
napközi otthonának lakói, csapatvezetők, KISZ-csoportok kerestek fel bennünket se-
gítségért. Hiteles népviseletbe öltöztetett babák, hiteles leírással érkeztek hozzánk 
május végére. Itt is megmutatkozott, mit jelent, ha a nemzedékek egymásra találnak 
egy közös ügy érdekében. 

A kiállítás tervezett idejét a nagy érdeklődés miatt meg kellett hosszabbítani. 
A sokezer látogató elragadtatással tekintette meg a bemutatót, s többen elhatározták, 
a legközelebbi felhívásra ők is öltöztetnek babákat . A legsikeresebb pályamunkát a 
decsi úttörők készítették; jutalmuk — az ismeretszerzésen túl — 5000 Ft volt. 

Tolna viegyében első ízben rendeztünk úttörő honismereti tábort. 60 pajtás 5 
szakkörvezetővel és további két szakemberrel 9 napon keresztül bővíthette tudását, 
ismereteit játékkal, kutatással, gyűjtéssel, ö t szakcsoportban dolgoztunk: természet-
kutató, helytörténeti, néprajzi, szövő- és gyermekéletmód-kutató. Mozgási területül, 
ki terjedt a Sárközre és a tábor helyére (Fadd—Dombori). A csoport munkájához 
szakirodalom, technikai eszközök és gépkocsi állt rendelkezésre. A tábori munkából 
módszertani füzetet, nyelvjárási pályamunkát készítettünk és „módszervásárt" ren-
deztünk. 

Első próbálkozásunkat siker koronázta. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, 
a látogatók pedig már a II. honismereti táborról beszéltek. Éreztük a társadalmi szer-
vek, a Hazafias Népfront, az Állami Ifjúsági Bizottság segítő szándékát, és sokat kö-
szönhettünk a decsi Népi Iparművészeti Szövetkezetnek is. Szeretnénk tovább foly-
tatni, bővíteni a megkezdett és jól bevált munkát, valamint a szakkörök és vezetőik 
tapasztalatcseréjét, hogy visszatérve a közösségekbe, hasznosítani tud juk azokat. 

Feladatunknak tekintjük, hogy a programok során szerzett dokumentumokat, 
emlékeket, élményeket, ötleteket a közösségek megőrizzék, továbbra is tartsák a kap-
csolatot a megismert népművészekkel, felnőttekkel, barátokkal, segítő intézmé-
nyekkel. 

Központunk együttműködik a Magyar Űttörők Szövetsége Országos Tanácsával, 
Csillebérccel, a Néprajzi Múzeummal, a Hazafias Népfronttal és más szervekkel. 

A megyében sikerült kialakítani az úttörők életkori sajátosságainak megfelelő 
lelkes gyűjtőmunkát . A szakkörösök szívesen keresik fel az idősebb embereket, aki-
ket adatlapok, magnók segítségével „vallatnak" a múltról. így születik meg a kapcso-
lat a múlt és a ma, az idősebb és a fiatalabb generáció között, s így válik a sokrétű 
tevékenység a közösséget erősítő folyamattá. Az egy-egy korosztályhoz való tartozás 
így tar t össze, mozgósít egy cél érdekében: a szülőföld, a lakó- és a munkahely, a haza 
megismerésére és építésére. 

a módszertani központ munkájá t megyei honismereti tanács segíti, amelynek tag-
jai tevékeny részesei a mozgalomnak. 

Bíró Mártonná 

A Magyarországi Délszlávok Demokratikus 
Szövetsége Honismereti Szekciójának 

tevékenysége 

A Magyar Népköztársaság az alkotmányban rögzíti a nemzetiségek jogait. Alkot-
mányos alapon működnek a nemzetiségi szövetségek is — köztük a Magyarországi 
Délszlávok Demokratikus Szövetsége —, amelyek az MSZMP polit ikájának megfele-
lően, önálló szervezetként, a Hazafias Népfronttal, valamint más társadalmi és állami 
szervekkel együttműködve fejtik ki tevékenységüket. 

A mi feladataink kissé eltérnek a Magyarországon élő többi nemzetiségi szövet-
ségétől: sokrétűbbek. A magyarországi délszláv nemzetiség összefoglaló elnevezése a 
horvátokat, a szerbeket és a szlovéneket fedi. A délszláv nemzetiségiek tizenegy me-
gyében élnek — mintegy 100 szétszórt településen. Szerepünket és feladatainkat egy-
értelműen meghatározza érvényben lévő alapszabályunk. 

A párt nemzetiségi határozatai és más állásfoglalások bíztatást adnak a hagyo-
mányőrző tevékenységhez is. A délszlávok nagyon ragaszkodnak a nyelvi és kul tu-



rális hagyományokhoz, de ugyanilyen erősen ragaszkodnak a szülőföldhöz, a szocia-
lizmust építő Magyarországoz is. 

A hazai horvátok, szerbek és szlovének kul túrája szerves része az ál talános köz-
művelődésnek, s így értelemszerűen egyenrangú része a magyarországi szocialista kul-
túrának. A nemzetiségi közművelődési munka formájában nemzetiségi, ta r ta lmában 
szocialista. A nyelvnemzetek és a haza többségi nemzete közötti kölcsönhatásban fej-
lődő nemzetiségi kul túra — a mindkét i rányban betöltött közvetítő szerepe a lap ján — 
az internacionalizmus szellemének egyik erősítő tényezője. 

Az idei esztendő jelentős évfordulói mellé jól illeszkedik szövetségünk megala-
kulása és a Narodne Novine c. heti lapunk megjelenése 35 éves évfordulója is. Egy 
történelmileg kisebb jelentőségű, de fontos jubileumra emlékeztünk a közelmúlt-
ban: 1975 tavaszán a Hazafias Népfront honismereti bizottságai mintá jára alakítot-
tuk meg szövetségünkben is a Honismereti Szekciót, amely az országos honismereti 
tevékenység részeként működik, a maga sajátságaival, az Országos Választmány által 
jóváhagyott munkatervnek megfelelően. Szoros együttműködéssel végzi feladatát a 
testvérszövetségekkel. A Hazafias Népfront égisze alatt — a Kulturális Minisztérium 
Nemzetiségi Osztálya segítségével — harmonikus az együttműködés. Bázismúzeumunk 
is van. A szekció elsősorban munkásmozgalmi hagyományainak feltárására, gyűjté-
sére összpontosítja munkájá t . Kuta t ja a délszláv veteránok, aktivisták életét, akik 
részt vettek a munkásmozgalomban, a szövetség megalakításában. Minden év augusz-
tusában megszervezi az Országos Délszláv Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtőtábort, és 
részt vesz annak munkájában. Évről évre növekszik az önkéntes gyűjtők száma. Kez-
deményezi a tájházak, vándorkiállítások szervezését. Segíti a már meglévő gyűjtemé-
nyek továbbfejlesztését. Folyamatos fe ladata a képző-, népi és iparművészeink mun-
ká jának propagálása, ú jak felkutatása. Segítséget nyúj t az Országos Műemléki Fel-
ügyelőségnek a délszláv vonatkozású egyházi és világi középület-építészet (XVII—XX. 
sz.) feldolgozásához, dokumentálásához és a népi építészeti emlékek topográfiájának 
elkészítéséhez. A szekció kezdeményezésére a Szentendrén megtartott kibővített tit-
kársági ülés napirendjére tűzte a délszláv műemlékek, a szellemi és tárgyi hagyaté-
kok védelmének helyzetét. 

A területi múzeumok segítségével összegyűjti a hazai délszláv népviseletek szöve-
ges leírásait. Ezekről fotófelvételeket készít. Különböző pályázatokat hirdet meg, 
nem utolsó sorban említem az anyanyelvű krónikák írásának szorgalmazását. 

Elkészült a Délszláv Szövetség magyar és anyanyelven (horvát—szerb—szlovén) 
megírt 1945—1975. esztendőről szóló krónikakötete Agatics János főelőadó gondozásá-
ban. Azóta folyamatosan vezetjük tovább. Több településünkön is megjelentek már 
a szerb-horvát nyelvű krónikák. Elsősorban Baranya megyében járnak élen: Átán és 
Drávakeresztúron. Az elmúlt évben avat tuk Bács-Kiskun megyében Baja városában 
az országban elsőként horvát nemzetiségi Bunyevác Tájházat (Bunjevacka kuca), a 
megye, a város és az Országos Műemléki Felügyelőség közös összefogásával. Nyilván-
tar tásunk szerint Apátistvánfalva, Áta, Csávoly, Kópháza, Hercegszántó és Tótszer-
dahely településeken a mi nemzetiségeinket is bemutató helytörténeti gyűjtemények 
vannak. 

A délszláv hagyományápolás egyik legjelentősebb eseményei közé tartoznak a 
Balassa Iván főszerkesztésével nyomtatásban is megjelent tudományos igényű tanul-
mánykötetek: Etnografija Juznih Slavena u Madarskoj. (1975, 1977, 1979.). A negyedik 
kötet Kiss Mária szerkesztésében a közeljövőben jelenik meg. A magyarországi dél-
szlávok néprajza c. sorozat első kötetéhez az előszót Ortutay Gyula akadémikus írta. 
Itt olvashat juk: „A magyar néprajz hagyományai közé tartozik, hogy kezdeteitől — 
szinte önkéntelenül, természetes mozdulattal — a magyar haza minden népének tör-
ténetét, kultúráját , társadalmát, néprajzát igyekezett k u t a t n i . . . " 

A szekció lelkes és aktív tagjainak köszönhető az Iz nase proslosti (Múltunkból) 
c. történelmi sorozat is, amelynek második kötete az idei évben, a harmadik kötete 
pedig a jövő évben lát napvilágot a Tankönyvkiadó Vállalatnál. Ez iskolatörténetek 
kötete lesz. A szekció gyűjtőtáborairól, azok eredményeiről külön tanulmányt lehetne 
írni. Nagyon sok fiatal kapcsolódott be e munkába. Ahol anyanyelvünket oktatják, 
onnan jelen van képviseletünk. A bajai tájházhoz hasonlóan, most van folyamatban 
a Szerb Tájház kialakítása Pomáz községben, a szlovén vidéken gyűjtött anyag pedig 
a létesítendő Szlovén Tájházba kerül, valószínűleg Szentgotthárdon. A táborokban a 
szövetség munkatársai, a szekciók vezetői nagy gondot fordítanak az előadások meg-
tartására, a gyűjtőmunka irányítására. Mindig meghívunk jugoszláviai szakembereket 
is ezekre. A tárgyi emlékek mellett az anyanyelv, a nyelvjárási gyűjtés, a helytörté-
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net, a krónikaírás (üzemi és intézményi egyaránt) sem marad figyelmen kívül. A si-
keres dolgozatokat publikáljuk. Székely György, az Országos Honismereti Albizottság 
elnöke hívta fel a figyelmet a hagyományos gazdálkodás ismeretanyagának és szó-
kincsének, az életmód alakulásának feltérképezésére, a földrajzi nevek felkutatására, 
a táj, növény- és állatvilágának megóvására. Igen érdekesek a délszláv vezeték- és 
keresztnevek eredetével kapcsolatos kutatások is. Az évkönyvünkben a Narodni K a -
lendar-ban már közöltünk belőlük. 

Hosszú távra tervezünk. Az idei gyűjtőtábor Baján és környékén lesz, 1981-ben 
Győr-Sopron és Vas megyében a gradistyei horvátoknál Sopron székhellyel, 1982-ben 
a Zala megyei horvátoknál Nagykanizsa székhellyel, 1983-ban Szentendrén és a járás 
szerbek által is lakott településein, 1984-ben ismét Vas megyében, Szentgotthárdon, 
a szlovén vidéken. Kezdeményeztük, hogy a két szomszédos ország a magyar—jugo-
szláv kulturális egyezmény keretében teremtse meg annak lehetőségét, hogy nép-
rajzkincsünk felgyűjtését közös kutató munkaközösség végezze, a megfelelő jugo-
szláviai intézmények bevonásával, s az így feldolgozott anyagot közösen publikál-
hatnánk. 

A szekció részt vett a Nemzetközi Nemzetiségkutató Néprajzi Konferencián, az 
országos honismereti akadémiákon, a különböző országos pályázatokon. Tehát a szek-
ció a lehetőségeihez képest jó fórum, megfelelően kapcsolja be a hazafias tevékeny-
ségbe a magyarországi délszláv lakosságot, s tevékenységét mindig ú jabb és ú j a b b 
területekre terjeszti ki, színesíti, bővíti azokat. Az elért eredményeink feletti örömünk 
csak a tennivalók tudatában, feladataink még eredményesebb elvégzésével vá lha t 
teljessé. 

Szép példák a lokálpatriotizmusra azok a közelmúltban nyomtatásban megjelent 
művek, melyekben a délszlávokról is olvashatunk. Pl. Battonya, Szőreg, Tököl, Kátoly, 
Csávoly, Vaskút, Felsőszentiván, Felsőcsatár, Szentpéterfa, Baja—Sombor stb. te le-
püléstörténetei és az olyan összefoglaló művek, mint a Tanulmányok a Ráckevei j á rás 
múltjából, Bácska mezőgazdasága ma és holnap vagy Észak-Bácska (monográfia). 

A megyék múzeumainak közleményeiből is tájékozódhatunk. (A Bács megyei 
CUMANIA). Továbbá dicséretes kezdeményezést végez a Baranya megyei Levél tár 
külön nemzetiségi kiadványaival (Baranyai Hely történetírás 1979), melyet Bács megye 
is követ. Az egyes megyék művelődésügyi osztályai időszakonként külön nemzetiségi 
kiadványszámokat jelentetnek meg, pl. Baranyai Művelődés, Győr-Sopron megye Ho-
gyan című kiadványa, valamint a Békés megyei Művelődési Központ kiadványa, a 
Békési Műhely. Az országos folyóirtokban is egyre gyakrabban olvashatunk magunk-
ról. A Sajtófigyelő szolgálat segít bennünket ezek megismerésében. 

A közelmúltban a szekció egy 800 éves múl t ra tekintő településen, a felső-bács-
kai Csávoly község falumúzeumában tartotta kihelyezett ülését, ahol a szekció tagja i 
megismerkedhettek a falumúzeum, a krónikaírás és a néprajz gyakorlatával, ta lá l -
koztak helyi művelőivel, mindazzal, ami az elmúlt 800 esztendőt jellemezte. Emlékez-
tünk és emlékeztettünk e helyen egy országos eseményre: a Honismereti mozgalom 
20. évfordulójára. Ne vegyék szerénytelenségnek, még kevésbé dicsekvésnek, ha most 
mint emlékező egy kis kitérővel büszkén vallok erről az ún. úttörő időszakról, hogy 
— mint a fényes szelek nemzedéke — én is jelen lehettem és segíthettem a mai Hon-
ismereti mozgalom kialakulását. Az akkor megalakult országos vezetésnek is tag ja 
voltam. Ott voltam a mozgalom bölcsőjénél, mint néptanító, Dömötör Sándor bará t i 
felkarolása, bíztatása, segítése tett egy életre a honismeret tudatos aktivistájává. 
Azon a lelkes hangulatú napon — 1962 nyarán — ott volt mellette néhai Tóth László 
is, a Hazafias Népfront Országos Titkárságáról. Sok mindent tanultunk meg akkor 
azon a napon: Kuczy Károly, Harmat Lajosné, Pastyik István, Fehér Zoltán, Nagy 
Béla, Mándity József, Bense József és még sokan mások, Bács megyeiek, hogy haza-
térve baráti beszélgető köröket, klubokat alakítsunk minden művelődési intézmény 
keretében, ahol csak lehet, és elkezdjük az elmúlt idő történeti eseményeinek fel jegy-
zését. Elvi csatározás helyett dolgozni kezdtünk a megyében a honismereti mozgalom 
jegyében. A felszabadulás óta eltelt időszakot fokozatosan bepótoltuk és attól kezd-
ve naplószerű feljegyzést vezetünk. Ebből lett a falukrónika írása. Csávoly vonatko-
zásában 1198—1962-ig a nevelőtestület segítségével mi ezt összegyűjtöttük és rögzí-
tettük. 1963. január 1. óta pedig fokozatosan vezetik, í r ják a lelkes lokálpatrióták a 
községi krónikát. A fő bázis az iskolai nevelőtestület. Minden dicséretet megérde-
melnek. 

A Forradalmi Ifjúsági Napok krónikájába is bekerült Csávoly honismereti szak-
körének neve. 1971 márciusában Komornik Ferenc tudósított róla a Népszabadság • 
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ban. Így jöhetett létre a falu összefogásával a mintegy 3 ezer tárgyi emlékből álló 
falumúzeum is. A honismereti munka nevelő hatása ki ter jedt a falu minden réte-
gére. Jelenleg is a falu ápraja-nagyja , elsősorban a bunyevác családok — bár hiva-
talosan horvátoknak mondjuk, nem emlegetjük a bunyevác, sokác, bosnyák stb. nyel-
veket, de maguk az emberek, az idősebbek különösképpen még ma is úgy nevezik 
magukat. 

Az ál talam összeállított 3 kérdőívre válaszolgatnak az emberélet fordulóiról, ame-
lyeket Morvay Péter gyűjtési útmutatói a lap ján állítottam össze. A beérkezett vála-
szok értékes adatokat tartalmaznak, amit jól tudok hasznosítani a most készülő, majd 
a Tankönyvkiadó Vállalatnál anyanyelven — magyar és német nyelvű bő összefog-
lalóval — megjelenő, Csávoly község 800 éves krónikájából c. munkámban. 

Jelenlegi munkakörömből is ezt szorgalmazom. Szülőfalum iránti szeretetem 
ugyanis kimondhatatlan. 

Mándics Mihály 

Eredmenyes honismereti 
vetélkedő a debreceni üzemekben 

Nemcsak a közművelődésnek, hanem 
a honismereti mozgalomnak és tevé-
kenységnek is igen fontos, szép — de 
nem mindig könnyű — feladata az üze-
mekben végzett munka. Ezt csak alapos 
előkészítéssel, a vállalati, a szakszerve-
zeti és az üzemi kultúrfelelősök, s a bri-
gádok egyetértésével lehet elvégezni. 
Sok szép kezdeményezés bukott meg 
azért, mert ezek a feltételek hiányoztak. 
Most egy olyan honismereti—közműve-
lődési tevékenységről szeretnék beszá-
molni, amely két év tapasztalatai sze-
rint igen sikeresnek mondható. 

Két évvel ezelőtt az ÉDOSZ Hajdú-
Bihar megyei Bizottsága debreceni üze-
mei között jól átgondolt, alaposan elő-
készített honismereti-közművelődési ve-
télkedőt hirdetett meg. A témák között 
szerepelt városunk gazdasági, társadal-
mi, kulturális fejlődése és az üzem tör-
ténete is. A honismereti-közművelődési 
vetélkedőbe benevezett brigádok kíván-
ságuk, érdeklődésük, szabad idejüknek 
megfelelően az említett témából elő-
adásokat, városnéző sétákat kérhettek. 
Már a felkészülésnél is érvényesült az 
érdeklődés, az önkéntesség elve. Volt 
olyan üzem, pl. a Sütőipari Vállalat, a 
Húsipari Vállalat, a Baromfiipari Vál-
lalat, a Konzervgyár, amelyik 4—5 elő-
adást, s ehhez kapcsolódóan 4—5 város-
néző sétát kért . Más üzem önállóan ké-
szült fel a versenyre. 

Mind az első, mind pedig a második 
év üzemi vetélkedővel kezdődött. Az 
üzem a két, legjobb eredményt elért 
brigádját küldte el a városi döntőre. Az 
üzemi vetélkedő nagyon színvonalas és 
színes volt, fontosságukat emelte az a 
körülmény, hogy több vállalat vezető-

sége, sőt némely vállalatoknál az igaz-
gató is részt vett, vagy a zsűri elnöki 
tisztét vállalta. Á második év t émá ja : 
Hajdú-Bihar megye története, kialakulá-
sa, néprajza és műemlékei ' voltak. Ezt 
is előkészítő előzte meg, de sokkal ke-
vesebb előadást kértek, pedig a megye 
története, kialakulása sokkal kevésbé 
ismert, mint Debrecené. Ez évben tehát 
nagyobb szerepet kapott az egyéni, ott-
honi felkészülés. A brigádok írásban is 
megkapták az előadás kivonatát, és a 
javasolt szakirodalmat is. 

Az érdeklődés a második évben sem 
csökkent. A Konzervgyár üzemi vetél-
kedőjére pl. 36 brigád nevezett be, s 
annak lelkiismeretes szervezése nem 
kis gondot adott. Mindkét évben öt 
nagy debreceni üzem két-két br igádja 
vetélkedett a városi döntőn. E döntőt 
az ÉDOSZ Hajdú-Bihar megyei Bizott-
sága titkára, Varga Imréné és a Szak-
szervezetek Hajdú-Bihar megyei Taná-
csa kultúrfelelőse, Nagy Benjámin je-
lenlétében és elnökségével rendeztük 
meg. A helyezettek igen szép pénz ju ta-
Lomban, illetve a helyezést el nem ért 
brigádok könyvjutalomban részesültek. 

Az ősszel kezdődő — s egyben befeje-
ző — harmadik év témája hazánk lesz. 

Két év tapasztalata alapján e lmond-
hat juk, hogy a szűkebb hazával, Debre-
cennel és üzemeivel, valamint a me-
gyével való foglalkozás olyan téma, 
amit igényelnek, s a vetélkedőben az új 
ismeretek szerzése mellett fe lú j í tha t ják 
a régieket is. Szívesen fordulnak a kö-
zelebbi és a tágabb haza, s az üzemek 
kialakulása, múlt ja , jelene, jövője felé. 
A honismereti felkészüléssel és vetélke-
dővel gazdagodik az üzem közművelő-
dési tevékenysége, a résztvevők kultu-
rálódása is. 

Dr. Szamosújvári Sándor 
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