
Míndenki naptára

A ,,Mindenhi na,ptára," a Néprajzi Múzeum kiadványa,
amely az egész évben nyitva tartó,, ldőképek" című kl-
állítás idejére jelenik meg, A naptár célja az, hogy a
Magyaíországon hatályos jog szerinti történe]mi egy-
házak, illetve nemzeü és etnikai kisebbségek ünnepe-
it. fontos évfordulóit mindenki számára hozzáférhető-
vé tegye l\1inden c\opolt valamennvi ünnepe azo,l-
ban nem kaphatott itt helyet, A Válogatás során ezért
arra törekedtek a naptár készítői, hogy a kiadvány mi-
néI használhatóbb legyen, így azokat a jeles napokat
vették ligyelembe, amelyek a mindennapi érintkezé-
sek során fontosak

A kézbe simuló, elegáns kiadványt fellapozva, érde-
kes olvasmányban lehet részünk| Megtudhatjuk pél-
dául, hogy a szláv népeket keresztény hitre térítő Cirill
és Metód szerzetesek ünnepét a keleti keresztények
május 24-én tartlák, (eZ a Boigár Kultúra Napia js),

míg a nyugati keresztények körében ez július 5-re esik
(amikor a Szlovákok Napiát ülik mifelénk], Ha már
ezekre az évfordulókra tértünk ki először, ugyanitt kell
megemlítenünk január második szombatiát - a Ma-
gyarországi Németek Napját - amelyről l995 óta em,
lékeznek meg évenként, A magyaíországi szlovénok
augusztus 28-án, PáVel Ágoston (l88ó - l94ó), a szlo-
vén kuLtúra jeles kutatóiának SzületéSére emlékezve
ünnepelnek, Sok évszázados történelmi összefonó,
dásról tanúskodik a hazai lengyel kisebbség ünnepe,
melyet Szent László királyunk ünnepén, június 27-én
tartanak, Szent László anyai ágon lengyel származású
'volt, ezért a lengyelek körében is nagy tiszteletnek ör-
vend. A görögök nemzeti ünnepét l82l márciuS 25,
em]éke éltetj, Ekkor tört ki a görög szabadságharc a
török fennhatóság elJen, Az örmény Függetlenség
Napja viszont jóval közelebbi, hiszen l991 Szeptem-
ber 2l,én kiáltották ki az Örmény KöZtársaságot a

Szovjetunió fe]bomlása Után. Tudiák-e, mi a Szukkót?
Akkor minden bizonnyal ismerősnek tűnik, ha a köz-
mondásos .,sátoros ünnepet" említjük, október 2-tól
egy héten át üli a zsidóság a termés betakarításának
örömünnepét, Augusztus 2-a viszont tragédiát idéz, a
náci cigányüldözések és népirtás emlékét, A Roma
Kultúía Napia viszont április 8-a a naptár Szerint,
mert l97l-ben ekkor alaku]t meg a Cigány Világszö-
Vetség, SZerkesztőségünk Úgy tudja, hogy a hazai cigá-
nyok április l l-én ünnepeinek, mert l995-ben ekkor
a akult meg dZ Ols/agos Cigány Ör kormjn}Zal, A
szerbek karácsonya egybeesik a magyarok Vízkeleszt,
jéVel, tudni illik, hogy a magyarországi ortodoxok kö-
zül a szerbek a régi, míg a románok, bolgárok és a ma-
gyar ortodoxok az ú| naptár szerint tartják meg vallási
ünnepeiket,

Végezetül - a teljesség igénye nélkül - feltétlenül
szólni kell a tizenkét hónap fényképeiről

Pé]dául a miskolci Magyar Ortodox Egyházi Múzeum
l 72 l-es, ezüstbő] való, ékkövekkel díSZített oltárkereszt-
iéről (képünkön) éppúgy, mint a Magyar Nemzeti Múze-

um ló85-ös úruacsorakannájáról, vagy a budapesti Zsi-
dó Múzeum X|X, századi míves tóramutatójáról, Kolo-
ritjában és népiesen naiv formavilágában, a Néprajzi
Múzeum l74ó-ból való, Kolozs megyei lestett fa,
mennyezeti kazettáta, édestestvére lehetne a Baranya
megyei sváb üvegképnek a XIX, századból, A papír-régi-
ségek sorában a pannonhalmi apátság i74ó-oS, Velen-
cei breviáriuma rokonságban marad kortársával, a Ti-
szántúIi Református Egyházterület debreceni nagy-
könj,Márának l7ó5-öS, utrechti (Hollandia) bibliájával,

A Mindenki naptárá| olvasgatva egyhamar rádöb-
benhetünk aríai sokkal több az, ami összeköt, mint
ami SZétVálaSZt bennünket, Amennyiben Sikefi arat a
közönség körében ez a kísérletinek szánt kezdeménye,
zés, úgy a Néprajzi Múzeum jövőre a kalendárium
folytatását ígéri,

W. I.
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