
részben idéznem. Annál is inkább, mert mutatják emberi nagyságát, és azért is, mert 
elgondolásai ma is időszerűek. 

Hadd búcsúzzam Sándor László barátunktól, fegyvertársunktól Rozsgyesztvenszkij: 
Rekviemjéből vett sorokkal: 

Nem a holtnak kell az emlék, 
de ki élsz, Teneked... 

Töltési Imre 

Gyermekvilág a régi magyar faluban 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok szervezésében 1993. október 15-l6-án 

nagyszabású néprajzi konferenciára került sor, mely az etnográfusokon kívül a peda-
gógusok, népi iparművészek, játékkészítők széles táborát is megmozgatta. Az érdek-
lődés mértékéről szembetűnően tanúskodik a két nap alatt elhangzott 57 előadás, 
melyek tematikai rendben, több szekcióban kerültek a hallgatóság elé. Különösen 
Jászberényben, a Tanítóképző Főiskolán zajlottak az előadások „telt ház" előtt, a 
helybeli lelkes közönség révén. 

A több intézmény és szervezet (a már említett megyei múzeumon és Jászberényi 
Tanítóképző Főiskolán kívül a Szórakaténusz Játékmúzeum, a Néprajzi Múzeum, a 
Kiss Áron Magyar Játék Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság, a megyei Honismereti 
Egyesület, az Országos Honismereti Szövetség és a Jászok Egyesülete) támogatásával 
és összefogásával megvalósult rendezvény célja az volt, hogy a gyermekek életének 
néprajzi vizsgálatára irányítsa a figyelmet, és bemutassa ebben a témakörben az 
utóbbi évtizedben elért eredményeket. A tanácskozás egyben tiszteletadást jelentett a 
száz esztendeje született Csete Balázs néprajzkutató-pedagógus emlékének. 

A Jászberényben tartott ünnepélyes megnyitó plenáris, bevezető előadásában 
Ujváry Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár tudománytörténeti áttekintést adott a 
játékkutatás több mint százéves múltjáról, kiemelve a pedagógusok szerepét. Ebben a 
sorban Csete Balázs is fontos helyet foglal el. Különös időszerűsége van a konferen-
ciának a Tanítóképző Főiskolán, mely az utóbbi években elsőként vállalkozott a 
néprajzi képzés többszintű megteremtésére. Utalt a játéktopográfia igényére, a szin-
tézis megvalósítását sürgetve. Nagy szükség lenne a játéktípusok eredetének és 
kapcsolatának feltárására, hasonlóképpen sok tanulsággal járna az óvodai játékok 
megvizsgálása, hogy mi öröklődött át a néphagyományokból. A további munkához 
nélkülözhetetlen a néprajzkutatók és a pedagógusok együttmű-ködése. 

Az első szekcióban (elnök Nagy József) a gyermek nevelésével, a gyermek és az 
iskola kapcsolatával foglalkozó előadások hangzottak el. A problémakör történeti 
vonatkozásairól Bethlen Miklós önéletírása kapcsán (Kriza Ágnes), a dunántúli 
Nemesvámos XVII. századtól 1950-ig működő iskoláiról (Ács Anna), Csete Balázs 
rajztanári munkásságának értékelése révén a népművészet iskolai oktatásáról (Varjú 
Róza), a néprajz iskolai oktatásának szükségességéről és jászberényi példáiról 
(Gulyás Éva), a játékhagyományba nevelődés tanulságos példáiról Gyomáról és 
Endrődről (Homok Lajosné) hallhattunk előadásokat. A munkára nevelés kérdését a 
paraszt-, pásztor és cselédgyermekek esetében Knézy Judit, egy szegkovács község-
ben pedig Bódi Zsuzsanna tekintette át. A táncba nevelődésre jó példát nyírségi 
terepkutatása alapján Ratkó Lujza nyújtott. Lackovits Emőke előadásában arról a 
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folyamatról és hagyományról adott közre szemléletes képet, hogy miként nevelődött 
bele a gyermek a paraszti élet rendjébe. Széles történeti áttekintésben tanulságos 
példákat hozott a gyermek - szülő kapcsolatában bekövetkező változásokról. 

A második szekció (elnök Ujváry Zoltán) a gyermeket a néprajzi kutatás és 
múzeológia szemszögéből vizsgálta. Györgyi Erzsébet az 1979- évi „A gyermek nem-
zetközi éve" alkalmából rendezett német néprajzi kongresszus ismertetéséből kiin-
dulva felvázolta a téma európai kutatásának tablóját, rámutatva a fontosabb nemzet-
közi és hazai eredményekre. Utalt a játékkultúra jelenkori torzulásaira, az agresszió 
megjelenésére, a médiák hatására. A rajnai szabadtéri néprajzi múzeum (Kommern) 
számottevő játékgyűjteményéről, gyermekkiállításáról és foglalkozásairól Michael 
Faber nyújtott részletes beszámolót, sok hasznos ötlet felvetésével. 

A Néprajzi Múzeum század eleji fényképeinek tanulságait tekinette át Fogarasi Klá-
ra a gyermekélet szempontjából. Haider Edit az ezredéves kiállítás gyermekpavilonjá-
nak ismertetése kapcsán mutatta ki annak néprajzi vonatkozásait. Janek Eva a ma-
gyarországi népi játékszerek rendszerezésének koncepcióját ismertette a múzeumi 
gyűjteményekre támaszkodva, Szojka Emese a bajai múzeumi kiállításban szereplő 
gyermekábrázolást.. Egy erdélyi magyar játékgyűjtő verseny tanulságait Gazda Klára 
foglalta össze. Koltay Erika az Országos Néprajzi Gyűjtőpályázat egy évtizedes anya-
gát értékelte a gyermekélet szempontjából. 

A harmadik szekció (elnök Lázár Katalin) napjaink gyermekkultúrájával foglalko-
zott a következő témakörök szerint: a székelyvarságiak kollektív játékismerete (Váczi 
Mária), egy gyermek mesemondó-verseny tanulságai (Kriza Ildikó), a gyermekek 
közmondásokban való jártassága (Tóthné Litovkina Anna), a gyermekfolklór felhasz-
nálása az iskolai nevelésben (Somfai Tiborné), népi játékok az óvodában (Bajári 
Károlyné), gyermekfolklór a játszóházban (Sándor Ildikó), a jászkiséri játszóház 
(Győri Jánosné). 

A jászberényi program fontos mozzanatát jelentette a Jász Múzeumban a 
„Gyermekvilág a fotográfus és a néprajzkutató szemével" című kiállítás megnyitása, 
melynek az anyagát Fogarasy Klára válogatta és állította össze. A nagy tetszést aratott 
kiállítást Györgyi Erzsébet nyitotta meg. Ezt filmvetítés követte a Néprajzi értékeink 
TV sorozat gyermekekről szóló darabjaiból, majd a jászberényi Barkócza és Árendás 
gyermekegyüttes színes műsorában gyönyörködhettek a konferencia résztvevői. A 
polgármesteri hivatalban rendezett fogadáson mutatta be Bereczki Ibolya Csete 
Balázs A jászkiséri gyermek élete című könyvét, melyet ez alkalomra jelentetett meg a 
szolnoki múzeum. 

A konferencia előadásainak folytatására a következő napon Szolnokon került sor, 
mégpedig párhuzamosan rendezett két-két szekcióban. A délelőtti első szekció 
(elnök Szabó László) a gyermeknek a falusi társadalomban és családban betöltött 
szerepét vizsgálta. Tanulságos képet nyújtott a hagyományos és jelenkori gyermek-
nevelés különbségeiről az utóbbi hátrányára Nagy Olga. 

A XVIII. századi egészségügyi iratokból kirajzolódó kedvezőtlen gyermekéletről 
szólt Deáky Zita. A házasságon kívüli kapcsolatból származó gyermekek helyzetét az 
Alföldről ismertette Vajda Mária. A további előadások a gyermekek egykori életkö-
rülményeinek egyes mozzanatairól adtak képet: a székelyvarsági szórványtelepülé-
sekről (Sz. Körösi Ilona), a kárpátaljai zsidó gyermekek kapcsolatairól (Rékai Miklós), 
a gyermek és a közösség viszonyáról (Korkes Zsuzsa), a pásztorkodó gyermekekről 
(Selmeczi Kovács Attila), a summásgyermekek helyzetéről (Vida Gabriella). 

A második szekció (elnök Katona Imre) a gyermekfolklór témakörét fogta át, első-
sorban a játékokra irányítva a figyelmet. A dél-alföldi gyermekjátékokról Kriston Vízi 
József, a Palócföld mozgásos gyermekjátékairól Igaz Mária, a felvidéki énekes gyer-
mekjátékokról Ág Tibor, az ünnepi gyermekszereplésekről Tátrai Zsuzsanna, a karca-



gi gyermekközösségek játékairól Ökrösné Barta Júlia, a jászsági gyermekijesztőkről 
H. Bathó Edit, a tiszafüredi inastréfákról Füvessy Anikó adott képet. 

A gyermekfolklórhoz szorosan kapcsolódott a délutáni első szekcióülés (elnök 
Kriston Vízi József), mely a gyermek játékszereit választotta vizsgálata tárgyául. A 
gyermekek hagyományos játékainak rendszerezésére tett kísérletet Lázár Katalin. A 
további előadások egy-egy játékféleséggel illetve készítésének technikájával foglal-
koztak, mint pl. a szőrlabdával (Nagy Mari - Vidák István), a vásárfia-bicskával 
(Csoma Zsigmond), a saját készítésű ékszerekkel (Balogh Jánosné Horváth Terézia), a 
cserépjátékokkal (Csuporné Angyal Zsuzsanna), Fazekas Mihály pedig a karcagi 
gyermekjátékokat vette számba. 

A téma új szempontú megközelítését vállalta fel A gyermek és környezete címet 
viselő szekcióülés (elnök Selmeczi Kovács Attila). Szabó László előadása a víz és az 
ember kapcsolatát a Tisza menti települések gyermekéletének tanulmányozásán 
keresztül éltékelte, rámutatva a hagyományokba való belenevelődés jelentőségére. A 
gyermekek természetismeretének számottevő beszűkülését tárta fel két időperiódus-
ban a Duna menti Bölcskéről Nagy Janka Teodóra. Tanulságos képet nyújtott a 
gyirmóti gyermeknevelés szemléletváltozásairól három generáció összehasonlító 
vizsgálata segítségével Lanczendorfer Zsuzsanna. A jászsági falvak és tanyák játszóhe-
lyeinek és játékalkalmainak egykori változatosságát rögzítette Molnár István. Kapros 
Márta a nőgrádi gyermeknevelés környezeti tényezőit vizsgálta az 1960-as évek 
értékátrendeződésének idejéből. Végezetül Fehér József András C. G. Jung munkás-
sága alapján a játék megközelítésének komplex lélektani alapjairól nyújtott a néprajz-
kutatás számára is tanulságos gondolatokat. 

A konferenciát a szekcióelnökök összefoglalója, majd ezt követően Szabó László 
értékelő áttekintése zárta. Amint a zárás előtti szabad fórumon is megfogalmazódott, 
mintaszerűen jó hangulatú, az együttműködés igényét kifejező konferenciának 
lehettünk aktív részesei, melynek megvalósítását elsőrendűen a két operatív szerve-
ző: T. Bereczki Ibolya és H. Bathó Edit fáradhatatlan és körültekintő szervezése tette 
lehetővé, amiért ez úton is köszönet illeti őket. 

Selmeczi Kovács Attila 

Bálint Sándor Honismereti Szakkollégium 
1. A zsámbéki Tanítóképző Főiskola honismereti munkája nem ismeretlen a Hon-

ismeret olvasói előtt. Újabban - az utóbbi honismeretei akadémiákon - már feltűntek 
azok a fiatal tanítók, tanárok, akik részben tanítóképzősként Zsámbékon tanulták a 
honismeret tudományágait, részben más intézmények hallgatóiként résztvettek a 
főiskola nyári szakkörvezető-képző táborán. Tudjuk, ők még nem helyettesíthetik az 
évtizedek óta szakkörvezetőként tevékenykedő idősebb nemzedéket, de lassan -
mellettük - és a honismereti mozgalom érdekében bele kell tanuljanak az idősebb 
barátok tanácsai nyomán, a munka segítésébe, folytatásába. 

2. Hogyan kezdődött? Az 1980-as évek elejétől dr. Paulovits Teréz és e sorok írója 
először speciálkollégiumi képzést ajánlott 2 féléven át a munka iránt érdeklődő 
zsámbéki tanítóképzősöknek. E munka folyamán diákköri dolgozatok, majd önálló 
munkára épülő szakdolgozatok születtek, alapismérvük az volt, hogy nem korábbi 
három dolgozatból tákolták össze őket, hanem tisztességesen feltártak egy szakterü-
letet. Gyetkó Katalin pl. a Ráckevei utcanevek dolgozatában nemcsak a néwáltozta-
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tásokat örökítette meg, hanem az utcanevekkel együtt változó itt működött intézmé-
nyek, hivatalok, műhelyek, üzletek adatait is. így dolgozata forrásértékű. Mások 
parasztnaplót, nemzetiségi néprajzot kutattak, sajtótörténeti témát tártak fel. A kezdeti 
eredmények továbblépésre biztattak. 

3. A soproni Honismereti Akadémián Garamvölgyi József, a Hazafias Népfront 
egyik akkori titkára kérte, hogy kezdjünk az utánpótlás nevelésébe. Erre 1986-ban az 
Országos Honismereti Bizottság támogatása adott lehetőséget. 1986 nyara óta egy hét 
— tíz napos időtartamban kemény munkával tanítottunk annyi helytörténetet, honis-
meretet, néprajzot, helyi irodalmi hagyományok fontosabb ismérveit, hogy a tanfo-
lyam végén az akkori Országos Közművelődési Intézet szakemberei segítségével 
vizsgázhattak a hallgatók, és legtöbbjük megkaphatta a B kategóriás szakkörvezetői 
igazolványt. Kezdettől fogva vigyáztunk arra, hogy Andrásfalvy Bertalan néprajzi, 
Benda Kálmán és Nemeskürty István magyarságtudományi előadásai mellett Budai 
Ilonától tanulják hallgatóink a népdal éneklését, a kitűnő népi táncos Lanczendorffer 
Zsuzsától a magyar, és Nóvák Gábortól a délszláv népi táncokat. Évek óta a népmű-
vészet különböző szakemberei - például Krancsik Gyula fafaragó - a tábor visszatérő 
tanárai, de tanítottunk gyöngyfűzést, lószőr díszek fonását, kosárfonást stb. 

4. 1988 óta kidolgoztuk és a Művelődési Minisztérium engedélyével 4 féléven át 
szakkollégiumi tárgyként tanítjuk az erre önként jelentkező II. és HL éves tanítókép-
zős hallgatóknak a helytörténet és néprajz tárgyakat, vendégelőadó meghívásával 
környezetismereti alapelvekkel ismerkednek a szakkollégium növendékei, fontos, 
hogy a jövendő szakkörvezetőnek legyenek régészeti alapismeretei is, ezt a tárgyat 
Dr. Valter Ilona tanítja évek óta eredményesen. A tantárgy értékmérője az az évenként 
megismételt országjárás, ahol a főiskolai autóbusz átkanyarodik Ausztriába is, és 
Burgenlandban a XV-XVII. század legszebb ép várával ismerkedünk, mint Fraknóval, 
Szalonakkal, vagy Borostyánkővel, és elmélyülnek a kirándulók művelődéstörténeti, 
művészeti ismeretei is. Négy félév folyamán 240 óra ismerettel találkoznak a jövendő 
szakkörvezetők. 

5. Szakkollégiumunk tudatosan választotta a nem szokványos, nevével kötelező 
Bálint Sándor (1904-1980) nevet. Az ő szellemében tanítottunk már kezdettől szakrá-
lis néprajzot, akkor is Sándor bácsi szellemében követett tanácsaira hallgattunk, 
amikor a Keresztes Nővérek Katolikus Faluszemináriumát is mintának választottuk az 
1930-as évekből való elődök munkájából. A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző is 
fontosnak érzi, hogy a honismereti munka rendszeres tantervi feladat legyen. Sokat 
segítene azonban, hogyha létrejönne a főiskolán a Honismereti Tanszék. Az eddigi 
honismereti munkát más tantárgyak tanítása mellett látta el dr. Paulovits Teréz és e 
sorok írója is. Kétségtelen, hogy fő hivatásként kellene ezt a tanszéket kiformálni, 
mintaként a többi Tanítóképző Főiskola közösségei számára is. Egy bizonyos össze-
get már adott e célra a Művelődési Minisztérium, de ez még mindig csak az óraadói 
munkára elég. A megszülető Honismereti Tanszék meg kívánja fogalmazni azt az 
ismeretanyagot, amire minden hallgatónak szüksége lenne. Kidolgozta máris, és a 
most indult tanévtől már három évfolyamon tanítja a honismeretet, speciális szakkol-
légiumi képzést adva e tudományágat választó fiataloknak. Ugyanakkor kész a meg-
születő tanszék arra is, hogy diploma-megerősítő, kiegészítő képzést nyújtson azok-
nak, akik pedagógus diploma birtokában ismereteiket meg kívánják újítani. Ez az 
alapképzés utáni munka lenne, a tervezett Honismereti Tanszék ezt is vállalná. Úgy 
hisszük, a Honismereti Tanszék megvalósítása a Nemzeti Alaptantervből fakadóan is 
fontos, soron következő feladat! 

Kovács József László 
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Honismereti munka az Ipoly két oldalán 
A Szent István alapította Hont megye mindig jelen volt a magyar történelemben; az 

itteni események nagyon sokszor egyetemes értékűek voltak. A Selmeci hegyektől a 
Duna partjáig terjedő vidék csodálatos természeti értékeket kínál a látogatónak, de a 
történelme sem szegényebb másokénál. 

Az örökség azonban csak akkor válik értékké, ha feltárjuk és magunkévá tesszük; 
ha megismerjük a kötődések és összefüggések egymást erősítő láncolatát. 

Az előző évtizedekben a múlt sokak szemében csak szálkaként élt. Hontnak, mint 
területi egységnek még a neve sem maradt fenn, sem a Börzsöny tájékán, sem a 
Selmeci hegyek alatt. A hajdani összefüggő területen Trianon után országok, megyék, 
kerületek és járások osztoztak. Csak lakói maradtak mindig ugyanott, elválasztva bár 
folyókkal, mesterséges határokkal egymástól. 

Az Ipoly két partjának szellemi közeledése 1991-ben kezdődött. Akkor rendezték 
meg a szobi Börzsöny Múzeumban a Hont megye a történelmi dokumentumok 
tükrében című kiállítást. A kapcsolatok kezdetben személyes jellegűek voltak. Mándli 
Gyula könyvtárigazgató többek közt e sorok íróját hívta meg Szobra honismereti 
előadást tartani, majd felkérte az említett kiállítás megnyitására. A szakszerűen meg-
rendezett tárlat anyagát ipolysági dokumentumok és kiadványok is gazdagították. 

Az együttműködés később egyre jobban kiterjedt a honismeret valamennyi terüle-
tére. Az őszi ipolysági Honti Napokra a szobi helytörténeti gyűjtemény anyagából 
hoztak át. De bekapcsolták a megye északi felét is. Korpona és Selmecbánya múze-
umaiból, az evangélikus egyház levéltárából szintén több értékes dokumentum, 
tárgyi eszköz került az ipolysági történelmi kiállításra. 

Magyarországi néprajzi anyagot szintén a Honti Napok alkalmával mutattak be elő-
ször Ipolyságon. Többek közt a kemencei és a nagybörzsönyi viseletanyagot hozták 
át. Az ipolyság környéki néprajzi anyaggal és a megye északi feléből származó vise-
letanyaggal így együtt láthattuk a megye népeinek: magyaroknak, szlovákoknak és 
németeknek a teljes viseletdarabját. S eljöttek Ipolyságra a vidék különböző tájegysé-
geinek folklórcsoportjai is. 

1992-ben, Drégelyvár hősi csatájának 440. évfordulója alkalmából Drégelypalánk 
önkormányzata rendezett nagyszabású Szondy-emlékünnepséget. Ebben segített 
Ipolyság város önkormányzata is. A Szondy-emlékkiállítás nagy összefogással készült: 
szobi, ipolysági, szécsényi, esztergomi és Selmecbányái anyagból állította azt össze a 
két rendező: Mándli Gyula és Csáky Károly. A selmeci múzeum anyaga, amely egykor 
a Honti Múzeumé volt, ipolysági közvetítéssel került Drégelypalánkra. A kiállítást az 
Ipoly jobb partjáról való helytörténész nyitotta meg. Lélekemelő volt a Paskai László 
bíboros celebrálta ünnepi szentmise is a Szondy-emlékkápolna helyén. Ezen több 
ezren vettek részt a folyó mindkét partjáról. Gyönyörű példája volt mindez az össze-
tartozásnak, s annak, hogy a folyó nem elválasztja, hanem összeköti a partjain élőket. 
Hogy az anyaország és a határon túli magyarság kölcsönösen segítheti egymást. 

Örömmel újságolhatjuk, hogy a közös összefogásnak s az ügy szorgalmazásának 
eredményeként ma már állandó Szondy-kiállítása van Drégelypalánknak, s a Szondy-
ünnepségek újra hagyományossá váltak. 

Ipolyszalkán szintén eredményes honismereti munkát végeznek. 1992-ben például 
jeles szülöttünkre, Csereghy Ferenc színműíróra emlékeztek halála 150. évfordulója 
alkalmából. Emlékkiállítást rendeztek, előadást tartottak, majd az író szülőházán 
leleplezték az emléktáblát. Nekik főleg az esztergomi múzeológusok segítenek. 

Ipolykeszin 1993-ban nagyszabású Ipolyi Arnold-ünnepséget tartottak. A nagy tu-
dós születésének 170. évfordulóján emlékülésre és emlékmisére került sor. Az utóbbi 
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főcelebránsa Tempfli József nagyváradi püspök volt. Sokan eljöttek az Ipoly túlolda-
láról is: polgármesterek, zarándokok egyaránt. 

1992-ben a szobi Érdy János Könyvtár és a Honti Honismereti Társaság kezdemé-
nyezésére általános iskolai tanulók számára rendeztek Ipoly-túrát. Ezen szobi és 
ipolysági iskolások vettek részt. Pereszlény községben találkoztak, ahol akkor Ipoly-
ság Önkormányzata és a Szondy György Alapítvány a falu jeles szülöttének, Manga 
János néprajzkutatónak állított emléktáblát. A leleplezésen a túrázó gyerekek is részt 
vettek. Ezt követően pedig együtt keresték fel az Ipolyság környéki települések 
történelmi nevezetességeit, emlékhelyeit. 1993-ban már több iskola is bekapcsolódott 
az Ipoly-túrába. A gyerekek a Szob és Balassagyarmat közti településeket, valamint az 
Ipoly másik oldalán települt községeket járták be, gazdag helytörténeti ismeretekre 
szert téve azáltal. A rendezvényt magyarországi alapítványok, az ipolysági Szondy 
György Alapítvány, a Honismereti Szövetség, az érintett terület önkormányzatai 
támogatták. 

1993-ban a Kemencei Álatalános Iskolában rendezték meg a Hont megyével kap-
csolatos honismereti vetélkedőt. Ezen az Ipoly mindkét oldaláról részt vettek a tanu-
lók. Nem sokkal ezután a Nagykürtösi járás magyar iskoláinak tanulói vetélkedtek 
Ipolyvarbón. 

Az elmúlt évben alakult vámosmikolai székhellyel a Szent István király Alapítvány 
az Ipoly mente kultúrkörért. Célja a történelmi műemlékek megmentése, a szellemi 
műhelyek összefogása. Erre az évre széleskörű honismereti-néprajzi pályázatot írtak 
ki a tanulók számára. Téma: az Ipoly mente. 

Szólnunk kell még arról a kulturális programról, kutatási tervről, melyet a Szlová-
kiai Magyar Néprajzi Társaság dolgozott ki a szobi Érdy János Információs Központ-
tal, a váci Tragor Ignác Múzeummal és az ipolysági Honti Múzeummal együttműköd-
ve. A program célja Hont megye néprajzi anyagának a lehető legteljesebb feldolgozá-
sa, természetesen hosszabb távon. Az eddigi gyűjtésekből már néhány önálló tanul-
mány is elkészült. Nevizánszky Gábor összeállította Hont megye régészeti irodalmá-
nak bibliográfiáját, a néprajzi bibliográfiát pedig Hála József és Liszka József készíti. 

Jó a kapcsolat Ipolyság és Balassagyarmat város, valamint Vác város Önkormányza-
ta közt is. Ezek a kapcsolatok érintik a honismeretet is. A váciakkal közösen készült 
például egy videofilm Ipolyság és környéke műemlékeiről. A Honti Galéria anyagot 
cserél, közösen rendez kiállításokat az említett városok hasonló intézményeivel. 

Az emlékek, a hagyományok feltárása szép munka, az értékekre való építkezés 
közös feladat: határon innen s azon túl. Az Ipoly két partján ez már elkezdődött. 

Csáky Károly 

Pályázat! Pályázat Pályázat' Pályázat Pályázat Pályázat Pályázat Pályázat 
A magyar honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából a Magyar Néprajzi Társaság több intézmény 

(Néprajzi Múzeum, Magyar Történelmi Társulat, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Honismereti 
Szövetség, TIT Györffy István Néprajzi Egyesülete, valamint a Kriza János Néprajzi Társaság, a Szlová-
kiai Magyar Néprajzi Társaság, Kárpátaljai Magyar Néprajzi Társaság, JMMT Kiss Lajos Néprajzi 
Sazkosztálya, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, a Muravidéki Magyar önigazgatási 
Közösség és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület) pályázatot hirdet a 

Kárpát - m e d e n c e m a g y a r tör téne t i n é p m o n d a i n a k összegyűjtésére . 

A pályázat célja a magyar történeti mondák minél szélesebb köri! összegyűjtése nemzeti kultúránk 
gazdagítására. 

A pályázat beadási határideje: 1995. március 15. 
Pályázati útmutató és kérdőív beszerezhető a Magyar Néprajzi Társaság titkárságán, valamint a Nép-

rajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában (mindkét intézmény postacíme: 1055 Budapest, Kossuth tér 12.) 
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