
szakkört szervezett azzal a céllal, hogy gyűjtsék össze a község dokumentumait és írják meg 
történetét, ami hosszú évek gyűjtőmunkájának eredményeként a község kétszáz éves 
évfordulóján könyv alakban is megjelent. Gazdag anyag, országos elsőként nemzetiségi 
nyelvű kivonattal. A szakkör rangos helytörténeti , néprajzi kiállítást is rendezett. Az 1980-as 
évektől a község iskolai honismereti szakkörét is vezeti. 

Bársony István két évtizede szervezője, irányítója a Hajdú megyei honismereti mozgalom-
nak, mint megyei honismereti titkár. Tevékenységével nagymértékben támogatja községé-
nek helytörténeti munkáját , szakmai segítséget aa a szakkörök gyűjtőtevékenységéhez, a 
krónikaírásokhoz. Munkájával segíti az Országos Honismereti Bizottságot is. 

Mohai András 1983-ban kapcsolódott be a népfront Tolna megyei munkájába, művelődés-
politikusként. Tevékenysége következtében a honismereti mozgalom fellendült a megyében. 
U j életre keltek a szakkörök, honismereti táborok szerveződtek közreműködésével. Aktívan 
dolgozik a honismereti bizottság. Közreműködésével jelenhetett meg Tolna megyében a 
Tolnai tájak és a Tolnai emberek című honismereti kiadvány. 

Bai József a lengyeli mezőgazdasági szakközépiskola és szakmunkásképző intézetben a 
honismereti kör vezetője, az ifjúság körében. Több év óta a Múzeumbaráti Kör titkári 
teendőit látja el. Helytörténeti monográfiát írt, amely jelentős ismeretanyagot tartalmaz. 
Több mint két évtizede elsők között szerepel a megyei honismereti pályázatokon. 

Bíró Mártonná a Szekszárd városi út törőház igazgatóhelyetteseként kiemelt figyelmet 
fordított a honismereti szaktáborok szervezésére. Az ő kezdeményezésével és szervezésével 
működöt t a megyében önálló megyei, és kétévenként országos honismereti tábor. Az elmúlt 
időszakban az Úttörő Országos Módszertani Központ vezetőjeként honismereti szakkörve-
zetők továbbképzését szervezte. A megyei honismereti bizottság tagjaként gondozta az 
ifjúság körében kiírt honismereti pályázatokat. 

A szekcióülések 
és a szabad fórum munkájáról 

A XVII. Honismereti Akadémia a harmadik napon szekcióüléseken folytatta munkáját. A 
következőkben áttekintést adunk a szekciókban elhangzott legfontosabb kérdésekről és 
állásfoglalásokról. 

A magyarországi és a határon kívüli magyar etnikumokkal foglalkozó szekciót dr. 
Andrásfaívy Bertalan, a MTA Néprajzi Kutatócsoportjának munkatársa vezette. Vitaindító-
ként Halász Péter, a Honismeret szerkesztője a szlovákiai és a romániai, Székely András 
Bertalan, a Minisztertanács tanácsosa a jugoszláviai, Galambos Ferenc alsóőri plébános a 
burgenlandi, Balla Gyula, a Magyarságkutató Intézet munkatársa pedig a kárpátaljai 
magyarság múltjával és jelenlegi helyzetével foglalkozott. 

Andrásfaívy Bertalan áttekintette a néprajzi csoportok kialakulását és változását, ami az 
elkülönülés és a kiegyenlítődés kölcsönhatásának erőterében zajlik. Alapja a szájhagyomány 
útján terjedő műveltség és a falvak, népcsoportok közti rendszeres találkozás lehetősége. 
Nagyon sokféle szempont alapján lehet elkülöníteni a néprajzi csoportokat: más és más 
eltéréseket találunk a népviselet, a nyelvjárás, a szépségideál tekintetében vagy aszerint, hogy 
egykéznek-e avagy sok gyermekre törekednek. Néprajzi csoportnak tekinthető például akár 
maga Sióagárd is, a körülötte lévő falvaktól eltérő, egyedülálló viseletével, aminek tovább 
élését maguk közötti házasodással is erősítik. A székelységen belül legalább 30^40 néprajzi 
csoportrol beszélhetünk: földrajzi, vallási, történeti, nyelvi és még sok más szempont alapján 
különböztethetjük meg őket. A néprajzi csoport alapvető kritériuma, hogy tagjai rendelkez-
zenek történetileg kialakult Ml-tudattal. Eddig és eddig tart Göcsej, vagy más etnikai 
tájegység, azon tul már nem MI vagyunk, mert ott másképpen beszélnek, másként laknak, 
más a viselet stb. Egy-egy népcsoport tagjai az etnikumon belül házasodnak, ezért vannak a 
leányvásárok, a különböző Dúcsúk, ahol találkoznak a néha távol eső, de egy néprajzi 
csoportot alkotó emberek. De akárhány néprajzi csoportját különböztet jük is meg a 
magyarságnak, azok - a többi néphez képest - meglepően egységes nyelvet beszélnek, s 
ugyanannak a magyar népnek a tagjai. 
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A felvidéki és a romániai magyarságról szólva az előadó hangsúlyozta, hogy ilyen 
népcsoportot a tudomány nem ismer, ezek nem néprajzi fogalmak, nanem a Trianon után 
elcsatolt területek magyarságát nevezzük így. A magyar nemzetnek ez a két ága igen eltérő 
módon élte meg a trianoni tragédiát, hiszen a Felvidéken élő magyarság szinte soha, az 
erdélyi pedig a történelem során elég gyakran kényszerült arra, nogy önálló gazdasági, 
politikai, szellemi életre rendezkedjék De. Emiatt az I. világháborút követő összeomlás után 
a Felvidékről Magyarországra menekült az értelmiség jelentős része, ezzel szemben 
Erdélybe sokan visszamentek. Többek között ennek a különbségnek tudható be, hogy a 
romániai magyar szellemi élet sokkal hamarabb rendezte sorait és jelentős kisebbségi 
kultúrát tudott létrehozni, mint a szlovenszkói. Ám még itt is sokkal elevenebb, önállóbb és 
sokszínűbb szellemi élet bontakozott ki a két világháború közti polgári-demokratikus 
időszakban mint az elmúlt négy évtizedben. 

1945 után fordult a helyzet. A Szlovákiában élő magyarságnak a teljes jogfosztottság és a 
kitelepítések, deportálások sötét korszaka jutott osztályrészül; ezzel szemben Romániában 
néhány esztendeig felcsillant a remény, hogy megvalósulhat a két nép békés egymás mellett 
élése. A Magyar Népi Szövetség többé-kevésbé képviselte a magyarság kollek tív érdekeit, 
kiépült a viszonylag teljes magyar iskolahálózat, még az évszázados jogfosztottságban élő 
moldvai magyarok falvaiban is száznál több magyar nyelvű iskola létesült. A kommunista 
hatalomátvétel után azonban véget ért a toleráns nemzetiségi politika, hozzávetőlegesen 
mindkét országban azonos sors várt a kisebbségekre, ám ez a helyzet a felvidéki magyarság 
számára a megmaradás lehetőségét jelentette, a romániai magyaroknak pedig helyzetük 
rosszabbra fordulását hozta. Mára ismét új helyzet állt elő: a romániai magyarság került a 
legteljesebb jogfosztottság és kilátástalanság állapotába, míg Szlovákiában, na nehéz körül-
mények között is, de a siker reményében vehetik fel a harcot a magyar kisebbségek a szlovák 
nacionalizmus érdekeit képviselő hatalom beolvasztó politikájával szemben. 

Az ötágú síp déli ágáról, vagyis a délvidéki magyarság történelméről szólva az előadó 
kiemelte, nogy annak két szakasza van: az első a honfoglalástól a XVI. század elejéig tart, 
amikor is a török hódítás következményeként az ott élő magyarság túlnyomó része 
elpusztult vagy elmenekült. A második szakasz a XVIII. századi újratelepítésekkel veszi 
kezdetét és napjainkig tart. A két szakasz között két évszázadnyi folytonossági hiány tátong 
a délvidéki magyarság történelmében, csak néhány olyan települést ismerünk, amelynek 
magyarsága folyamatosnak tekinthető. Az újratelepülést követően a középkori magyar 
királyságnak ez a legfejlettebb és leggazdagabb része ismét virágzásnak indult, mezőgazdasá-
ga, bányászata, ipara a Monarchia élvonalába került. Az I. világháborút követően Horvátor-
szág, valamint Bácska, a volt Temesi bánság egyharmada, a Drávaszög és a Muravidék az 
úgynevezett Szerb-Horvát-Szlovén Királyság részévé vált. E vidék lakosságának egyharma-
da, az 1910-es népszámlálás szerint 557 ezer ember, magyar volt. Számuk azóta jelentősen 
csökkent. A II. világháború után alakult Jugoszláviában 1961-ben mutatták ki a legtöbb 
magyart, szám szerint 504 ezret. 1981 -ben már csak 427 ezren vallották magukat magyarnak. 
A csökkenés oka egyrészt az igen nagy arányú, nyugatra történő kivándorlás, valamint a 
beolvadás. A magyarok között kiemelkedően sokan vallják magukat jugoszlávnak. Annak 
ellenére, hogy Jugoszláviában az utóbbi években súlyosbodtak a nemzeti és a nemzetiségi 
ellentétek, és ez hatással van az ott élő magyar nemzetiség politikai helyzetére is, 
tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy az anyanemzettől elválasztott magyar népcsoportok 
közül legnagyobb szabadságokkal mégiscsak a jugoszláviai magyarság rendelkezik. 

A magyar közvélemény, de talán mép az elszakított területek magyarságának helyzetével 
többet foglalkozó honismereti munkások is a kárpátaljai magyarság sorsáról tudják a 
legkevesebbet. A legutóbbi időkig szinte hermetikusan el voltak zárva az anyanemzettől, így 
még azokról a súlyos megpróbáltatásokról sem igen tudtunk, amik a szlovákiai magyarokhoz 
hasonlóan, a kollektív felelősségre vonás bűnös Korszakában érték őket, azzal a különbség-
gel, hogy a beregszászi, munkácsi, ungvári és a környező falvakban élő magyarságot nem 
néhány száz, hanem több ezer kilométerre hurcolta el az önkény. Hosszú időn keresztül 
nem használhatták településeik magyar elnevezését, nem tanulhatták a magyar történelmet, 
nem, vagy csak nagyon nehezen utazhattak Magyarországra. Mindez az utóbbi években, 
hónapokban szinte a szemünk láttára fordult, fordul kedvezőbbre. Különösen az anyaor-
szággal való kapcsolattartás lehetővé válásának van igen nagy jelentősége, s ez egyben 
komoly feladatot jelent a Magyarországon élők számára is. 

Az Ausztriában lakó, az előbbi magyar nemzetiségi csoportokhoz képest maroknyi 
létszámú burgenlandi magyarságot nem annyira gazdasági vagy politikai helyzete nyomaszt-
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ja, gondjai elsősorban csekély lélekszámából következnek. Keresik a kapcsolatokat nemcsak 
az anyaországgal, de a jugoszláviai s nagy nehézségek között a felvidéki magyarokkal is, 
szellemi vezetőik tevékenyen részt vesznek a nagy nemzetközi kisebbségi és népcsoporti 
szervezetek munkájában. A két ország közti egyre javuló viszony nyilvánvalóan kedvezően 
hat a burgenlandi magvarokkal való kapcsolatainkra. 

A szekció munkájában jelentős helyet kapott az a kérdés, hogy miként lehetne erősíteni 
honismereti mozgalmunk és a szomszédos országok magyarsága körében folyó, hasonló 
jellegű tevékenység közti kapcsolatot. A Romániaban élő magyarság esetében erre pillanat-
nyilag semmilyen lehetőség nem kínálkozik, noha korábban Erdélyben komoly és jól 
szervezett munka folyt az önkéntes néprajzi és helytörténeti kutatók összefogására. 
Szlovákiában a magyarság kulturális tevékenységének segítésére létrehozott C S E M A D O K 
szervezet, bár sok területen ért el eredményeket, kiszolgáltatott helyzetében valójában nem 
igazi partnere a hazai honismereti mozgalomnak. Működnek azonban a Felvidéken olyan 
klubok, művelődési közösségek, szakkörök, amelyekkel már eddig is eredményes kapcsola-
tot sikerült kiépíteni. A Kárpátalján most alakulnak, illetve vannak alakulóban azok a 
magyar kulturális közösségek, amelyekkel biztató partneri kapcsolatok lesznek kialakítha-
tók. Sajnos a Jugoszláviában élő magyarság mind a mai napig nem tudott létrehozni akár a 
C S E M A D O K - h o z hasonló kulturális szervezetet. Ilyen kedvezményezés a Vajdaság terüle-
tén a leghatározottabb ellenkezésbe ütközik. Csak a Horvátországban élő magyaroknak 
sikerült megalakítaniuk kulturális alapú szövetségüket, Szlovéniában pedig valódi érdekkö-
zösségük van. 

De na a magasabb szintű, hivatalos kapcsolatok szervezett kialakítására ma még nincsenek 
is meg szélesebb körben a feltételek, a honismereti mozgalom munkásainak meg kell 
találniuk a lehetőséget a személyes, vagy a kis csoportok útján megvalósítható együttműkö-
dés kiépítésére. Elsősorban a határmenti megyék közti együttműködés kézenfekvő, s erre 
már vannak is jó példák. Sajnos a kontraszelekciós folyamatok következtében - tisztelet a 
kivételnek - hazánk megyei szintű vezetői sem érzik kellőképpen a határok túlsó oldalán élő 
magyarsággal szembeni kötelezettségüket. Pedig Győr-Sopron megyében immár hosszú 
évek óta működik a nemzetközi anyanyelvi tábor, ahol találkozhatnak egymással a 
magyarországi, ausztriai, szlovéniai s - amikor átengedik őket - a szlovákiai fiatalok. Ilyen 
anyanyelvi, honismereti táborokat más megyékben is meg kellene, s többségükben meg is 
lehetne rendezni. 

Számos lehetőség kínálkozik a közös munkára a honismereti kutatások területén. Hiszen 
a nagyhatalmak diktálta politikai határok nemcsak a magyar nemzetet darabolták szét, de 
szétszakították etnikai csoportjaink egy részét is. Az Ipoly-mente, Gömör, Bodrogköz, 
Tiszahát, Bihar, Bácska, Baranya, Őrség, Kisalföld magyar népcsoportjainak kutatása 
elképzelhetetlen, ha csak a jelenlegi határ egyik vagy másik oldalán élő töredéküket 
vizsgáljuk. A honismereti mozgalom fontos feladata, hogy minden lehetőséget felderítsen és 
kihasználjon a határmenti kutatások összefogására, egybehangolására, segítésére, a tudomá-
nyos és az emberi kapcsolatok éltetésére. 

A német szekciót Hambuch Vendel, a Magyar Rádió főmunkatársa vezette. Megtárgyal-
ták a magyarországi németek speciális helyzetét. Magyarországon 1941-ben körülbelül 
hatszázezer német élt, s a második világháború után mintegy a felét, némely Tolna megyei 
falvakból a németségnek maidnem kilencven százalékát kitelepítették. A hátramaradt 
németeket pedig gazdasági, politikai jogfosztás sújtotta nagyon sokáig. A szekció résztvevői 
kifejezték örömüket , hogy ma itt együtt lehetnek, és együtt tárgyalhatják háromszáz éves 
történelmüket. Hambuch Vendel bevezető beszédében aláhúzta azt a tényt, hogy a 
honfoglalás előtt a Kárpát-medencében már éltek germán, illetve teuton törzsek. A 
népvándorlás idejétől kezdve végigkísérhető a magyarországi németeknek a középkorban 
játszott szerepe, Szent Istvántól egészen a török hódoltságig. De a mai magyarországi 
nemzetség zöme a török hódoltság után került hazánkba. 

A szekció nagy súlyt helyezett a Tolna megyei németség történetére bevándorlásuktól 
kezdve napjainkig, valamint anyagi és szellemi kultúrájukra. Bemutatták azt a folyamatot, 
miként vezetett a II. világháború után az út a kezdeti gyűlölködéstől a megbékélésen át a 
jelenlegi hasznos együttműködésig. 

A délszláv szekcióban - Sarosácz Györgynek, a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum 
igazgatójának vezetésével - foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy mit értünk délszláv népek 
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alatt, miért helytelen ez a fogalom, hiszen Magyarországon horvátok, szerbek, szlovének és 
kisszámú bolgár él. Felelevenítették, hogy a szláv népek mikor jelentek meg a Kárpát-meden-
cében és mi történt a magyarság bejövetelekor az itt élő szlávokkal. Miként folytak le az első 
nagy emigrációk, milyen kapcsolatot kötött Magyarország a 12 horvát törzsfővel, majd a 
szerbek es magyarok kapcsolatáról beszéltek. Hangsúlyozta a szekcióvezető, hogy a 
Kárpát-medencében az első nagy vákuum a tatárjárás után következett be, már ekkor 
megKezdődött a nem magyar népek beáramlása. Folytatódik ez a folyamat a török 
hódoltsággal, majd a török kiűzése után szinte egészen napjainkig. 

A szlovák szekcióban (Polányi Imre, a Pécsi Janus Pannonius Egyetem tanára vezetésével) 
foglalkoztak a Kárpát-medencében élő szlovákok kialakulásával. A szekcióvezető bevezető 
előadásában megállapította, hogy a szlovákság elődeinek tekinthető szláv törzsek megtalál-
hatók a honfoglalás kori Magyarországon. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Kárpát-meaencé-
ben élő nemzetiségek közül a szlovákság az egyetlen, amely teljes egészében a történelmi 
magyar állam határain belül élt anyaország nélkül, itt alakult néppé, maid nemzetté. „Ez -
mondotta - rányomja bélyegét a szlovákság egész történelmére, kultúrájára. Semelyik 
kárpát-medencei nép között nem volt olyan szoros a kölcsönhatás, mint a magyarság és a 
szlovákság közöt t ." Szó esett arról is, hogy másként alakult a Felvidéken élő, nagy szlovák 
tömb, és másként a török kiűzése után keletkezett szórványok etnikai fejlődése. Az Alföldön 
élő szlovák etnikai csoportok számára igen nagy vérveszteséget jelentett az, hogy a második 
világháború után mintegy 70 százalékuk áttelepült Szlovakiába. Az itt maradottak ezt 
követően csak nehezen találtak magukra. 

A szekcióban élénk vita alakult ki a magyarországi szlovákság jelenlegi helyzetéről, a 
kutatások állapotáról és a lehetséges tennivalókról. Megegyeztek a következőkben: 

„1. Levélben fordulunk a Békés Megyei Tanácshoz, a Békés Megyei Közgyűjtemények igazgatójához, 
hogy tegyenek lépéseket a szlovák néprajzi gyűjtemények és más értékes relikviák méltó őrzése és 
bemutatása érdekében. 

2. Levélben fordulunk a MSZDSZ vezetéséhez, hogy a szlovák nyelvű újság nyelvezetét - lehetőség 
szerint - igazítsák a hazánkban beszélt szlovák nyelvhez is, valamint ajánlatos lenne egy magazinszerű 
melléklet kiadása, amely honismereti anyagot is tartalmazna. Ugyancsak szűkségesnek tartjuk a szlovák 
nyelvű rádióadások nyelvének és időpontjának felülvizsgálatát. 

3. Megegyeztünk a következőkben: a JPTE Történeti Tanszéke és a Dél-alföldi Nemzetiségtörténeti 
Kutatócsoport megküldi minden résztvevőnek kutatási programját; mindenki visszajelzi, mely témához 
tud csatlakozni, ezek alapján kialakítunk egy közös és reális kutatási tervet. 

4. Egyetértettünk, hogy alig van változás abban az eddig is lehetetlen állapotban, miszerint minden, 
így a nemzetiségkutatás és annak finanszírozása is, Budapesten összpontosul. A vidéki decentrumok, 
amelyek ténylegesen a nemzetiségi közegben működnek, erőteljesen háttérbe szorulnak." 

A román szekció munkáját Petrusán György, a Szegedi Juhász Gyula Tanítóképző 
Főiskola tanára fogta össze. Az ülés első részében áttekintették a román-magyar történelmi, 
politikai kapcsolatok múltját, jelenét és lehetséges jövőjét. Elhangzott, nogy a két nép 
kapcsolata jelentős mértékben meghatározza a hazai románság életét, identitásának feltételeit 
és a nemzetiségi politikának számos vetületét. Foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy 
megítélésük szerint miként lehetne a magyarországi nemzetiségi politika struktúráját 
átalakítani, ha azt akarjuk, hogy a nemzetiségiek megőrizhessék identitásukat, és a magyar 
állam nemzetiségi politikája ne szenvedjen látványos vereséget. Végül megismerkedhettek 
egy Békés megyei román község múltjával, jelenlegi gondjaival. 

A cigány szekciót Báthori János, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és Gémes Balázs, a 
Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum munkatársa vezette. Ez volt az első alkalom, hogy egy 
ilyen rendezvényen a többi kisebbség mellett a cigányság is külön szekciót kapott. Báthori 

Íános tolmácsolta az Országos Cigánytanácsnak és a Magyarországi Cigányok Demokrat i-
us Szövetségének az üzenetét, akik - mint mondot ta - jóleső érzéssel vették tudomásul, 

hogy ezen az ülésen a cigányságról önálló szekciót indítanak. Ugyanő hangsúlyozta a 
cigánysággal kapcsolatos honismereti, helytörténeti munka hiányosságait. Magyarországon 
ma falumonográfiák sorait lehet úgy megírni több száz oldalon keresztül, hogy az illető 
községben sokszor tíz-húsz százalékot kitevő cigány lakosságról egyetlen szó sem esik. A 
Borovszky-féle monográfiák bőkezűbbek voltak ebből a szempontból, mert a sorozatban 
meglehetősen szép írások találhatók a cigányságról. A tízkötetes Magyarország története, 
több tízezer oldalán ez a szó, hogy cigány, meg sem található. 
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Báthori János érvekkel bizonyította a hazai cigánysággal való foglalkozás fontosságát. 
Pozsgay Imre államminisztert idézte, aki azt mondta, Európa nem engedheti meg magának, 
hogy egy labilis válságövezet alakuljon ki a háta mögött. Magyarországról volt szó. 
Ugyanígy - folytatta Báthori János - az új nemzeti azonosságtudat kialakítására törekvő 
magyarság nem engedheti meg magának, hogy egy identitászavarral küzdő, válságban és 
nyomorban élő etnikai kisebbség alakuljon ki a háta mögött. Netán ellenséges indulatokkal. 
A magyarországi cigányság többségének kettős hovatartozási tudata van, magyarnak is és 
cigánynak is érzi magát. Mivel pedig a cigányság egyúttal a magyarsághoz is tartozik, az 
iránta való közömbösség nemzetpusztító tevékenység. Ha a honismeretet úgy fogjuk fel, 
mint a nemzeti kötődés egyik ragasztóanyagát, akkor a cigányságnak a honismereti munkába 
való bevonása is ilyen ragasztóanyagként működhetne a két nép között. Nagymértékben 
rajtunk és befogadokészségünkön múlik, hogy ez a kettős kötődés stabilizálódik-e vagy sem. 
Mondhatjuk azt is, hogy azé a lélek, aki megműveli. A cigányság etnikai öntudatának 
kifejlődése objektív folyamat, annak tartalma, irányultsága azonban nagymértékben függ a 
társadalom hozzáállásától. 

Gémes Balázs elmondta, hogy Dombóváron ezekben a napokban cigány olvasó- és 
honismereti tábor működik, az utóbbi első az országban. Létezik a megyében egy 
cigánykutató munkaközösség, ami a térségben található cigányság néprajzi, történeti 
értékeit kutatja és dolgozza fel. Az 1980-as évek közepétől az MTA Néprajzi Kutató 
Csoportjánál megjelenik a ciganisztikai tanulmányok kiadványsorozat, eddig öt kötet látott 
napvilágot. Békés megyében 1985-ben jelent meg egy cigányokkal foglalkozó kiadvány. De 
meg kell emlékeznünk még Szolnok megyéről is, ahol Kollár József vezetésével egy 
kiadványsorozat indult a közelmúltban Műhely címmel. Vagy a szomszédos Baranya 
megyében, ahol Várnai Emil vezetésével elsősorban pedagógiai munkálkodás folyik és 
mintegy tízkötetnyi anyag jelent meg. A szekszárdi cigány munkaközösség létrehozott egy 
cigány dokumentációs tárat. Gyűjtik a Kárpát-medencére vonatkozóan a cigánysággal 
kapcsolatos irodalmi anyagot, kéziratokat. Külön gyűjtemény a hangtár, illetve a videó-
anyag. 

Gémes Balázs foglalkozott azzal a jelenséggel, hogy a Magyarországon élő cigányság 
nyelvét, kultúráját tekintve nem homogén. A Tolna megyében élő cigányság, mint cseppben 
a tenger, jól példázza a magyarországi cigányságot. Túlnyomó többségük romungró cigány, 
akinek ősei több száz éve itt élnek Magyarországon és a hosszú együttélés folyamán 
elvesztették a nyelvüket, csak magyarul tudnak. Ö k teszik ki a hazai cigányságnak majdnem 
háromnegyed részét. Egy aránylag szűkebb csoport az ún. román cigányok, vagy oláh 
cigányok, akik a történeti Románia területén élve a romungrókhoz hasonlóan elvesztették a 
nyelvüket, a románnak egy nyelvújítás előtti változatát beszélik. Baranyában és Somogyban 
a beás cigányokat nevezik oláh cigányoknak. Tolnában, illetve tőlük keletebbre pedig azokat 
a csoportokat, amelyek a XVIII. századtól ugyancsak Románia érintésével érkeznek 
Magyarországra, ő k beszélnek cigányul. Végül van még egy kisebb csoportjuk, az ún. 
német, vagy szinto cigányok, akik szintén megtalálhatók a megyében. Eredetüket tekintve 
azt lehet mondani, hogy nemcsak a mai határokon belüli migráció dokumentálható jól, 
hanem a történeti Magyarország különböző területéről is érkeztek ide. De jöttek a történeti 
Szerbiából, a történeti Romániából és egy nagy karaván érkezett ide Dél-Oroszországból, 
Harkov környékéről is. 

A cigány szekció tagjai munkájuk során ajánlásokat fogadtak el a cigányság körében folyó 
honismereti munka fellendítése érdekében. Ebben javasolják, hogy a honismereti mozgalom 
különböző rendezvényein a jövőben rendszeresen kapjon helyet a cigány kisebbséggel való 
foglalkozás. Felhívással fordulnak a cigány szervezetekhez, nogy képviseltessék magukat 
ezeken a tanácskozásokon, mert a felmerülő kérdések jó részének időszerűsége miatt 
célszerűtlen róluk, nélkülük beszélni. Állásfoglalásuk: 

„A honismereti mozgalom eddig jelentőségéhez képest elenyésző mértékben foglalkozott a cigányság 
múltjának, kultúrájának feltárásával és a jelen problémáinak a honismeret szemszögéből történő 
megfogalmazásával. Ezért elismerés illeti azokat, akik az eddigi érdektelenség ellenére értékes 
kutatómunkát és publikációs tevékenységet végeztek. 

Felszólítjuk a honismereti mozgalom résztvevőit, hogy az eddiginél nagyobb jelentőséget tulajdonítsa-
nak e kérdésnek, érdeklődési körükbe vonják be a cigány kisebbség múltjának, jelenének feltárását, 
leírását. E munka eredményességéhez elengedhetetlennek tartjuk a cigány kisebbséghez tartozó önkéntes 
gyűjtők bevonását, illetve kinevelését. El kell érni, hogy mindazon településeken, ahol cigány kisebbség 
él, a honismereti, helytörténeti, krónikaíró körök munkájuk szerves részének tekintsék a cigány közösség 
alapos megismerését és képviselőinek bevonását a munkába. 

20 



A résztvevők sajnálattal állapítják meg, hogy a tudományos kutatások elenyésző töredéke foglalkozik 
a cigányság problémájával, és ezt a tudománypolitika súlyos hibájának minősítik. Haladéktalanul meg 
kell indulnia a központi forrásokból támogatott, rendszeres kutatómunkának, ki kell épülnie a 
tudományos bázisok hálózatának. A témakör felkarolását különösen időszerűvé teszi, hogy a cigányság 
most alakítja ki etnikai tudatát, és nem közömbös, hogy ez mennyire tényeken, vagy mennyire 
romantikus elképzeléseken, politikailag motivált szándékokon alapul. 

A cigánykutatás minden esetben jelenkutatás is. Ezen belül sokkal fontosabbnak tartjuk a sikeres 
egy üttelés-technikák feltárását és bemutatását, minta konfliktusok és kölcsönös előítéletek leltározását." 

A szabad fórumon, valamint a különböző előadásokhoz kapcsolódóan elhangzott 
hozzászólásokat három fő téma köré lehet csoportosítani. 

Sokan foglalkoztak - elsősorban Pozsgay Imre beszédével összefüggésben - a hazafiság és 
a nemzeti önismeret kérdésével, sőt felmerült annak igénye is, hogy készüljön törvény a 
hazafiságról és a hazafias nevelésről. Válaszában Pozsgay elismerte ennek jelentőségét, 
megállapítván, hogy „az áldozathozataltól sem visszariadó elkötelezettségnek igen nagy 
jelentősége van egy nemzet életében. Ám ha az állam polgárait alattvalókká teszik, s a 
politikai intézményeknek nincsen valódi kezdeményező szerepük, ott a hazafias buzgalom 
ismeretlen dolog, mert a hatalomnak hozott áldozat formájában jelenik meg és ezért nem 
vállalják az emberek." Növelni kell — mondotta - a televízió magyarságért érzett felelősségét, 
különösen arra való tekintettel, hogy a szomszédos országokban élő magyarok és nem 
magyarok közül is egyre többen nézik televíziós műsorainkat. Ez elsősorban nem pénzkér-
dés, hanem megfelelő műsorpolitika szükséges hozzá. 

A kérdések és hozzászólások másik köre a határainkon kívül élő magyarságért érzett 
felelősséget feszegette. Válaszolva a kérdésekre Pozsgay Imre hangsúlyozta, hogy a magyar 
kormány felelősséggel tartozik a szomszédos országokban élő magyarság sorsáért, és ezt a 
felelősséget nyilvánosan is vállalnia kell. Arról azonban már nem a magyar kormány tehet, 
hogy bár a helsinki záróokmány kimondja: az emberi jogok kérdése nem belügy, nincs olyan 
erő Európában, amely az önkényuralmakkal szemben ki tudná kényszeríteni az emberi 
jogok betartását. Az erkölcsi és a politikai elítélés úgy látszik nem elég, mivel nem minden 
országnak fontos, hogy európainak ismerjék el. 

A szabad fórumon felvetett témák harmadik köre a honismereti mozgalom jövőjével 
foglalkozott, különös tekintettel arra a régóta időszerű kérdésre, miszerint a mozgalomnak 
többet kellene felvállalnia a magyar sorskérdésekből. Morvay Péter javasolta, hogy a 
honismereti bizottság hirdessen pályázatot Mit éltem át 1956-ban? címmel, s ezt a pályázatot 
össze lehetne kapcsolni az egykorú feljegyzések, sajtótermékek, röpcédulák, fényképek 
gyűjtésével. A szabad fórumon elnöklő Szikossy Ferenc, a Magyar Munkásmozgalmi 
Múzeum főigazgatója hozzáfűzte, hogy intézményében még ez évben rendeznek egy ilyen 
jellegű kiállítást. 

Mások kifejtették: nem véletlen, hogy a mozgalomban eddig nem kaptak elég teret a jelen 
társadalmi és politikai kérdései, hiszen ezt éppen az uralmon lévő hatalom akadályozta meg. 
Különösen egy-egy kisebb település esetéDen, ahol a honismerettel foglalkozó személy 
rendszerint meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben élt - és él jórészt még ma is - , úgy, 
ahogy a jelen kérdésével foglalkozni lehetett - nem volt érdemes; úgy pedig, ahogy kellett 
volna - nem lehetett. A változó politika máris sokat javított a helyzeten, de a szükséges 
feltételek igazán még mindig nem jöttek létre. Pedig éppen a honismereti mozgalom 
munkásainak kellene minél nagyobb részt vállalniuk mindannak feltárásában, ami az elmúlt 
40 esztendő alatt történt velünk. Most szinte elárasztanak bennünket a legkülönfélébb 
színvonalú cikkek, könyvek, interjúk, visszaemlékezések az elmúlt évtizedek dolgaira, de 
ezekre, még az értékesebbekre is elsősorban az események leírása, áttekintése jellemző, s 
csak ritkán vagy egyáltalán nem hatolnak a dolgok mélyére, nem tárják fel a jelenségek okait, 
nem mutatnak rá az eseményeket mozgató erőkre. 

Halász Péter elmondta, hogy a honismereti mozgalom e téren egyedülálló forrás 
birtokában van, ez pedig a helyi tapasztalat. Hiszen a mozgalom munkásai saját szemükkel 
látták, saját bőrükön tapasztalták az elmúlt négy évtized helyi politikai eseményeit. Számon 
tartják az ezeket irányító, mozgató személyeket, fölismerhették cselekedeteik indítékait. A 
mozgalom emberei feltárhatják, hogyan sikerült a politikai hatalomnak megbénítania 
egy-egy közösség védekező ösztöneit, miként borulhattak fel több évszázados értékrendek. 
Természetesen ezeknek a jelenségeknek a vizsgálata során elsősorban azokra a jelentősebb 
helyi történelmi eseményekre kellene koncentrálni, mint a koalíciós küzdelmek, a kommu-
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nista hatalomátvétel, a helyi önkormányzati szervezetek felszámolása, a kuláküldözés, a 
deportálások, a kitelepítések, a beszolgáltatás, az 1956-os forradalom és ellenforradalom, az 
erőszakos téeszesítés, majd az ugyancsak felülről diktált téeszegyesítések, a lassú falusor-
vasztás, a közösségek szétzúzása, az öntevékeny közösségteremtő próbálkozások elgáncso-
lása, az alkalmatlan vezetők és kiszolgálóik hatalomra kerülése, és így tovább. 

A honismereti mozgalomnak, ha tovább akarja szolgálni a nemzeti önismeretet és frozzá 
akar járulni a társadalom átépítéséhez, fel kell vállalnia ezeket a témákat. S fel kell vállalnia a 
mai magyar társadalom legfontosabb sorskérdéseinek, azok helyi vetületének bemutatását és 
vizsgálatát is. Olyanokét, mint népesedésünk, a szegények és az öregek helyzete, a falvak 
elnéptelenedése, ifjúságunk történelmi és nemzeti tudatának hiánya, a hazai nemzetiségek 
helyzete és a határokon kívül élő magyarság sorsa; mert ezeket a kérdéseket - a honismereti 
mozgalom lényegének megfelelően - elsősorban alulról, a helyi eseményektől építkezve lehet 
igazán őszintén feltárni. 

Fel kell vállalnia mindezen témákat a honismereti mozgalomnak akkor is, ha ehhez a 
munkához ma még nincsenek is meg mindenhol a politikai feltételek. Fel kell vállalni, ha a 
korábbi hatalmi struktúra képviselői sok helyen még ott vannak és fékezni, akadályozni 
igyekeznek a valóság feltárását. Fel kell vállalnunk, amíg élnek a szemtanúk, és azoknak kell 
ezt elvégezniük, akik átélték a történteket. Az 1848/49-es szabadságharc és az azt követő 
önkényuralom eseményeit is a millennium előtti évtizedekben gyűjtötték össze és azt 
követően, vagy csak jóval azután jelenhettek meg nyomtatásban. Fel kell vállalnunk, mert a 
honismereti mozgalom munkásai által összegyűjtött anyagnak jelentős szerepe lesz majd 
akkor, ha megkezdődik az elmúlt évtizedeket országos szinten feldolgozó, komoly történeti 
munka. A Honismeret folyóirat mindenesetre igyekszik majd közzétenni a közelmúlt helyi 
eseményeivel s a magyar sorskérdésekkel foglalkozó legértékesebb írásokat. 

A Honismereti Akadémia előadásaiban és az ahhoz kapcsolódó felszólalásokban, valamint 
a szabad fórumon fölmerült témák, javaslatok szintéziseként a jelenlévők elfogadták az 
Akadémia ajánlásait. 

(Összeállította: Halász Péter) 

A XVII. Országos Honismereti Akadémia ajánlásai 

1. Felhívjuk a kormány, a kulturális tárca és minden állampolgár figyelmét a humánumból 
fakadó nemzetiségi jogok jelentőségére, folyamatos és korlátozás nélküli gyakorlásának 
biztosítására. A Hazafias Népfront XVII. Országos Honismereti Akadémiájának hallgató-
sága egyetért az e hazában együtt élő minden nemzetiség és etnikum jogait rögzítő 
nemzetiségi törvény megalkotásával. 

2. Kötelességünk, ezért előre kell lépnünk a határainkon túli magyarok honismereti jellegű 
mozgalmaival való kapcsolatteremtésben, a kezdeményezések szélesítésében és munkájuk 
segítésében. Támogatjuk és kezdeményezzük a testvértelepülések új formáinak kibontakoz-
tatását. 

3. Javasoljuk, hogy honismereti közösségeink kezdeményezzék és szakmailag segítsék 
nemzeti és helyi jelképeink (zászlóink, címereink, névadásaink) megújítását. 

4. Az országos helytörténeti pályázat következő felhívása kiemelt témaként hirdesse meg 
a II. világháború, a diktatúrák áldozatainak számbavételét, az ezzel kapcsolatos események 
feldolgozását, megörökítését, emlékhelyek kialakítását. 

5. Honismereti munkásaink, krónikásaink tartsák kötelességüknek napjaink történelem-
formáló reformeseményeinek folyamatos figyelését, és ezek rögzítése mellett gyűjtsék a 
dokumentumokat, a fényképeket és a tárgyi emlékeket. 

6. A honismereti közösségek a népfrontbizottságokkal és más helyi szerveződésekkel 
együtt kezdeményezzék a mai kornak megfelelő kistelepülési önkormányzat és kulturális 
autonómia szervezeteinek újraélesztését, a falvakból kivont iskolák visszaállítását. 

7. Megbízzuk az országjáró, műemléki, táj- és természetvédelmi albizottságot, hogy a 
nemzeti örökség megőrzése érdekében hozott felhívásunk értelmében szervezzék meg a 
javasolt bizottságot, és 1990-ben a XVIII. Országos Honismereti Akadémián számoljanak be 
tevékenységükről. 

Szekszárd, 1988. július 
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