
az egység, ott is egyik ember így látta, másik úgy látta. Összességében történelmi jelenősége 
volt, annak a makói pártalakításnak! A makóiaknak külön tisztelet jár érte, amiért ennek a 
lehetőségét megteremtették. Betiltották a gyűlést, de szereztek egy ócska bárkát, sikerült a 
csendőrök éberségét kijátszani és ot t a Maroson fel-alá hajókázva mondtuk ki a párt 
megalakítását. 

• A parasztpártiak közül kivel került leghamarabb baráti kapcsolatba f 
Én Kovács Imrével sokkal többet találkoztam 1945 előtt, mint Erdei Ferivel és egészen 

közeli barátságban voltam vele. Amikor felkerültem ide Pestre, a parasztpárt központ jába, 
akkor hamarosan szembekerültem Kovács Imrével és egyre inkább megkedveltem Erdei 
Ferit. Imre jobbrafordulásában nagy szerepe volt a hiúságának. 1944. év őszén hazakerültem 
a katonaságtól, Kisújszálláson rendőrkapi tány lettem. Decemberben bejött hozzám Kovács 
Imre és mondta, valami alkalmi teherautóval megy Debrecenbe. Eléggé kopot t ruhában meg 
miben volt akkor. Az t mondta: Laci, azt hiszem, miniszteri kocsival jövök vissza. Visszafelé 
újra bejött hozzám, nagyon el volt kenődve, csak annyit mondot t , Erdei már miniszter, 
nekem meg azt mondták , várjak. N e m tudom, mit képzelnek ezek. Már ekkor sértődöttség 
érzett belőle. Különösen azt nem bírta elviselni, hogy Erdei előbb lett miniszter, mint ő. 

• Volt-e a parasztpárt megszületésénél kapcsolatuk munkásmozgalmi személyiségekkel? 
A Szabad Szó szerkesztőségében a külpolitikai rovatot hosszú időn keresztül Fehér Laios 

csinálta. Mód Aldár is járt oda, Doná th Ferenc is egyszer-máskor, még Kállai Gyula is néha, 
de szervezett kapcsolatuk nem volt. 

• Hogyan ítéli meg Erdei Ferenc személyiségét ? 
Minden pártnak megvoltak a szellemi nagyságai, de a parasztpártban talán több volt, mint 

a többi pártban. Ezek sokat is segítettek, de ugyanakkor sok zűrt is okoztak. Voltak, akik 
nehezen tudták elképzelni, hogy a parasztok közt is lehetnek épeszű emberek, akik 
ugyanúgy át tudják tekinteni az egész világ dolgát. Emiatt aztán voltak sértődések is. Én a 
legszélesebb látókörű embernek Erdei Ferencet tar tot tam. De Erdei Ferencnek volt egy 
nagyon érdekes helyzete. A poli t ikusok azt mondták , Erdei inkább tudós, nem ismerték el 
teljes egészében politikusnak. A tudósok azt mondták , Erdei inkább politikus, mint tudós . 
Ö k sem ismerték el egészen az övékének. A parasztok megint úgy voltak vele, hát igen, 
tulajdonképpen paraszt ez az Erdei, de mégis dok tor . Kilencven százalékig mindenüt t 
vállalták, de száz százalékig tulajdonképpen nem. 

Ö egyébként nem tartotta magát szellemi nagyságnak, sohasem dicsekedett azzal, hogy 
miféle tudományos műveket készít. Inkább olyannalszeretet t dicsekedni, főztem egy olyan 
birkapaprikást . . . , meg felkapáltam a kertet. 

Feri mindenben azonnal állást foglalt. O lykor talán mellé is fogott , de aki mosogat, tányért 
is szokott eltörni. 

• Meghatározó volt-e az Ön számára, hogy részt vett a parasztpárt 1939. évi megalapítá-
sában ? 

Rendkívül nagy lelkesedéssel vettem ezen részt. Fel is szólaltam. Megtámadtam azokat , 
akik ellene voltak, de a jelentőségét ott akkor csak egyedül Erdei Feri ismerte fel. ö ismerte 
fel: akkor lesz a parasztpártnak komoly jelentősége, amikor az események teljesen 
kialakulnak. És neki lett igaza, mert a felszabadulás előtt a parasztpárt nem sokat tudo t t 
tenni. Nálunk sokkal nagyobb erők sem voltak képesek feltartóztatni a fasizmus szennyes 
áradatát. Ha vissza lehetne az eseményeket forgatni, megint elmennék Makóra, pedig ez 
akkor nem volt teljesen veszélytelen. Én gyáva ember sosem voltam, de vértanú sem akartam 
lenni. 

Nemzettudat és tanítóképzés 
Deregán Gábor beszélgetései Zsámbékon 

91988 szeptemberétől önálló tárgyként oktatják a honismeretet a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. 
Az iránta érdeklődő másodéves hallgatók választható, kiegészítő szakként, úgynevezett szakkollégium-
ként felvehetik stúdiumaik sorába. Elvégzését a tervek szerint a főiskola a diplomájukban külön is 
feltünteti. Ez a hír kínálta az alkalmat zsámbéki beszélgetéseimhez, a romjaiban is fenséges XIII. 
századi székesegyház szomszédságában, az ugyancsak évszázados egykori Castellum Sambek-ben, a 
mai képzőben. 
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Dr. Tóth Albert főigazgatóval először a hazaszeretet, a nemzettudat fogalmairól váltottunk 
gondolatokat, s ama bizonyos kötődésről a szülőhelyhez. A házhoz és a hazához. Egy faluhoz, egy 
városhoz. Egy fához. Netán egy romtemplomhoz... 

Nehéz az érzéseket szavakba önteni. Nyolcvanhétben emlékeztünk meg a zsámbéki 
tanítóképzés újrakezdésének a tizedik évfordulójáról. Újrakezdést említek, e falak között 
ugyanis az 1930-as, 1940-es években már képeztek tanítókat. Csaknem kilencszázán 
szereztek itt oklevelet 1929 és 1948 között . Az ünnepségekre természetesen minden egykori 
diákot meghívtunk, már akiknek ismertük a címét. E „régiek" közül vagy háromszázan 
eljöttek, a legfiatalabb is közel járt a hatvanhoz. Hetven, nyolcvan éves prepák járták végig a 
folyosókat, a termeket, maguknak, egymásnak idézték az emlékeiket. Megható volt látni a 
szeretetet, amely valósággal sugárzott belőlük egykori iskolájuk iránt. Látszott, ezek az 
emberek valamilyen t i tokb i r tokában vannak. Akkor azt mondtam a kollégáimnak: ha mi is 
el tudnánk érni mai diákjainkkal, hogy harminc, negyven év múlva úgy gondoljanak vissza a 
főiskolára, hogy itt embert faragtak belőlük, vagy legalábis valamilyen irányban formálták a 
személyiségüket, akkor többet tet tünk, mint jó szakembereket képeztünk. 

• Hányan jöttek el az utóbbi tíz évben végzettek közül f 
Az arányokat tekintve sajnos kevesebben, mint a régiek. Ezért ismétlem újra és újra, arra 

kell törekednünk: tanítványaink büszkék lehessenek arra, hogy a zsámbéki főiskolán 
végeztek. Ehhez a többi közöt t ápolnunk kell a hagyományainkat és újakat kell teremtenünk. 
Ú j szakkollégiumainkkal - szeptemberben a családvédelmi kiegészítő szakot is meghirdettük 
- úgy vélem, ezt a célt is szolgáljuk. Azok a fiatalok ugyanis, akik ezeket a diszciplínákat 
választják, diplomájuk megszerzése után nemcsak a kisgyermekek, hanem a szülők, a falu 
tanítói is lehetnek. Az adott településen betölthetik - és be is kell töltsék - azt a szerepet, amit 
valaha a néptanítók betöltöttek. Szeretnénk minden hallgatónkat felkészíteni erre a szerepre, 
s ezek a szakkollégiumok jellegüknél fogva talán megkönnyít ik a cél elérését. 

• A hagyományteremtés igényéről is szólt, főigazgató úr. Nyilván Ön pontosan tudja, Zsámbékot egy 
ideje egy meglehetősen széles közvélemény a honismereti mozgalom jelentős fellegváraként tartja 
számon... 

Igen tudom, s ez a legnagyobb örömünkre szolgál. Sajátos módon ezen a történelmi 
településen eresztett gyökeret a honismereti tanítóképzés, s lehetne gondolkozni azon, hogy 
a környezetnek ebben milyen szerepe volt. Én elsőrendű jelentőséget egy szerencsés 
véletlennek tulajdonítok, s ez pedig az, hogy az intézet tanárai közöt t említhetjük a Kovács 
házaspárt. Kovács József és felesége azon ritka pedagógusok közé tartoznak, akik az életüket 
tették fel az embernevelésre, a haza megismertetésére és megszerettetésére, akik számára a 
hivatásuk egy a legnemesebb értelemben vett hobbijukkal. Tény, hogy a honismereti 
szakkollégium meghirdetésének komoly előzményei vannak. Immáron három nyáron 
tíz-tíz napig a mi foiskolánk adott ot thont az országos honismereti szakkörvezető-képző 
tábornak, s megszervezésük a Kovács házaspár nevéhez fűződik . Hazánk legkülönbözőbb 
részeiből nyaranta száz tanító- és óvónőjelölt jött el ide, hogy megszerezze a szakkörvezetés-
hez nélkülözhetetlen ismereteket. A múlt nyáron első alkalommal kapcsolódtak be a 
munkába a tanárképző főiskolák hallgatói. Mindig jóval több fiatal jelentkezett, mint 
amennyit fogadni tudtunk, s talán ebben a rendkívüli érdeklődésben lehetett szerepe a 
történelmi helynek. A programban természetesen mindig fő helyet kapott a zsámbéki 
műemlékek és ásatások megtekintése. A haza egy szeletének múlt ja és jelene, a történelem itt 
valóban karnyújtásnyira van tőlünk. 

• A történelem... Ma Magyarországon, a tanítóképző főiskolákon nem tantárgy a történelem. Mi 
erről a véleménye ? 

Önálló tárgyként a történelmet valóban nem tanítjuk, szemben például a régi középfokú 
tanítóképzőkkel, ahol az egyik legfontosabb helyet foglalta el. De hát - néhány éve még azon 
is vita folyt, hogy érettségizzenek-e a diákok ebből a tárgyból. Őszinte örömmel mondha-
tom, hogy hallgatóink kifejezetten igénylik a történelem tanítását, s természetesen mi ezzel 
teljes mértékig azonosulunk. Valami azért már van. Újabban Magyarország újkori történetét 
oktat juk, a marxista tantárgyak keretén belül. A tudományos szocializmus tárgy után kerül 
sorra és szeretik a hallgatók. Az előadások 1918-tól gyakorlatilag napjainkig tárgyalják 
hazánk történetét, de ez még édeskevés. Egyetértünk hallgatóinkkal, hogy vissza kellene 
menjünk évszázadokra históriánkban. Újabban a Művelődési Minisztérium úgynevezett 
tantárgyi irányelveinek a keretjellege kap hangsúlyt, így van esély arra, hogy a főiskolai 
tanács natározza meg a kü lönböző tantárgyak óraszámát, s maga döntsön a történelem mint 
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önálló tárgy oktatása mellett. Ezzel a hallgatókra nem jutna nagyobb teher, más tantárgyak-
ban ugyanis találhatók olyan anyagrészek, amelyeket bátran el lehet hagyni. 

• Pillanatnyilag tehát a diákok középiskolából hozott ismereteire kénytelenek támaszkodni. Milyen 
felkészültséggel bocsátja útra őket a gimnázium f 

Azt nem mondanám, hogy minden hozzánk jelentkező diák történelemtudása gyenge; 
inkább úgy jellemezném a helyzetet, hogy a reprodukálható tudás differenciált, attól 
függően, nogy ki melyik középiskolában végzett. A gimnazisták általában jobban felkészül-
tek, a szakközépiskolások kevésbé. De a gimnáziumok közöt t is nagy a különbség. A több 
évtizedes, évszázados múltú, nagy hagyományú gimnáziumokban szélesebb körú, mélyebb 
tudás birtokába jutnak a gyerekek, s nemcsak történelemből, hanem irodalomból is. 
H o z z á n k hosszú ideig csak Pest megyei diákok jelentkezhettek, két éve azonban megszűnt a 
körzethatár , így ú jabb tapasztalataink országos érvényűek. Hadd ismételjem meg: ezek a 
tapasztalataink a reprodukálható, a lexikális tudásra vonatkoznak. Harmadik éve ugyanis 
egy felvételi kísérletet folytatunk, amellyel módunk van azt vizsgálni, hogy a diákok 
képesek-e ismereteiket produktív, alkotó módon alkalmazni. A nozzánk jelentkezők 
megtehetik, hogy a vizsgán a külön magyar és a külön történelem tétel helyett egy 
úgynevezett komplex tételt választanak, s a kapott vagy szabadon választott irodalmi művet 
egy adott korszakban kell elhelyezniük. Segítségül a különböző korszakokra jellemző 
zeneművek, képzőművészeti alkotások is rendelkezésre állnak; tehát a hallgatóknak a 
különböző tanórákon szerzett ismereteiket kell egybevetniük, mintegy szintetizálniuk. És 
itt van az igazi nagy gond, amit mutat az is, hogy rendkívül kevesen valasztják a felvételinek 
ezt a módját. Hiányzik a diákokból a komplex szemlélet, a komplex látás képessége. 
Tanórákban, tételekben gondolkodnak. Mint a fehér holló, olyan ritka a jó felelet, ami jó 
viszont, az - ragyogó. 

• Említette, hogy megszűnt a körzethatár. Az, hogy Zsámbékra immár az ország bármely 
középiskolájából lehet jelentkezni, színvonalemelkedéssel is jár ? 

Lényeges színvonalemelkedéssel sajnos nem. A hozzánk pályázók általános tudásszintje 
ma sem túlságosan magas, a tanítói pályára ma nem a legjobban felkészült fiatalok 
készülődnek. Változás csak a tanítói pálya presztízsének növelésétől várható. Mindebből 
azonban nem törvényszerűen következik az, nogy akkor most már „rossz" tanítók kerülnek 
ki az iskolákba. A zsámbéki főiskolán eltöltött három év óriási lehetőségeket kínál, s mi elég 
jó feltételek közöt t mindent megteszünk - lásd honismereti szakkollégium - , hogy „jó" 
tanítókat neveljünk. Ezt a célt szolgálja egy másik felvételi „kísérletünk", amelyre három éve 
kaptunk engedélyt a Művelődési Minisztériumtól. Vizsgáljuk a pályázók alkalmasságát a 
tanítói pályára. 

• Lám, nincs új a nap alatt. A kitűnő tanítókat nevelő, és az ötvenes évek végén megszüntetett 
középfokú képzőkben eleve alkalmassági vizsgákkal kezdődtek a felvételik... 

A számunkra engedélyezett kísérletben - túl egyáltalán az alkalmassági lehetőségén - az az 
új , hogy azoknak, akik megfelelnek a pályaalkalmasság követelményeinek, nem kell szóbeli 
vizsgát tenniük. Feltéve, ha a gimnázium III. és a IV. osztályában az év végi eredményeik 
magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából és egy idegen nyelvből a 4-es 
osztályzatnál nem rosszabbak. Előnyben részesülnek, akiknek idegen nyelvből középfokú 
vizsgájuk van. Akik ily módon kerülnek a főiskolára, azok feltehetően nemcsak diplomát 
akarnak szerezni, hanem valóban - tanítani szeretnének. 

• Kérem, térjünk vissza a honismerethez. Tudomásom szerint hallgatóik tanulmányaik során a 
törzstantárgyak mellé csupán egy szakkollégiumot választhatnak. Pontosabban: egyet választaniuk kell. 
Akik a honismeretre voksolnak, később, pályájuk során szakmailag vagy egzisztenciálisan nem 
kerülnek-e hátrányba? 

Határozot tan állíthatom, hogy: nem. Vegyük sorra. Hallgatóink kiegészítő szakként 
felvehetik például a magyart, a matematikát, a környezetismeretet . Ezekből kétségtelen, 
érdemleges többlet-ismeretanyagot szereznek, e tárgyakban ot thonosabbak, felkészültebbek 
lesznek, de - mond jam így - az általános iskola alsó tagozatának a falai közül még nem 
léphetnek ki. Akik ezeket a tárgyakat választják, nyilvánvalóan különösen érdeklődnek 
irántuk. A honismereten, a családvédelmen kívül azonban még van három olyan szakkollé-
giumunk, amelynek az elvégzését külön jogosítvány is dokumentálja. Ez az orosz nyelv, a 
népművelés és a könyvtár szak. Ezen jogosítványok birtokában tanítóink oktathat ják 
például az orosz nyelvet a felső tagozaton, művelődésiotthon-, vagy könyvtárvezetői állást is 
vállalhatnak. A „honismeretisek" pedig. . . 
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De erről már valljon dr. Kovács József főiskolai tanár, az országban egyedülálló 
szakkollégium „lelke", életre hívója. 

O Milyen tanítók lesznek e három féléves diszciplína tudói? 
Olyan tanítók, akik felkészültségüknél fogva is képesek lesznek cselekvő hazaszeretetre 

nevelni gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A tantárgy oktatásának az a célja - komplexitásából 
adódóan is - , hogy a hallgatók megismerjék hazájuk, tágabb és szűkebb szülőföldjük 
természeti és társadalmi értékeit, a haza történetét, a nép szokásait, hagyományait , a múlt 
értékeit, s képesek legyenek maguk is a múlt értékeinek feltárására, felelevenítésére és 
terjesztésére. Országszerte helytörténeti szakkörök, ifjúsági és felnőtt munkacsoportok, 
krónikaíró közösségek, egyszóval: a honismereti mozgalom elén látom leendő tanítványain-
kat. Illetve, már jelenlegi hallgatóinkat is, ugyanis élve az első lehetőséggel, tizenheten 
választották kiegészítő szakjuknak a honismeretet. Örvendetesen szép szám ez, a másodéve-
seknek csaknem a tíz százaléka. O k majd tanítókként bizonyosan gazdagítani fogják az 
iskolai és a lakóhelyi közösségek életét, nem szólva arról, hogy a maguké is kiteljesedhet. 

0 Tanár úr állította össze feleségével, dr. Paulovits Teréz főiskolai adjunktussal a tantárgy kísérleti 
tantervét. Kísérletit, mert néhány éves gyakorlati kipróbálás után véglegesíti majd azt a Művelődési 
Minisztérium. Miként tudtak megbirkózni e szinte parttalan téma hatalmas anyagával? 

N e m voltunk könnyű helyzetben, az igaz. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy mit 
hagyjunk el. Segítséget adott a számunkra a honismereti mozgalomban szerzett több mint 
két évtizedes tapasztalatunk. A tananyagot hat nagy részre bontot tuk. A tárgy heti három 
órában a közművelődési ismeretek és a szakági művelődéselmélet, illetve a helytörténet, a 
krónikaírás alapkérdéseinek a tárgyalásával indul. A továbbiakban megismerkednek a 
hallgatók a néprajz- és nyelvjárástan, a régészet és műemlékvédelem, a természet- és 
környezetvédelem alapjaival, a magyar irodalom topográfiájával. Az elmélet mindvégig 
szorosan kapcsolódik a gyakorlattal, ez nem is lehetne másképp, az ismeretanyag jellege 
követeli meg ezt. A helvtörténet levéltári, múzeumi forrásairól vagy például a régészeti lelet 
felismeréséről, a műemfékek kategóriáiról szólva aligha nélkülözhető levéltárak, múzeumok, 
ásatások tanulmányozása. A zsámbéki főiskola ilyen szempontból igazán jó helyen fekszik, 
történelmi milliőben, ahol három éve még ásatások is folynak. Hallgatóink közül többen 
részt vesznek a munkákban, s az érte kapot t zsebpénz sem |ön rosszul nekik. 

0 Örömmel és né ni büszkeséggel adta kezembe beszélgetésünk elején a szakkollégium első 
tankönyvét, amely valójában az 1986-os első országos bonismereti szakkörvezető-képző tábor előadása-
inak a gyűjteménye. Ahogy elnézem az előadók névsorát, Kaposvártól Szolnokig, Budapesttől Győrig 
képviselve van itt a tudományos kutatók élvonala csakúgy, mint a honismereti mozgalom számos 
központja. Ezek szerint Zsámbék ebből a szempontból is „jó helyen" fekszik... 

N e m panaszkodhatunk. A főiskola vezetése felkarolta és támogatja a nyári táborokat. A 
főiskolai tanács a minisztériumi jóváhagyás után soron kívül tárgyalta meg a szakkollégium 
tantervét, tankönyvét, egyáltalán: a fakultáció indítását. Saját nyomdánk van, ahol módunk 
van gyorsan és kellő számban kinyomtatni az oktatáshoz nélkülözhetetlen segédanyagokat. 
Lehetőségünk adódott , hogy magnószalagra és videóra vegyük a nyári táborokban a neves 
professzorok, tudósok, előadóművészek, népművészek előadásait, bemutatói t ; ezek a 
műsoros kazetták egyben az új tantárgy első módszertani segédanyagai is. Messzemenően 
figyelemmel kíséri kezdeményezésünket a Művelődési Minisztérium is. Az erkölcsi támoga-
táson túl igazán érdemleges anyagi segítséget is nyúj tot t , s ezáltal lehetőségünk van 
honismereti kiskönyvtárunk gazdagítására, újabb segédanyagok beszerzésére. Ami pedig a 
tankönyv szerzőinek, a táborok előadóinak tisztes névsorát illeti? Ebben is szerencsénk van. 
Felkéréseinkre soha nem kaptunk elutasítást. Céljaink támogatására szinte az első szóra 
készséggel vállalkozott mindenki, lett légyen a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum főigazga-
tója, az Országos Műemléki Felügyelőség vezetője, a Ráday Könyvtár főigazgatója, az MTA 
Néprajzi Kutatócsoport vezetője, szegedi, soproni tanár, gödöllői helytörténész, I'est 
megyei levéltári igazgató. Vannak, akik már évről évre visszatérnek hozzánk, érdeklődnek, 
biztatnak, velünk örülnek az eredményeknek. Hogy mi ennek a titka, nem tudom. 

• Talán az, hogy nekik is az a hitvallásuk, mint a zsámbékiaknak: múltunk, hagyományaink ápolása 
nélkül nincs jelenünk és nem lesz jövőnk... 
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