
Az intézet munkatársai két csoportból á l lnak: egy részük (ez idő szerint 5 sze-
mély) az alsó-ausztriai tartományi kormány alkalmazottja, a többiek (jelenleg 8 fő) 
szerződéssel dolgoznak, azaz a szerződésben meghatározott tiszteletdíj ellenében, egy 
pontosan körülhatárolt témát kell meghatározott idő alatt feldolgozniuk. 

A Honismereti Intézet nem pótolja és nem teszi fölöslegessé a Honismereti Egye-
sület és a helytörténeti kutatók tevékenységét, hanem kiegészíti azt. Mindenekelőtt 
a helytörténeti-topográfiai lexikonnál, de a falvak szociális szerkezetének és az ipari 
fej lődés kutatásakor is szükség van mindhárom intézmény és csoport szoros együtt-
működésére, ha belátható időn belül kielégítő eredményt akarnak elérni. Méginkább 
remélhető azonban, hogy az emberi társadalom kis területeiről — sejtjeiből — kezde-
ményezett kutatás elmélyíti és ú j felismerésekre vezeti politikai, gazdasági, szociális 
és kulturális téren mutatkozó fejlődésére vonatkozó ismeretünket. 

Dr. Helmuth Feigl 
(Fordította: Marosi Endre) 

Nemzetközi néprajzi konferencia Sárospatakon 

A Kárpátok és a Balkán Népi Kultúráját Tanulmányozó Nemzetközi Bizottság 
magyar tagozata és az MTA Néprajzi Kutató Csoportja — az MTA Nyelv és Iro-
dalomtudományok Osztályának támogatásával — 1979 szeptemberében Sárospatakon 
nemzetközi konferenciát rendezett. A bizottság 1969-ben alakult, tagjai Magyarország 
mellett Bulgária, Jugoszlávia, Lengyelország, a Szovjetunió, külön-külön a csehek és 
a szlovákok, Románia pedig megfigyelői minőségben vesz részt a szervezetben. A 
munka nemzeti szekciókban folyik, és két-három évenként rendeznek közös konfe-
renciákat, ahol a Kárpát-medence és a Balkán néprajzi kutatásának kérdéseit beszé-
lik meg a témakörrel foglalkozó kutatók. Ezek anyagát megjelentetik, és kiad még 
a bizottság egy időszakos referáló folyóiratot is Carpatobalcanica néven. A magyar 
tagozat eddig igen szép eredményeket mutat fel, így pl. Gunda Béla könyvét, a 
Kárpátok és a Balkán néprajzáról (Ethnographica Carpatho-Balcanica), továbbá: Sel-
meczi-Kovács Attila: Észak-Magyarország csűrös építkezése, Paládi-Kovács Attila: 
A magyar parasztság rétgazdálkodása és Földes László pásztorkodási kutatásai. 

A sárospataki konferencián a népi közlekedési módok és já rművek a Kárpátok 
és a Balkán térségében volt a téma. A bevezető előadást dr. Gunda Béla professzor 
tartotta a hagyományos népi szállítóeszközök kutatásáról. A külföldiek közül kiemel-
kedő volt az edLngurghi Alexander Fentem, a prágai Ludvig Baran, a lengyel Danuta 
Tylkowa és Zygmunt Klodnicki, a bulgár Litia Peneva-Vincze és Nikolay Kolev, 
valamint a román Ion Vladutiu előadása. A magyar tagozat résztvevői Barna Gábor, 
Bodó Sándor, Dankó Imre, Földes László, Grfáik Imre, Sz. Kóczián Erzsébet, K. Ko-
vács László, Paládi-Kovács Attila és Timaffy László ugyancsak értékes előadások-
kal járul tak hozzá a konferencia sikeréhez. A német és angol nyelven elhangzott 
előadások anyagát a magyar szekció könyvben is megjelenteti. 

Sárospatak történelmi környezete, a Rákóczi Múzeum gondos rendezése és a 
Hegyalján, valamint a Hegyközben vezetett egynapos tanulmányút minden részt-
vevő számára maradandó élménnyé tette a négynapos együttlétet, s jól szolgálta a 
térség népeinek barátságát, a közös kutatások további együttműködésének ügyét. 

Timaffy László 
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