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A honismereti mozgalom Svédországban 
A honismeret százéves múltra visszatekintő népmozgalom Svédországban, akárcsak több 

más nyugat-európai országban. Jelenleg Svédországban 1800 honismereti egyesület létezik 
összesen 450 000 taggal, ami öt százalékát teszi ki az ország lakosságának. Az egyesületek 26 
megyei és egy országos szövetségbe szerveződnek. A honismereti egyesületek mintegy 9000 
főleg parasztház jellegű honismereti központtal, helyi közösségi házzal rendelkeznek, ahol 
kétmillió tárgy van kiállítva, és a levéltáraik anyaga 12 000 folyóméter, továbbá 2 millió fény-
kép van gyűjteményeikben. Ezeknek a helyi honismereti központoknak évente 3 millió láto-
gatója van. 

Az egyesületek feladata a helyi kulturális örökség, a hagyományok megőrzése és ápolása. 
Ide tartozik minden helyi történelmet tükröző jelenség, beleértve hétköznapi tevékenysége-
ket is a földművelés, a kereskedelem, a kézműipar terén, akárcsak az étkezési szokásokat, a 
viseletet, a szórakozás különböző változatait és a környezetvédelmet. 

A honismeret iránti érdeklődés eredete a XIX. század utolsó évtizedeire vezethető vissza. A 
földművelés gépesítése csökkentette a szükséges munkaerőt, és ráadásul az olcsó amerikai 
gabona behozatala következtében a hazai gabonatermesztés mennyiségben is csökkent. Igaz 
ugyan, hogy a burgonya- és a cukorrépa termelésére, valamint az állattenyésztésre való átté-
rés következtében is változatlan maradt a falusi lakosság száma, mert ez a gazdálkodásban 
több munkaerőt igényelt. Egyidejűleg azonban csökkent a gyermekhalandóság, és rohamo-
san nőtt az átlagéletkor, emiatt a falvakban sokan munka nélkül maradtak. Az 1880-as évek-
ben évente 40 000 személy vándorolt ki Amerikába, és sokan költöztek a városokba ipari 
munkát vállalva. Ezek gyakran szűk lakásokban, nyomorúságos körülmények közt éltek. Vá-
gyódva gondoltak vissza a falusi életmódra, idealizálva annak biztonságát és viszonylagos jó-
létét, elfelejtvén azokat az éveket amikor rossz volt a termelés és éhínség fenyegetett. 

A falusi életmód idealizálása az értelmiségi körökre is áthatott. Az 1890-es évek irodalmát 
és művészetét a hazafias romantika jellemezte, amely ellentétben állt a vezető rétegek világ-
polgári gondolkozásával, materializmusával és nyereségérdekeltségével. Ez nem csupán 
svéd jelenség volt, a Németországban elterjedt Heimatskunst erős hatással volt a svéd írókra és 
művészekre. 

A romantikus felfogás nem csak a közelmúltat idealizálta, hanem a dicső ősi múltat is, fel-
lendült az archeológia és a muzeális tárgyak gyűjtése iránti érdeklődés. Ez egy ideig együtt 
haladt a honismereti mozgalommal, de amikor szerveződni kezdtek a helyi közösségek, a 
kettő különvált és saját útját kereste. A honismeret törekvése a jövő felé irányult azzal a céllal, 
hogy a közelmúlt tradíciói, szokásai, a kézművesség, a népviselet és a népzene életben tartása 
által oldják az ipari társadalom egyoldalúságát, elkerüljék sekélyességét, uniformizáló hatá-
sát. Ezáltal akarták gazdagítani, szépíteni az emberek életét. 

Igen fontos lépés volt a Skansen megalapítása 1891-ben Artúr Hazelius indítványára. Ez 
egy Stockholm szélén, a királyi park területén fekvő, nagy terjedelmű szabadtéri múzeum. 
Ide hoztak az ország különböző részéről egy-egy parasztházat, amit a helyszínen lebontottak, 
itt pedig újra felépítettek. A házak berendezése is eredeti és a megfelelő helyi stílust képviseli. 
Azután háziállatokat helyeztek el a házak közt finom érzéssel bekerített telkekre, hogy minél 
jobban tükrözzék a falusi környezetet. A növényzetet is gondosan választották meg, nehogy 
tájidegen elemeket tartalmazzon. Egy kis állatkertben a Svédországban vadon élő állatok ta-
lálhatók. Bizonyos ünnepeken népviseletbe öltözött néptáncosok mutatják be ügyességüket, 
és régimódi vásári bódékban különböző nyalánkságok és kézipari termékek vásárolhatók. De 
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hogy a mai szélesebb közönségigényeknek megfeleljenek, szabadtéri színpad is van most már 
ott, egy tánctér modern zenével, valamint különálló akvárium és terrárium egzotikus állatok-
kal. 

A Skansen eredeti jellegében példaképe lett a számos falusi honismereti központnak, közös-
ségnek. Sokan vesznek részt fenntartásukban nagy lelkesedéssel, minden anyagi térítés nél-
kül. Régi használati tárgyakat gyűjtenek össze ott, aligha kell ezeket zárva tartani, hiszen csak 
a helyi kultúra szempontjából van értékük. De van ezeknek a központoknak társadalmi szere-
pük is, bizonyos napokon tradicionális ünnepségeket rendeznek és emellett gyakran ez a ta-
lálkozóhelye a helyi lakosságnak, kávézással, beszélgetéssel. Ha turisták találnak betérni oda, 
mindig van valaki, aki szívesen beszél a múltról, különösen ha ipari emlékekről van szó. Ide 
tartoznak a már régóta elhagyott felszíni ércbányák, a még álló vagy már összeomlott kohók, 
a vízimalmok. 

A honismereti egyesületek országos szövetsége 1916-ban jött létre. Nemzetközi téren ez nem 
keltett feltűnést, hiszen honismereti kongresszusokat már 1909-ben tartottak Párizsban és 
1912-ben Stuttgartban. A szövetségnek természetes feladata volt a honismereti gondolkodás 
terjesztése, de az 1920-as években egy sajátos feladatot is vállalt magára. Akkor kezdődött a 
kis családi házas lakótelepek építése, és az országos szövetség az épületek stílusának tisztasá-
gát és szépségét akarta elősegíteni. Több építészt alkalmaztak, akik típusterveket készítettek, 
később már nemcsak a lakótelepek, hanem a falusi házak és gazdasági épületek számára is. 
Az országot tizenhárom kerületre osztották, és a típustervek kidolgozásánál figyelembe vet-
ték az ott létező népi építési stílust. Ez eleinte sikerrel járt de a funkcionalizmus áttörése 1930 
körül elsöpörte az idillikus „nemzeti romantikus" stílust. Volt aki küzdeni akart a funkciona-
lizmus ellen, ez azonban kilátástalannak bizonyult. 

Egy új vezetőség 1935-ben új célkitűzéseket rögzített. Több súlyt helyeztek a honismereti 
mozgalom ismertetésére, új egyesületek alapítására, de emellett - kart karba öltve a termé-
szetvédő mozgalommal - a tájvédelemre is. Főleg új utaknak és a vízerőműveknek az építésé-
vel kapcsolatban hívták fel az állami tervező szervek figyelmét az esetleges károkra, amiket 
értékesnek tekinthető természeti jelenségben, mint például a ritka flórán vagy faunán, vagy a 
táj jellegén okozhatnak. Ezek komoly hatással bírtak és a hatóságok rendszeresen kérték a ter-
mészetvédelmi és a honismereti szervezetek véleményét ilyen építkezésekkel kapcsolatban. 
1952 és 1964 közt az országos szövetség mint szakértő szerv működött a tájvédelem terén, 
melynek véleményét bizonyos kérdésekben kötelező volt kikérni. 

Az 1960-as években állami szervek vették át a felelősséget a tájvédelemért. Az országos 
szövetség ugyan tovább folytatta a propagandát a tájvédelem érdekében, ennek jelentősége 
azonban csökkent. A honismereti egyesületek száma most már olyan nagy lett, hogy egy köz-
ponti szerv nem tudott velük elég szoros kapcsolatot tartani, támogatásukat mindinkább a 
megyei szövetségek vették át, de ezek felelőssége nem volt pontosan meghatározva. Mind-
ezek következtében 1975-ben új alapszabályokat léptettek életbe. A működés súlypontja az-
óta az egyesületeken fekszik, a tanácsadó jellegű támogatás a megyei szövetségek feladata. 
Az országos szövetség a honismeret érdekében terjeszt propagandát, rendez szimpóziumo-
kat, folyóiratot, gyakran könyveket ad ki, a hatóságokkal és más társadalmi szervezetekkel 
tartja a kapcsolatot, továbbá együttműködik a hasonló norvég és a finn szervezettel. 

Milyen tehát egy honismereti egyesület élete? Ezt általánosítani nem lehet, az előfeltételek 
annyira különbözők. Vegyük például a 30 000 lakosú Danderyd községet, amely Stockholm-
nak egyik elővárosa. Ez eredetileg négy községből állt, amelyeket véglegesen 1970-ben egye-
sítettek, de mindegyik megtartotta a maga saját honismereti egyesületét. A 6000 lakosú 
Stocksund községrész felépítése 1888-ban kezdődött: jómódú stockholmiak, akik szebb lakó-
környezetet kerestek maguknak, előkelő villákat építettek ott maguknak. Ez aránylag lassan 
indult, 1901-ben még csak 30 épült belőlük, de 1910-ben már 122,1927-ben pedig már 423 villa 
állt fenn. Főleg az 1912 előtt épült villák szépek és változatosak, akkor az állami tisztviselők 
egyesülete vett itt sok telket, és tagjai ott építettek maguknak valamivel egyszerűbb, egyfor-
ma stílusú villákat. 

Stocksund honismereti egyesülete az 1930-as évek végén alakult. Fő feladatának a régi vil-
lák dokumentálását, az eredeti tervrajzok és esetleges változtatások leírásának megőrzését 
látta. Egyidejűleg gyűjtött különböző tevékenységekről szóló okiratokat, dokumentumokat , 
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például a gyakran már nem is létező boltok számadásait, a kisvasút, a régi híd történetét, a je-
lentősebb stocksundi lakosok életrajzait, a helyi életet tükröző újságcikkeket és fényképeket. 
Mindez persze folytatódott és folytatódik, de meglepően nehéz feladat a jelen eseményekből 
kiválasztani és dokumentálni olyat, ami a jövő generációk számára érdekes lehet. Sor kerül a 
gyűjtött anyagok részleteinek bemutatására előadások és „utcaséták" révén, amikor ismertet-
jük az utca házainak történetét. Rendszeresen szervezünk ilyet, és ezek az alkalmak általában 
30-60 résztvevőt vonzanak. Évente rendezünk egy fényképkiállítást a helyi könyvtárban és 
néha egy kirándulást valami távolabbi történelmileg érdekes helyre, például egy a viking 
időkhöz kötődő sírmezőhöz, gyásztérhez. 

Fontos feladat a településrész jellegének védelme. Jó viszonyunk van a várostervező és a 
parkkezelő hivatallal, és az átépítést célzó, minket illető terveket mindig megkapjuk vélemé-
nyezésre. Ez nem azt jelenti, hogy kívánságainkat mindig követik, de némi hatásunk azért 
van. 

Egy érdekes kezdeményezés most több megyében - a megyei vagy községi hatóságok tá-
mogatásával - több muzeális jellegű honismereti központnak az összevonása egy-egy „téma-
kör" alapján, és ennek a témának a közös bemutatása a turizmus céljából. Például az „ezüst 
témakört" Säter község környékén öt honismereti egyesület alkotja; kettő közülük ezüstbá-
nyát mutat be a XV. századból, kettő valamivel későbbi ezüstolvasztó kohókemencéknek a 
maradványait, az ötödik pedig egy olyan szivattyú-berendezést 1740-ből (1998-ban restaurál-
va), amelyet a bányák víztelenítésére használtak. Szemléltető táblák magyarázzák a tevékeny-
ség jellegét és a történelmi múltat. 

Joggal elmondhatjuk, hogy a helyi hagyományőrző egyesületek fontos szerepet játszanak 
a svéd tradíciók ápolásában. A honismereti központ elsődlegesen a helyi kultúra múzeuma, 
egyben azonban a közösségi életnek is színtere: filmvetítést, folklórestet, táncalkalmakat, elő-
adásokat, hangversenyeket, háziipari bemutatókat szerveznek. Az emberek összejönnek itt, 
hogy javítsanak valamit az épületen, előkészítsenek egy kiállítást, bekapcsolódjanak egy-egy 
ünnep, közösségi alkalom rendezésébe. A helyi honismereti közösségek otthonai kiváló bepil-
lantást nyújtanak a svédek építészettörténetébe; közülük a legrégibbek a XVII. századból va-
lók, többségük XVIII. és a XIX. századi vörösre festett faházakban működik, amelyek egykor a 
gazdák otthonai, istállói, csűrjei vagy kereskedők emeletes házai voltak. A honismereti közös-
ségeknek a régi épületeket öntevékeny alapon megőrző tevékenysége egyedülálló az egész 
világon. 

Kazinczy Ferenc 

Az Ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör immár negyedszázada ír ki minden évben 
pályázatot, a régmúlt emlékeinek gyűjtésére. 

Nemrég ünnepélyes keretek között osztották ki a XXV. Ózdi Honismereti Pályázat 
díjait a Városi Művelődési Központ konferenciatermében. A megjelenteket Pappné 
Szatka Magdolna, az intézmény vezetője köszöntötte. Majd dr. Veres László a miskolci 
Herman Őttó Múzeum igazgatója, a pályázatok lektora ismertette a dolgozatok értéke-
lését. Ez alkalommal az ifjúsági és a felnőtt kategóriában 8-8 pályamunka érkezett csak-
nem nyolcszáz oldal terjedelemben. Dr. Bárdos Balázs adta át az elismeréseket, díjakat. 

Ifjúsági kategóriában II. díjas Juhász Tamás és a Bodnár Orsolya-Pecsenye Katalin szer-
zőpáros. III. helyezést ért el Hamar Zoltán. 

A felnőtt kategóriában I. helyezett Alabán Péter-Csépányi Attila szerzőpáros, II. Vnss 
Tibor, III. Alabán Péter, F. Dobosy László, Farkas Tibor. 

Kerékgyártó Mihály 
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Forgószél és Garabonciás 
A Hagyományok Háza hon- és népismereti, néprajzi tanulmányi vetélkedője 

A vetélkedőt 5-6. osztályos hon- és népismeretet tanuló diákoknak hirdettük meg 
2003. szeptemberében. Az országosan meghirdetett vetélkedőre több, mint 150 diák je-
lentkezett az ország minden részéből, 2004. őszén a határon túlról is. Versenyzőink az ál-
talános iskolák és művészeti iskolák népzene-, valamint néptánc tagozatos diákjai. A fel-
adatlapok szerkesztője (Baksa Brigitta néprajzkutató), a Nemzeti Tankönyvkiadónál 
megjelent hon- és népismereti tankönyvek szerzője. Több elismerő levelet kaptunk a fel-
készítő pedagógusoktól kezdeményezésünkről és a feladatok színvonaláról. A vetélkedő 
győzteseinek megajándékozásához a Honismeret is hozzájárult: az öt legsikeresebben 
szereplő iskola egy esztendeig megkapja a a folyóiratot .Sándor Ildikó néprajzkutató a ve-
télkedő koordinátora 

Felhívás 
A Hon- és népismeret tantárgyi modul fontos szerepet tölt be a szülőföld szeretetének 

megerősítésében, nemzeti örökségeink megbecsülésében. A magyar néphagyományok 
átadásával kialakul a gyerekekben a kötődés a tájhoz, ahol élnek, egyben nemzeti identi-
tástudatuk megalapozását jelentheti a népi kultúra gazdag, sokszínű világának megis-
merése. Ezt a tanulmányi versenyt a 2005/2006-es tanévre is meghirdetjük úgy, hogy ha-
táron túli résztvevőket is bevonunk a játékba. 

A Hagyományok Háza által meghirdetendő vetélkedővel szeretnénk elősegíteni, hogy 
növekedjen e tantárgy súlya, szerepe az iskolai oktatásban; mind nagyobb súllyal szere-
peljenek a helyi hagyományok, a lokális ismeretek; és hogy a hon- és népismeret egyes té-
maköreit a versenyzők önálló gyűjtő- kutatómunkával is feldolgozhassák. 

„Forgószél" (5-6. osztályosok számára). A vetélkedő 3 részes. Első (három fordulóból 
álló) és második része levelező, a harmadik (a döntő) az egyetlen, ahol a versenyzők sze-
mélyesen is megjelennek. A következő feladatlappal együtt küldjük vissza az előző, kija-
vított feladatlapot és az elért pontszámot. A döntőbe a 30 legjobb eredményt elért ver-
senyző juthat be. 

„Garabonciás". Az esztendő során 3 olyan feladatlapot kapnak a jelentkezők, amely 
egyéni gyűjtő-kutatómunkát igényel. A feladatlapokat pontozással értékeljük, 2 korosz-
tályi csoportban (7-9. osztályosok, 10-12. osztályosok). A legjobbak a vetélkedő végén 
könyvjutalomban részesülnek, kutatásaikról rövid előadásban számolhatnak be. 

A levelező verseny témakörei: 
Forgószél 

Mesterségek: fazekasság, szövés-fonás, a ház bútorai 
Jeles napok (a feladatlapok időpontjához kapcsolódó ünnepek, szokások) 

A család és a faluközösség 
Népköltészet (mese, monda, találósok, közmondások) 

Garabonciás 
A 2005-2006-os tanév év kiválasztott témája a legényélet, leányélet. 

Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 25. A borítékra írják rá: „Forgószél". Kérjük, 
kísérőlevélben tüntessék föl a kapcsolattartó tanár nevét és a jelentkezett gyermekek ne-
vét, életkorát. Anevezési díj versenyzőnként 600.-, amelyhez a jelentkezők számára az el-
ső feladatlappal csekket küldünk ki. (Határon túli jelentkezőknek ingyenes.) 

További felvilágosítás: Sándor Ildikó néprajzkutató 1011 Budapest Corvin tér 8. 
Hagyományok Háza „Forgószél". Telefonon 201 4492, e-mailen: sandor.ildiko® 
hagyomanyokhaza.hu 
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