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FEKETE PÉTER:
A Heves megyei Levéltár
térképeinek földrajzi nevei
(Heves Megyei Levéltár) Eger,
1989. 288 old.
A helynevek gyűjtésének jelentősége évtizedek
óta ismeretes a kutatók előtt. Amatőr és tudományos szintű feldolgozások készültek az ország
kisebb-nagyobb területeiről, a nyelvészek, néprajzosok a rendelkezésre álló adatokat saját szempontjaiknak megfelelően hasznosították. A munkát
az 1960-as évek végétől elodázhatatlanná tette a
termelőszövetkezetek elterjedése, a több falura
kiterjedő, tsz-ek létrejötte. A mind nagyobb táblák
megjelenése, a földhasználat átalakulása az egykori
dűlőnevek eltűnését hozta magával.
A különböző tájegységekben a gyűjtés részben
írásos anyagok (határleírások, összeírások) vizsgálatával, részben térképek tanulmányozásával, részben pedig a határnevek helyszíni összeírásával
folyt. Az alkalmazott módszerek közül a térképek
használatának tulajdoníthatunk a legnagyobb jelentőséget.
Heves megyében a közelmúltban fejeződött be a
határnevek összeírása, mely munkát jelen kötet
közreadásával próbálták teljessé tenni. ,A nevek
közzétételének elsődleges célja, - írja a szerző a
bevezetőben - hogy a megyében a földrajzinév
gyűjtés alkalmával összegyűjtött, ma is élő névanyaghoz a történeti alapadatokat megadja, s egyben
a kutatók számára lehetővé tegye a különben
nehezen hozzáférhető térképek neveihez való hozzájutást. A névalakok más és más forrásokból való
kimutatása esetleg azzal is járhat, hogy az idősebb
emberek igénybevételével a már egyébként elfeledett nevekről is információt kaphatunk."
Fekete Péter a térképek névanyagát számítógép
segítségével dolgozta fel, ami módszertani szempontból úttörő munka, ugyanakkor vállalta azokat a
nehézségeket, amelyeket a mechanikus eljárásból
adódnak. Bevezetőjében korrektül jelezte, hogy
nem vállalkozhat a névanyag lokalizálására, a domborzat, művelési ág, belterületi névstb. megkülönböztetések feltüntetésére. Ábécé rendben közli a
községek nevét, majd hasonló rendszerben az
előforduló helyneveket, megjelölve, hogy mely
évben és milyen forrásban találhatók meg. A kötet
forrásait jelentő térképanyag részletes leírását a
Kéziratos térképek a Területi Állami Levéltárakban.
2. Kéziratos térképek az Egri Állami Levéltárban.
Bp. 1965. című katalógusban adták közre. Ennek
összeállításakor a feldolgozás a Levéltárak Országos Központja 1955. évi utasítása alapján történt,
mely szerint a térképek szerzőjét, címét, a keletkezés évét, a rajz nagyságát, méretarányát kellett
feltüntetni. Az előírások szerint egy-egy megyei
levéltár térképeit három csoportra kellett osztani,

úgymint törzsanyagra, úrbéri- és kataszteri térképekre. Az egri érsekség és főkáptalan dokumentumait a megyei levéltár átvette és letétként kezeli. E
térképek is szerepelnek az említett katalógusban és
egyik forrását jelentik Fekete Péter feldolgozásának, kataszteri anyag azonban nem szerepel sem a
katalógusban, sem a feldolgozásban.
Az egyes részeken belül a besorolás alapja a
helységek 1965. évi elnevezése volt, amit a szerző
szintén átvett. Döntése megkérdőjelezhető, hiszen
szerencsésebb lett volna a korabeli elnevezésekből
vagy a mai nevekből kiindulni. Forrásai felsorolásánál nem küszöbölte ki az 1965. évi kiadvány egyéb
problematikus megoldásait sem. Bár a kiadvány a
kéziratos térképekre kívánt támaszkodni, a források között szerepel egy sor, törzsanyagba sorolt,
sokszorosított térkép is (T 125-T 136. jelzetek).
Ezeket azért sem kellett volna felvenni, mert az
érsekségi állagban lévő eredeti darabok sokszorosított példányai. Átvette a szerző a pontatlan címleírásokat is. Ázonos térképek esetében (pl. érseki
38-as és 43-as) előfordul, hogy a címet és a szerző
rangját nem egyformán írták le, és úgy tűnik,
mintha különbözőek lennének. Fentiek figyelembevételével a forrásbázis 15-20%-kal csökken, ami
azonban nem von le a mű szakmai értékéből.
A páratlanul gazdag, feldolgozott helynévanyag
elemzéséhez feltétlenül érdemes megvizsgálni,
hogy a kifejezések milyen térképtípusokon fordulnak elő, az elemzett rajzok milyen konkrét gyakorlati célokat szolgáltak. Mivel zömében nem általános felmérési dokumentumokról (kataszteri térképekről) van szó, a nevek gyakoriságát, azok kiválasztását a térképek rendeltetése befolyásolta.
A dokumentumok korai darabjai határ-, birtok-,
birtokmegosztási térképek voltak, ahol a határjeleket pontosan feltüntették, azok nevét rendszeresen
felírták. Ezért találkozunk gyakran különböző kövek, egyes fák, mesterséges határhányások elnevezéseivel. Másik fontos csoportba az úrbéri térképek
tartoznak, melyek egy része a Mária Terézia-féle
úrbérrendezéskor, másik része a jobbágyfelszabadítás alkalmával keletkezett. E térképeken találhatók azon dűlőnevek, melyek a földek birtokjogára,
tulajdoni hovatartozására vonatkoznak( pl. jobbágv-, zsellér-, közös, uradalmi, urasági dűlők, papi
földek stb.).
Fontosak voltak az uradalmakról vagy a falvak
határáról készült mezőgazdasági térképek is, melyeken az elnevezések a hajdani földhasználatra,
nyomásbeosztásra, különböző veteményekre, tenyésztett állatokra utalnak (pl. első, második, harmadik vető, kukoricás, kenderes, kölesföld, juh-rét
stb.). Meg kell végül említeni az erdőtérképeket,
melyek nemcsak az erdőrészek, irtások, fafajták,
honos állatfajok nevét tartalmazzák, hanem azokon
egy sor elnevezés kétségtelenül a szervezett erdőgazdálkodásra utal (pl. vágás, nyílás, tag, csapás
stb.).
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Magától értetődően a helynevek előfordulását
befolyásolta az adott környezet hegy- és vízrajza és
egyéb természeti adottsága. Ezért több hegy, domb,
vöígy, patak és forrásnéwel találkozunk, mint az
ország más vidékein, és a sajátos környezettel
magyarázható egy sor, másutt nem jellemző helynév kialakulása is (pl. aszó, lápa, láz, árnyék stb.).
összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy Fekete Péter a kiadvány összeállításával
fontos munkát végzett, amivel a további kutatásokat
is elősegíti.
Dóka Klára

Baranya1
Ma, amikor a honismereti kiadványok megjelentetésére egyre kevesebb az anyagi lehetőség, üde
színfoltnak számít az a baranyai kezdeményezés,
amely 1988-ban egy új helyi történelmi, honismereti folyóiratot bocsátott útjára a Baranya Megyei
Tanács Művelődés Osztályának támogatásával.
Összesen három - kétszer összevont - szám jelent
meg, és ez már bizonyos folyamatosságot feltételez.
Az első szerkezeti egységben mindig tanulmányokat közölnek, ez a rész különböző témájú
írásoknak ad helyt. A folyóirat igényességét és
minden történeti kor iránti fogékonyságát mutatja,
hogy őskori, ókori írások is szerepelnek benne
(szó esik az őskori bronzművességről, a római
hódítás előtti népek történetéről, a római-kori
város, Sopianae-ről), a török-korról (A török világ
vége Baranyában), a magyar késő-feudális korról
(Baranyai inszugensek [nemesi felkelők] a napóleoni háborúkban. Barany a vármegye címer-pecsétjének viszontagságai, Eíaranya XVIII. század eleji
leírása. Községi elöljáróságok a későfeudális Ormánságban), a polgári korról (Gazdasági kapcsolatok a Dráva mentén 1868-1918. Árva-ügy egy
dél-dunántúli nagybirtokon), egy tanulmány pedig
az 1848/49-es szabadságharc helyi résztvevőjének,
Hatos Gusztávnak pályaképét rajzolja meg.
A második szerkezeti egység a Szemle elnevezést
viseli, itt a megjelent történeti munkák recenziói
kapnak helyet, nemcsak a szűkebben vett régió
területéről.
A Műhely rovatban kisebb írások, tanulmányok
látnak napvilágot, olyanok, amelyek egy-egy kisebb
lélegzetű kérdést feszegetnek, vagy egy nagyobb
lélegzetű munka rövidített változata, summája,
esetleg egy később megírandó tanulmány első
gondolata kap helyet. (Az 1687. évi hadjárat baranyai vonatkozásai. Új adatok a szerzetesrendek II
József-kori feloszlatásáról. A németbólyi BatthványMontenuovo kastély története. A Pécsi Nemzeti
Színház építéstörténetéhez. Adalékok a szabolcsi
szénbányászat történetéhez. A pécsi egyetemi
Szent Mór Kollégium történetéből.) Két a legújabb
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Történelmi és Honismereti Folyóirat Szerk.:
Ókori Imre. Kiadja a Baranva Megyei Levéltár
1. évfolvam, 1988/1-2., II. évfolyam, 1989./12., III. évfolyam, 1990./1. kötet.

korig átívelő tanulmányt külön ki kell emelnünk.
Az egyik Pécs város díszpolgárait veszi számba
1791-től 1947-ig, a másik pedig a dél-dunántúliaknak a Szovjetunió munkatáboraiban elszenvedett
viszontagságairól ír. Egy tanulmány foglalkozik
azzal, hogy a történeti irodalmunk miként vélekedik a török uralom alóli felszabadulás koráról.
A Krónika elnevezésű részben kapnak helyet a
kultúrához és tudományhoz közelálló, azt művelő
jelenségekről, intézményekről szóló írások. Ezek
közt szó van a Dunántúli Tudományos Intézetről, a
Szigetvári Várbaráti Körről; de a legnagyobb terjedelemben a honismeret kérdéseit tárgyalja. (A
honismereti mozgalom jelene Baranyában, a Szekszárdi Honismereti Akadémiáról.)
A folyóiratban külön részben találhatók az időszerű éifordulókról szóló összeállítások, illetve
azon neves férfiúkról szóló megemlékezések, akik
a múltban nagy szolgálatot tettek a helyi tudományos életnek. Rövid pályakép jelent meg Fülep
Ferencről, Reuter Camilloról, Petrovich Edéről,
Madas Józsefről, Taba Istvánról, Bándi Gáborról,
Csekey Istvánról, Ruzsás Lajosról, Holub Józsefről.
A honismeret köréből külön meg kell említeni a
szigetvári Molnár Imréről szóló írást, amely a
várbaráti kör közelmúltban elhunyt volt vezetőjéről emlékezik meg.
Minden egyes kötetet horvát-szerb, illetve német nyelvű tartalomjegyzék, illetve a megjelent
történeti-honismereti munkák fölsorolása teszi teljessé.
Dr. Vargha Dezső

VERES LÁSZLÓ:

Magyar népi üvegek'
Az üvegkészítés és felhasználás mindig az adott
közösség életmódjára, életszínvonalára jellemző,
azt sokban minősítő etnokulturális tényező volt. A
történeti néprajz érdekes módon, főleg az úgynevezett öblös üregekkel foglalkozott, sőt ezeket is
inkább esztétikai, művészeti szempontok figyelembevétele alapján vizsgálta, holott a mindennapi
életben, a hétköznapok világában, az anyagi kultúra
megannyi területén, főleg az építkezésben nem
ennek, hanem a síküvegnek volt nagyobb a jelentősége. A különféle üvegkészítményeknek az iparművészet vagy a népművészet körébe való utalása
tekintetében mind a mai napig nem tiszta, nem
egyértelmű a helyzet. Az üvegkészítés minden
időkben, mindenütt a fejlettebb, jelentős kémiai,
hőtechnikai jártasságot kívánó, kimondottan tanult
ipari foglalatosság volt. Az üvegdíszítéssel pedig
még fokozottabban így van, mert talán egyetlen
más esetben sincsen a díszítés munkáját végző
mester kiszolgáltatva az anyag adottságainak, bizonyos körülmények közötti tulajdonságainak (például hőfok), mint az üveg esetében. A díszítést
végző mester egyénisége vajmi kevéssé érvényesülhet, nem úgy mint a hosszas és nagy gyakorlat1

Borsodi
Kismonográfiák
1989.164 old.

28.

Miskolc,

ban szerzett, de az anyag fizikai és kémiai tulajdonságaitól minden más esetnél jobban függő ügyessége, szakismerete. Mindez viszont aggályokat támaszthat bennünk az üvegművesség egy bizonyos
része népművészet-jellege iránt. Az aggályokat erősíti az a tény is, hogy az úgynevezett díszüvegek,
illetőleg üvegművészeti alkotások, hossszú időn át,
előzőleg az arisztokrácia, a gazdag polgárság használatára készültek s azokat mint valóságos, nagy
értékkel bíró művészeti alkotásokként lakásdíszül
használták. Vagy gondoljunk csak az úgynevezett
ékszerüvegekre, az üvegből készült drágakő utánzatokra, kristálykészítményekre, amelyeknek a nevük
is elárulja, hogy drága, különleges értékkel bíró
anyagokról, készítési módokról, készítményekről
van szó esetükben. Az úgynevezett népi üvegek,
vagy parasztüvegek olcsóbb technológiákkal, manufakturális, sőt üzemi szinten készülve csak jó
másfél százada terjedtek el s akkor is gyakran csak
egyedi darabok, nem is annyira használati tárgyként, mint díszként, ajándéktárgyakként.
Ennek ellenére az üvegkultúra igen fontos összetevője volt a magyar népi kultúrának is. Sem úgy,
mint iparágnak, sem úgy mint népművészeti ágnak
tudományosságunkban nem történt megjelentőségének megfelelő feldolgozása. Szakmai-technológiai vonatkozásban a jó öreg Freeskay János összefoglalása (1877) mellett csak Bárdos József (1886)
régebbi, és Sághelyi Lajos (1938), valamint Hivert
Dezső (1940) újabb üvegipari szakmunkáiról szólhatunk. Az üvegipar történeti kérdéseinek se túlságosan gazdag az irodalma. Ilyen vonatkozásban
Borsos Béla, Bunta Magda, Katona Imre és Takács
Béla munkáiról kell megemlékeznünk.
Az üvegipar történetének kutatói közt kell említenünk könyvünk szerzőjét, Veres Lászlót, a Miskolci Herman Ottó Múzeum tudományos munkatársát, múzeológusát is. Több üvegtörténeti tanulmányban tett bizonyságot a kérdésben való jártasságáról, tájékozottságáról, hogy üvegtörténeti tanulmányai a történeti szempontok mellett néprajzi
szempontokat is érvényesítenek, s főleg az üvegek
felhasználásáról, az üveghasználat szokásairól, a
népi, vagy parasztüvegek díszítésmódjairól szólnak. Az üvegművességről, az üvegkészítmények
felhasználásáról, a népéletben betöltött szerepük
ről minden nagy néprajzi összefoglalásunk is megemlékezett, de - ahogy már említettük is - jelentősebb önálló néprajzi feldolgozások nem készültek.
Veres László munkája ezek szerint egyfajta hiányt
pótol; a magyar üvegművesség jól összefogott,
szándékosan rövidre készített monográfiáját alkotta meg. Veres László munkájáról ugyanúgy azt is
elmondhatjuk, amit a történeti szempontú üvegirodalomról megjegyeztünk, hogy tudniillik szemléletük jelentős mértékben népművészeti volt. Veres
sem kerüli el ezt, márcsak azért sem, mert végül is
nem ipartörténész, hanem etnográfus.
Veres László igen gondos tipográfiával előállított,
kisalbum alakú könyve, bár címében történeti
összefoglalást ígér, alapvetően néprajzi munka.
Olyan modern szemléletű néprajzi munka, amely a
feldolgozásban messzemenően érvényesíti a történetiség és a társadalmi meghatározottság igényeit.
A könyv egyfajta integráció is; szerencsésen foglalja

magába Veres minden korábbi üvegtanulmánya
eredményeit. Külön figyelmet érdemel következetessége, tömörítő készsége, világos fogalmazása, jó,
könnyen áttekinthető szerkezete.
Veres munkája hat fejezetből áll. A tömör, csak a
legszükségesebbeket elmondó Bevezetés után a
következő fejezet rendkívül röviden, talán túlságosan is összefogottan a történeti előzményekről szól.
Veres munkája országos kitekintésű, ezt igazolja a
három részre tagolt második fejezet is a XVII-XIX.
századi üvegkészítő központokról.
A fejezet az
üvegkészítő központokat három részben, földrajzi
elhelyezkedésük szerint tekinti át: az erdélyi, a
felső-magyarországi és a dunántúli üvegkészítő
központokról szól. A harmadik fejezet az üvegkészítés technikáját, technológiáját írja le és az üvegkészítés eszközkészletét ismerteti. A negyedik fejezet társadalmi szemléletű és az üvegeknek a paraszti háztartásokban betöltött szerepét foglalja
össsze. Az ötödik fejezet szorosan kapcsolódik
ehhez a fejezethez; a népi ü v e g e k f o r m a i sajátságairól és díszítményeiről, azaz a népi üvegek művészi
-népművészi vonatkozásairól szól. Az Összegezést a
hatodik fejezetnek vehetjük. Ebben Veres az előző
fejezetekben elmondottak lényegét egységessé formálva vázlatszerűen adja közre. A munka tudományos értékét növeli az irodalomjegyzék; a szöveg
könnyebb megértését szolgálja a határainkon kívüli
helységek néijegyzéke A könyv eredményeinek a
nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe való
beilleszkedését német és angol nyelvű összefoglaló szolgálja.
Nem tarthatjuk véletlennek, hogy Veres László
munkája Miskolcon, a Herman Ottó Múzeum kiadásában megjelenő Borsodi Kismonográfiák sorozatban látott napvilágot. Az, hogy a magyar üvegipar
számos központja Felső-Magyarországon, Miskolc,
a borsodi iparvidék közelében működött és hogy
ennek a felső-magyarországi üvegipar termékeinek
legnagyobb gyűjteménye a Herman Ottó Múzeum
iparművészeti és néprajzi gyűjteményében található, önmagában indokolja, hogy Veres összefoglalása itt kerüljön kiadásra. Maga a kiadás a igazolja,
hogy Miskolc valóságos, működő kulturális központ s hogy a Herman Ottó Múzeum valóságos,
ugyancsak működő tudományos
műhely. A
könyvet előállító Borsodi Nyomdával kapcsolatosan pedig arra kell kitérni, hogy a különösen jól
sikerült színes üvegfényképek tanúsága szerint is,
ez a vállalat is kezd felnőni, felsorakozni a kiváló
irodalmi-tudományos munkát végző műhelyek
mellé mindinkább minőségivé, mesterivé váló tipográfiai munkájával, eredményeivel. Űj idők új
szeleként kell üdvözölnünk azt, hogy a kiadvány
végén több ízléses hirdetést is találunk. Rendkívül
szerencsésnek tartjuk, hogy a közölt hirdetések
többsége szoros kapcsolatban áll a könyv tárgyával,
az üvegművességgel, mert a kötet kiadásában is
segítséget nyújtó, közel százéves sajószentpéteri
üveggyár termékeit, a miskolci üveggyárat, a borsodi ércelőkészítő művet, illetve a Borsod-AbaújZemplén megyei építőanyagipari vállalatot reklámozza visszafogottan, ízlésesen.
Dankó

Imre
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BARSI ERNŐ:
Végigmentem a badacsonyi főutcán
A badacsonyi emberek egyik büszkesége, a szép
Kisfaludy-ház, amelyben egykor sok jókedvű szüret
alkalmával Kisfaludy Sándor lakott. Büszkék az itt
élők finom, zamatos boraikra is, de vajon azt
tudják-e, hogy milyen sokan - köztük híres emberek - kutatták e táj néphagyományait, népdalait?
Bartók Bélától kezdve, Lajtha Iászlón át, egészen
Kiss Lajosig, Barsi Ernőig. Ennek a kutató érdeklődésnek egyik szép eredményét Barsi Ernő szerkesztésében megjelent könyvet ajánlok a népdalokat kedvelők figyelmébe.
A kiadvány 1989-ben látott napvilágot, a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola, és a Gyulaffy László
Közművelődési Egyesület Kiadásában. Barsi Ernő,
több mint húsz éve, egy lelkes, helytörténész Nagy
Miklós kérésére kezdett gyűjteni Badacsony környékén. Még ő sem gondolta, hogy ezen a felkapott
üdülőhelyen találni fog lejegyzésre érdemes, értékes anyagot. Kellemesen csalódott, hiszen az idősek emlékezete sok szépséggel ajándékozta meg őt.
1969-ben kiadványt terveztek Nagy Miklóssal az itt
összegyűjtött anyagból, de ebből sajnos nem lett
semmi. S hogy hogyan alakult a fiók mélyén
szunnyadó anyag sorsa 1989-ben, arról szóíjon
Barsi Ernő.
, A dalok születnek, élnek, használják őket, daloló
közösségek éneklésben örömet lelő emberek. A
sok szájhagyományozás útján élő dalból azután
egyeseket megőrzésre méltónak ítél, kiválaszt megtart az emlékezet. De még a lejegyzett dalt is
belepheti a feledés pora. Nem kerül közre. Évtizedekig hever elfeledetten, ismeretlenül, míg a körülmények szerencsés alakulása folytán ismét elérkezik újjáéledésének pillanata. Egy tapolcai iskolában, mely fennállásának 30. évfordulóját készült
ünnepelni felfigyeltek lelkes pedagógusok erre az
elfekvő népdalanyagra. Jól tudom, hogy az a dalanyag, amelyet ennyi idő múltán Badacsony környéki gyűjtésemből elő tudtam keresni, önmagában kevés ahhoz, hogy teljes képet adjon a táj
népzenei arcáról, ezért az ittjárt gyűjtők anyagábóí
igyekeztem kiegészíteni a gyűjteményt."
A gyermekjáték-dalokban az országosan közismert szövegek mellé itt-ott szép, érdekes, új dallamok társultak. A szokásdalok egy bensőséges, meleg emberi kapcsolatokról valló népélet emlékeit
őrzik. Ami még emberközelibbé teszi a gyűjteményt, az az adatközlő prózai megszólaltatása.
Mesélnek életükről, a régi nehéz paraszti, cselédi
sorsról, elmúlt fjúságukról, megkapó egyszerűséggel.
Mórócz Pálné emígyen szól az éneklési alkalmakról: .Ahogyan elhagytuk az iskolát, eljártunk
dolgozni, a parasztemberekhez meg a hercegségbe. Este bizony mindig nótaszóval mentünk haza.
Fújtuk amit tudtunk. Még kapálás közben is énekeltünk. Szőlőkötözéskor meg kívánták is a vincellérek, hogy daloljunk."
Ha valaki kezébe veszi e könyvecskét, s netán
egy-két népdalt megtanul belőle, hiszem, hogy
általuk igazabbá, mélyebbé válik erről a vidékről s
a Badacsonyról alkotott képe.
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Tiszta szívemből ajánlom Barsi Ernő nagyszerű
munkáját minden hagyományt, népzenét kedvelő
és tisztelő magyar embernek.
Budai Ilona

Újabb néprajzi kalendáriumok
Népünk ünnepi szokásainak kutatása gyakorlatilag egyidős a néprajztudománnyal. A hagyomány, a
szokás, a népszokás a néprajz központi fogalmai, az
ünnepi szokások pedig a parasztság legkirívóbb,
leglátványosabb, legmozgalmasabb eseményeit jelentik, amelyek rögvest szembeötlenek az érdeklődőnek. A tudományos vizsgálódás mellett ugyancsak hamar megjelentek az egzotikumok iránt
kíváncsiskodók, az ünnepi szokásokat éltető falvak
pedig csakhamar az idegenforgalom és a turisztika
kedvelt célpontjaivá váltak. Ehhez járul manapság a
tömegkommunikáció gyakorlata: egy-egy jelesebb
népi ünnepnapon szinte elképzelhetetlen újság,
illetve rádió- és televízióműsor néprajzi megemlékezés nélkül. Talán ennek a nemes, hagyományőrző és „divatos" kíváncsiságnak tudható be, hogy
könyvkiadásunk az utóbbi években több, a nagyközönségnek is szóló, a kalendáris ünnepeket bemutató néprajzi munkát jelentet meg. S ezek mellett
folyamatosan napvilágot látnak tudományos publikációk is.
Bartók Béla és Kodály Zoltán szóhasználatában
terjedt el ajeles napok terminus. így szerepelnek az
ünnepi szokások A magyarság néprajzában, A Magyar Népzene Tárában. Vallásos népéletünk-néphagyományaink legkiválóbb kutatója, Bálint Sándor
népünk ünnepeiről, ünnepi kalendáriumról beszél
több munkájában is. Az újabb munkákban ezek
mellett találkozhatunk az év ünnepei, a naptári
ünnepek, az év néprajza, a kalendáris szokások/ünnepek terminussaí.
Á kalendáris szokás elnevezést nemrégiben Kodes József elevenítette föl (Kalendáris szokások a
Medvesalján. Debrecen, 1986.). A terminus azért
igen találó, mert a népi ünnepi hagyományok
jórészt a korai „tömegkommunikációs" eszközök, a
kalendáriumok segítségével öröklődtek. Kotics
József a történeti Gömör megye néprajzát föltáró
monográfiasorozatban adta közre a Medvesalján, a
Fülektől délnyugatra elterülő, közvetlenül a
csehszlovák-magyar határ mellett lévő római katolikus vallású, archaikus kultúrát őrző falvak kalendáris szokásait. Művét a hagyományos felosztás
szerint tél-tavaszi-nyári és őszi ünnepkörre tagolja. Minden megemlített ünnepnél történeti és jelenkori (recens) anyagot egyaránt szerepeltet. így
kaphat helyt anyagában a valószínűleg újonnan
keletkezett húsvéti locsolóvers, amelynek párhuzamait az egész magyar nyelvterületen ma is gyűjthetjük: „Nem vagyok én török / Öntözködni jövök. / Ha
száz koronát nem adtok, / Mindent összetörök." A
szokásrendszer átalakulására két tényező volt nagy
hatással: az 1960-as években létrejövő szövetkezetek (pl. az egyéni termés- és időjárásjóslást tette
feleslegessé), valamint a bekötőutak kiépültével a
tömegközlekedésbe való bekapcsolódás.
Egy másik kalendárium a magyar nyelvterület
másik vidékéről, a jugoszláviai magyarság köréből
jelent meg. Penaiin Olga Népi kalendárium című

munkájáról van szó (alcíme: Az esztendő néprajzaa
jugoszláviai magyarság körében. Fórum, Újvidék,
1988). A szerző az esztendő néprajzát hónaponként
veszi sorra, terminológiájában használja a rég népies hónapelnevezéseket: pl. Boldogasszony vagy
Vízöntő hava (január), Böjtelő vagy Halak hava
(február). Művének páratlan jelentősége az, hogy
olvasmányos módon tartalmazza a jugoszláviai magyarság körében végzett sokéves gyűjtőmunka ér
tékeit, a helyi publikációk, jórészt kéziratok alapján
igen alapos és részletes népi kalendárium született.
Művének olvastán egyébként érdekes néprajzinépéleti megfigyelést is tehetünk. Nyilvánvaló,
hogy egyetlen magyar népcsoport kalendáris szokásai sem fedik le hajszálpontosan egymást; az
alapvető egyezéseken kívül sokféle szín, árnyalat
keveredik. így van ez jugoszláviai magyarságnál is.
Általános művelődéstörténeti jellegű munka
Jankoi'ics Marcell Jelkép-kalendáriuma (Panoráma, Bp. 1988). Ebben szintén ünnepi szokások
vannak, ám e szokások nemzetközi művelődéstörténeti hátterét igyekszik a szerző komolyabb jegyzetapparátus nélkül, olvasmányos módon bemutatni. A Jelkép-kalendáriumban az ünnepek, motívumok, szokások, attribútumok gazdag forgataga található - s a magyar népi ünnepi hagyományok csak
mintegy „végállomásai" a jelképrengetegben való
kalandozásnak. Sok esetben a magyarázatok dzsungelében el-elveszik az olvasó.
Nemzetiségi néprajzi könyvkiadásunk sok eredménnyel büszkélkedhet. Ehhez csatlakozik most
Kiss Mária kötete: Délszláv szokások a Duna mentén (Akadémiai, Bp. 1988). Benne a magyarországi
délszlávok ünnepi és gazdasági hagyományát dolgozza föl egyéni gyűjtőmunkája eredményeként a
szerző. A legjelentősebb délszláv ünnepek megőrződtek a török hódoltság végén létrejött délszláv
telepeken: a Djurdjev-dan (Szent György-nap), a
Lazarice-járás stb. A Duna menti délszláv telepek
egyfajta kulturális-etnikai régiónak tudhatók be. Ezt
már Vujicsics Tihamér is föltételezte, amikor a
magyarországi délszláv néprajzi dialektusok egyikét e tájra helyezte. Kiss Mária kitűnő néprajzi
monográfiája azt mutatja be, hogy a XVIII. században rekonstruált kb. 170 pravoszláv szerb ünnepnap (a vasárnapokkal együtt természetesen) miként változott, integrálódott.
Befejezésül szólni kell egy megragadó gazdasági
ünnepleírásról, Vasas Samu és Salamon Anikó
munkájáról (Kalotaszegi ünnepek. Gondolat, Bp.
1986). A Budapesten tanult tragikus sorsú néprajzkutató, Salamon Anikó egészítette ki, rendezte sajtó
alá a tizenhat esztendei gyűjtőmunkával negyvenegy faluban készült néprajzi gyűjtést, Vasas Samu
fáradhatatlan tevékenységének eredményét. Az évkör ünnepein túl az emberi élet fordulóihoz kötődő szokások is fölsorakoznak a kötetben. S sokra
becsülhető a külön - utalószámokkal - közölt
szöveggyűjtemény; benne a gazdag illusztrációs
népköltészeti anyag.
Balázs Géza

VAJAY SZABOLCS:

A Johannita Rend lovagjai, 1854-1987.
A szerző kiadása. Vevey, 1987. 726 old.
A mű a johanniták magyarországi történetéről
szóló első, igen részletes és alapos munka, mely a

magyar királyok, erdélyi fejedelmek, m. kir. miniszterelnökök és belügyminiszterek kronológiájával,
társadalomtörténeti fogalmi szótárral és a johannita
lovagok családtörténetével foglalkozó magyar és
egyetemes történelmet kutató történészek nélkülözhetetlen kézikönyve, forrásmunkája.
Az 1113-ban Jeruzsálemben alapított Szent JánosIspotályról elnevezett rendnek első háza ispotállyal
- már oklevelekben is kimutathatóan - 1156-ban,
Székesfejérváron (más források szerint pedig Esztergom környékén 1147-ben) fölépült hazánkban.
Azóta a történelem viharával dacolva, kisebb-nagyobb megszakításokkal teljesíti küldetését, ahogyan a könyv előszavában ezt Fáy Gedeon a Johannita Rend Magyar Tagozatának Kommendátora írja:
a Rend a hit védelmén kívül főcéljának tekinti a
betegek rendszeres ápolását, a nélkülözők szervezett segítését, a gyengék gyámolítását. Ezzel szemben a szintén ősrégi Templomos Rend a fegyveres
harcra, a vitézi virtusra és a világi hatalomban való
részeltetésre nagyobb súlyt helyezett, mint a krisztusi charitásra. ( . . . ) A Johanniták ezzel szemben
nem tévesztették szem elől eredeti hivatásukat,
ezzel is biztosítva fennmaradásukat napjainkig.
Seregükkel és hajóhadukkal egyenrendűn, a kórház és gyógyfürdős ispotály és kápolna volt a rendi
élet legfontosabb tényezője. S így volt ez hazánkban is."
1530. óta a rendet Máltai Lovagrendnek is nevezik, ezen a néven megmaradt katolikusnak. A
protestánsok körében 1852-ben alakították újra a
rendet eredeti nevén, ennek az ágnak az első
magyar tagját 1854-ben avatták lovaggá. 1924-től
pedig önjogú magyar tagozattá szerveződtek. A
katolikus Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 1928ban alakult újjá.
Vajay művének fő célja a Rend családtörténetének feldolgozása. Ahogyan a szerző az epilógusban
rámutat, 353 Johannita lovag rendtag eredetét
dolgozza fel 222 család történetén keresztül. Adatai
pontosak, ellenőrizhetők, a történeti bemutatás
alapja mindig az okirati bizonyosság, de legalább a
közvetett bizonyíték. Az alkalmazott eredettisztázás
több esetben újító jellegű, mint a Dobozy, a Fráter,
a Nitsch, a Ráday, a Szemere, a Teleki, a Thaly, a
Tisza, vagy az Ugrón családok esetében - de sor
került a névazonosság miatt összekevert családok
külön eredetének tisztázására is (a Falussy, a Konkoly, a Podmaniczky, a Sárközy famíliák).
A szerző gondosan rostált az előnevekben is, s
csak ott szerepelteti azokat, ahol a birtoklás tényén,
vagy a formális adományon túlmenően száz évet
meghaladó háborítatlan használat bizonyított. A
könyv behatóan vizsgálja a családi címereket, melyeket rajzban is bemutat. Világos grafikájuk segítséget nyújt a heraldikában járatlanoknak is. A
szorosan vett családtörténetet a lovagok életrajzi
adatainak leírása követi, majd a források kimerítő
rögzítése következik a további kutatásokat megkönnyítendő, s az ellenőrzést is biztosítandó. Vajay
munkájához nagyszerű és igen részletes bibliográfiát ad.
A Rend magyar lovagjainak névsorát a szerző a
családok betűrendes sorrendjében közli, arcképtáblákkal kiegészítve, melynek szintén felbecsülhetetlen forrásértéke van, tekintettel arra, hogy ezek
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zöme magánkézben van, és így szinte hozzáférhetetlen. A címertáblák mellett a függelékben találhatók a magyar uralkodók, az erdélyi fejedelmek, a
miniszteriális kormányzat tagjainak időrendi felsorolása, s a magyar közigazgatás, a vármegyerendszer - napjainldg. A térképek pedig - a középkortól
a jelenlegi megyebeosztásig - különösen praktikus
segítséget nyújtanak fiatalabb generációinknak, kik
kézikönyvként forgathatják hiányos történeti ismeretük pótlására. A művet nagyon használhatóvá
teszi a glosszárium, mely sok olyan fogalmat megmagyaráz, ami nem egy szaklexikonunkból hiányzik.
Ismertetésünk nem lenne teljes, ha nem szólnánk a monográfia két bevezető tanulmányáról.
Históriáé societtatis Hungaricae Compendim címmel Vajay nagyszerű összefoglalást ad a magyar
társadalom történetének vázlatáról, az alkotmányjog, közjog és a jogszociológia oldaláról is, megvilágítva; Ordonis Sancti Iohannes in Hungaria Hiss-

Feszti Masa
képei
a domaházi
templomban
Kerékgyártó Mihály
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felvétele

tora címmel pedig - Radványszky Antal jogi lovag
kronológiáját átvéve-összegzi a Szent János Lovagrend magyarországi történetét.
Végezetül néhány szó a szerzőről, Budapesten
jogi doktorátust szerzett, majd a genfi Institut
Universitáire des Hautes Etudes internationales
nemzetközi diplomáját szerzi meg, és az UNESCOnál teljesít több évtizedes nemzetközi szolgálatot.
Nevéhez fűződik számtalan latin-amerikai szakfőiskola felvirágoztatása és létesítése. Hosszú ideig
alelnöke volt a Nemzetközi Heraldikai Akadémiának, és elnöke a Genealógiai és Heraldikai Társaságok Nemzetközi Szövetségének. 1942 óta tagja a
Johannita Rendnek, a Máltai Lovagrend pedig 1966ban parancsnoki keresztjével tüntette ki. 1983 óta
Svájcban él nyugdíjban.
Izgalommal várjuk a könyv ikertestvérének a
Máltai Lovagrend történetének megjelenését is.
Dr. Udvarhelyi Olivér

A Széchenyi emlékév országos társadalmi
munkabizottsága felhívása
Gróf Széchenyi István (1791-1860) a reformkor és a magyar megújulás olyan személyisége, akinek
életművével, szellemiségével lépten-nyomon találkozunk. Sokoldalú egyéniségéről, tevékenységéről
méltó módon szeretnénk megemlékezni születésének 200. évfordulóján.
Ezért a Széchenyi Kör, a Magyar Rádió, a Magyar Természetbarát Szövetség a Magyar Cserkész
Szövetség, a Magyar Úttörők Szövetsége, a Honismereti Szövetség és a Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület
KORTÁRSUNK, SZÉCHENYI
címmel országos mozgalmat indít útjára, amelynek célja, hogy az évforduló előtti időszakban ki-ki
érdeklődése, felkészültsége alapján megismerkedhessen Széchenyi életével, életútjával, munkásságával
Mozgalmunk egyszerre játék, szabadidőtöltés, műveltséggyarapítás, élményszerzés és komoly munka.
Felhívásunk mindenkihez szól: egyéni résztvevőkhöz, természetjárókhoz, a Széchenyi Kör, a TKM-mozgalom tagjaihoz, családokhoz, iskolai és ifjíisági közösségekhez, baráti társaságokhoz,
egyesületekhez,
oh 'osókörökIx>z, munkahely<i kollektíi 'ákhoz eg) 'aránt.
Hazánkban és a környező országokban - jelenlegi ismereteink szerint - kb. száz településen fordult
meg Széchenyi István. Emlékét máig 180 szobor, dombormű, emléktábla őrzi. Mozgalmunkkal többek
között arra kívánunk ösztönözni, hogy a résztvevők minél több Széchenyi emlékhelyet ismerjenek meg,
keressenek fel. A tájékozódás megkönnyítése érdekében
SZÉCHENYI EMLÉKEK, EMLÉKHELYEK
címmel egy 125 oldal terjedelmű kötetet állítottunk össze, amely részletesen ismerteti a helyszíneket, a
Széchenyi-emlékműveket. Az eligazodást 6 térképmelléklet, bőséges irodalomjegyzék és különféle
mutatók segítik. Azoknak, akik a „legnagyobb magyar" nyomába kívánnak szegődni, ez a kiadvány szolgál
útmutatással, tájékoztatással.
Játékunk több szakaszra oszlik. Aki csatlakozik hozzánk és a Nevezési lap ot beküldi, a következő
részvételi lehetőségek közül választhat (természetesen egyszerre többet is „felvállalhat").
1. A „Széchenyi emlékek, emlékhelyek" c. kiadvány segítségével, megkötés nélkül megtervezheti útjait.
A jelentkezőnek a TKME Szervező Irodája egy rréire szóló „vándorkönyvet" bocsát rendelkezésére. Ebbe
a résztvevő a vándorút során szerzett ismereteit, élményeit, dokumentumait bejegyzi és látogatását tetszés
szerinti módon igazolja.
Mozgalmunknak az is célkitűzése, hogy teljes jegyzékbe állíthassuk össze a Széchenyi emlékeket,
emlékhelyeket. Ezért a kiadványban felsorolt „hitelesített" emlékeken túl a gyűjtés tárgya lehet minden
más felfedezés is, amelyről a vándor találékonyan igazolja, hogy összekapcsolható Széchenyi életútjával,
életművével, hagyatékával.
2. Akik Széchenyi életútjának, alkotómunkájának egy-egy fontosabb állomásával elmélyültebben
kívánnak megismerkedni, az alábbi témák közül választhatnak és azt bejelenthetik a nevezési lapon:
Széchenyi a politikus, a világutazó, a városszépítő, az ipari szen'ező, a vízszabályozó, a sportember,
Széchenyi és a közlekedésfejlesztés, a hitelélet stb.
A beküldendő dolgozattal megpályázhatják a „Széchenyi Kör Tudós Társasága" tagságát.
Mindkét játékformánál javasoljuk, hogy a jelölt olvasson el, dolgozzon fel minél több Széchenyitől
származó, vagy Széchenyiről szóló művet (lehet tanulmány, szépirodalom: vers, regény, dráma).
A visszaküldött vándorkönyveket, tanulmányokat a meghirdető szervek képviselőiből és a Széchenyiéletmű legjobb ismerőiből álló szakértői csoport értékeli. Minden egyéni résztvevő vagy csoport,
aki/amely vándorkönyvét sikerrel töltötte meg élményeivel, „Széchenyi emléklap"-ot kap. A kiemelkedő
teljesítményt nyújtók a Széchenyi Kör Tudós Társasága tagjaivá válnak. A legjobb eredményt elérők
jutalma: felszállhatnak a több száz résztvevővel 1991 őszén induló országjáró Széchenyi
emlékvonatra,
illeti <e emlékimjóra.
Játékunknak nincsenek szigorú szabályai és határidői sem. Bárki és bármelyik közösség mindenkor
bekapcsolódhat, afeltétel a benevezés.
A munkák elkészítésének azonban van batárideje: 1991 június 30. Minden érdeklődő jelentkezését
várja a „Kortársunk Széchenvi" mozgalom szervező bizottsága: TKME Iroda 1087. Budapest, Könyves
Kálmán krt. 40. Telefon 1137-220. Levelezési cím. 1476. Budapest 100. Pf. 54.
Bármilyen kérdésben ezen a címen, illetve telefonszámon adunk felvilágosítást. Várjuk a résztvevők
észrevételeit, ötleteit, javaslatait. Ezen a címen rendelhető meg a Széchenyi emlékek, emlékhelyek c.
kiadvány is.
Azok a középiskolások, akik gróf Széchenyi István életének, személyiségének jó ismerői, a Magyar Rádió
külön műveltségi vetélkedőjén is részt vehetnek. (Az. érdekelteknek külön megküldött felhívás szerint.)
A Magyar Rádió műsoraival folyamatosan segítséget nyújt az önkéntes Széchenyi-kutatóknak, országjáróknak, figyelemmel kíséri az akció eseményeit és újabb feladványokkal bővíti a játéklehetőséget.
Budapest, 1990

szeptembere
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ÉREMVERDE AZ EGRI VÁRBAN
Az egri Dobó István Vármúzeum nem mindennapi érdekességgel gazdagodott: a gótikus palota
alagsori helyiségeinek egyikében éremverde nyílt.
A századforduló körmöcbányai pénzverdeire hasonlító, értékesítő, kiállító és múzeumi részt az
Éremverő és Értékesítő Kft. az Állami Pénzverde, az
Aroma Kereskedelmi Vállalat és egy osztrák cég
létesítette.
Hazánkban ez az egyetlen éremverde, amely
látogatókat is fogad, s a turisták - kinek mire futja
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