
Manga János emlékére
Manga János, népünk hagyományainak és mûvészetének nagyszerû kutatója 110 évvel ezelõtt,

1906. június 24-én született Pereszlényben. Ahhoz a kutatónemzedékhez tartozott, amelyik fontosnak
tartotta a néprajzi terepmunkát. Munkásságának középpontjában mindig a valós élmények, tapasztalok
és azok valós adatai álltak. Néhány nagyobb lélegzetû tanulmányában is ezekhez keresett nemzetközi
párhuzamokat. Néprajzkutató pályája az 1930-as évek elején indult. 1929 és 1941 között felvidéki taní-
tóként dolgozott. Közben a pozsonyi rádió magyar nyelvû adásában az iskolarádiót vezette. A Szociál-
demokrata Párt tagjaként ismeretterjesztõ és politikai elõadásokat tartott a Munkásakadémián. Munkás-
kórust vezetett, és baloldali lapokban publikált. Késõbb Ógyallán kapott pedagógusi állást. A tanítói
munkával párhuzamosan komoly néprajzi kutatásokat is folytatott. Hogy a kétféle tevékenység
mennyire kiegészítette egymást, arról egyik dolgozatában így ír: „nagyon sokszor a gyerekektõl jegyez-
tem fel sok oIyan értékes dallamot vagy szöveget, amelyet az öregek már vagy elfelejtettek, vagy pilla-
natnyilag nem jutott eszükbe. Az elmúlt iskolaév vége felé kísérletet tettem arra vonatkozólag, hogy a
gyerekek milyen mértékben veszik át az öregek mitológiai gondolatvilágát. Ötven gyermekkel fogalma-
zást írattam arról, hogy »Mirõl mesélnek nagyszüleink?« Az eredmény meglepõ volt. A fogalmazások-
ban megkaptam Ógyalla és környéke mitológiai keresztmetszetét.” (Manga János: Mitológiai dolgoza-
tok. Magyar lrás, 1937)

A harmincas években Manga János a szlovákiai szellemi
élet sokoldalú tagja lett, Bartók Béla irányításával a Nyitra
vidéki magyar falvakban népzenét gyûjtött. Doktori érteke-
zésének témáját is innen merítette, szakdolgozatát a tájegy-
ség magyarságának néprajzáról írta. Tanulmánya a Néprajzi
Füzetek 9. köteteként Ünnepi szokások a Nyitra megyei
Menyhén címmel 1942-ben jelent meg Budapesten. A mi táj-
egységünkön, az Ipoly mentén végzett kutatásainak eredmé-
nyeit 1968-ban az Ünnepek, szokások az Ipoly mentén címû
monográfiában jelentette meg. Késõbb Budapestre költözött,
majd Györffy István támogatásával a Néprajzi Múzeumban
kapott állást. Doktori disszertációját Viski Károlynál védte
meg 1949-ben. A Néprajzi Múzeum munkatársaként dolgo-
zott 1949-ig, majd a világháború után Magyarországon ma-
radt. Csaknem egy évtizedig igazgatta a Palóc Múzeumot.
l949-ben kapott kinevezést Balassagyarmatra. Már az év vé-
gén megrendezte az elsõ nagy múzeumi tárlatot, amely a
kendertermesztést és Nógrád megye népi viseletét mutatta be
történelmi szemléletteI.

Sokat foglalkozott Nógrád megye községeiben népi szo-
kásokkal, hiedelmekkel. Õ volt az egyik olyan gyûjtõ-kutató,
aki a falut, vagy községet nem mint „egységes képet” dolgoz-
ta fel, hanem társadalmi rétegekre és nemzetiségekre bontot-
ta. A tárgyak gyûjtése mellett fényképek sorozatával örökí-
tette meg az egyes mesterségek munkafolyamatait, valamint
a különféle gazdasági tevékenységeket. 1957–1958-ban a Népmûvelési Intézet igazgatója, majd
1959-ben ismét a Palóc Múzeum igazgatója lett; 1960-ban tért vissza Budapestre. A Néprajzi Múzeum
igazgatója, késõbb tudományos munkatársa lett. Innen került a Magyar Tudományos Akadémia Népraj-
zi Kutatócsoportjához.

Manga János – a szó nemes értelmében – egész életében tanító volt: az egyetemi katedrán, osztály-
vezetõként, vagy idõsebb kollégaként, vagy amikor a rádió jóvoltából számos népzenei mûsor szerve-
zõje, szerkesztõje és elõadója volt. Õ volt az Élõ népdal címû, hetenként jelentkezõ élõ zenei mûsor
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szerkesztõje, amelyhez 1967–68-ban kezdte el az anyaggyûjtést a Kodály Zoltán által 1937-ben kidol-
gozott tétel szerint: ,,A néphagyományt nem szabad valami egységes halmazállapotú anyagnak képzel-
nünk. Mélyreható különbségek vannak életkor, társadalmi állapot, vallás, civilizáltság, vidék és nem
szerint.” A korát meghazudtoló frissességgel járta be az ország falvait, és 1969-tõl 446 tízperces elõ-
adást tartott a népzene és népdal akkori állapotáról, formájáról. Bár halálával a sorozat véget ért, mégis
minden darabja fényes igazolása a népdal értékeit hirdetõ kodályi tanításnak.

Manga János néprajzi érdeklõdése és tevékenysége nagyon sokoldalú volt. Behatóan foglalkozott a
pásztormûvészettel (ebbõl a témából készítette kandidátusi disszertációját), gyûjtötte a népzenét, érde-
kelték a népi hangszerek, kutatta és tanulmányozta az ünnepek népszokásait. Ezekrõl több tanulmányt
is írt, amelyek alapul szolgálnak a mai népszokásokat kutatók számára. Mivel jól beszélt szlovákul, a
felvidéki falvakban a magyar népi kultúra mellett behatóan foglalkozott a szlovák népi kultúrával is.
Megyõzõdése volt, hogy ,,a magyar néprajzi kutatások a hazánkban élõ nemzetiségek vizsgálatát nem
mellõzhetik”. Manga szerint a szlovák népi kultúra ismerete nélkül a felvidéki palócság kultúrája nem
kutatható, s ebbõl a szempontból földrajzi körülhatárolását sem végezhetjük el, nem írhatjuk le. Egy
magyarországi szlovák falu, Vanyarc monográfiájában részletesen kifejtette, hogy: ,,Az északi nyelvha-
táron élõ magyarságnak a többi magyar vidékektõl többé-kevésbé eltérõ, illetve azokkal egyezõ vonása-
it minden kétséget kizáróan úgy rajzolhatjuk meg, ha számba vehetjük azokat a hatásokat, amelyek a
közöttünk, vagy szomszédságunkban élõ szlovákság kultúráját a magyarság részérõl, illetve a magyar-
ságét a szlovákság részérõ1 érték. Az effajta vizsgálatok eredményei alapján mérhetjük le az ún. etnikus
tradíciók statikáját vagy dinamikáját, azt, hogy az anyagi, a szellemi, a társadalmi kultúra egyes terüle-
tei hogyan és mikor alakulnak ki, melyek a változó, melyek a tartós vagy eltûnõ elemei.”

Ez a munkája halála után, 1978-ban jelent meg. Gyivicsán Anna írja Mangáról: „Elsõként próbálta
felvázolni a hazai szlovák kultúra táji tagolódását, mégpedig olyképpen, hogy az egymástól földrajzilag
is viszonylag távol esõ egyes nyelvszigetek, kisebb tájak hagyományos kultúrájának egy-egy legjelleg-
zetesebb, csak rá jellemzõ elemét, legelterjedtebb mûfaját, szokását próbálta meghatározni,” (Manga
János és a magyarországi szlovákok kulturája. NMMÉ, Salgótarján, 1998. 113.) Amikor a Néprajzi
Társaság Nemzetiségi Szakosztályának elnökeként dolgozott, részt vett a palóc kultúra kutatásában és
a Kárpát Bizottságban. Munkája és kutatásai folyamán mindig figyelembe vette a szlovák és a magyar
kultúra egymásra való kölcsönhatásait. Paládi-Kovács Attila így ír munkásságáról: „Manga János
egész élete folyamán azzal a klasszikus néprajzi szemlélettel dolgozott, amit Viski Károly és Kodály Zol-
tán mûveiben, felfogásában követendõnek talált, s amivel kortársainak többsége is végezte kutatásait.
Lokális és regionális keretezésû munkáiban sem a provincionalizmus, hanem a távoli összefüggéseket is
szem elõtt tartó alaposság, módszeresség jellemezte, a minél teljesebb dokumentálás profizmusa.”
(Manga János, a palócság tudósa. NMMÉ, Salgótarján, 1998. 222.)

Az 1943-as Honti Nap megszervezésében és elõkészítésében is nagy szerepe volt Manga Jánosnak.
Az ünnep alkalmából nagyszabású népmûvészeti és néprajzi kiállítást rendeztek 1943. június 20-tól jú-
nius 29-ig. A kiállítási anyag összegyûjtését Hont vármegye falvaiban a Néprajzi Múzeum igazgatója,
Domanovszky György és Manga János végezték. A látogatók a magyar népmûvészet minden ragyogó
gyöngyszemét láthatták egybegyûjtve a kiállításon, melynek anyagát gyönyörû házi szõttesek, faragott
díszítésû ládák, sulykok, népi motívumokkal ellátott húsvéti tojások, szépen díszített juhászbotok, kari-
kásostor-nyelek, fokosok stb. képezték. A kiállításról Manga János a Néprajzi Értesítõben tett közzé
egy részletes beszámolót, melyben aprólékosan számba vette a bemutatott tárgyakat és az adományozó
falvakat. Említést érdemel Palást, Gyerk, Ipolyvisk, Ipolynyék, Ipolypásztó, Drégelypalánk, de más
községekbõl is érkezett kiállítási anyag. A tárlatot június 20-án délelõtt 10.00 órakor Pályi Pál fõszolga-
bíró nyitotta meg, ismertetve célját, majd hozzátette, hogy „A kiállítás anyagából vetik majd meg a
Honti Múzeum alapjait, amely elsõsorban néprajzi, történelmi és régészeti gyûjteménybõl áll majd.”
Sajnos, az elképzelés nem valósult meg, az összegyûjtött anyagból nem létesült múzeum. Viszont tud-
juk, hogy a megnyílt kiállításnak már az elsõ napon mintegy hatszáz látogatója volt. A kiállítással pár-
huzamosan elõadott folklórmûsoroknak, népi bemutatóknak pedig mintegy hétezer látogatója volt. A
résztvevõ együttesekrõl és csoportokról sok, Manga által készült fényképfelvétel tanúskodik. Manga
külön és behatóan foglalkozik a Honti Napok tanulságaival a Magyar Lélek címû folyóiratban:
„Egy-egy községben, vagy egy-egy vidék központjában rendezendõ népi bemutatóknak, kiállításoknak
sosem lehet csak látványosság a célja, hanem a község, illetve a vidék sajátos, a többitõl eltérõ, illetve
azokkal egyezõ néprajzi vonásoknak megismertetése és értékelése. […] Eredményes kiállításokat és be-
mutatókat csak úgy rendezhetünk, ha elõre számba vehetjük mindazt, amit nyújtani tudunk, és azt kellõ-
képpen értékelni is tudjuk. Ennek a munkának elvégzése szakemberek segítsége nélkül szinte lehetet-
len.” Ezzel a kijelentésével megalapozta – szinte számon kérte – a néprajzi elõadásokon és kiállításo-
kon a magasfokú igényességet. Tehát, a néprajzi szakembernek minden alkalommal egyszerre kell
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ügyelni az elõadás tisztaságára és hitelességére. Csak sajnálni tudjuk, hogy korunkban sokszor hiányzik
a Manga-féle kritika, az általa megalapozott igényesség.

Manga János 1977. szeptember 2-án, 71 éves korában halt meg Budapesten. Élete végéig nagy szor-
galommal, fiatalos lendülettel kutatott és dolgozott. Példaképül szolgálhat a mai kor fiatal tudósai szá-
mára!*

Bendík Béla

Felhasznált irodalom (a fent idézettek mellett). Küllõs Imola: Manga János emlékére. Néprajzi Hírek VI. 1977.
3–4. sz. 123–125.; Csáky Károly: 95 éve született Manga János (1906–1977) Ethnica III. 2001. 4. sz. 137–138.; Uõ.:
Az 1943-as ipolysági Honti Napok és Manga János fotói. In Uõ.: Néprajzkutatások, kutatók és gyûjtemények
Hontban. Dunaszerdahely, 2007. 105–133.

A IX. Tökvilág Fesztivál Zebegényben
Csodálatos szépségû, fenséges tájék a Dunakanyar! Az élet egyik nagy kacskaringója éppen e káprá-

zatos térséget tárta elém újabb kalandozásra váró feladatnak. Ha (egyelõre) csak nyaranta is, de Kisma-
ros–Börzsönyliget immár az otthonommá lett. Ám a kis alpesi faháznyaraló kertjében, vagy éppenség-
gel a túrázások alatt – a börzsönyi vadonban az erdõk, mezõk, vadvirágok kavalkádja között, a vaddisz-
nócsörtetéstõl, szarvasbõgéstõl hangos, s tücsökciripeléstõl zengõ éjszakák után – egyre sürgetõbben
éreztem, hogy a természeti szépségeket kicsit mellõzve, fel kell fûznöm a környék kulturális értékeit,
épített örökségét, történelmi emlékeit (is) egy hosszú szálra…

Egy hírportál olvasói bejegyzésében áll: „Az ország északi határánál, a vén Duna legszebb kanyaru-
latánál, hegyektõl koszorúzva bújik meg a völgyben a festõi Zebegény. A varázs, mely szinte minden
ideérkezõt hatalmába kerít, több tényezõ szerencsés egybeesésébõl alakult ki. Legfontosabb a falu pá-
ratlanul szép fekvése, de a régi századokra visszanyúló történeti, kulturális hagyományok és a jó meg-
közelíthetõség is ide sorolhatók. Mai rangjának és vonzerejének kialakulásában meghatározó szerepet
játszott Szõnyi István festõmûvész (1894–1960) Zebegényhez kötõdõ munkássága, a Kós Károly által
tervezett, páratlan szépségû magyar szecessziós plébániatemplom és a Maróti Géza által tervezett
Nemzeti Emlékhely, ahonnan egyedülálló szépségû kilátás nyílik a Duna ezüst szalagjára.” A község-
bõl elérhetõ több történelmi település (Esztergom, Visegrád, Szentendre, Vác), de maga Zebegény is
több rangos látnivalót kínál. Ha épp nincs fesztivál vagy esemény, akkor is napokat tudunk itt eltölteni.
Barangolni utcáin, a fõtéren, vagy sétálni a parton. Zebegény 2013-ban elnyerte a Virágos Magyaror-
szágért környezetszépítõ verseny fõdíját.

Egy szép napsütéses szeptemberi délelõttön végre elhatározásra jutottam. Kis idõ múltán a Kisma-
rostól csupán néhány kilométernyire lévõ (a Szent Mihály-hegy lankáira épült) településen megható-
dottan szálltam le a vonatról. A „legvirágosabb faluban” még el sem jutottam a fõtérre, már az állomá-
son – ez sem volt érzéki csalódás – határozottan éreztem: itt valami megfoghatatlan aura, édes rózsaillat
öleli át az embert…

A tök alapmeghatározása szerint kúszó szárú, nagy, kerek levelû növény, amelynek termése gömb
vagy palack alakú. Szimbolikája sokrétû. A kettõs tök, éppúgy, mint a homokóra, az alsó és a felsõ világ
megtestesítõje. A kínaiaknál a növény a varázslás és a szellemek megidézésének eszköze. A tökkulacs
Li Tie-kuaj, a nyolc taoista halhatatlan egyikének emblémája. Rómában a butaság, az üresfejûség kife-
jezõje. A gyorsan növõ és hamar hervadó növény a mulandóság jelképe. A kereszténységben Rafael
arkangyal és a zarándokokat védelmezõ id. Jakab apostol attribútuma. Angol nyelvterületen a
halloween (október 31. – mindenszentek elõestéje) a pogány szertartásokban gyökerezõ szellem-, dé-
monjáró éj népi ünnepének egyik fõ eleme az ijesztõ arcot formázó töklámpás. (Forrás: Szimbólumtár)

„Egy – megérett a meggy. Kettõ – csipkebokorvesszõ. Három – nincsen nekem párom. Négy – biz
oda nem mégy. Öt – most érik a tök. Hat – hasad a pad. Hét – kiflit süt a pék. Nyolc – üres a kis polc. Ki-
lenc – ki, s Ferenc. Tíz – tekenõbe tiszta víz. Minek az a tiszta víz? Kiskertet locsolni. Minek az a kis-
kert? Tököt bele vetni. Minek az a tök? Disznót hizlalgatni. Minek az a disznó? A háját kivenni. Minek
az a hája? Kocsit kenegetni. Minek az a kocsi? Asszonyokat, jányokat a pokolba hordani!” (A közis-
mert népi mondóka nagydobronyi tréfás változata)
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Az irodalomban több vonatkozásban is felbukkan a tök mint példázat. Babits Mihály Jónás könyve
címû mûvét bizonyára Zebegényben is ismerik, amelyben a költõ a növény: a tökinda által is bemutatja,
s teszi tapasztalhatóvá az Úr cselekvéseinek értelmét. Azonban nem tudni, vajon olvasták-e a
zebegényiek a nagydobronyi „tökös” népi mondókát. Mindenesetre Zebegénynek – az a hír járja – ne-
vezetes növénye a tök. E sokoldalú növény jegyében miért is ne lehetne a falunak még eggyel több tu-
ristacsalogató látványossága? Valószínûleg így gondolkodott anno a tökrõl a zebegényi Tökvilág Fesz-
tivál kitalálója! De ki is a méltán híres – azóta évente jelentkezõ – rendezvény „szellemi édesanyja”?
Hogyan jutott el egy frappáns ötlet a megvalósulásig?

A Zebegény-See Begin csoport által meghirdetett Az év embere 2014-ben Apfelné Wetzl Teréz lett.
Apfelné Wetzl Terike (helyi termelõ, lokálpatrióta) a kertjében dísztöktermesztéssel foglalkozott, így
tette népszerûvé a növényt a környéken, felelevenítve a hozzá kötõdõ népi hagyományokat, kézmûves-
fogásokat. Ha betérünk hozzá, fõtéri boltjában egyedi dolgokat, praktikus tárgyakat, kézmûves-alap-
anyagokat, szép és életre szóló ajándékokat lehet találni. A kézmûves-foglalkozásokhoz is rendszerint
rengeteg faragnivaló tököt ajánl fel. Egy korábbi (Hír TV-beli) riportban mesélte el történetét: „Elkezd-
tem tököt termelni és árulni, mert mindig gyûjtögettem nagyon sok fajtát, kicsit, nagyot, színeset. S mi-
vel annyi sok volt belõle, mindig több volt a termés. Úgy elképzeltem, hogy milyen jó lenne itt a téren,
mert elõtte is csináltam gyerekeknek kézmûves-foglalkozásokat. Miért a tök? Mert megtetszett a formá-
ja abban láttam fantáziát, és a boltnak, amit nyitottam Tökvilág lett a neve pontosan ezért.” E „tökinda-
fonálon” bodorodott, növekedett, a „tök szeretetén nyugvó” ötlet, s jött létre belõle Zebegényben egy
igazi nagyszabású hagyományteremtõ forgatag.

„Közhírré tétetik kicsinek és nagynak, kinek van még füle, kikiáltom annak. Eljött az ideje a nagy
napnak. Itt mulat majd a Dunakanyar apraja és nagyja, búját és bánatát rendre otthon hagyja.
Zebegény község népe, több mint ezer lakó, mindegyikük kedves, dolgos, jóravaló. Az elmúlt esztendeje
nem volt Tökfesztivál nálunk, pedig mi a Tökvilággal álmodunk. Ezért a nagyvilágból mindenkit vá-
runk. [...] Eljött az idõ, kedves fesztiválunk, kisebbek, nagyobbak, majd vígan táncolnak, mulatnak. Is-
ten éltesse hát a falu népét, kisbíró szövege abban leli végét: kívánjon sok jót, tököt és egészséget, a mai
napon jó mulatságot néktek!” Mikor is volt az elsõ Tökvilág Fesztivál? 2004-ben. Lám, milyen gyorsan
szalad az idõ! 2016. szeptember 24-én már a IX. Tökvilág Fesztiválra invitálta a nagyérdemû közönsé-
get a zebegényi kisbíró.
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Kora délelõtt a színpadon a kikiáltó harsányan adta hírül: lesz tökfaragó, töklökõ, töksúlysaccoló
verseny. S az ügyes kezû embereknek nem marad el a tökmagpöckölõ verseny. Sõt! A tökbáb kuglit is
éppúgy ki lehetett próbálni. Hozott tökök súlyra, hosszra történõ megmérettetése, helyben faragott és
díszített tökök versenye, kézmûves és hagyományõrzõ árusok és foglalkozások, tökös ételek és italok.
A parkban található kisszínpadon változatos zenés mûsorok egész nap. Sorolhatnánk tovább az esemé-
nyeket, amelyek a falu Fõ terén zajlottak, a házakat már jó elõre feldíszítették különös formájú tökök-
kel, kukoricacsövekkel – a régi idõkben ugyanis a tököt a kukorica között termesztették a gazdák a föld
jobb kihasználására törekedve. A rendezvényre határon innenrõl és túlról, a Felvidékrõl, Erdélybõl ki-
csik és nagyok, sokan eljöttek. Mint minden évben, idén is rengeteg színes program várta az ideérkezõ-
ket.

No, de ki tudná a fesztivál hangulatát a legpontosabban összefoglalni, mint Ipolyi István, a Zebe-
gény-See Begin csoport „lelke”, a falu hûséges polgára: „Egy újabb csodálatos nap Zebegényben. A
mai nap legfontosabb történése a IX. zebegényi Tökvilág Fesztivál összmûvészeti rendezvénye volt. [...]
Az óriási forgatagban szerintem mindenki nagyon jól érezte magát. Volt kirakodóvásár, voltak koncer-
tek, gyerekmûsorok, több mûvészeti installáció különbözõ helyszíneken, néptánc, világzene, bohócok,
ételsátor, látványkonyha, mûvészeti kiállítás, tánc. Itt voltak a testvértelepülésünk, Geresdlak tisztelt
polgárai, akiket a polgármester asszonyunk személyesen vezetett körbe a faluban. Nagyon érdekes volt
a Polgármesteri Hivatal melletti parkban Fodor János koncertje is. Összegezve: egész napos örömódá-
ja volt Zebegénynek a IX. Tökvilág Fesztivál. Ezért természetesen külön köszönet jár a sok szervezésért
és sok munkáért a két fõ szervezõnek: Apfelné Wetzl Terikének és Faludiné Kmetty Évának. Köszönet jár
a segítõknek és a szervezõknek önzetlen munkájukért, hogy mindez megvalósulhatott. Természetesen
köszönet jár a fellépõknek, az árusoknak és mindenkinek, akik nélkül nem lehetne olyan a Tökvilág
Fesztivál, mint amilyen ma volt.”

Mi pedig tegyük hozzá: jövõre veled ugyanitt! Ahol vár ránk egy tökéletes világ!
Borka Elly

Köszöntjük a 85 éves Andrásfalvy Bertalant
és Tolnay Gábort!

Istenem, de régen is volt, éppen 25 esztendeje, amikor Balassa Iván felkérésére összegyûjtöttem és
megszerkesztettem a hatvanéves Andrásfalvy Bertalan tiszteletére írott tanulmányok vaskos kötetét,
amely aztán a keresztségben A Duna menti népek hagyományos mûveltsége címet kapta. A Kárpát-
medence népeinek több, mint száz kiváló kutatója tisztelgett az ünnepelt elõtt, elsõsorban azt becsülve
munkásságában, amit Németh László úgy fogalmazott meg, hogy az „olyan népeknél […], ahol a
parasztélet emlékeiben a nemzeti tõke nagy részét fenyegeti a pusztulás, a mentõ néprajz a népkultúra-
váltás idején több, mint tudomány.”

Igen, Andrásfalvy Bertalan számára a néprajz több, mint tudomány, õ maga pedig több, mint nép-
rajztudós. Ezért tudott kilépni, bármilyen témához nyúlt, a szûk szakmai korlátok közül, ezért látta meg
a népélet szinte minden jelenségében a magyar sorskérdések problémáit: a Duna menti gyümölcsösker-
tek népi tudásanyagában Kertmagyarország megvalósításának lehetõségeit és akadályait, a Kárpát-me-
dence népei között, de sokszor bennünk, magyarokban is feszülõellentétes értékrendekben rejlõ törté-
nelmi tragédiákat, vagy nemzeti identitásunk külsõ és belsõ torzulásainak veszélyeit.

Pontosan erre a szemléletre volt és van szüksége a honismereti mozgalomnak, amelynek hivatása,
hogy olyan nemzeti szolgálatot végzõ embereket fogjon össze, akik nem csupán tudománynak, de nem-
zeti sorskérdésnek is tekintik a helytörténetet, a néprajzot, a népmûvészetet, vagyis mindazt a hagyo-
mányos mûveltséget, amit a hon- és népismeret fogalomkörbe szoktunk foglalni. Ezért nagy megtisztel-
tetés, adottság és lehetõség, amikor ilyen tudós nemzetpolitikust tudhatunk szellemi fegyvertársaink kö-
zött, mint amelyen Andrásfalvy Bertalan. Akinek minden szava, minden mozdulata iránymutató, moz-
galmunk nemzeti értékének súlyt adó, kétségeinket oszlató támogatás, amire oly nagy szükségünk van.

Kedves Berci! Jó egészséget, hasznos munkálkodást kívánva kérjük a Jóistent, hogy még sokáig
tudhassunk körünkben és meríthessünk erõt mindinkább klasszikussá érõ gondolataidból!

* * *
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Hiába a sok esztendõ, ki a Honismerettel foglalkozik – így nagy H-val –, az sokáig él, legalábbis to-
vább, mint az aki „csak” agrártörténész, „csak” múzeumigazgató, vagy – hirribile dictu! – „csak” kan-
didátus. Mert a honismereti mozgalom korosodó aktivistái még akkor is találnak gyûjteni, kutatni, fel-
tárni, utánanézni, vagy akár csak gondolkodni valót, amikor már nincs hivatali íróasztaluk, nincs határ-
idõs munkatervük, s azt számon kérõ – mégoly barátságos – megyei múzeumigazgatójuk. Hanem jól
megérdemelt nyugdíjasként is lankadatlan kitartással fürkészheti a szívének és lelkének oly kedves ag-
rártörténeti, helytörténeti témaköröket, immáron a recenzálás sokszor sürgetõ felelõssége nélkül olvas-
gathatja a keze ügyébekerült, érdeklõdését felkeltõ kiadványokat, bírálhatja vagy dicsérheti fiatalabb
kollégáinak – akik bizony egyre többen lesznek – munkáját. És a munkaköri leírások, éves munkater-
vek, kutatási beszámolók sokszor nyûgös pányvájáról szabadulva, szárnyaló lélekkel – és idõbeosztás-
sal – maradéktalanul hasznosnak tekinthetõen töltheti napjait. Úgy, mint a mindnyájunk által szeretve
tisztelt Tolnay Gábor bátyánk, aki a helytörténetet és a köztörténetet a maga természetességével össze-
kötõ mûveire visszatekintve, szokott derûjével nézhet immár a világba. És érezheti a honismereti moz-
galom aprajának, nagyjának tiszteletét és szeretetét, mert ez a közösséghez tartozás jelenti a hosszú élet
egyik titkának forrását. Mint oly sokan, én is „Gabi Bácsi”-nak titulálom Õt, noha mindössze kilenc
kurta esztendõvel korosabb nálam. De mennyivel bölcsebb!

Kedves Gabi Bátyám! Isten éltessen még számos esztendeig, s adjon Neked egészséget és sok örö-
möt munkában, családban s a – honismereti mozgalomban!

Halász Péter
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Hírek
A forint születésnapja

A forint bevezetése 70. évfordulójának alkalmából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) idõszaki
kiállítást rendez, emellett tízezer forint névértékû ezüst és kétezer forint névértékû színesfém em-
lékérmet, valamint különleges 50 forintos érméket bocsát ki, amelyeket Gerhardt Ferenc, az MNB
alelnöke 2016. augusztus 1-jén mutatott be. A 70 éves a forint kiállítás felöleli a forintpénzrendszer
teljes történetét, beleértve a középkori magyar aranypénzeket, illetve a XVI. századi ezüsttalléro-
kat is. A tárlat elsõsorban a forint 1946. augusztus 1-jei bevezetése óta eltelt 70 év gazdaságtörté-
neti, numizmatikai bemutatására törekszik. A kiállítás a bankjegyeken és érméken keresztül meg-
ismerteti a bankjegyhamisítás elleni küzdelmet, a technikai fejlõdést. Az évfordulós emlékérme
technikai paramétereiben azonos a készpénzforgalomban szereplõ 50 forintos érmékkel, névérté-
kes oldala megegyezik a jelenleg forgalomban lévõ érmékével, a tematikus oldalon azonban a
megszokott kerecsensólyom helyett a megújított tízezerforintosról vett motívum található. (Ma-
gyar Idõk, 2016. VIII. 2. 14.)

F

Bronzkori leletek Szalkszentmártonban
Tizennyolc, a középsõ bronzkorra tehetõ urnasírt tárnak fel a régészek a Bács-Kiskun megyei

Szalkszentmárton külterületén – tájékoztatott Kovacsóczy Bernadett, a kecskeméti Katona József
Múzeum régésze. Korábban a környéken már több ásatás is folyt, de 2015-ben egy közeli bánya
tervezett bõvítésének engedélyezésekor a hatóság régészeti megfigyelést írt elõ. Ennek során há-
rom urnasír, egy magányos avar kori sír – amiben felkantározott lovával a korabeli elit egy tagja
nyugodott –, bronzkori és avar kori telepobjektumok kerültek elõ. A feltárás során tizennyolc kö-
zépsõ bronzkorra tehetõ urnasírra találtak rá, és újabb bronz- és avar kori telepobjektumokat fedez-
tek fel. Az eddig átvizsgált rész a kutatásra kijelölt terület harmada, így további fontos leletekre is
számítanak. (MTI)


