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Tanítómestereink 
Kanyar József: 
Merre halad nemzetünk 
az ezredforduló küszöbén?1 

Egy erdélyi nyugalmazott mérnökkari kapitány, Kováts Benedek vallomásában olvashatunk arról a 
vásárhelyi tékában, hogy hazánk csak önmagára támaszkodva István után: jó észbe és szerényebb mód-
ba vetheti megmaradása minden reményét. Szent István államkormányzati elveiben is ilyen szentenciák 
olvashatók: „uralkodjál mindenki felett harag, kevélység, gyűlölködés nélkül békességesen, szelíden, 
emberségesen ... semmi fel nem emel, csak az alázatosság, semmi meg nem aláz, csak a kevélység, a 
gőg és a gyűlölség." A nemzetnek tehát se gögre. se arroganciára nincs szüksége a haza kormányzásá-
ban, amelyek a rendszerváltás után még eléggé kísértenek bennünket, különösképp a hatalom urait. 
Ám, ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy mi az a megmaradó és kötő hagyomány, amelyet minden nem-
zetnek be kell dolgoznia a nemzeti közösség vezető elveként a maga részére az élet értelmébe, akkor én 
a nemzet tudatának és önismeretének szerény, de annál magabiztosabb eszmerendszerét mondanám el-
sőként. mivel e nélkül gyűlölködő atomjaira szakad szét minden nemzeti közösség. Éppen ezért semmi-
féle nemzeti közösségnek sem szabad soha koncepciós dogmák hazugságaira építkeznie 

Mi legyen a nemzettel az ezredfordulón? Mérleget kell készítenie. Mérleg nélkül aligha képzelhető 
el a 2000-ik év kezdete, de a millecentenárium ünnepi programja sem. Mindent mérlegre kell tenni, 
még nemzeti törvényeink súlyát és hatékonyságát, valamint a felettük uralkodó általános emberi törvé-
nyek érvényesülését is. Ám e vizsgálatokat nemcsak a nemzeti tudat és önismeret koordinátái között 
kell elvégeznünk, hanem erkölcsi tudatunkat is kőkemény mérlegre kell tennünk mellettük. 

A XIX. évszázadban nem végeztünk ilyen kutatásokat. Igaz az is, hogy Trianon óta a pannon-ma-
gyarság sem állhatott még a lábára hazájában. Pedig a nemzet céljait már a XIX. században is látta a re-
formkori magyarság. Prófétái is voltak - nem is kevesen - a nemzettudat és az önismeret fontosságá-
nak. Ilyen előhírnökök Széchenyi és Kossuth is - más reformkori nagyjainkkal - a XIX. század első fe-
lében, a XX. század első felében pedig Bartók és Kodály e felismerés zászlóvivői. A század második fe-
lében pedig Illyés Gyula és Németh László, hogy a fényes névsort ne folytassam tovább. 

A nemzet irányító és rendező központi erejét aligha lehet külső tényezőkkel bizonygatni, csak magá-
nak a közösségnek elért és felmutatható kulturális eredményeivel. A magyarságot a gyűlölet ököljoga 
szinte halálra - ítélte Trianon után az utódállamokban, pedig jó lett volna, ha Bethlen Gábor vallássza-
badsága átváltozhatott volna a régióban az etnikumok szabadságává. Ettől azonban még nagyon messze 
járunk Erdélyben, a Felvidéken, a Kárpátalján és a Délvidéken egyaránt. Pedig az integer magyarság hí-
veként józan nacionalizmusunk senki ellen sem irányult, semmiféle tőr vagy metszőkés nem volt ke-
zünk ügyében. Csak abban bízhattunk, hogy egyszer a kis nemzetek is rákényszeríthetik a nagyokra az 
emberiesség alapvető törvényeit. 

Vajon elérhetjük-e és mikor azt az időszakot, amelyben már népi-nemzeti és urbánus dolgainkról is 
nyugodtan beszélgetünk, s nem kell gyűlölködő és dühödt hangon vitatkoznunk ezekről a kérdésekről. 
Hiszen ma már aligha lehet megkérdőjelezni, hogy egyetemeinken és főiskoláinkon tanítani lehessen 
Bibó Istvánt, Illyés Gyulát, Németh Lászlót vagy éppenséggel Szabó Dezsőt. Nyomukban magyarságtu-
dományunkat már hazai kultúránk nemzetügyének tekinthetnénk, nem pedig máig tartó vitaügynek. 

Mi még nem tartunk ott. mint a külföldi egyetemek, főiskolák, vagy médiumok, hogy az ott elhang-
zott mondanók első taktusából és sorából már azonnal ráismerhetnek nemzeti sajátosságaikra. Ám még 
ott sem, hogy a hazai önismeret-tantárgy óráin egyetlen koncepcióban beszélhetnénk a múltról, nyel-
vünkről, muzsikánkról, historikus eszményképeinkről, „lámpás szép fejeink" gondolatairól és eszme-

1 Ennek az írásnak a közlésével az öt éve elhunyt Kanyar Józsefie emlékezünk (Szerk.) 
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rendszereiről. Sajnos igaz. hogy a hazai kultúránknak még nem szerveztünk elegendő alapítványokat. 
..kárrendezési hivatalokat". Hazánk teste s szellemi integritása Trianonban amputált országgá változott; 
1938-ban még Erdélyt is kettévágták, pedig az mind egy és oszthatatlan volt a magyarnak csakúgy, 
mint a szásznak és a hátszegi románnak, ahogy Cs. Szabó is mondta hazafelé mutató Erdély című kis 
zsebkönyvében. 

A békekötések nyomában elhanyagolható kisebbség lelt a magyarság mindenütt. Svájc már kétszá-
zezren felüli nemzetiségeinek is tudott egyetemet alapítani. Ilyen arányban Erdélyben már a magyar-
ságnak négy-öt egyetemének kellene működnie, nem pedig egynek. És körülötte mindenütt az utódál-
lamokban: a Kárpátaljától a Vajdaságig ilyen arányban. 

Mi tud egy nemzetet, vagy egy elveszített országrészt megmenteni? Művelődése és kultúrája! Ame-
lyet mindig keres a nemzet, hiszen a magyar örökké szeretett a múlt hársfái után sóvárogni. Ez volt 
mindig a haza számunkra, ez volt az a zászló, amelyre felesküdtünk. Még a teremtő Isten is egynek és 
oszthatatlannak tartotta a Kárpát-medencét és benne Erdélyt, amelyet mindig az iskola és a könyv, a 
művelődés mentett meg. Ezért lehettek mindig kortanúk Erdélyben a magyar sírkövek is. Egy olyan 
nép soha sem lehet kisebbségi, amelynek a kultúrája magasabb rendű! Nem lehet kisebbségi nép, amely 
mögött halottak milliói fekszenek a temetőkben. Ezért is válik a házsongárdi temető a magyar élet kert-
jévé és cintermévé. 

Az utódállamok részekre válása a Kárpát-medencében mintha arra utalna, hogy a trianoni és a pári-
zsi békekötés-rendszerek - a bécsi döntésekkel együtt - már kezdenének elav ülni és összeomolni, arról 
nem is szólva, hogy a térségben a Dunát eltérítő súlyos és friss határsértés valóságos nemzetközi jogi 
bombaként ütött rést a két v ilágháború utáni szerződések rendszerén. 

Ujabban sok szó esik az utódállamok és hazánk közötti szerződéskötésekről. A kérdés számunkra 
az: milyen alapszerződést köv etelnek tőlünk? A temetők egymás mellett nyugvó békéjét, v agy a tőlünk 
elcsatolt területek háborítatlan békéjét? A történelem egymásnak feszülő küzdelmeiben a győztes fél 
mindig a maga igazát keresi és hangoztatja, kevésbé a másikét. A történelem hosszú távra soha sem iga-
zolta a békekötések igazát, mint ahogy a világháborúk utáni gigantomán politikai elvek, vagy revans 
bosszúkoncepciók sem tudták a hatalom befolyása alól magukat és érdekeiket kivonni. Ideje lenne -
legalábbis Európában - . hogy a történelmet ne gigantomán hatalmi koncepció, hanem a régióban élő 
népek érdekeit magába olvasztó társadalmak és nemzetek megbékélése igazgassa. 

A XX. század egyik legnagyobb tragédiája éppen az volt, hogy benne a nagyhatalmak gigantomán 
koncepciókat és ideológiákat görgettek maguk előtt, sohasem a kisebbségi etnikumok közösségi életé-
nek elviselhetőbbé tételét szorgalmazták. Am ma sincs a világon elfogadott, csak vitatott kisebbségvé-
delmi rendszer, noha a v ilágtörténelem csalódásai már régen indokolták volna azok megalkotását és 
végrehajtását. 

Mindenki tudja, hogy a szülőföld-történelem sugárzó erejét hirdető mozgalomnak a honismeret 
munkása lévén, többször leírtam e mozgalom nemzeti elkötelezettségét. De keressük a mozgalomnak 
napjainkban a megújulását is. új ideológiáját is: a nemzettudat-erősítő, nemesen magyar és keresztyén 
liberális eszmerendszerét a világháborúk utáni békekötések által megcsonkított nemzetek életében. A 
szerbek, a románok, a szlovákok és az oroszok is igazolják e kérdések megoldásának megvalósíthatat-
lanságát. s érzik sovén tendenciájú berendezkedései sürgető felszámolásának szükségességét. 

Sajnos ma a vidékiesség életszférájában igen tehetségtelen és kellemetlen réteg törekszik előre: 
ennyi tehetségtelen, magát alkalmasnak tartó ember még nem szaladgált a főváros utcáin és a vidék po-
rában. Micsoda alantas ösztönű és szemléletű emberek ordibálnak a sajtóban és a közélet padsoraiban! 
Csak az irigység és a beképzeltség mondja a magáét, s mintha csak a tudósítók és glosszátorok uralnák 
a sajtó rov atait, a telemédiumok képernyőit. 

Ez a sajtó sohasem veszi észre, hogy tulajdonképpen a magyar vidék népe is kisebbségben él. E vi-
dék hátrányos helyzetét igazolja az a tény is, hogy legalább hússzor kevesebb támogatást adnak tudo-
mányos kutatásai számára, mint a fővárosban. Vagy nézzük meg. hogy az akadémikusok széksoraiban 
mennyivel többen töltik be aránytalanul a fővárosiak közül akadémikus címekkel a tudományos felleg-
várak intézményét. Senki sem gondolt arra, hogy a magyar vidék katasztrofálisan leszakadt a fővárostól 
és kulturális elsivatagosodása máris a kezdetét vette. 

Ismeretes, hogy e romboló folyamatnak az volt oka, hogy a diktatúrás Közép- és Kelet-Európában e 
kérdésekről még csak beszélni sem lehetett. Sokat is töprengett a történészek hada: miért nem engednek 
a világhatalmak e kérdésekről is szólni? Sajnálatos, de ők sem vették észre, hogy ezeknek a problémák-
nak az agyonhallgatása jelenti Közép- és Kelet-Európa társadalmainak rákfenéjét. Pedig egyszer jó len-
ne, ha minden pusztulást felmérhetnénk Közép-Európában, megvizsgálnánk e tendenciák között a nem-
zetünk etnikumát pusztító erodációs folyamatot - gőg és arrogancia nélkül. 

(Megjelent a Magyar Nemzet, 1994. szeptember 28-i számának 8. oldalán.) 
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A honismereti mozgalom alapja a jó iskola 
1. Egyszerű és határozott kijelentés olvasható előadásom címeként a meghívóban.1 A címet nem én 

találtam ki, azt az idei akadémia szervezői adták, de természetesen egyetértek vele. Azt sugalmazza 
ugyanis, hogy a nemzeti elkötelezettségű, a humánumot terjesztő, a harmonikus társadalmi együttélést 
biztosító oktatás nagyszerű utánpótlást adhat mozgalmunknak. Mégis támadhat bennünk némi ellenér-
zés e tétellel szemben, mert azt a látszatot keltheti, hogy az iskola a honismereti mozgalomért van. Va-
lójában azonban kölcsönhatásról van szó, ezért nem árt rögtön megfogalmazni és e kijelentés mellé 
odahelyezni a témának egy más hangsúlvú - első hallásra talán merésznek tűnő - variánsát, amely így 
hangzik: a honismeretre alapozva jöhet létre a jó iskola. Talán sikerül az összefüggések tartalmát a kö-
vetkezőkben kifejtenem. 

Három tétel alkotja gondolatmenetem, mondandóm irányát: 
- A megtett történelmi út tanúsítja a honismeret hasznosságát. 
- A honismeret, a honszeretet időszerű a XXI. században. 
- Előnyös, ha a honismeret szerves része az iskolai nevelésnek ma és holnap. 
2. Történelmi visszapillantással kell tehát kezdenünk. Egyrészt az alkalom miatt, hiszen a szervezett 

honismereti mozgalom fél évszázadát értékeljük az akadémia mai napján. Másrészt és főként pedig 
azért, mert a múlt számos hasznosítható üzenettel segítheti a jelent. Halász Péter előadásából kirajzoló-
dott a megtett út. én most az ifjúság, a nevelésügy vonatkozásában emelek ki kezdeményezéseket, sze-
mélyeket. problémákat. S vissza kell nyúlnom a mozgalmunk indulását megelőző évszázadra is. 

Az ifjúság honismereti érdeklődésének gyökerei a felvilágosodás korának diáktársaságaiig, a közös-
ségi önművelés és a gyarapítandó anyanyelvű kultúra igényének megjelenéséig nyúlnak vissza. Kazin-
czy 1789-ben járt a pozsonyi papnevelő intézetben, s önéletrajzában lelkesen írta az önképző társaságba 
tömörült kispapokról: derék ijjakban lángola a'hazai nyelv'szerelme, mellynek virágzása nélkül 
semmi nép nem emelkedhetik culturáraA sajátos, nemzeti kultúra iránti tudatos érdeklődésnek le-
hetünk tehát ekkor már tanúi. A reformkor azután szélesebb körben tudatosítja a honszeretet elemi fon-
tosságát és a személyes felelősséget. Vörösmarty mondja ki Magyarországról szólva:,,Naggyá csak fia-
id szent akaratja tehet ".3 S amikor egy úri hölgyhöz fordul, akkor az anyának fő hivatását a nemzetsze-
retetre való nevelésben látja, hiszen: ,A kisdedeknek néma szája kér, / Hogy adj nekik hazát".4 

Amikor a kiegyezés után kibontakozhatott az önálló magyar művelődéspolitika. Eötvös népiskolai 
tantervében megfogalmazódott az iskola nemzeti és lokális küldetése, vagyis elemi fokon megjelentek 
már a helyismereti elemek. A családból, a szülői házból majd az iskolából kiinduló széttekintés elveze-
tett a település majd a környék földrajzi és természetrajzi megismeréséhez. Emellett módszertani alap-
elvvé tették a gyakorlati és szemléletes tanítást, amely a megismerés kiindulópontjává a közeli, a konk-
rét. a helyi jelenségeket tette. A helytörténet csak később, a XX. század elején vívta ki a maga helyét a 
tanításban, amikor napirendre kerül a helyi események számbavétele, a helyhez fűződő mondák megis-
mertetése. Csak 191 l-ben kerül be a tanítóképző intézetek tantervi utasításába a történelem kapcsán an-
nak igénye, hogy fel kell keresni a történelmi emlékeket, továbbá, hogy „az egyetemes történeti hatások 
figyelemmel kísérésénél nem csekélyebb fontosságú a helyi vonatkozások kiemelése'1.-

A Klebelsberg Kunó minisztersége idején. 1925-ben kiadott elemi népiskolai tanterv hangsúlyosan 
kiemelte, hogy mind a történelem, mind a földrajz „a nemzetnevelés szolgálatában a/f", s a beszéd- és 
értelemgyakorlatok lokális elemeit a korábbinál is erőteljesebben alkalmazták a történelmi érzék és a 
településhez való ragaszkodás érzésének fejlesztése érdekében; vagyis elterjedt a helytörténeti szemlé-
let. „A nép és a múlt szeretete elérendő nevelési célként fogalmazódott meg."6 

Az 1940. évi XX. törvény nyomán, amely a nyolcosztályos népiskola létrehozását rendelte el, új tan-
tervi dokumentumok jelentek meg, s az útmutatás egyértelműen jelzi az elérendő nevelési célt: „köze-

1 Előadásként elhangzott a XXXVIII. Honismereti Akadémián, Kőszegen, 2010. június 29-én. 
2 Kazinczy Ferenc. Pályám emlékezete. Debrecen 2009. 624. old. 
3 Vörösmarty Mihály: Magyarország címere. Hét évszázad magyar versei. Bp. 1966. I. k. 979. old. 
4 Vörösmarty: Az úri hölgyhöz. Uo. 1002. old. 
5 Idézi Balogh Mihály: Honismeret az alsó fokú tantervekben az Eötvös-féle népiskolai törvénytől az 1948-as ál-

lamosításig. Halász Péter (szerk.): Hagyományátadás. Módszertani segédanyag. Bp., 2010. 25. old. 
6 Balogh Mihály i. m. 26. old. 
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lebb hozhatjuk a magyar föld történetét a tanuló érdeklődési köréhez, ha felhívjuk a figyelmét a helyi 
vonatkozásokra. Alig van a magyar földnek olyan része, ahol ezer év alatt valamely történelmi esemény 
le nem zajlott volna. Különösen áldásos az ilyen tanítás ott. ahol történeti emlékekben gazdag földön ál-
lunk. Az épületek, kövek maguktól beszélnek, csak a tanulók szivét kell megnyitnunk befogadásukra. ... 
Ha a tanulóban kifejlesztjük lakóhelyének szeretetét, falujának vag}' városának megbecsülését, az ott 
található irodalmi és művészeti emlékek, valamint népi szokások értékelését, akkor közelebb hozzuk lel-
kéhez a magyar földet is."1 Az idézetből egyértelműen körvonalazódik a helyismeret és a hazafias neve-
lés összefüggése. 

Ez a szemlélet még 1946-ban. Keresztury Dezső minisztersége idején is érvényesült: .yi föld- és 
néprajz leíró honismeretből indul ki. és a világ áttekintése után magasabb szempontokat maga előtt lá-
tó. hazánkat az osztatlan világ részeként bemutató honismerethez tér vissza."* A szűkebb hon. a nemzet 
és a nagyvilág ismeretének ez az átgondolt programja azután az iskolák államosítása, a pártállami dikta-
túra idején megbomlott, s amikor a honismereti mozgalom zászlót bontott, nagyrészt a hivatalos irány-
zattal szemben kellett a folytatás tartalmait és eszközeit megtalálni, alkalmazni. 

Ennek a történelmi útnak - a folyamat erőszakos megszakítása ellenére - megvannak a mához szóló 
tanulságai. Az 1930-as, 40-es években olyan nagyhatású kezdeményezések indultak, amelyek előtörtek 
a nemzeti ügyek legszigorúbb tiltása idején is. Bizonyítani lehet, hogy az 1960 táján mozgalomként 
megjelenő néprajzi-nyelvjárási gyűjtés a negyedszázaddal korábban elhintett magvakból táplálkozott. 
Magam ezt Sárospatak vonatkozásában közvetlenül átélhettem. Amikor 55 évvel ezelőtt egy az ország 
túloldalán meghúzódó bodrogközi községben. Zemplénagárdon a néphagyományok értékeire felfigyel-
tem. Újszászy Kálmán professzor útmutatását követtem; az ő 1936-ban megjelent .,A falu" című köny-
ve szolgált számomra vezérfonalul. Tőle tanultam meg. hogy „a falu közösség s mint közösségnek egy-
aránt táplálói természeti, emberi és transcendens tényezők. Ezeknek a tényezőknek sajátságos együtt-
működése és egymásrahatása formálja a falu életét minden más közösségtől eltérő közösségi formá-
vá."'' Segített munkámban a sárospataki Rákóczi Múzeum akkori igazgatója. Balassa Iván is,10 aki a 
debreceni iskola, Csűry Bálint neveltjeként hozta magával a népi örökség tiszteletét, a feltárás igényét. 
S amikor első dolgozataink sikerrel szerepeltek az országos pályázatokon, megkeresett Morvav Péter 
meg Végh József, hogy tanácsaikkal, gyűjtési útmutatók rendelkezésünkre bocsátásával munkánkat se-
gítsék. Tudjuk, hogy ők mindketten Györffy István köréből indultak." tehát az 1940-es évek táj- és nép-
kutató mozgalmából hozták magukkal tapasztalataikat. 

Hadd illusztráljam mondandómat személyes tapasztalatommal! Pedagógusként jutottam el a honis-
meret területére. Vagyis nem egyéni gyűjtőként kezdtem munkálkodni, hanem tanulóim bevonásával 
végeztem a néprajzi feltáró és közzétevő tevékenységet. Újszászy Kálmán és Végh József12 könyvei 
nyomán ismertem fel, hogy az. iskolában végzett nevelőmunkában, milyen élményszerűen és hatásosan 
használhatók fel a hagyományos népi kultúra még megragadható értékei. Az I950-es évek második fe-
lében a hagyományőrző bodrogközi faluban még megfigyelhetők voltak a népi gazdálkodásban, az ál-
lattartásban, az építkezésben, az életmódban, a társas munkákban, a jeles napokhoz fűződő szokások-
ban az archaikus elemek, elhangzottak az idősebbek ajkáról az ősi hiedelemvilágból táplálkozó babo-
nás történetek, s tanulóim nagy szorgalommal jegyezték le szüleik, nagyszüleik elbeszéléseit. Iskolai 
újságunkban és pályamunkákban rögzítettük ezeket, s a gyerekek észrevétlenül gazdagodtak a megfi-
gyelés. az idősebb nemzedékek iránti megértés, a gyűjtőmunka és a leírás gyakorlása által. Megtanul-
ták, hogy egy folyamat részesei ők. hogy vannak sajátos gyökereik, hogy otthon vannak egy közösség-
ben. Ez a lényeg abból, amit a honismereti tevékenység egy az életbe induló fiatalnak adhat. 

Azután középiskolai katedrára kerülve a kis abaúji és zempléni falvakból származó, a sátoraljaújhe-
lyi Kossuth Gimnáziumban tanuló bejáró és kollégista diákjaim körében folytattam a munkát. S hogy 
mire képes ez a korosztály az megtekinthető abból a 400 oldalas kötetből, amely szakkörünk tízéves 
gyűjtőmunkájának eredményeiből állt össze.13 S bár én itt most a magam tapasztalatait említettem. 

7 Idézi Balogh Mihály i. m. 27. old. 

* Uo. 28. old. 

' Újszászy Kálmáiv. A falu. Útmutatás a magyar falu tanulmányozásához. Sárospatak 1936. 3. old 

"' Vö : Balassa Iván. Néprajzi feladatok a 1 lernád és a Tisza között. Sárospatak I960 

" A programot Györffy Ish'án könyve fogalmazta meg: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Bp. 1939. 
2 Végh József Táj- és népkutatás a középiskolában. Bp. 1942. 

" Kováts Dániel(szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéböl. Sátoraljaújhely 1971. 
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nagyra tudnám tágítani a kört. mert nemzedéktársaim, kollégáim közül nevek tucatjait sorolhatnám fel. 
akik hasonló indíttatással és munkálkodással járultak hozzá a honismereti mozgalom kibontakozásá-
hoz. így Zupkó Béla Mezőkövesden, Kuczy Károly Kalocsán, Kovács József Ráckevén. Bartha László 
és Mádai Gyula Miskolcon. Nagy Géza Karcsán, Tungli Gyula Pápán. Körmendi Géza Tatán, Fehér 
Zoltán Bátyán. Túri Róbert Kisbéren, Vörös Ottó Körmenden, hogy csak néhány nevet említsek e kis 
haza különböző tájairól. 

Miközben egymás kezdeményezéseiből is tanultunk, kezembe kerültek olyanok megnyilatkozásai, 
akik az előttünk járt nemzedék tagjai voltak, s tudós tekintélyként foglalkoztak a néprajz és az iskolai 
nevelés összefüggéseivel. Kari János piarista tanár 1929-ben foglalta írásba a szülőföldismerettel kap-
csolatos nézeteit.14 Kifejtette, hogy miért fontos a lelki megtelepedés valahol, hogy miért sajátos tartal-
mú a több tudományágat magába foglaló honismeret, hogy sajátos módszerei vannak, hogy ezeket az 
átélés, az értékelés, az élmény teszi gazdaggá, hiszen életközösséget tanulmányoz. Sokat tanultam Bá-
lint Sándor15 és Tálasi István16 írásaiból, akik az 1930-as évek viszonyai között ugyan, de gondolatgaz-
dagon foglalkoztak a néprajz és az iskola kérdéskörével. 

Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy most jelent meg és az Akadémia helyszínén is kapható a Honis-
meret folyóirat „Hagyományátadás" című különszáma, amely módszertani segédanyagként szolgál, s 
tartalmazza az általam említett szerzők írásait is. 

A megtett út bőven kínál tehát tapasztalatokat, tanulságokat. 

3. Át kell most már térnünk a második tételre, a jelenre, s szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy 
a közvéleményben - valljuk be - nem él egységes válasz a kérdésre, hogy vajon a XXI. század viszo-
nyai között is nélkülözhetetlen-e a honismeret és a honszeretet ifjúságunk számára. A globalizáció 
gyors ütemű terjedése idején, az egységesülő Európa igényeit figyelve sokan gondolják úgy: azt kell 
keresni, ami közös, ami összeköt más kultúrákkal. Kétségtelen, hogy számolnunk kell az új folyama-
tokkal. mégis úgy vélem, hamis próféták azok. akik a nemzeti identitás gyors eltűnését jósolják. Hiszen 
az integrációval, az egységesüléssel egyidejűleg jól megfigyelhető az ellenkező tendencia is. a 
differenciációé, (gondoljunk Jugoszlávia, a Szovjetunió, Csehszlovákia felbomlásra, vagy akár Belgi-
um jelenlegi belső feszültségére). Úgy látom, mintha embervoltunk egyik alapsajátossága lenne az 
együttélésen alapuló, körülhatárolható közösségekhez - a családhoz, felekezethez, nemzethez, nyelv-
közösséghez - való tartozás igénye. 

Az 1960-as évek közepén Angliában járv a meglepett egy cambridge-i professzor kijelentése, aki azt 
mondta: „Ha választanom kell hazám és a barátaim között, remélem lesz erőm, az utóbbiak mellett dön-
teni." Magam Kölcsey intelmén nevelkedtem, aki négy szócskában foglalta össze tanítását: haza 
minden előtt!", ezért megdöbbentem kissé. Az angol professzor arra gondolt, hogy a nemzet nevében 
oly sok véres eseményt robbantott ki a XX. század, hogy az szertefoszlatta a fogalom nemes tartalmát. 
Az utóbbi évtizedek mintha tovább erősítették volna ezt a gondolkodást, pedig az helytelen alternatívá-
ra épül. Nagy baj van ugyanis, ha szembekerül egymással a baráti (embertársi) és a túlburjánzó nemzeti 
(sovinisztává fajuló) érzelem, mint nem is olyan régen a szerbek, horvátok, bosnyákok között a balkáni 
háborúskodások idején. 

A mi hazafogalmunk azonban nem kizáró, hanem integráló. Hadd idézzem ennek alátámasztására a 
magyar reformkor egyik legnagyobb gondolkodóját. Eötvös Józsefet, aki kifejtette: .A haza nem azon 
darab föld, amelyen születtünk. Nem a hegylánc, melynek kékellő csúcsira a gyermek vág)'ódva felte-
kint. Hasonló vidéket találunk a föld más részeiben is, a szív azért mégsem érzi magát otthonosabbnak 
rajtuk. A haza több! Azon hely, melyen magunkat szabadoknak érezhetjük. Melynek története dicsősé-
günk, virágzása boldogságunk, jövője reményünk! A honszeretet soha szolgák erénye nem vala. Csak a 
szabadságban verheti gyökereit, s csak véle együtt terjed a polgárok szivében. A honszeretet nem a sza-
márnak vonzalma istállójához, hanem az embernek ragaszkodása azon helyhez, ahol magát boldognak, 
azaz szabadnak érezheti,"17 Ebben a szellemben kell hazát adnunk fiainknak, az iskolában pedig a sza-
bad polgár otthonérzetével kell tanítványainkat megajándékoznunk. 

14 Kar! János. A honismertetésröl. Hagyományátadás. Bp. 2010. 42—48. old. 
15 Bálint Sándor Néprajz és iskola. Szeged 1934. 
16 Tálasi István: Néprajz és középiskola. Hódmezővásárhely 1938. 
17 Eötvös József: A zsidók emancipációja. Budapesti Szemle 1840. II. k. 110-156. old. 
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Sokan megállapították már. hogy az iskolára az idők során egyre több feladat hárult. Kezdetben azt 
vállalta, amit a szülői ház nem adhatott meg: az írás és az olvasás tanítását. A felnőtt társadalomba való 
belenövekedésre nagyobbrészt a család, az atyafiság, a falusi vagy városi közösség készített fel. Az ott-
honi munkamegosztásban fokozatosan tanulta el a gyermek a háztartásban, a ház körül, a növényter-
mesztésben. az állattenyésztésben szükséges ismereteket és munkafogásokat, sajátította el a társadalmi 
szokásrendet, a beszédmódot, a népköltészeti-népművészeti hagyományt. Később az egyre differenci-
áltabb ismeretanyagot, a specializálódó társadalom igényét ez a belső kör egyre kevésbé tudta már ki-
elégíteni: a szervezett iskolai oktatás vállalt át egyre több elemet a hagyományátadásból. Ennek vannak 
kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt. Mert az iskola ugyan a tudás hatalmas tárházához nyit kaput, 
de többnyire megfeledkezik arról az érzelmi többletről, amit a közösségi hatások nyújtottak a felnőttek 
világába belenövő ifjú emberek számára. Az életismeretet túlnyomórészt nem a személyes részvétel 
közv etlenségével veszi birtokba a tanuló, hanem elvont tananyag formájában: tehát nem a jelenséggel, 
hanem annak reprodukciójával találkozik. Az iskola, a pedagógus ennek felismerése nyomán igyekszik 
szemléltetéssel és munkáltatással élményszerüvé tenni tantárgyát, közelebb vinni a jelenségekhez, a 
személyes tapasztalathoz, tanítványait. 

Amikor egyre nagyobb mértékben az iskolára hárul az embertárs, a haza. a kulturális örökség, a ter-
mészeti környezet megbecsülésének elmély ítése, akkor ebben az összetett nevelési feladatban a honis-
meret jó eséllyel vállalhat szerepet a harmonikus személyiség formálásának folyamatában. A honszere-
tettel felvértezett ifjútól ugyanis elvárható a közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos magatar-
tás. s a honismeret ehhez segíti hozzá az egyént, a korosztályt. Aki a maga szülőföldjét vagy választott 
pátriáját megismeri és magáénak tekinti, az várhatóan az otthonérzet biztonságával rendelkező, cselek-
vőképes személyiséggé növekszik, olyan emberré, aki a maga környezetéért vágyik is. tud is munkál-
kodni. Aki nem valamiféle elvont humánus eszme jegyében segít bajbajutott társán, hanem az együtt-
élés gyakorlati törvény szerűségeiből leszűrt tapasztalat vezérli. Az igy kialakult honszeretet segít a ma-
gunk örökölt és szerzett értékein alapuló öntudat kialakításában, vagyis a személyiség lelki egyensúlyá-
ban. ugyanakkor szilárd alapot ad a társadalmi együttműködéshez, amely a közös kulturális örökségre, 
a közös feladatokra és a szolidaritásra épül. 

Nem véletlen, hogy a nemzeti önismeret igénye, az identitás megerősítésének szándéka olyan törté-
nelmi időszakokban került előtérbe, amikor válságos idők kényszere szorongatott. A reformkorban a 
Habsburg-birodalom nyomása, a XX. században pedig előbb a trianoni trauma, majd az internacionalis-
ta diktatúra adott ösztönzést a nemzeti önépítés eszközeinek kereséséhez. Meggyőződésem, hogy a mai 
- gyakran értékválsággal küszködő, talajtalan. a virtuális vagy ezoterikus „valóságba" menekülő, a 
technika és a média reklámvilága által elbűvölt XXI. századi fiataloknak szükségük van a helyhez kö-
tődő. a közösségi hagyományból fakadó örökség ismeretére, átélésére. Fimellett ma is nemzetfenntartó 
erő lehet a népi-nemzeti kultúra ápolása. Ebből következően az iskolának vállalnia kell a honismeret tu-
dás- és élménykincsének közvetítését, a belőle kiv irágzó honszeretet táplálását. 

3. A honismeret fogalmát ebben a körben nem kell tisztáznunk. Marjanucz László szegedi kollégánk 
tömör megfogalmazását idézem: .,Felfogásunk szerint a honismeret egy adott hely, illetve közösség 
múltjával és jelenével f oglalkozó tudományág, mely a közvetlen környezetet egészéhen, minden vonat-
kozásában (komplexitásában) vizsgálja."'" Beleértjük tehát a helytörténetet, a szociográfiát, a népraj-
zot. a természeti és az épített környezet ismeretét, az irodalmi hagyományt, a jeles szülöttek számbavé-
telét. A honismeret azonban nemcsak tematikájában komplex, hanem alkalmazott munkaformáiban, 
módszereiben is. s művelésében ezért további nagy lehetőségek rejtőznek. Könnyebb mind az érdeklő-
dés felkeltése, mind pedig a résztvevők aktivizálása; azt mondhatom tehát, hogy bevonása nagymérték-
ben gazdagíthatja az iskola hatásrendszerét, ezért helye van benne a közoktatás minden szintjén. 

I lárom felől is közelíthetünk az indokokhoz. A leglényegesebb az talán, hogy a honismeretet tartal-
ma és eszközrendszere alkalmassá teszi arra. hogy az iskolák nevelési programjukba beillesszék. Jól 
variálható, ami azt jelenti, hogy alkalmazható bizonyos szakaszban önálló tantárgyként (mint például a 
hon- és népismeret modul az 5. vagy 6. évfolyamon), de bevezethető úgy is. hogy ismeretköreit szét-
osztjuk a hagyományos tantárgyi keretek között. Emellett - természetesen - vonzó alternatívát nyújt a 
tanórán vagy akár az iskolán kívüli (szakköri, tábori, erdei iskolai) foglalkozások számára. Előnye to-
vábbá. hogy a hagyományos nevelőiskola koncepciójához éppúgy csatlakoztatható, mint a most terjedő 
kompetenciaalapú oktatási modellhez. Hiszen tartalma a történelmi stúdiumokban, az anyanyelvi neve-
lésben, a természetismeretben, a földrajzban, a biológiában, a vizuális nevelésben, az ének-zenében, a 

Marjanucz László: A honismereti oktatás helye a tanárképzésben Hagyományátadás. Bp. 2010. 118. old. 
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testnevelésben, a társadalomismeretben, a technikában, a kézműves foglalkozásokban kitűnően fel-
használható mind az alsó-, mind a középfokon a kisiskolás társas gyermekjátékaitól az érettségiző diák 
pályamüvéig. 

Az Európai Unió által az utóbbi évtizedben kidolgozott és ajánlott általános, tehát a tantárgyi rend-
szertől független, kereszttantervi kompetenciák ugyancsak természetes módon kapcsolhatók a honis-
mereti neveléssel. Az egész életen át tartó tanulás alapkészségeinek rendszerében kialakították a min-
denki által elsajátítandó, a későbbi tanulás sikerének alapját képező kulcskompetenciákra vonatkozó ja-
vaslatot, amelyeknek döntő szerepük van a személyiség kiteljesítésében (kulturális tőke), az aktív ál-
lampolgári szerepvállalásban (társadalmi tőke), illetve a foglalkoztathatóságban (emberi töke), ezért 
ezeket a kötelező oktatás, illetve képzés időszakában kell elsajátítani. A kulcskompetenciák nyolc terü-
lete közül valamennyi kínál több-kevesebb lehetőséget a honismeret-helytörténet bekapcsolására. Az 
anyanyelvi kommunikáció referenciakeretébe például számos olyan ismeret, készség, attitűd illeszke-
dik, amely a honismereti tematikával összefügg; például a szókincs gyarapítása, a kommunikáció típu-
saiban és eszközeiben való jártasság növelése. Kiemelten eredményesek lehetünk a nyelv és a kommu-
nikációs formák időhöz, földrajzi, társadalmi és kommunikációs környezethez való kötöttségének és 
változatosságának felismertetésében, vagy például a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás atti-
tűdjének fejlesztésében. A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak használa-
tára való képességet jelenti, s a honismereti feltáró tevékenységben ezt sikeresen gyakorolni lehet. A ta-
nulás tanulása referenciatartományának elemei a honismeretben kiválóan érvényesülnek, hiszen ter-
mészetes módon alkalmazhatók, fejleszthetők azok a képességek, amelyek az önállóan és csoportban 
történő sikeres ismeretszerzéshez szükségesek. Tapasztalataink szerint a honismereti-helytörténeti té-
mákkal való foglalkozás motivációit nem nehéz kialakítani, s ezek más területre is átvihetők, megerősí-
tik a siker elérésére való képességbe vetett hitet. Előny, ha az ifjú emberek az életet gazdagító tevékeny-
ségként fogják fel a kutatómunkájuk során végzett tanulást, miközben erősödik alkalmazkodóképessé-
gük. rugalmasságuk. A személyközi és állampolgári kompetenciák kialakulásában, gyarapításában el-
sőrendű szerepet kaphat a honismeret. Ebbe a referenciakeretbe tartozik a másik ember vagy embercso-
port iránti érdeklődés és tisztelet, az előítéletek leküzdése, de ehhez kapcsolódik a szülőföldhöz, a lakó-
helyhez, a hazához való tartozás érzése, továbbá a közéleti szerepvállalás iránti érdeklődés, valamint a 
különböző vallási és etnikai csoportok értékrendjei közötti különbségek tiszteletben tartása. A kulturá-
lis kompetencia a gondolatok, érzések, művészi élmények kreatív befogadásának és kifejezésének fon-
tosságátjelenti, ebben a honismeret igen-igen nagy lehetőséget ígér. Hiszen az emberiség alkotásainak 
megismerése, a lokális, a nemzeti és az európai kulturális örökség átélése a honismeret alapfeladata. El-
érhető általa a kulturális kifejezés sokfélesége iránti nyitottság, valamint a különbözőség tiszteletével 
párosuló erős identitástudat.19 

A friss európai törekvésekről összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy azok is megfelelő lehetősé-
geket nyitnak a honismeretnek az iskolai és iskolán kívüli jelenlétéhez. Aki megismeri szülőföldje, la-
kóhelye népének küzdelmes életét, az megtanulja, miképp kell alkalmazkodni a megváltozott viszo-
nyokhoz. hogyan fejlesztheti a pozitív önérvényesítés képességét teljesítményre való törekvéssel, mifé-
le nyitottsággal kell figyelnie a belső és a külső világra, milyen magatartásra van szüksége a másokkal 
való együttműködéshez. Meggyőződhet arról, hogy érzelmi kiegyensúlyozottság tesz képessé bennün-
ket úrrá lenni a megterhelő, feszült helyzeteken, s hogy önismerettel vállalhatunk felelősséget tettein-
kért. bontakoztathatjuk ki képességeinket. Vagyis a tanulói személyiségfejlődés szempontjából a honis-
meret - tartalmi és eszközbeli komplexitása által - sok előnnyel kecsegtet. 

Azt sem feledhetjük, hogy a pedagógus, a nevelő szemszögéből nézve hasonlóképpen gazdag a le-
hetőségek skálája. Tudjuk gyakorlati tapasztalatból, hogy a pedagógus minden társadalmi közegben -
akár a tanterv előírásaitól függetlenül, tankönyvek hiányában is - átadhatja tanítványainak azokat a tar-
talmakat. amelyeket az adott hely értékeiből átörökítendőnek ítél. Megtaníthatja a szülőföld népdalait, 
játékait, szokáselemeit az óvodások, kisiskolások ének-zene vagy testnevelés foglalkozásain; beviheti 
óráira a helyi kötődésű költök, írók. művészek alkotásait: elviheti diákjait a közeli emlékhelyre (emlék-
műhöz, emléktáblához) vagy közgyűjteménybe (könyvtárba, múzeumba, kiállításra). Elolvastathatja 
települése nagy szülötteinek írásait, a róluk szóló irodalmat; gyűjtőmunkát végeztethet a gyerekekkel 
családjuk, szomszédságuk körében a történelmi események (II. világháború, 56-os forradalom) emlé-
keiből, s így a fiatalok élményszerűen - testközelben - jutnak ismeretekhez. Színesítheti az egyetemes 

''' Kitértem erre a kérdéskörre az esztergomi pedagógiai tanácskozáson tartott előadásomban: Gondolatok a hon-
ismeret iskolai alkalmazásának lehetőségeiről. Honismeret, 2009. I. sz. 24-29. old. 
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vagy magyar történelem eseményeinek és szereplőinek bemutatását helyi adalékokkal: alakíthatja a ta-
nulók ízlését a díszítőművészet, az. épített vagy természetes környezet helyben elérhető alkotásainak 
elemzésével. Napközis foglalkozáson, erdei iskolában kipróbáltathatja a népi kismesterségek valame-
lyikét: pályamunkákat készíttethet az érdeklődőkkel a lakóhely jellemzőiről; felfoghatóbbá teheti a 
nemzedékek egymást váltó sorának az életformában, a szokás- és hitvilágban bekövetkező változásait a 
közvetlen környezet példáján. Tudnunk kell. hogy a honismereti oktatás elterjedése és sikere nagyrészt 
a pedagógusokon múlik. A pedagógusok megnyerésének pedig többféle útja-módja van. Akkor foglal-
kozik szívesen és eredményesen a helyi értékek közvetítésével, ha meggyőződik azok nevelőértékéről, 
s ha legfontosabb feltételeket biztosítják számára. Vagyis: rendelkezik a helyismereti oktatáshoz meg-
felelő ismeretekkel és metodikával, be tudja illeszteni nevelési programjába a helyismereti témakörö-
ket. és hozzá tud jutni a szükséges taneszközökhöz. 

Ezeknek a feltételeknek az együttes megléte több forrásból ered. Ahhoz például, hogy nevelési 
programjában helyet kapjon a helyismeret, a kerettanterv megfelelő kínálata, sugalmazása a legerősebb 
hatóerő, de sokat jelent az iskola nevelési programja, légköre, értékválasztása, valamint a társadalmi 
igény is. Érdekes módon most éppen az úgynevezett globalizáeió jelensége értékeli fel a nemzeti, a re-
gionális és a helyi értékeket. Egyre általánosabb a meggyőződés, hogy a gazdaságban a multinacionális 
cégek mellett megmaradáshoz kell hozzásegíteni a szerényebb hazai vállalkozásokat, a kultúrában pe-
dig a kisebb népcsoportok azonosságtudatának erősítésével kell gazdagítani a közös európai műveltsé-
get. A környezetvédelemre helyezett erőteljesebb nyomaték ugyancsak kedvez a lakóhelyi mikrovilág 
megismerésének, gondozásának. Ezt a gondolkodásmódot vehetjük alapnak a honismereti (helytörté-
neti. lakóhely-ismereti) nevelés kiterjesztéséhez. 

5. Nagyon sokan tekintünk most bizalom teli várakozással az új kormány oktatási politikája elé. Egy 
nemzeti programnak alapv ető eleme a sajátos kulturális értékek feltárása, megismerése, ápolása: joggal 
remélhetjük tehát, hogy a honismeret egyre inkább szerves része lesz az iskolai nevelésnek. Pokorni 
Zoltán épp tíz évvel ezelőtt - szövetségünk egyik tanácskozásán - mutatott rá erre. Idézem öt: „Sokféle 
módon szervezheti az iskola a honismereti nevelés feladatait. Tantervek tanórák részeként, a közisme-
reti tárgyak kibővítésével, a helytörténeti adalékok településhez kötődő információival. A lényeg, hogy 
élményszerűbbé, átélhetőbbé tegyék a tanultakat. Teheti ezt az iskola önálló honismereti tantárgy vagy 
óra keretében. Ez ma az iskolai közösségnek a fenntartóval egyetértésben a pedagógiai program része-
ként elfogadott döntésén múlik. Teheti továbbá nemcsak kötelező óratervi keretekben, hanem a tanren-
den kívüli iskolai elfoglaltságok körében is: honismereti szakkörben, helytörténeti sétán, kiránduláson, 
iskolatörténeti gyűjtemény létrehozása során a levéltár, a múzeum, a könyvtár lehetőségeinek megisme-
résével. a tárgyi emlékek eszközök gyűjtése közben."20 O is hangsúlyozta a nevelési értékek megvalósu-
lásának elsődleges voltát, az átélhető, élményszerű ismeretek szerzésének fontosságát. 

A honismereti nevelés sikerét a magyar honismereti mozgalom a maga sok évtizedes tapasztalatai-
val segíteni tudja, s ez alapvető érdeke is. Hiszen valóban: a honismereti mozgalom alapja a jó iskola. 
Ahhoz azonban, hogy sok jó iskolánk, eredményes honismereti nevelésünk legyen, ahhoz erős mozga-
lomra van szükség. Nem csupán az érdekérvényesítés ereje miatt, hanem elsősorban azén. mert moz-
galmunk tárhatja föl azokat a helyi értékeket, amelyeket közvetítésre az iskolának átad. terjesztheti el a 
legkiválóbbak példáját. A honismereti akadémiák minden programjában. így most a kőszegiben is több 
előadás, korreferátum szól néhány kezdeményezésről, évek óta folytatott igen eredményes munkálko-
dásról. Ezeknek a hatása az iskolai honismereti nevelésben is hasznosul. 

Bizonyára mindnyájan egyetértünk abban, hogy kiegyensúlyozott személyiség és harmonikus társa-
dalom csak a szervesen továbbélő hagyomány birtokában létezhet. Ha elősegítjük, hogy az ifjú nemze-
dék birtokba vehesse elődei becses örökségét, akkor öntudatot ébresztünk benne, s olyan erőforrással 
ajándékozzuk meg. amely nehéz történelmi időkben is helytállásra teszi képessé. Igen, ahogy Illyés 
Gyula írta: szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszor.2í Segítenünk, támogatnunk kell tehát az if-
júságot és az iskolát. Öntözzük, tápláljuk a gyökérzetet, hogy a szélviharokkal dacolva növekedhessen, 
virágba borulhasson, termést hozhasson a fa! És bár mozgalmunk már 50 éves. tehát érett férfikorába 
lépett, van még munkánk - és nem is kevés! 

Kováts Dániel 

2" Pokorni Zoltán. „A honi történet tudása nélkül nincs honszeretet". Hagyományátadás. Bp. 2010. 16. old. 
1 Bíró László püspök Illyés Gyula jeligeszerü mondására építette 2001-ben a csíksomlyói búcsún mondott 

szentbeszédét. 
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