmazá-
sakor, hiszen a Deák Geyzára vonatkozó írásos ada-
tok, rajzok, festmények, az általa gyűjtött néprajzi 
tárgyak döntő többsége a Sárospataki Tudomá-
nyos Gyűjtemények Múzeumában található, 
melynek története a XVIII. század végéig nyúlik 
vissza és a történelmi Magyarország egyik legré-
gebbi - ha nem legrégebbi - muzeális gyűjtemé-

nye. Mint ennek igazgatója, jól átlátja a felbecsül-
hetetlen értékű Deák-gyűjteményt és ebben nagy 
segítséget jelentett Deák Geyza leánya Újszászy 
Kálmánné Deák Ilona, akivel ebben a múzeumban 
együtt dolgozhatott éveken át. Ez tette lehetővé, 
hogy a történéseket nemcsak tényszerűen, hanem 
belülről is tudta értékelni és ezzel munkájának ér-
tékét még fokozni tudta. 

Deák Geyza iskoláit a fővárosban végezte, 
majd a Rajztanárképző hallgatója lett, de közben 
már rendszeresen dolgozott a Vasárnapi Újságnak, 
a Borsszem Jankónak és más folyóiratoknak, ahol 
nagyra becsülték jellegzetes rajzait. Budapesten 
azonban nem érezte magát igazán otthon és von-
zotta a vidéki tanári pálya és az ottani kiegyensú-
lyozottabb élet. Mikor alaposan megismerte a ma-
gyar díszítőművészetet, akkor látta, hogy ennek 
milyen jelentősége lehet a középiskolai rajzokta-
tásban. Az ezzel kapcsolatos véleményét fejtette ki 
A magyarság és a rajzolás (Bp., 1911.) című munkájá-
ban, amikor a következő tartalmi kérdésre utal: 
„Azon föld- és népszeretet, amely a jövőben mű-
vészetünknek, rajz- és művészeti alkotásunknak 
színt és ízt fog adni, amely magába foglalja mind-
azt, mi e föld természeti fekvésénél, e nép faji ka-
rakterénél fogva esztétikailag szép és nemes." 
Györffy István ilyen irányú munkásságát nagyon 
sokra értékelte és egy ismertetésében a következő-
ket írta: „A rajzoktatást is legszorosabb kapcsolat-
ba hozza a néprajzzal, minden középiskolában 
néprajzi múzeumot sürget.. . Nemcsak rajztanár-
oknak, de minden magyar embernek megszívle-
lendő eszmék." (NÉ. 11:75) 

De nemcsak Györffy Istvánnal, hanem az első 
háború előtti korszak szinte összes néprajzkutató-
jával, így többek között Bátky Zsigmonddal, 
Madarassy Lászlóval, Sebestyén Gyulával és mások-
kal tartott szoros baráti kapcsolatot, akik Sárospa-
takon időről időre meglátogatták a vendégszerető 
Deák-házat. A Magyar Néprajzi Társaság 1912-
ben Sárospatakon tartotta első vándorgyűlését, 
ahol Deák Geyza tevékeny részvételével megala-
kult, a hozzánk Finnországból átplántált Folklor 
Fellows, vagyis az önkéntes néprajzi gyűj tők tár-
sasága, mely a legszebb eredményeket éppen a Sá-
rospataki Kollégiumban érte el, ahol a tanárok és a 
tanulók nagy lelkesedéssel csatlakoztak a mozga-
lomhoz. Sajnos, hogy a hatalmas és részben már 
elrendezett anyag eddig éppen úgy nem látott 
napvilágot, mint Deák Geyza népköltészeti gyűjte-
ménye, de reméljük, hogy erre is sor kerül, mint 
ahogy jelentős néprajzi gyűjteménye is megérde-
melné a közkinccsé válást. 

Ebből a könyvből nemcsak Deák Geyza élete és 
munkássága bontakozik ki, hanem az is kitetszik, 
hogy tudással és lelkesedéssel művészetben és tu-
dományban vidéken, távol a fővárostól is lehet je-
lentős eredményeket elérni. Azt is megmutat ja , 
hogy nemcsak egy, de számos ilyen ember műkö-
dött és dolgozik manapság is, akiknek életét és 
eredményeit nemcsak meg kell ismerni, hanem 
annak közzétételét is lehetővé kell tenni. (Sárospa-
tak, 2001. Megrendelhető: Nagykönyvtár, 3950 Sá-
rospatak, Rákóczi u. 1.) 

Balassa Iván 
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