
( ISKOLA ÉS HONISMERET ) 

Tanítómestereink 

Illyés Gyula: 

A nemzeti érzésről1 

(...) A nagy általánosságban nemzetinek nevezett „érzések", távol attól, hogy idejüket 
múlták, nagyon is korszerűek: méltók arra, hogy korszerű elemzés alá vessük őket. 

Ebbe az elemzésbe - az egybecsomósodott szövevény tárgyilagos szétszálazásába - már a 
fogalmak elnevezésénél bele kell fognunk. Patriotizmus és nacionalizmus, nemzeti büszkeség 
és nemzeti türelmetlenség: tudjuk, hogy már e szavak mennyire össze vannak kuszálva; kor-
szak és színhely szerint mily veszélyesen mást jelentenek; csaknem oly veszélyesen, mintha 
abban a hiszemben, hogy macskát hívok, tigrist invitálok be. 

Az eddig elmondottak után talán nem kell külön megindokolnom az én mai keletű kü-
lönbségtevésemet a nacionalista és a nemzeti érzésűek közt. Nemzeti, aki jogot véd; naciona-
lista, aki jogot sért. 

Bármikor és bárhol. 
Hogy pedig maga a cselekvés mivel határozható meg, de hajszálpontosan? Kitűnhetett 

már az is. Nacionalista az a bármily kicsi vagy nagy csoport, amely fokozza az osztálykülönb-
séget egy másik csoporttal szemben annak arcszíne, vallása vagy anyanyelve miatt. Nemzeti, 
aki ezt a magatartást oda teszi, ahova való: az elnyomás épp hogy a szocializmust sértő tüne-
tei közé. 

A nacionalista jogot sért (más népekét, önző előnyért); a patrióta jogot véd (voltaképpen 
nem is a maga népéét, hanem az Emberét, az Emberiségét). 

A fogalmazás könnyen megjegyezhető, de mégse képzeljük, hogy elemi iskola valami alsó 
osztályában ülünk, s a tanító diktandóját halljuk. A világ legmagasabb katedráin, legmegbe-
csültebb tanácskozótermeiben, legünnepibb szószékein a beszéd újra és újra e tömör igazság 
körül forog: hogyan is kell azt most, mai érvénnyel értelmezni, és a tanulságot itt és ott tartós 
érvénnyel alkalmazni. 

A legfontosabb tisztáznivaló természetesen maga az alap: mi is a nemzeti kérdés tartalma 
napjainkban, s mi lehet a funkciója. Kazlat lehetne rakni a fölkészült, a lelkiismeretes érteke-
zésekből, melyek a méltó magyarázathoz adatot hordtak a tudomány tucatnyi ágából, de fő-
leg a társadalomtudomány és a lélektan területéről. Lényegkereső szemmel nézve ezek ered-
ményeit is össze lehet tömöríteni úgy, hogy beleférjenek egy elemi iskolai osztály vagy egy 
népművelési esti tanfolyam füzetébe. 

(...) 
Az ember társas lény. Tíz ember elkülönítve egymástól: tíz rab. Együttesen egy kis viga-

lom, egy kis esküdtszék, egy kis eklézsia. Az ótestamentum istene tíz ember gyülekezetét kí-
vánta, hogy megnyilatkozzék. Tízen együtt többek vagyunk, mint számbeli összességünk. Az 
ember - a legkisebb is - a közösség közegében lett nagybetűs Ember: világváltoztató. Ahogy a 
madarak szárnyas lények, úgy vagyunk mi társas lények. 

1 Készletek a szerzőnek „Szakvizsgán - nacionalizmusból" című 1970-ben keletkezett írásából. E köz-
lemény címét mi adtuk; a kihagyásokat zárójelbe tett három ponttal jelöljük. Forrásunk: Illyés Gyula: 
Útirajzok, esszék, tanulmányok. Bp., 1982. 752-767. old. (A Szerk.) 
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Jövőnk alakulásának - alakításának - első föltétele, hogy milyen közösséget teremtünk. 
Közösség nélkül nincs jövő. 

Emberi közösség nélkül semmiféle emberi jövő nem képzelhető el. 
Ám ahogy társaságba: közösségbe is természetesen csak olyanba vágyódunk, amelyben jól 

érezzük magunkat . Jobban, mint külön-külön való magányunkban. Amelytől tehát kapunk 
valamit. Nem utolsósorban tanácsot, hogy miképp viselkedjünk. Amelynek segítségére szá-
míthatunk, már csak viselkedésünk viszonzásaképpen is. 

Emberi életünk leglényegesebb teendője tehát, hogy kedv- és lélekemelő közösséget alkos-
sunk. Mégpedig minél tágabbat. Együtt végül nemcsak országunknak és bolygónknak - a tel-
jes világmindenségnek is! - minden lakójával. 

Az embernek Emberré válását a történelem útján figyelemreméltóan jelzi, hogyan sikerült 
az ilyen jó csírájú közösségnek határait fokozatosan szélesíteni. Minél több embert egyenran-
gúvá tenni. Már csak azért is, mert hisz az egyén helye annál biztonságosabb, minél nagyobb 
az egyének együttesének - a közösségnek - az ereje. 

Mármost: miképp működnek napjainkban ezek az egyidőben emberóvó és embernevelő 
közösségek? - ez volna a következő alsó iskolai és legfelső akadémiai kérdés. 

Az erre következő pedig, már a mi számunkra: hogyan működik a miénk, magyaroké? Ne-
vezetesen azoké, akiknek nemzeti ismérve az - folytatva a lapidárisan (kőbe véshetően) egy-
szerű szóhasználatot !, hogy a magyar nyelvhez, e nyelv alkotta műveltségi körhöz ragasz-
kodnak. Még hátrányt viselve is, például néhol idegenben. Vagy ajkukra se véve, mert oly 
messze szakadtak. 

Betetézendő mindezt, az lenne még tanulságos, mik a jegyei napjainkban ennek az utóbbi 
közösségnek. Mit ítél az egészség és mit az esetleges betegség tüneteinek a szigorú elfogulat-
lanság. Mit kell tennünk az előbbre jutásért, már nagyon is vállalva a jó iránti elfogultságot? 

Mindez nem olyan ellentmondásos, sem olyan bonyolult, mint az első odapillantás mutat-
ja. E kérdések területe - ismételnünk kell valahányszor - nem bonyolult: csak összekuszált. 

(...) 
Szónoki kérdés, hogy ki nem látná a nemzeti érzésnek - mindenfajta közösségi érzésnek -

a veszélyeit. Hisz mindnyájan megtapasztaltuk; mondhatnánk: alig tapasztaltunk meg mást 
belőlük, mint azt, amivel ártani is tudnak. Ha nem tartjuk e szent indulatokat is - ahogy Kos-
suth mondta „önző énünk e legyőzői"-t - rövid gyeplőszáron. Mert ki ne emlékeznék a pilla-
natokra, amidőn egy-egy nemzet jogos, sőt szükséges büszkesége hirtelen nemzeti türelmet-
lenségre váltott át? Amikor egy-egy közösség összetartó ereje, mely eredendően emberinek 
indult, egyszerre bontó erővé, másokat már-már állati vicsorgással kimaró ragállyá romlott? 
A századforduló óta nincs fél év, hogy valamely nemzeti kisebbség jajpanasza ne riasztaná az 
emberiség lelkiismeretét, igen gyakran világhírességek szaváén át követelve gyökeres beavat-
kozást. S ki ne emlékeznék, hogy az ilyen gyökeres beavatkozások rettenetes háborúkat jelen-
tettek, azok pedig sokszor csak újabb - mintegy szerepcseréből támadt - nemzetiségi fájdal-
makat? 

Mi következik hát ebből? 
Semmiképp a végletnek a véglettel aló összeszikráztatása; nem az a rövidzárlatos logiz-

mus, hogy a büszkeség-türelmetlenség veszélyeinek elhárításául magát a nemzeti érzést, a 
csordaösztön meggátlásául magát a közösségi érzést fojtsuk vissza; hogy a nemzetiségi bajok 
föltáróit nyomban háborús uszítóknak, revancheuröknek bélyegezzük. Ezzel épp a bajt nö-
veljük, az erőszak eszközeit működtetjük a magunkéi helyett. 

Korunk tele gordiuszi csomóval; jövendőnk van eléjük kötve. Megoldójuk ma sem az ön-
hitt kard, hanem a találékony agy és ujj. Nemcsak az ipar dolgozik munkamegosztással. Az 
orvoslat is, a bajok megszüntetésének tudománya. Véleményem, hogy az emberi társadal-
munk imént említett újabbkori bajainak már a kivizsgálása is ilyenfajta modern munkameg-
osztást kíván. A kezelés még inkább. Rég rá kellett volna ébrednünk, nekünk, íróknak kivált-
képp; Európa e táján élő íróknak még hamarébb. Sajátos területünkön több értelemben is 
érintve érezhetjük. 

(...) 
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Ilyesmi a mi dolgunk is. Ápolni, továbbfejleszteni egy egészséges, szabad közösséget, 
amelyben a magyar nyelv kerengeti az embervédő eszméket, nemcsak annak a tizenötmillió 
embernek, akiket a tüzetes statisztikák magyar anyanyelvűeknek rubrikáznak; mindenkinek, 
aki - bármely nép fiaként - magyarul is ért. Ha van eredendően nemzetközi lelkületű lény, a 
tollforgató az. Soha nem sok neki az olvasó, s mindegyiket meg akarja nyerni, azaz, tudja fele-
lősségét - ha csak egy kicsit is igényes - mindegyik iránt. 

Honismeret a könyvtárban1 

Szeretném bemutatni a könyvtárat, mint a helyismeret ismeretszerzésének a lehetőségét. 
Fontosnak tartom ezt, mert sokan csak a levéltárat, a múzeumot említették, amikor arról volt 
szó, hogy valami helytörténeti vonatkozású dokumentumnak, eseménynek utána kell néznie. 
Még a közelmúltban sem volt természetes, hogy a könyvtár a helytörténeti gyűjtésnek a forrá-
sa, ismeretek szerzésének lehetősége. 

Magyarországon a levéltárakhoz, múzeumokhoz is kapcsolódik a helytörténeti kutatás. 
Az első olyan írásra, amely a könyvtárak ilyen vonatkozású jelentőségét kiemeli, 1873-ban 
bukkanunk. Rómer Flóris, a kiváló régész írta egy előterjesztésében a következőket: „Különös 
figyelmet kellene egy olyan könyvtári osztályra fordítani, mely mindazt egybefoglalná, ami 
akármilyen nyelven, akárhol, a városról akár könyvben vagy nyomtatásban megjelent. Ideér-
tendők a másolt okmányok és egyéb történeti becsű iratok. Gondot kellene fordítani a fővá-
rosban megjelent könyvekre, a ponyvairodalomra, mindenféle hirdetésekre, jelentésekre, 
naptárakra, hírlapokra." Mai szemmel nézve is nagyon korszerű ez az ötlet, mégis hosszú idő 
telt el, míg valami valóság lett belőle. A következő lépcsőfok példája Szegeden a Somo-
gyi-könyvtár, amely sokáig a múzeum keretében működött . Ott hozták létre az első könyvtári 
helyismereti gyűjteményt. Később, a XX.század elején a főváros könyvtára - a mai Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár elődje - hozta létre a maga Budapest Gyűjteményét, immár viszonylag 
korszerű körülmények között. Vidéken azonban alig volt ilyen gyűjtemény. A háború után 
még a meglévő kevés gyűjtemény is károsult és csökkent. 

Az 1950-es években mégiscsak megindult a könyvtár és a helytörténet kapcsolatának fejlő-
dése, hiszen az 1950-es évek végére már valamennyi megyei könyvtárban volt helyismereti 
gyűjtemény valamilyen fokon. 1957-ben megjelentek az első sajtóbibliográfiák, amelyek az 
adott megye teljes kiadványanyagát bibliográfiailag feldolgozta. 1964-ben miniszteri utasítás 
írta elő a megyei könyvtárak helytörténeti tevékenységét, ettől az időponttól számítjuk a je-
lenleg is m ű k ö d ő rendszer létrejöttét. 1997-ben adták ki a 140. sz. törvényt a kulturális javak 
védelméről. 

Felmerülhet a kérdés, hogy van-e szükség ilyen helytörténeti gyűjteményekre. Igen, van! 
Nemcsak a nyugat-európai és az észak-amerikai országok példái sugallják ezt, hanem a poli-
tikai átalakulás sűrűsödő tapasztalatai is megkívánják fejlesztésüket. Várható, hogy a köz-
igazgatási intézményrendszer módosulása, a piacgazdaság kiterjedése és a kulturális szféra 
átrendeződése nyomán a helyismereti információk, dokumentumok iránti igények tovább 
differenciálódnak, és a könyvtárban jelentkező kérdések száma tovább emelkedik. 

Három tényező hatásával kell különösen számolnunk. Az első a mikrokörnyezet szerepé-
nek széles körben észrevehető növekedésével függ össze. A demokrácia kiszélesedése, a tele-
pülések tényleges önkormányzatának helyreállítása, a civil szerveződések színrelépése, gaz-
dasági vállalkozások sokaságának megjelenése, környezetvédelem fontosságának felismeré-
se jelzi az irányt. A másik tényező a lokálpatriotizmus megélénkülése, mely fokozott mérték-
ben követeli meg, hogy a szülőföld, a lakó- és munkahely múltjának, értékeinek feltárásával 
járuljanak hozzá a szűkebb környezethez való érzelmi, értelmi kötődéséhez. Egy harmadik 
elem a történettudományi szemléletváltozás, melynek következtében a történészek egyre na-
gyobb figyelmet fordítanak a helyi jelenségekre. Más tudományágakban is kezd meghono-

1 A korreferátum az Iskola és honismeret című honismereti konferencián hangzott el Pécsett, 2004. 
november 24-én. 
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sodni az a felfogás, mely szerint az ország története, néprajza, gazdasága, kultúrája nem kis 
részben, helyi jelenségekből, folyamatokból tevődik össze, ennélfogva a kutatás nem nélkü-
lözheti a helyi információkat, az úgynevezett mikrostruktúrák vizsgálatát, elemzését. 

A megyei könyvtárak ugyanazt a szerepet töltik be a maguk régiójában, mint amit az Or-
szágos Széchényi Könyvtár a teljes magyar világ vonatkozásban. Ahogy az országos nemzeti 
könyvtár, a Széchényi Könyvtár gyűjt mindent, ami a magyarságra vonatkozik, ugyanúgy a 
megyei könyvtáraknak gyűjteniük kell minden olyan dokumentumot, információt stb., ami 
az adott megyére, a megye településeire vonatkozik. A könyvtári szakirodalomban volt egy 
tiszavirág életű szakkifejezés, a mélyfúrás. Ami azt jelenti, hogy az adott helyhez közelebb lé-
vő intézmény mélyebbre tud fúrni az információk sokaságában. Az Országos Széchényi 
Könyvtár soha nem fogja tudni például feltárni az istenkúti híradó anyagát. Erre csak az adott 
városban, megyében működő könyvtár képes. Egy ilyen helyismereti gyűjteményben az alap-
vető az állomány. 

Milyen szempontok szerint gyűjti a megyei könyvtár a múlt és jelen dokumentumait , az 
adott földrajzi egység, a nagyváros, megye vonatkozásait? 

Három anyagrész különösen jelentősnek minősíthető. Kettő közülük hagyományosan fi-
gyelmet kelt: az adott megye településeinek múltjával kapcsolatos egykori úgynevezett for-
rásdokumentumok, valamint a szakirodalmi feldolgozásokban található történelmi informá-
ció. A gyűjtés szempontjából érdektelen, hogy milyen vonatkozásban vagy formában kelet-
keztek. Természetesen a könyvtári gyűjtőkörben elsősorban a nyomdatermékek tartoztak ko-
rábban: könyvek, folyóiratok, heti- és napilapok, továbbá ezek közleményei, meg régi térké-
pek, kisnyomtatványok, plakátok, meghívók, prospektusok, kiállítási katalógusok. Ezekhez 
társul újabb anyagként a kéziratok, képi ábrázolások, képes levelezőlapok, fotók, metszetek, 
hangfelvételek, újabban a CD-ROM-ok, DVD-k, videó felvételek gyűjtése. 

Tartalmilag, tematikailag kiemelendők azok a dokumentumok, melyek a településen vagy 
közelében lezajlott jelesebb történelmi eseményekkel, a város vagy község földrajzi neveze-
tességeivel, néprajzi sajátosságaival, híres műemlékeivel és egyéb rangos létesítményeivel, 
nagy múltú iskoláival és egyházi központjaival, fontosabb magyar szervezeteivel foglalkoz-
nak, vagyis olyasmivel, amire különösen büszkék lehetnek az ott élők. Ide tartoznak még a 
helyi kiadók és nyomdák termékei, továbbá azok a kiemelkedő személyek, akik a városban, 
községben születtek, éltek, dolgoztak. Szép kultúrmissziót betöltő feladat az úgynevezett or-
szágos rangú személyiségek, tudósok, írók, művészek, politikusok, főpapok helyi hagyomá-
nyainak ápolása. A velük kapcsolatos dokumentumok összegyűjtése olykor bizony sok-sok 
fáradsággal, kitartással és anyagi igénnyel jár. Ám mindez megtérül, mert ezen a módon válik 
a könyvtár a történelmi tudat egyik bázisává. E dokumentumok által ível át a múlt a jelenbe. 
Az érzelmi motívumokat is tápláló igen előnyös és nevelő hatású megoldás, ha a gyűj tőmun-
kába, a dokumentumok felkutatásába, megszerzésébe sikerül bevonni a település lakosságát, 
főként a fiatalokat, köztük az általános és középiskolásokat. 

A helyismereti állományban feltétlenül helyük van azoknak a szépirodalmi, képzőművé-
szeti, fotóművészeti és zeneművészeti alkotásoknak, amelyek a település múltjáról, jelenéről, 
lakóiról, neves személyeiről, természeti környezetéről íródtak, készültek. A tapasztalatok sze-
rint ezek nagy vonzóerőt gyakorolnak, könnyebben felkeltik az érdeklődést, fokozott mérték-
ben segítik az érzelmi azonosulást, és alkalmasak a magyarságtudat számos más elemének 
formálására is. A versek, a szépprózai művek az anyanyelv ápolásában, megtartásában, a ma-
gyar nyelv sajátos helyi színeinek megőrzésében is nélkülözhetetlenek. Azokban a megyék-
ben és azokon a településeken, ahol nemcsak magyarok laknak, a közművelődési könyvtár 
helyismereti gyűjteményében természetszerűleg kapnak helyet a másik vagy harmadik, ne-
gyedik etnikum dokumentumai , különös tekintettel a kulturális kölcsönhatást, az egymás 
mellett élést, a sorsközösséget demonstráló, regisztráló kiadványokra, hang- és képfelvételek-
re. 

Egy ilyen nagy állománynak a létrehozása nem egyszerű és napjainkban különösen nehéz. 
Mert a kiadók, nyomdák számának hirtelen megnövekedése miatt a gyakran otthon, házilag 
készített, sokszorosított nyomtatványokat nem lehet egyszerűen nyomon követni, nem lehet 
tudni, hogy hol, mikor, mi készült. A köteles példányok szolgáltatása terén igen laza a fegye-
lem. A nyomdák egyszerűen megtagadják, mert túl drága a könyv előállítása, s rendelet ide. 
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törvény oda nem adják át a köteles példányokat a könyvtárnak. Ugyancsak követhetetlen a 
helyi lapok kiadása. Mostanára már egyesületek, üzemek, városok, települések, magánsze-
mélyek is adnak ki lapot. Megyei könyvtárunkban, ha jól tudom, 123 megyei kiadású idó'sza-
ki kiadvány jár. Nagyon nehéz ezeket beszerezni, és egy-két hónap után már szinte pótolha-
tatlanul eltűnnek ezek a lapszámok. Anyagi gondok miatt megváltozott az országos nyomon-
követés is. 

A szakszerű elrendezés, nyilvántartás, a helyismereti gyűjtemény sokrétű, színvonalas, 
megbízható és pontos feltárása hihetetlenül fontos. Alapfeltétele annak, hogy az olvasók, 
használók megfelelően tudjanak tájékozódni a dokumentumok felől, és az azokban rejlő in-
formációk valóban eljussanak hozzájuk. Három dologra szeretnék utalni csupán. Az állo-
mányban lévő dokumentumok mindegyikét fel kell tárni, katalógusokba rendezni. Már nem 
elegendő viszont a könyvek, folyóiratcikkek és egyéb dokumentumok puszta bibliográfiai le-
írása, hanem a gyűjteményes kötetekben fellelhető tanulmányok, forráspublikációk iránt is 
megnövekvő érdeklődés miatt ezeket is ki kell gyűjteni a könyvekből és mutatóba rendezni. 
Nagyon sokan nem egy meghatározott kötetet vagy újságot keresnek, hanem csak valamilyen 
témakört, amely a legkülönbözőbb könyvekben előfordulhat. Az igény és a helyismereti tevé-
kenység túlnyúlik az adott könyvtár falain. A feltárás során a település olyan dokumentumait 
is célszerű regisztrálni, amelyek nem a megye könyvtáraiban, közgyűjteményeiben, a megyei 
vagy területi székhelyeken, hanem máshol, akár a fővárosban találhatók meg. Sokszor magát 
a dokumentumot sikerül is valahogy - többnyire fénymásolatban, szerencsés esetben, eredeti-
ben - megszerezni, de ha erre nincs mód, a róla készült bibliográfiai tétel, vagy a belőle kért, 
kimásolt információ a mi olvasóinknak is a rendelkezésére kellene hogy álljon. 

A helyismereti gyűjtés, a feltáró munka igazi értelmét az adja, hogy a dokumentumokat , az 
információkat a könyvtár olvasói valóban használják. A helyismereti gyűjtemények doku-
mentumaikat általában nem kölcsönzik, mert kivételes értéket képviselnek, s többnyire csak 
egy példány van belőlük. 

A helyismereti állománynak s m é g inkább a benne őrzött információknak a megismerteté-
sére, közkinccsé tételére kitűnő alkalmat kínálnak a különféle rendezvények, kiállítások, elő-
adások, vetítések, író-olvasó találkozók. Van egy forma, amit mindenképpen ki kellene emel-
ni, hatékonysága miatt, és ez a helyismereti, helytörténeti témákat feldolgozó tanórák tartása 
a könyvtárban. A közművelődési könyvtárak helyismereti tevékenységükkel is segíthetik az 
iskolai oktató- és nevelőmunkát, a tanórai és a tanórákon kívüli tudatformálást. Főleg ott hé-
zagpótló ez, ahol az iskolai könyvtár nem vagy csak erősen szelektálva gyűjti a helyismereti, 
helytörténeti dokumentumokat. 

Nehéz és igen munkaigényes a könyvek analitikus feltárása, az azokból kiszűrhető adatok 
számbavétele. Általában nincs elég munkatárs, hogy ezt meg tudják oldani. Emellett a helyis-
mereti gyűjteményekben rendszerint folyik tudományos kutatás is, nemcsak bibliográfiák, re-
pertóriumok szerkesztése, de életrajzi lexikonok, Ki-kicsodák megjelentetése, helynévtárak 
összeállítása, helytörténeti tanulmányok írása is jellemző a megyei könyvtárak helyismereti 
gyűjteményeire. 

A Csorba Győző Megyei Könyvtárról szólva azt mondhatom el, hogy körülbelül az 1960-as 
évek elejétől gyűjtünk helyismereti anyagot, 1985-től már három főfoglalkozású könyvtáros 
dolgozik helyismereti gyűjteményünkben. Ezalatt a négy évtized alatt a következő állományt 
hoztuk létre: 14 000 könyv, 123 kurrens folyóirat és 1100 féle baranyai, pécsi hírlap, folyóirat 
található a gyűjteményben, továbbá körülbelül 60 000 aprónyomtatványa, 8200 fényképe van 
a gyűjteménynek, mely a megyei településeket, Pécset is ábrázolják. 128 féle pécsi újságról 
mikrofilm készült, 600 tekercsen, rajtuk körülbelül 70 000 baranyai cikkkivágat. Gyűjtünk 
mindent, ami sokszorosított és ami a történelmi Baranyára vonatkozik, az elcsatolt részekre 
is; időbeli és nyelvi korlát nincs. Gyűjtjük a baranyai személyiségekre vonatkozó adatokat és a 
baranyai nyomdákban, kiadóknál készült könyveket, de ezeket csak 1950-ig. 1998-ig hagyo-
mányos, azóta elektronikus úton dolgozzuk fel az állományt. 1920-tól kigyűjtöttük a pécsi új-
ságokból a helyi sajtóban megjelent fontosabb cikkeket, majd 1960-tól még az országos sajtó 
baranyai cikkeit is; ez mintegy 100 000 bibliográfiai tétel cédulákon és 28 000 adatbázisban. A 
fenti munkálatok melléktermékeként kigyűjtöttük a baranyai eseményeket is, most van egy 
olyan eseménytárunk, ahol - ugyan a XIX. századig csak kevesebb - a XX. századból már igen 
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sok esemény megtalálható dátummal, témával, helyszínnel, összesen 18-20 ezer eseményt re-
gisztráltunk. 1997 óta gyűjtjük a Baranya megyei kisebbségekre vonatkozó irodalmat, folyó-
irat-cikkeket, könyveket és így tovább; mindazon kisebbségek köréből, akiknek önkormány-
zatuk van a megyében. Van egy nagyon érdekes elektronikus életrajzi katalógusunk, pillanat-
nyilag 6500 baranyai személyiségről. Megkezdtük a régi sajtótermékek digitalizálását, ám ez 
anyagi gondok miatt pillanatnyilag szünetel. 

Végzünk egy úgynevezett szétsugárzó tájékoztatást, aminek a keretében háromféle kiad-
ványt juttatunk el a megrendelőkhöz, illetve szándékaink szerint talán még az idén rákerül a 
megyei könyvtár honlapjára ez a szolgáltatás. Hetenként adjuk ki a tájékoztatót a magyar hír-
lapokban és folyóiratokban megjelent pécsi és baranyai vonatkozású cikkekről, tanulmá-
nyokról. Ezt már 20 éve csináljuk. 1997 óta havonként tájékoztatót adunk ki a baranyai ki-
sebbségekről megjelent cikkekről, tanulmányokról, és végül szerkesztünk egy baranyai ese-
ménynaptárt az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről, ez is havonta jelenik meg. 

Most kérdezhetik, hogy kik használják a gyűjteményt? Nagyon sokan vannak az egyete-
misták, akik szakdolgozatot készítenek, továbbá tudományos kutatók, egyéb érdeklődők, és 
sajnos a legkisebb számban jönnek hozzánk az általános és középiskolások. Ezt nagyon sajná-
lom, mert rengeteg érdekesség és lehetőség volna a diákok tájékozódására. 

A helyismereti munka a könyvtáraknak egy kifejezetten jó területe. Volt egy kolleganőm, 
aki ezt úgy fogalmazta meg: ezt a munkát csak kötelességből, csak előírásból nem lehet csinál-
ni. Mindenképpen át kell érezni a szépségét, tudományos jellegét, fontosságát. Ezt én is így 
gondolom, és örülök, hogy pályafutásom végén még helyismereti gyűjteményben dolgozha-
tok. Hihetetlenül szép, érdekes és sok örömet ad. 

Surján Miklós 

A kézműves oktatás formái Magyarországon1 

Örömmel jöttem ide,1 mert fiatal koromban ebben a megyében hallatlan gazdag szakköri 
kézműves mozgalom volt. Sajnos napjainkra a részvétel igencsak lecsökkent. Még én is jártam 
vizsgáztatni ebbe az intézménybe, ahol pedagógusok számára akkreditált népi játszóház, il-
letve népi játék és kismesterség oktatói képzést szerveztek a megyei művelődési központ dol-
gozói. Valahogy véget ért ez a dolog. Remélem, hogy valaki kedvet kap a megyében a kézmű-
ves oktatáshoz, aki majd szívügyének tekinti ezt az ügyet, és összefogja az embereket. Szeret-
ném bemutatni azt az utat, amit bejártunk a kézművesség területén, hogy az egyszerű szak-
körvezetői papírból, miképp lett emelt szintű állami bizonyítvány. Mert úgy érzem, hogy ez a 
mai világban, amely nagyon is a papírról szól, példamutató lehet. 

Napjainkra megszűnt a népi műveltség apáról fiúra, anyáról lányra szálló volta. Egyre ke-
vesebb az olyan kézműves, aki ismereteit ily módon örökölte. A népi mesterségeket manap-
ság az iskolarendszeren belül, illetve azon kívül tanfolyami keretek között lehet megtanulni. 
A tanfolyami oktatás, képzés megindulása óta a Népművészeti Intézet és jogutódainak fel-
adata volt a népművészetek szakmai, módszertani segítése, a körvezetők képzése. A megyék 
végezték az alapfokú „C" kategóriás, a Művelődési Intézet a középfokú „B" kategóriás kép-
zést. Felsőfokú engedélyt azok kaptak, akik elnyerték a népi iparművész címet, illetve rendel-
keztek a „B" kategóriás működési engedéllyel. Ennek a tanfolyami keretnek a folytatásaként 
rendezzük meg minden nyáron a velemi h ímző továbbképzést, amelynek keretében új min-
tákkal, új tájegységi kultúrák bemutatásával, új technikákkal gazdagítjuk a szakkörvezetők, 
az alkotók, a kézműves tanárok tudását. 

Az intézetben az 1970-es években indult meg a szövésoktatás, valamint az oktatók képzé-
se. Ezeknek a Budapesti Művelődési Központ adott otthont. Majd amikor kialakult ország-
szerte az oktatói gárda, amely a helyi, a megyei képzéseket vezetni tudta, az Intézet a képzők 
felkészítését szervezte és szervezi folyamatosan. Mindig új technikákkal, etnikai specifiku-

1 A korreferátum az Iskola és honismeret című honismereti konferencián hangzott el Pécsett, 2004. 
november 24-én.. 
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mokkái bővítettük a szakemberek tudását. A textilesek sikerén felbuzdulva a 70-es években 
megkezdődött a faragók továbbképzése is. A képzés elkezdődött, vizsgáztatás azonban való-
jában soha nem volt. Az intézet kidolgozta a „C" kategóriás engedély megszerzésének rendjét 
a bőrös, a fazekas, a kosárfonó szakterületre is, de igény akkoriban erre csak elvétve mutatko-
zott. Ugyanakkor fokozatosan elterjedt a játszóházi tevékenység, melynek kezdete a fiatalok 
népművészeti stúdiójának tevékenységére vezethető vissza, szerepe volt a kifejlődésben a já-
tékpályázatoknak, a csillebérci, majd zánkai úttörőtáborok és a játszóházak sikerének, az or-
szágos népművészeti kiállítás Budapestre hozatalának, az ottani múzeumi udvarban szerve-
zett programoknak. 

A gyerekekkel való foglalkozást tanfolyami kereteken belül először a h ímző továbbképzé-
seken vezették be. Ez azért is alakulhatott ki, mert a szakkörvezetők nagy része pedagógus 
volt. Később ez a tevékenység kiszélesedett, a gyermekklubok vezetőiként további tartalmak-
kal gyarapodott. A játszóházi képzés tekinthető a mai népművészeti képzés elődjének. 
Ugyanakkor folyamatosan szerepeltek a képzési jegyzékben az egyes kézműves szakmák, 
amelyek tulajdonképpen a háziipari szövetkezetek szakember-igényét elégítették ki. Az inté-
zet által kiadott szakkörvezetői engedélyeket a közoktatásban nehezen fogadták el, kivéve, ha 
eredendően is pedagógus volt az illető. Az a helyzet állt elő, hogy jól képzett szakemberek a 
közművelődés peremére szorultak, az iskolákban nem igazán tudtak feladathoz jutni. Voltak 
kísérletek arra, hogy a főiskolák speciális kollégiumok keretében oktassák ezeket a tevékeny-
ségeket, de ezek az elképzelések rendre meghiúsultak, általában a főiskolai képzés merevsége 
miatt. Ugyanakkor kiváló szakköri mozgalom jött létre, amely pályázatokon, kiállításokon 
ma is bizonyítja létjogosultságát. 

Ez a helyzet ugyanakkor azt is maga után vonta a rendszerváltást megelőző és követő 
években, hogy a közművelődésre fordított összegek csökkenésével rengeteg szakkör szűnt 
meg. Különösen falun nem tudtak tiszteletdíjat fizetni, megfelelő helyet biztosítani, így na-
gyon sok szellemi tőke ment veszendőbe. Az 1980-as évek végén jött létre a jelenlegi képzési 
rendszer elődje a Budapesti Művelődési Központban, melyet kezdetben a Népművelési Inté-
zet szakmai támogatásával szerveitek. 1990-ben a hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása ér-
dekében, számukra képzési esélyt teremtve jött létre ugyanitt az első speciális szakiskola. 
Kövesi Erzsébet elképzelése az volt, hogy az egyébként elkallódó fiataloknak a kézművesség 
embert próbáló ereje révén lehetőséget nyújtson az életkezdéshez. Az első iskolát az ország 
számos helyén követték a többiek. Bonyhádon, Debrecenben, Nádudvarban, Békéscsabán, 
Pécsett, Hatvanban, Miskolcon, Zalaegerszegen, Gyulán. Az iskolák egyértelműen a minden-
kori ipari tárcához tartoztak. Oktatói széles körből kerültek ki, mivel a mesterségek oktatására 
felsőfokú tanintézményben nem képeztek szakembert. Oktatnak a népművészet mesterei, ifjú 
mesterei, a népi iparművészek, szakkörvezetői engedéllyel rendelkezők, jó iparosok; aszerint, 
hogy hol milyen szakember akad. Az évek folyamán azok az iskolák tudtak sikert elérni, ame-
lyekben az oktatók szakmai tudása nagy elhivatottsággal és kiváló pedagógiai érzékkel páro-
sult. Érdemes megjegyezni, hogy a működő szakiskolák közül igen sok ma is közművelődési 
intézményen belül működik. Sajnos napjainkra számuk csökkent, részben a tanulók hiánya, 
részben pedig fenntartási problémák miatt. 1993-ban jelent meg a szakképzési törvény, ennek 
értelmében készült el a népi játék és kismesterség oktatói képzés követelményrendszere. En-
nek kidolgozása és a hivatalos közlönyben való megjelentetése sok szempontból fontos volt. 
Mint már említettem, a Budapesti Művelődési Központ kezdetben a Magyar Művelődési In-
tézet jogelődjével kísérletezte ki a képzés tartalmát, formáit. Hosszú ideig az országból Buda-
pestre jártak az emberek tanulni, a követelményrendszer megfogalmazásával ez a monopol-
helyzet megszűnt, és mindenhol megvalósíthatóvá vált, ahol a személyi és műhelyfeltételek 
ezt lehetővé tették. A piaci versenyhelyzet megjelenése a képzést szervezők javára vált. Sok 
olyan iskola alakult ki az országban, amely nagyon jól működik. 

Miből áll a képzés? 

Ide tartozik a népi játszóházi foglalkozások vezetése, egy népi kézműves mesterség gya-
korlati oktatása az iskolai és iskolarendszeren kívüli képzésben és tevékenységben. Ennek el-
ső része a 120 órás népi játszóházi foglalkozásvezető-képzés, amit akkreditált pedagóguskép-
zésként jegyeztünk. A népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenységének lényege, hogy 3-6, 
illetve 6-16 éves fiatalok számára játszóházat vezet, ahol a népi hagyományok kézműves is-
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mereteivel bővíti a fiatalok tudását, fejleszti képességeiket, gyarapítja az iskolai tananyag 
szemléletes elsajátításának lehetőségeit. 

Ennek megfelelően elméleti anyagként néprajzi alapismeretet tanítanak, amely átfogja a 
néprajztudomány szinte teljes körét, a tudománytörténetet, a magyar nép táji-történeti tago-
lódását, a családi és naptári ünnepeket, a hagyomány színtereit, továbbélésének módjait, a 
tárgyi kultúra megjelenési formáit, fejlődési korszakait, a települési típusoktól kezdve a ház-
építésen át egészen a lakberendezésig. Benne vannak a tananyagban a viselettípusok, a szelle-
mi kultúra területéről a folklórmozgalmak története, a paraszti társadalom tagolódása a gaz-
dasági-társadalmi változások tükrében, a gyermekek helye és szerepe a családban. Mint e fel-
sorolásból is kitűnik, nagyon széles az az ismeretkör, amit a követelmény megkíván. Ugyan-
akkor feltétlenül szükséges is ezeknek a témáknak az ismerete, hiszen általános és középisko-
lai, valamint pedagógusképzésünkből teljesen hiányzik a néprajz, a hagyományismeret okta-
tása. Ennek hiányában pedig e téren minden gyakorlati ismeret gyökértelenné válna, a népi 
kézműves foglalkozások épp lényegüket veszítenék el, könnyen barkács-szakkörré alakulna 
át ez a tevékenység, amire az elmúlt évtizedekben a technika tantárgy gyakorlata sajnos hajla-
mossá teszi a pedagógusokat. 

Gyakorlati ismeretként a hallgatók megismerik a természetes anyagok, a gyógynövények, 
a festő növények fellelhetőségét, természetét, tulajdonságait, megmunkálásának módjait . 
Olyan tárgyak és játékok elkészítését sajátítják el, amelyek az óvodás kortól a felsős korig ötle-
teket ad a kézműves foglalkozások gyakorlatának kitöltésére. Anyagonként és korosztályon-
ként tanítja meg a hallgatókat arra, hogy milyen fogásokat, technikákat, milyen sorrendben 
kell tanítani, hogy az sikerélményt nyújtson, lekösse a gyerekeket, és élményszerű legyen szá-
mukra az új ismeret. Fontos területe a gyakorlati foglakozásnak az évkor és a család ünnepei-
re való felkészülés, ezek szellemi és tárgyi hagyományainak megismerése, a természet körfor-
gásának, ennek megfelelően a természetben való anyagok megfelelő időben történő feldolgo-
zásának tudatosítása. 

Nagyon sok iskola bevezette az erdei iskola intézményét. Ugyanakkor azt vesszük észre, 
hogy pedagógusaink nincsenek felkészülve a tanórán kívüli színtereken zajló foglalkozások-

Csíki Lóránt oktat a szigligeti népi játszóház vezetői tanfolyam-táborában 
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ra. Az erre való felkészülést segíti a képzésnek az a része, mely megtanítja a nevelőt, mihez 
kezdhetünk gyerekeinkkel a természetben. Sorra kerül a hangkeltő eszközök készítése, a sü-
tés-főzés a szabadban, a sárkánykészítés, a nomád szövés, a gyógy- és festő növények gyűjté-
se és felhasználása, a népi sportjátékok és hasonlók. Mivel a pedagógusok felismerték a kép-
zés fontosságát, hasznosságát, és többségüknek ez az ismeretanyag a napi munkához elegen-
dő is, ezen a ponton befejezik a tanulmányaikat. E tapasztalat birtokában a képzésnek ezt a 
szakaszát akkreditáltattuk Pilisborosjenőn, a Hagyományok Háza az alapító, és az indításhoz 
eddig tizenkét képző intézmény csatlakozott szerte az országban. Ez azt jelenti, hogy mi eze-
ket az intézményeket ellátjuk tananyaggal, folyamatosan konzultálunk, szakmai segítséget 
nyújtunk, s továbbképezzük azokat a szakembereket, akik ezeken a tanfolyamokon taníta-
nak. 

Ennek az emelt szintű képzésnek másik fontos része egy kézműves mesterség megtanítá-
sa, amelynek követelménye megegyezik az OKJ-ban szereplő valamely népi kismesterség 
szakképesítési követelményeivel. Ezek a szakmák lehetnek: szőnyegszövő, takács, csipkeké-
szítő, kézi és gépi hímző, kosárfonó, csuhé, szalma és gyékény tárgykészítő, fazekas, bőrtárgy 
készítő, szíjgyártó, nyerges, mézeskalács készítő és faműves. Ezeket a követelményeket és 
központi programokat a Nemzeti Szakképzési Intézet dolgoztatja ki, ott van a vizsgaközpont, 
s ezt az iskolarendszeren belül és kívül egyaránt lehet tanítani. A képző intézményeknek helyi 
programokat kell összeállítaniuk, ami nem térhet el a központi programtól, de egyéni sajátos-
ságokkal kell, hogy rendelkezzen. A népi játék és a kismesterség oktatóinak képzésében a 
szakmai bizonyítvány alól felmentést kap az, aki a népművészet ifjú mestere, a népi iparmű-
vész, illetve a népművészet mestere címet megszerezte. A fentiekből az is kiderül, hogy ebből 
az oktatói képzésből kívülről is be lehet kerülni, tehát olyan hallgatók is járnak ide, aldk vala-
melyik részét ennek a képzésnek máshol szerezték megvagy pedig már mesterek. Mivel a kö-
vetelmény úgy van felépítve, hogy a különböző részegységek, modulok között az átjárhatósá-
got biztosítani kell, ezért nagyon nagy szerepe van a képzés harmadik szakaszának, az okta-
tói fázisnak. 

A képzésnek ez a része a kulturális tárca fennhatósága alá tartozik, s három fontos részből 
áll: oktatási ismeretek, pedagógiai, pszichológiai alapismeretek azok számára, akik nem pe-
dagógusok, valamint szakmai, módszertani és pedagógiai ismeretek, amik mindenki számára 
kötelezőek. Ezek természetesen szakmánként különböznek. A művészeti nevelést, tervezést, 
önálló alkotói tevékenységet elősegítő elméleti ismeretek köreként tudnám megfogalmazni. E 
témakörbe tartozik a mesterség néprajza, a hagyomány, a forma, a funkció, a díszítés egységé-
nek elemzése, valamint az általános művelődés- és művészettörténet. Van gyakorlati képzés 
is, hiszen egy oktatónak többet kell tudnia, mint amit megkövetel a tananyag. A Magyar Mű-
velődési Intézet kezdte ezt a képzésszervezést, a Hagyományok Házában folytattuk, és itt ké-
szítettük azt a központi programot, amit most már minden intézménynek követni kell. 

Külön kell említenem a művészeti iskolák ügyét. 

Nagy lehetőség a népi kézművesség továbbélése szempontjából, ha a művészeti iskolák 
felvállalják oktatásukat. Más lenne a szakmák tanulásának presztízse ezekben az iskolákban, 
mint a szakiskolákban. Azért mondom ezt feltételes módban, mert az alapfokú népművészeti 
oktatás nem szolgálja ennek megvalósulását. Néhány mesterség anyaga nagyon részletesen 
kidolgozott, másoké viszont felszínes. Még a kidolgozottak között is nagyon sok a szakmai 
probléma. Például nem találják meg a népművészet és az iparművészet között az egyensúlyt. 
Vannak jó példák is: a Kovács Margit Iskola Győrben és a Sárándi Művészeti Iskola. Hosszú 
évekbe telt, míg jó oktatókkal sikerült elérniük azt a magas szakmai szintet, mely a „Vándor-
legény" pályázaton szereplő munkáikat jellemezte. Egy másik probléma az, hogy a művészeti 
iskolákban csak az Iparművészeti Főiskolán végzett művésztanárokat fogadják el oktatóként, 
holott ezek az emberek nem ilyen feladatokra vannak felkészítve. Ezen a szemléleten feltétle-
nül változtatni kellene, hiszen a népi kézműves szakmák oktatását más helyeken is meg lehet 
tanulni. Kapcsolatunk a művészeti iskolákkal esetleges, ezek a problémák nem intézményi, 
hanem főként személyes jellegűek. Ezen is változtatni kéne, hiszen a közművelődés ezen a té-
ren óriási szellemi tőkével rendelkezik, amelyet vétek nem kihasználni. 

Milyen képzések folynak a Hagyományok Házában? 
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Népi játék és kismesterségek oktatója képzést több mint tíz esztendeje szervezzük. A kép-
zők képzése típusú tanfolyamok, hímző és szövő továbbképzés, debreceni bőrműves mester-
kurzus, valamint a játszóházi tanfolyamokat szervezők és oktatók képzése Magyar-
polányban. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a Hagyományok Háza országos szakmai funkció-
jából következően az iskolák és a hallgatók szakmai anyagokkal való ellátását. Ezek részben 
módszertani jellegűek, részben pedig gyűjtemények kiadását jelentik. Kihasználva a technika 
által nyújtott lehetőségeket, CD-ROM sorozatot készítünk „Mesterség, hagyomány" címmel. 
Olyan mesterségek feldolgozását választottuk elsősorban, melyeknek publikációi kevésbé 
hozzáférhetők vagy hiányoznak. Ezeken a CD-ROM-okon több mint ezer fotót, videófilmet, 
számtalan rajzot és szöveget tudunk kiadni az alkotók és az iskolák számára is megfizethető 
áron. 

A koncepció lényege az, hogy az alkotók és a tanulók minél több múzeumi tárgyat ismerje-
nek meg, lehetőleg gazdag táji specifikummal. Ismerjék meg a témához kapcsolódó néprajzi, 
kultúrtörténeti, technikatörténeti vonatkozásokat, a forma, a funkció, a díszítés összefüggése-
it. Fontos része a CD-ROM-nak a technikák, készítésmódok rajzokkal, filmekkel történő il-
lusztrálása. Bemutatjuk néhány sikeres alkotó munkáin keresztül, hogy a régi hagyományok 
alapján hogyan lehet a mai kultúrába illő szép tárgyakat létrehozni. A CD-ROM-ot a Néprajzi 
Múzeummal közösen jelentettük meg. A napokban jelenik meg a szalma, a csuhé, a gyékény 
feldolgozásának mesterségét bemutató CD-ROM. Ezekhez a munkákhoz a múzeumoktól 
nagy segítséget kaptunk. 

A népi kézműves szakmák OKJ-ban való megtartása, esetleg újak felvétele munkaerő piaci 
mechanizmusok feltétele. Éppen ezért minden módosításkor felmerülhet a törlés lehetősége. 
Pedig megőrzésük, továbbadásuk sokkal több ennél. Ez a mesterségbeli tudás kulturális 
örökségünk része. Életben tartása, tovább örökítése kötelességünk, olyan feladat, melynek túl 
kell mutatnia pillanatnyi gazdasági szempontokon, hiszen egy nép kultúrája akkor marad 
fenn, ha nemcsak múzeumokban, tájházakban, gyűjteményekben bezárva találkozhatunk ve-
lük, hanem még akadnak, akik művelik azt. 

Beszprémy Katalin 

„Merjünk magyarok lenni"1 

Értékeink fenntarthatóságáról szól ez a konferencia, arról, hogy az értékválságos - sőt: sok 
esetben értékellenes - , mánkat milyen értékközpontú, vagy legalább a különböző értékeket 
tiszteletben tartó holnap kellene, hogy fölváltsa. Hozzászólásomban egyetlen érték: a nemzet-
tudat fontosságára szeretném a figyelmüket felhívni. Sokak szerint korábbról, megítélésem 
szerint döntően Trianontól datálhatok a magyar nemzettudat zavarai. A dual izmus - túlzás 
nélkül állítható: világraszóló - gazdasági fellendülése, az építészet, az irodalom, a zene, a 
képzőművészet csúcsteljesítményei, honfitársaink százezreinek - húzzuk alá: nem erőszakos, 
hanem természetes, önkéntes - megmagyarosodása, nagy reményekre jogosító fél évszázadot 
jelentett a magyar históriában. Minden összesküvés-elméletet nélkülöz az a vélemény, misze-
rint a nagyhatalommá erősödött Monarchia - benne hazánk - szétzúzása, döntően nem a bel-
ső centrifugális erők, hanem a konkurens nagyhatalmaknak állt érdekében. 

A világháborút követő nemzet- és országcsonkolás sokkszerűen hatott a maradék hazán 
belül maradt kétharmad, s a határainkon kívül rekedt, összességében egyharmadot kitevő 
nemzetrészekre. Azonban a túlnyomó többség - éljen akárhol is - , abban egyetértett, hogy ez 
az állapot csak időleges lehet. Oktatás, sajtó, politika, közhangulat mind egységes tudott lenni 
Trianon revíziójának az elodázhatatlanságában. A hit alig két évtized után - ha csak részben is , 
de - valósággá vált: a két bécsi döntés meg katonai cselekmények nyomán visszatérhetett a 
Felvidék déli része, Kárpátalja, Észak-Erdély, Bácska, Alsó-Baranya, a Muraköz és a Muravi-
dék. A valóságos felszabadulásként megélt néhány év máig erősebb magyarságtudatot ered-

1 Elhangzott hozzászólásként 2005. május 14-én a budapesti Festetics Palotában, „A jövő iskolája: ér-
tékek fenntarthatósága" című konferencián 
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ményezett az ott élőkben, mint a vissza nem csatolt Észak-Felvidék, Dél-Erdély, a Bánság, 
Szerémség és Nyugat-Dunántúl szórványaiban. 

Jött azután az újabb nemzetcsonkolás, majd fél évszázad szovjet igája, amikor a társadalom 
minden rétegét, életünk valamennyi szeletét - így az oktatást is - , a szocialista tábor egészé-
ben, a totális diktatúra szelleme járta át. A hit, a nemzet, a polgári értékek, Bartók zenéje, a ci-
vil szerveződés mind-mind a nemkívánatos, sőt az üldözendő kategóriába kerültek. Nemze-
dékek nőttek fel úgy, hogy alig-alig hallhattak a fentiekről az iskolában - ha igen, az leginkább 
kivételes tanár-egyéniségeknek köszönhető - , csak a családok karakánabbjában merték a 
gyermekeknek a másik oldalt is felmutatni. 

Másfél évtizede azután az ölünkbe hullott szabadsággal reánk zúdult a globalizáció, a pi-
acgazdaság, a tömegkultúra - annak minden salakjával. Bár a remény felcsillant, részeredmé-
nyeket fel is mutathat a népben, nemzetben, keresztyénségben gondolkodás, a „bársonyos" 
forradalom miatt, a valós rendszerváltás máig várat magára a médiában, az oktatás-nevelés kü-
lönböző szintjein és a nemzeti érdekérvényesítésben. Az értékek zavarodottsága s a kaotikus 
állapot nem csökkent. Igaz, hogy a kontinens felének a térképét átrajzolták, a magyar kérdést 
senki sem tudta vagy akarta felvetni. 

A feladat tehát egyre sürgetőbb: oktatási rendszerünk, az egyes tantárgyak olyan átalakítá-
sa, amelyet a határokkal szétszabdalt, ám máig egységes magyar táj, nép, nyelv és a szerves kul-
túra minden lényeges szelete megismertetésének és megszerettetésének, az önbecsülés visszaállításának 
a szándéka hat át. A nyelv és irodalom, a történelem, a földrajz, a művészettörténet, az 
ének-zene, a nem fakultatív tárggyá emelhető hon- és népismeret, a hitoktatás, a biológia, a ter-
mészet- és társadalomtudományok, sőt bizonyos fokig még a testnevelés és a technika tantár-
gya is egytől-egyik alkalmasak a Kárpát-medence, a világ magyarsága csak ránk jellemző jegye-
inek a fölmutatására. Hogy mi kell hozzá? Csupán egy közmegegyezésen nyugvó, stratégiai gon-
dolkodás és a koncepció kormányokon átívelő, következetes végrehajtása - az időnként viharos ellen-
szélben is! És mernünk kell azt is kimondani: aki e nemes átalakításban nem partnerünk, an-
nak nem kötelező a köz- és felsőoktatásban pedagógusként részt vennie! 

Vegyük észre: az egyesült Európában mindenki a saját arcát (egyben a nemzeti érdekeit) 
védi - a miénket csak mi őrizhetjük, fejleszthetjük, mutathatjuk fel hitelesen. S mindezt dunai 
patrióta módon: a többiek - benne a velünk élő kisebbségeink sajátosságainak, az együttélés 
kultúrájának a tiszteletben tartásával! Ha ezt a megmaradásunkkal szorosan összefüggő re-
formot elmulasztjuk, visszafordíthatatlan, negatív folyamatokat erősíthetünk fel, ami az utá-
nunk jövő nemzedékek elleni vétek. 

Székely András Bertalan 

Tükrös fedele, XIX. szd. második fele. Mike, Somogy m. Madarassy 1932. 
nyomán. Magyar Mónika rajza. Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek 
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