
Szekszárdon (1975. X. 24—25.) népviseleti tanácskozás volt. Fél Edit a magyar 
népviseletkutatásról és feladatairól szólva kevesellte az eddigi erőfeszítéseket és ered-
ményeket : nem foglalkoznak elegen a témával, s a kevés kutató is csak részterület-
ként műveli azt, pedig a viseletkutatás jóval többet érdemelne. Majd diaképeken is-
mertet te egy kalotaszegi asszony tel jes ruhatárát, öltözködési rendjét , a különböző 
ruhadarabok funkcióit . Andrásfalvy Bertalan a dél-dunántúli magyar, német és dél-
szláv népviselet néhány kérdéséről beszélt. A rendelkezésre álló anyag a lapján érde-
kes jelenségeket állapított meg, például a gyári és a házi készítésű anyagok területi, 
vallási és nemzetiségi megoszlását századunk első évtizedeiben; az antropológiai ideál 
kihangsúlyozását a kontyformákban és főkötőviseletben; a ruházkodási hatások és át-
alakulások párhuzamait más hatásokkal és változásokkal. Felhívta a figyelmet, hogy 
mind a századeleji fényképeken, mind a múltszázadi rajzokon és festményeken többé-
kevésbé az akkori legmodernebb, gazdagok által fe lkapott divatot örökítették meg. 
Később feltűnik a „magyar ruha" hatása és az archaizáló-idealizáló szándék. Hasonló 
idealizáló haj lam mutatkozik napja inkban jónéhány népi együttes, néptánccsoport, 
népdalkör színpadi viseletében. Mind a valóság hűbb megismeréséhez, mind pedig 
annak hitelesebb újjáélesztéséhez igen elmélyült kuta tás t kell folytatni Dél-dunántúl 
területén. 

Gondos részvizsgálatokról számolt be G. Vámos Mária (A szakályi női viselet ala-
kulása az 1880-as évektől a második világháborúig); Ödor János (A sióagárdi női vi-
selet alakulása); Sáfrány Zsuzsa (Gyermekhordozó kendők Baranyában); Lantos Mik-
lósné (Adatok a mecseknádasdi női fejrevaló- és hajviselethez); Balogh Jánosné írás-
ban küldte el népi ékszerekről szóló előadását; Matusek László (Népi hímzések az 
átai ingeken és szoknyákon). Végül Szabadi Mihály a népviseletek színpadi felhasz-
nálásáról, ennek néprajzi és esztétikai kérdéseiről szólt. A beszámolókban ismertetett 
viseleteket, viseletdarabokat vagy kiállításszerűen, vagy ezekbe öltözött élő személyek-
kel mutat ták be. Betegsége miatt nem tarthatta meg előadását H. Kerecsényi Edit 
(Divatáramlatok a zalai viseletben) és Knézy Judit (A vászon szerepe a somogyi ru-
házkodásban). A Tolna megyei Tanács tervezett kiadványában az elhangzottak mel-
lett ez a két előadás is meg fog jelenni. 

Olsvai Imre 

Dabas környékének természeti értékei 

Kevés területe van az országnak, ahol az emberi természetátalakító tevékenység 
ellenére olyan gazdag élővilág maradt fenn, mint éppen Dabas környékén. Növény-
és rovarri tkaságaink híre messze tú l ju to t t az ország határán, ideje hát, hogy lakói is 
megismerkedjenek környékük természeti értékeivel, segítsenek azok megőrzésében. 

Dabas m a j d n e m sík, szelíden hullámos alföldi t á jon terül el. A szántóföldek kö-
zött lépten-nyomon megtaláljuk az ősi növényvilág kisebb-nagyobb folt jait , a sík vidé-
ken és a mélyedésekben a mocsárréteket és az égerlápokat, a dombhátakon a homok-
pusztai vegetációt. Európai viszonylatban is egyedülálló a természetvédelmi terület 
növényvilága. A terület a tehenészettől nyugatra, a Kunpeszérre vezető út jobb oldalán 
levő égerest és az azt körülvevő réteket foglalja magába. Különleges növénytársulá-
sairól egy NDK-beli professzor í r t doktori disszertációt. Érdekes az égerláp növény-
zete is. Sok hegyvidéki növényfaj tenyészik a hűvös erdőaljban (fürtös salamonpecsét, 
farkasszőlő), meg jellegzetes láperdei növények (tőzegpáfrány, békaliliom). De az igazi 
ri tkaságokat a láperdőt övező réteken találjuk. Az eper gyöngyike kék virágai május 
elején, a kosborok és az Íriszek pedig május közepétől júliusig nyílnak. A kosborok a 
írópusi orchideák hazai rokonai és 4—5 f a j kivételével bizony nem gyakoriak. A da-
6asi lápréten pedig egészen kis területen 15 fa j nyílik csaknem egyszerre. Ilyen hely 
egész Európában kevés van. Szép számmal kerültek elő innen az egyébként igen ritka 
Áosbor-hibridek, keverékfaj ták is. A legszebb, legri tkább hazai orchideák, a bangók 5 
Zaja közül 3 megtalálható Dabason. Európai viszonylatban is értékes a szarvasbangó, 
«melynek itt kb. 50 példánya él. Nem virágzik minden évben, ezért nem tudjuk, hogy 
másik két lelőhelyén, Kunpeszéren és Pécs mellett megvan-e még, vagy már kipusz-
tult. Nyugat-Európából is jönnek ide botanikusok, hogy megnézzék, lefényképezzék 
ezt a csodaszép, rovarutánzó virágot. Közeli rokona, a légybangó se sokkal gyakoribb, 
itt azonban többszázas telepei is vannak. Egy-egy helyen sokszor évekig, évtizedekig 
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nem virágzik, úgy, hogy azt hisszük kipusztult, de aztán kedvező időjárás esetén 
megint százával virít. A kosborféléket, különösen a bangókat eredeti termőhelyükön 
kell megőrizni, mivel termesztésük, szaporításuk vagy mesterséges áttelepítésük még 
soha nem sikerült. 

íriszekből 3 f a j él a dabasi lápréteken: egy sárga és két kék virágú. E két utóbbi, 
a szibériai nőszirom, és a még sokkal r i tkább fátyolos nőszirom szorul leginkább vé-
delemre. Található i t t egy fényperje f a j is, amely az Ócsától Kunadacsig húzódó, ún. 
Tur jánvidék benszülött fűféléje, azaz sehol másutt a világon nem fordul elő. 

Ezeket a különleges növényzetű lápréteket két nagy veszély fenyegeti. Az egyik, 
hogy a termelőszövetkezet, amelynek tula jdonában van a föld, nincs t isztában a vé-
dett terület határaival, és az utóbbi években többször is felszántották a terület egy-egy 
darabját . Ennél is nagyobb baj , hogy a rétekre szennyvizet vezetnek és műtrágyát rak-
nak le, amit elsősorban a különlegesen érzékeny orchideák sínylenek meg. 

Nem kevésbé gazdag a védett terület állatvilága. Az égerláp vizében számos olyan 
alacsonyrendű á l la t fa j él, amelyet az egész világon csak innen ismerünk. Például egy 
nemzetközileg is elismert szaktekintély ú j kerekesféreg-iajt ír t le Dabasról. 

Világhírű a Metelka-lepke, amelyet a század elején fedezett fel egy dabasi gyógy-
szerész, róla is nevezték el. A két világháború között egész lepkész-expedíciók érkez-
tek ide a világ minden tájáról , hogy befogják ezt a csak itt előforduló állatot. Az 50-es 
években eltűnt, és csak a legutóbbi években találták meg ú j ra Izsákon. Értéke a 
nemzetközi lepkepiacon m a már eléri az 50—100 dollárt. 

Az égerláp és az állóvízű vagy lassan folyó csatornák adnaik otthont szintén ki-
pusztulóban levő ri tka hüllőnknek, a mocsári teknősnek. 

A láprétek madárvi lága is érdekes és jellegzetes. A sárszalonka, a piroslábú cankó 
és a nagygoda rendszeresen költ itt, de megtalálhatók olyan országosan r i tka fészke-
lők is, mint a nagypoli vagy a hamvas rétihéja. 

A legszebb, legősibb homokbuckás területek Gyón határában, Tatárszentgyörgy 
és Felsőpeszér felé találhatók. Vegetációjuk szegényesebb, mint a lápréteké, de azért 
itt is ta lálunk értékes fa jokat , a Duna—Tisza-közi homokvidék bennszülötteit. Ilyen 
például a kései szekfű és a tartós szekfű. Hazánkban csak a Duna—Tisza-közén él a 
homoki kikerics és a tarka csüdfű. Itt nyílik tavasszal a homoki nőszirom, A homoki 
rétek májusi—júniusi vi rágpompája semmihez sem hasonlítható, felejthetetlen látvány. 

Fokozott védelemre szorul a homokvidék állatvilága. A különleges rovarvilág leg-
híresebb képviselője a magyar sakktáblalepke volt, amely csak a Pusztapeszér melletti 
homoki tölgyesben élt. Ma már teljesen kipusztult, begyűjtöt t példányainak értéke 
felbecsülhetetlen. A gyóni homok hüllőritkaságai, a magyar gyík és a rákosréti vipera 
is hasonló sorsra ju thatnak, ha nem óvjuk őket. Ezek a rendkívül hasznos állatok a 
Kárpát-medence jellemző fajai , ma m á r szinte mindenünnen eltűntek. A rákosréti 
viperától való félelem alaptalan, az ember t soha nem t ámad ja meg, marása nem élet-
veszélyes. Mindkét r i tka hüllő szigorú védelem alatt áll, begyűjtésük, elpusztításuk 
törvénybe ütközik. A gyóni homokvidék a legfőbb vadászterülete a külföldi- és az álla-
tokat nagy pénzért külföldre csempésző itthoni gyűjtőknek. Kér jük a lakosságot, segít-
senek ezek megfékezésében, ha ilyen „gyűjtő"-vel találkoznak, jelentsék az OTVH-nak! 

Németh Ferenc 

Szocialista brigádnaplók vezetőinek tanácskozása 
a Pécsi Kesztyűgyárban 

„A falutörténeti krónikát szerte a 
megyénkben minden felé vezetik. Tö-
rődjünk md is üzemünk mikroközös-
ségei életének gondos feljegyzéseivel" 
— hívta fel a figyelmet rövid vita-
indító előadásában Gelencsér Mihály 
kesztyűszabász, a szakszervezeti bizott-
ság üzemtörténeti felelőse. 

Mintegy 45—50 szocialista brigád-
napló-vezető vitatta meg közös gond-
jait a Kesztyűgyár központ jának mű-

velődési otthonában. Mit érdemes fel-
jegyezni? Vezethetik-e többen a bri-
gádnaplót? Mi számít társadalmi 
munkának? És így tovább, folytathat-
nánk a sort a felvetődő kérdéseikről. 

A bará t i hangú tapasztalatcserén 
csak úgy peregtek a kérdések és a vá-
laszok. Kiss Lajosné, a Leöwey-brigád 
naplóvezetője elmondotta, hogy ők 
pótfüzetíben vezetik a brigád tagjaira, 
a közösségi eredményekre vonatkozó 
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