
EzersÁzéves magyar-horvát kapcsolatok

Frurópában kevés nép lörténe|mi sorsa tonódik úgy

-E,,ö.=r", minl a magyaroke és a horvátoké, l I00

éven át, a magyar honfoglalástóI szinte napjainkig. A
x, században az első ellentétek után, az utolsó
Trpimirovi( házból származó horvát királyok és az első
Arpádoft alatt már jószomszédi és rokoni kapcsolatok
szövődtek a két ország és a két dinasztia között. A hor-
vát nemzeti királyi ház kihalása a magyar,horvát ál-
lamközösség kialakulásához vezetett, amely az elkö-
vetkező évszázadokban mindkét nép érdekeinek egy-
aránt megfelelt, Horvátország Szent lstván koronálá-
nak országai között nagyfokú autonómiát élvezett, Hor-
vátok és magyarok együttes erővel küzdöttek a közös
ellenségek, a tatárok, a törökök, a velenceiek e]]en, A
túlerőben lévő ellenség ellen folytatott élet-halálharc,
majd az alkotmányos jogok védelmezése a Habsburgoh

abszolutista törekvéseivel szemben közel hozta egy-
máshoz a két - nyelvben ugyan különböző, de ugyan-
ahhoz a kulturális,civilizációs köíhöz tartozó - nemze-
tet, A magyarokat és a horvátokat az államközösség
nyolcszáz éves fennállása során nemcsak gazdasági és
politikai érdekek fűzték össze, hanem a kulturális és
szellemi iavak élénk cseréje is, A kölcsönös érintkezé-
sek a képzőművészetektő] aZ irodalmon át a tudomá-

A s eíző a péc§i IPTE horvát tanszékének munkatársa

^ 
m\hdsi Kanizrai D1r1llua Múze-

Il..un lq75 óta gyűiti u) irL élő
horvátok népi kincseit is, Ez a

munka, nyugodtan mondhatjuk,
hogy igen sikeres volt, összegyű|-
töttünk tizenkétezer tárgyat,
hangszalagokra rögzítettünk több
mint haímincezer percnyi szájha-
gyományt, fotótárunk részére, kü-
lönböző helyszíneken húszezer
[ilmkocka készü lt A múzeumi
munkának további eredménye
egy állandó kiállítás, ami népi
textíliákat és népművészeti tár-
gyakat mutat be. A népi kultútá,
ról összeállított időszakos kiállí,
tásainkkal valamennyi jelentős
város vendégei voltunk,

A múzeum lövid idő alatt hasz-
nos és eredményes kapcsolatot
épített ki a zágrábi Néprajzi Múze-

Di sarorácz György ny.
múzeümlgazgató aiánlotta

megtekinté§re a Magyar Kulhrra
Alapítvány Autáiában fendezett

kiállíüist

nyig egyaránt 7azdaqítlttáh a horvát ós a magyar kultúrát.

Erősítette a kapcsolatokat, hogy a tatárjárás alatt
HoíVátország és Dalmácia menedéket adott a magya,
roknak, s a török háborúk ideién Magyarország is
ugyanezt tette a horvátokkal, (A magyar nép napiaink-
ban is befogadta a horvát menekülteket,) A nemzetál,
lami eszme és a nemzeti ideológiák a XlX, század fo-
lyamán megzavarták az addigi többnyire jó magyar-
horvát viszonyt, és a Habsburgok Duna-menti állam-
alakulatának széthul lásakor a magyar-horvát államkö-
zösség megszűnését eredményezték. Ma, amikor Ma-
gyarország és Horvátország egyaránt független, a XlX,
századi ellentétek már végképp a múlthoz tartoznak,
Túl a mindennapos konkrét politikai és gazdasági
együttműködésen, a jószomszédi viszony szempont já-

ból mindkét nemzet számára fontos, hogy egymást
jobban megismerjék, hogy megszabaduljanak a múlt
századból szátmazó előíté]etektől és a kulturá]is
érintkezések segítségével leromboliák mindazt, ami
elválasztja őket. Csakis így válhatnak magyarok és
horvátok a szabad európai népek közösségének teljes
jogú tagjaivá. Kiá]]ításunk a maga szerény eszközeivel

- a két nép történelmi kapcso]atainak megismerése
által - a kölcsönös és iobb megértéshez kíván hozzá,
járulni.

sokcsevits Dénes

népi alkotások gyökerei nem sza-
kadtak meg az anyaországga1,

l99ó-ban a magyar nép megün-
nepelte honfogJalásának és állam-
alapításának l l00, évfordu]óját, Mi,
az irl é|ő horvárok aZ éppen to'yó
millenniumi évben pedig a magyar-
sággai együtt emlékeztünk meg
ezekről a nagy eseményekről, lnnen
ered a kiállítás témála és címe,

Szándékunk, hogy bemutassuk a

történetünket, azi, hogy honnan
eredünk, mit őriztünk meg a múlt-
ból és milyen feilődésen mentünk
keresztül az új hazában, Ugyancsak
bemutatjuk, hogy az anyaországhoz
tartozunk, amely létezése óta a töb-
bi néppel egyült íaradozik a közép-
európai kultúra formálásán, Remé-
1em, hogy a közreadott anyag átfo-
gó képer nyú|t ró|unk, Magyarorszá
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ummal és a Néprajzi IntéZettel, hogy a folklótgyűjtés
minél sikeresebb 1egyen, Népra|zosaink közül többen
bekapcsolódtak a gyűitőmunkába, és segítették a
szálhagyomány megörökítését, Voltak kózös kiállítá-
saink is, amelyeken bemutattuk, hogy a létrehozott

gon élő horvátokról. Lehetővé teszi, hogy a magyarság
és a vejünk együtt élő többi kisebbség, iobban megis-
merjen, de Szeretnénk segítséget nyúitani a tanuló ifjú-
ságnak és tanáraiknak is,

Dr. Sarosácz György

3164


