
nyozására, a város közelében lévő kis falvak életmódjának, a falu és a város viszonyának vizs-
gálatára egynapos kirándulásokat is lehet rendezni. Természetesen ezeket jól meg kell szer-
vezni, hogy a rendelkezésre álló időt jól kihasználhassuk. Az évenként megrendezett nagy ta-
nulmányi kirándulásokon egy-két napot arra kell szánnunk, hogy az ott lakó népesség élet-
formáját is tanulmányozhassuk. Az összehasonlítás útján tanulóink még tisztábban és világo-
sabban látják majd a környezetük életkérdéseit és népi kultúráját. 

Pályázat, verseny. A munkakedvet pályázatok, versenyek kiírásával lehet fokozni. Az erköl-
csi elismerés és a csekély anyagi jutalmazás serkentőleg hat. 

Tárgyak gyűjtése - múzeum. Meg lehet kezdeni a néprajzi tárgyak gyűjtését is. Használatból 
kikerült gazdasági eszközök, szerszámok, dísztárgyak könnyen szedhetők össze. A diákok, 
különösebben a fiatalabbak szívesen vállalkoznak rá. Ha itt is megkívánjuk az adatok pontos 
felvételét, akkor ez a gyűjtemény tudományos szempontból is értékes lesz, és megvetheti egy 
vidéki múzeum alapját. Öt-hatéves gyűjtés után a városi hatóság anyagi támogatásával be-
rendezhető egy kis néprajzi múzeum, vagy legalább is egy néprajzi szoba. Finnországban szá-
mos ilyen vidéki múzeum van, sőt még családok is rendeznek be családi múzeumot . Ilyen ön-
tudatosan őrzik ők népi emlékeiket. 

Ünnepélyek, előadások. Az iskola egész ifjúsága meg a város tájékoztatására, a magyar népi 
műveltség propagálására ünnepélyeket kell rendezni. Az évenként megrendezett ifjúsági ün-
nepélyeket e cél szolgálatába kell állítani, illetőleg műsoruk egy részét erre lefoglalni. 

Újszerű ez a feladat, amit a táj- és népkutató munka ró vezetőre, diákra egyaránt. Áldoza-
tos munkát kíván a tanártól. Szorgalmat, kitartást, elmélyedést követel meg a diáktól, de ép-
pen ezért van rá nevelő hatással. . . . 

Hassa át a mi diákjainkat is a magyar föld és faj szeretete! Lelkesítse őket szorgalmas gyűj-
tőmunkájukban, hogy fontos nemzeti munkát végeznek: a magyar géniusz kifogyhatatlanul 
gazdag kincsesbányájából hozzák felszínre a drágagyöngyöket és kincseket, népünk és ezzel 
magyarságunk igazi képének megismeréséhez, a népi-nemzeti kultúra kiépítéséhez hordják 
az adatokat. Fajtájukért és szülőföldjükért lelkesedő diákjaink legyenek a kovász az új ma-
gyar diákgenerációban! Legyenek annak az eszményi magyar diáktípusnak a kialakítói, aki 
nemcsak kap tanáraitól és nevelőitől, de ad a maga lelkesedéséből, szorgalmából, munkájából 
a nemzeti közösségnek. Már zsenge fiatal éveiben is ápolója, erősítője a magyar kultúrának és 
így az egész magyarságnak. Tanulmányai befejezése után a férfikorban pedig eszét, lelkét ki-
művelve, tehetségét, tudását, akaraterejét a nemzet szolgálatába állítva az európai küldetésű 
magyar sors vállalója és harcosa lesz. 

Végh József: Táj- és népkutatás a középiskolában. 
Bp., 1942.18-23. 

A hon- és népismeret tanításának új 
lehetősége az általános iskolában 
Somogyban* 

Nemzeti örökségünk, néphagyományaink megőrzéséről, oktatásáról már régóta beszé-
lünk, azonban még csak nagyon keveset tettünk annak érdekében, hogy ezt a kincset a jövő 
nemzedékek számára is átörökítsük. Manapság sokat szónokolnak az Európához kapcsoló-
dásunkról, ugyanakkor ifjúságunk nagyon keveset tud magyarságunkról. Ma is érvényesek 
Németh László 1937-ben leírt gondolatai: „Nem ismerjük a helyet, ahol élünk, nem ismerjük a né-
pet, amelyhez tartozunk, nem ismerjük Európának azt a zónáját, amelybe beékeló'dünk, és nincs magyar 
szemüvegünk Európára, amelyről fecsegünk." Györffy István 1939-ben „A néphagyomány és a 

* Elhangzott 2001. május 2-án, Kaposváron, a 85 éves Kanyar József tiszteletére rendezett tudományos 
tanácskozáson. (Szerk.) 
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nemzeti művelődés" címmel nagyszerű tervezetet készített arról, hogy miképpen kellene az 
elemi oktatásban felhasználni a néphagyományt: az akkor oktatott tantárgyakat sorra véve 
mindegyikben megjelölte azt a hagyományanyagot, amelyből ki lehetne indulni. Az egész 
alapfokú oktatást fel lehet építeni erre az alapra, minden tantárgyban - az irodalomtól kezdve 
a történelmen át, az ének-zenéig, sőt a testnevelésig - igen sok lehetőség kínálkozik erre. 

A második világháború közbejötte, az 1948-tól kötelező érvényű antihazafias-inter-
nacionalista nevelés uralma sokáig háttérbe szorította ezt a szándékot. Az 1960-as évektől a 
honismeret legfeljebb egy-egy iskolai szakkörként, valamely elkötelezett pedagógus szemé-
lyes ügyeként volt jelen általános iskoláinkban. Büszkén meg kell mondanunk, hogy ez sem 
volt jelentéktelen dolog, Somogyban igazán értékes és hasznos honismereti tevékenység szer-
veződött. 

Tisztelettel emlékezhetünk, pl. Orbán Gézáné felsőmocsoládi, Haits Magda nagyberki, a 
Papp házaspár csurgói, Piller Dezső és tanítványai zamárdi, Bank Lajosék hetesi, Mike Györ-
gyi lábodi munkájára, hogy csak néhányukat említsem. Az 1970-es években ez a honismereti 
gyűjtőmunka az egész megyét átfogta, sok közös feladatot oldottunk meg. Példaként megje-
gyezhetem, hogy a honismereti szakkörök betyárköltészetre vonatkozó néprajzi-népzenei gyűj-
tését most rendezem sajtó alá, s ha sikerül támogatókat szerezni, még az idén meg is jelenik. 

Az 1990-es évekre a honismereti szakkörök száma megyénkben is nagyon lecsökkent, a ré-
gi lelkes vezetők helyett csak kevés iskolában jelentkeztek fiatal utódok. Erre az időre a ma-
gyar falu élete is annyira átalakult, hogy az élő népszokások visszaszorultak, és a hagyo-
mányápolásnak nem volt kellő támogatása. 

Szerencsére a rendszerváltozás jó szemléletet hozott. A községek visszakapták önkor-
mányzatukat, és a magukat felelősnek érző polgármesterek, képviselők egyre inkább becsülni 
kezdték községi értékeiket, a rájuk hagyott örökséget. Ahol megfelelő partnerekre találtak (az 
iskolában, a falusi értelmiségben) ott újra kultusza lett a hagyományok őrzésének és felélesz-
tésének. Sajnos, azonban tudomásul kell vennünk, hogy a néphagyományokat már falun sem 
lehet megörökölni, a természetes áthagyományozódás folyamata lényegében megszűnt. Eze-
ket újra kell tanítani, és gyakorlásukhoz alkalmakat kell teremteni! Itt van ismét nagy lehetősé-
ge és felelőssége az általános iskolának! 

A rendszerváltozás után készített Nemzeti Tanterv első változata - Andrásfalvy Bertalan 
minisztersége idején - kellő figyelmet szentelt a hagyományismeretnek, szóba került a nép-
rajz önálló tantárgyként való oktatása is. Aztán műveltségterületi blokkokat alkottak, és eb-
ben is önálló terület volt a hon- és népismeret. Ha ez megvalósul, akkor már az 1990-es évek 
elejétől tanulhatta volna az ifjúság az idevonatkozó gazdag ismeretanyagot. 

Aztán jöttek a liberálisok, ők az oktatási tárca korábbi intézkedéseiből rögtön kivették a ha-
zafias nevelés erősítését szolgáló részeket. Közismert, hogy minden „magyarkodástól" ide-
genkedtek, pedig a műveltségterület anyaga a hazánkban élő nemzetiségekkel is foglalkozott, 
és szemléletét az európai szellem hatotta át. Az 1997-ben bevezetett NAT-ban a hon- és népis-
meret már nem kapott önálló, kiemelt műveltségi területet, hanem csak ún. műveltségterüle-
tek közötti funkciót. Ehhez nem rendeltek egyetlen tanórát sem, csak az illető tárgyak tanárai-
ra bízták, hogy ki mennyire veszi ezeket figyelembe. A NAT ajánlásaiban szerepel pl., hogy 
meg kell ismertetni már az alsós gyermekeket a magyar népszokásokkal, a hagyományos pa-
raszti kultúra tárgyi emlékeivel (ének-zene, rajz stb.) órákon, ám ez nem több a korábbi gya-
korlatnál: néhány tanító már él a lehetőséggel, a többség azonban nem. A legnagyobb problé-
ma az, hogy az oktatás már nem támaszkodhat - falun sem - az élő hagyományra, tehát az 
ilyen témakörök tanításában-tanulásában a pedagógusok és a diákok egyaránt tudatlanok. 

A jelenleg érvényben lévő NAT és a 2001 szeptemberétől bevezetendő kerettantervek, helyi 
pedagógiai programok már jobb lehetőséggel indulnak. Végre elértük, hogy a hon- és népisme-
ret az általános iskolákban önálló tantárgy lett! Minden iskolának lehetősége van az 5-6. osz-
tályban, összesen két félévig oktatni a népi kultúra értékeit bemutató új tantárgyat. Miért 
nagy dolog ez? Azért, mert az a korábbi elv, - melyet Györffy István neves etnográfusunk is 
javasolt - ma már nem működik, szükség van a népi hagyománykincset átfogóan tárgyaló 
stúdiumra, szükséges tehát tételesen bemutatni a magyar népi kultúra tárgyi és szellemi 
örökségének, a társadalmi néprajznak a legfontosabb ismereteit, hogy azokat megértve, ah-
hoz kapcsolódva mindegyik tantárgy hozzá tudja tenni a maga területének speciális dolgait. 
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Tehát továbbra is szükség van arra, hogy a vizuális nevelési órán legyen szó a népművé-
szetről, az ének-zenén kell továbbra is megtanítani a népdalokat, a jeles napok szokásait. A 
történelemben továbbra is fontos helye van a helytörténetnek, a népi sportjátékokat pedig ez-
után is a testnevelő tanár fogja megtanítani stb. A hon- és népismeret tehát mindehhez az 
alapvető és nélkülözhetetlen ismereteket adja, egyfajta integráló feladatot tölt be. Kiváló lehe-
tőség adódik a helyi szokások intenzívebb kutatására, tanítására is. Ehhez persze ez a két fél-
év nem elég, de a helyi tanterv arra is lehetőséget ad, hogy ezt tanórai és szakköri formában 
akár az általános iskola nyolc évfolyamán végig vigyék. Olyan kivételes esetekre gondolok itt, 
mint például a buzsákiak hagyományőrző programja. Az ottani iskola a helyi önkormányzat 
megrendelésére, a buzsákiak egyöntetű kívánságára néptáncot, népdalt, népművészetet stb. 
tanít. Számukra a hagyományőrzés a jövő, az előrehaladás záloga, hiszen ennek a községnek 
nincs más értéke, melyet pénzzé tehet, mint az európai hírű népművészete. Ha ellátogatnak 
Buzsákra - Honismereti Egyesületünk pár évvel ezelőtti kirándulásán már tapasztalta - meg-
láthatják, hogy a község szépen iperedik-gyarapodik, a falusi turizmus, a hagyományok be-
mutatása pénzt hoz a konyhára. 

Örömmel szólhatok egy másik kedvező jelenségről is: megyénkben néhány év alatt a mű-
vészeti iskolák egész sora született meg, ezek többsége a helyi hagyományápolás bázisának 
számít. A néptáncos palántáknak néprajzot, népi éneklést, különféle kézművességet taníta-
nak, citerazenekaruk van stb. Példaként most csak a somogyjádiakat említem. 

A hon- és népismeret általános iskolai oktatásának tehát nemcsak lehetősége van, hanem 
szeptembertől kötelező tanítani ezt a modultantárgyat az új kerettanterv előírásai szerint két 
félévben (5-6. osztály) 18-18 órában. Az iskolák választhatnak, hogy önálló tantárgyként ta-
nítják-e, vagy egy másik tantárgyba pl. a történelembe integráltan tanítsák-e. Ezzel a történem 
óraszáma növekedne, az osztályozás, értékelés mikéntjéről az iskolai tantestületek dönthet-
nek. Az Oktatási Minisztérium és a különböző tankönyvkiadók nagyon részletes, jó segédle-
teket adtak ki, bőséges irodalomjegyzék áll rendelkezésre, kiváló segédkönyvek jelentek meg, 
tankönyv is készül. Mielőtt a javasolt oktatási anyagot ismertetném, arra hívom fel a figyel-
met, hogy én mindenképpen az önálló tárgyként való tanítást javasolnám. Sok példát ismerünk 
arra vonatkozólag, - ha csak az én szakterületemet említem - , hogy integrálás esetén az egyik 
tantárgy elnyomja a másikat: a magyar nyelv és irodalom tanára a nyelvtan órákon is kedvenc 
íróit tárgyalja, ezért kerülnek szinte nyelvtani analfabétaként főiskolára. Megvan a veszélye 
annak, hogy a gyakran időzavarral küszködő történelemtanárok a hon- és népismeret óráit a 
fő tantárgy tanítására fordítják. Ugye tudják, mióta a szakfelügyelet megszűnt, a tanárt szinte 
senki sem ellenőrzi abban, hogy megtanítja-e az előírt tantervet! 

Ismertetés az Apácai Kiadó tantervi programjából: Témakörök az 5. osztályban: a ház, a szo-
ba, a konyha, hétköznapok a paraszti házban és a ház körül, az ünnep, ünnep a paraszti házban, a kará-
csonyi ünnepkör, a farsang. A tananyagot úgy csoportosították, hogy az esztendő rendjét, a jeles 
napokat szinte azok naptári idejében tárgyalja, és ezt a rendet folytatja a 6. osztályban (tehát 
az 5. osztály 2. féléve és a 6. osztály 1. féléve a hon- és népismeret oktatási ideje). A 6. osztály 
témakörei: a kamra és a gazdasági épületek, a paraszti munka éves rendje, a munkaalkalmakhoz kap-
csolódó szokások, a falu közössége, társadalmi kapcsolatok falun belül, az emberi élet fordulóihoz kapcso-
lódó szokások, húsvéti ünnepkör, a pünkösdi ünnepkör és a nyári napforduló. Az említetteken kívül 
van egy B változat is, amely a Kárpát-medencei néprajzi csoportokat, azok kultúráját mutatja 
be a csángóktól az őrségi és a burgenlandi magyarokig. 

A tantervet helyi tantervnek nevezik, de ez igazában csak akkor lesz helyi, ha mindenki, mi 
magunk is hozzáadjuk a helyi hagyományokat. A Somogy Megyei Honismereti Egyesület-
nek, a megyei közgyűjteményeknek, legfőképpen pedig a Somogy Megyei Pedagógusképző 
és Szolgáltató Intézetnek kötelessége, hogy a somogyi iskolákban segítse a hon- és népismeret 
oktatást. Tanfolyamokat, továbbképzéseket kellene szerveznünk, segédkönyveket, módszer-
tani kiadványokat szükséges megjelentetnünk, hogy a somogyi néphagyomány, kulturális 
örökségünk is bekerüljön az oktatás anyagába. Össze kell fogni erőinket, támogatásra kell 
biztatnunk a megyei és a helyi önkormányzatokat. 

Rajtunk is múlik, hogy ez a végre-valahára elért vívmány, a hon- és népismeret általános is-
kolai tanításának lehetősége ne csupán egy kikényszerített iskolai újítás legyen, hanem ered-
ményesen szolgálja nemzeti örökségünk, néphagyományunk megismertetését, és segítse ifjú-
ságunk magyarságtudatának fejlesztését. 

Király Lajos 


