
halad és iszalagos folyondárjaival maga is erdõ az erdõben. Öreg fák korhatag belsejében akkorák az
üregek, hogy el lehetne bennük laknia annak, akinek más barlangot nem adott a sorsa. Aki úgy él, mint
a remete.

Voltaképpen nem is mások ezek, mint a remeteség maradványai. Honnan kerültek, miként támadtak
a remeték, azt nem tudni. De éltek, elbújva a világtól, a réti erdõkben, ahol nem kereste õket senki, nem
is bántottak semmit. Csak éppen annyit, amennyi a megélhetéshez kellett. Valami gunyhót tákolt össze
magának, csinált magának tapogató-szerszámot, amivel a csekély vízben a halat foghatta, tõrrel meg-
fogta a madarat. Ha kellett, némely fogását arra vetõdõ paraszti vadásznál, halászembereknél elcserélte
sóra, dohányra. Azután így élt, amíg bírt. Ha meghalt, sem törõdött vele senki, testét a tavaszi kiöntés
vize elsodorta a folyóba, a nagy temetõbe. Vagy úgy lehet, ha vackát üresen találták, hogy nem is halt
meg, csak elvándorolt. Megunta a vidéket, és más tájra ment, mert az ilyen magános életet élõk nagyon
szeretik a kódorgást. Minden holmija elfér egy tarisznyában, fõzõedénye egy bogrács vagy az se, ha-
nem csak egy csupor; ennyi holmival könnyû új lakást keresni.

Nem lehet megmondani, hogy mi viheti az ilyen elhagyatott, magános és kietlen életre az embere-
ket. A régi, réti halászó meg vadászó ember nagyon megszokta a kint való tanyázást, lehet azután, hogy
a felesége elhalt vagy elhagyta, vagy a családja elpusztult, ilyenkor azután kivette magát a rét rejtelmes
világába végképpen, télre és nyárra egyaránt. A másikat talán a lelkiismeret üldözte oda, mint Káint a
bûne. Az ötvenes években az algyevi rétségeken volt egy ilyen magának való ember, aki egy ladikban
élt, azt húzta-tologatta a sekélyes parti vizeken ide-oda a nád között. Öregek beszélték, hogy az örökös
vízben való járástól olyan fényesre vált a bõr a lábszárán, mint a halé. Ennek a sorsáról annyi tudatik,
hogy a német világban a zsandárok valami cserkészés alkalmával agyonlõtték. (Adjon az Isten neki
örök nyugodalmat.)

Hát mi viszi az ilyen embereket az ilyen életbe? De néha csodálatos lakásoknak csodálatos lakója
akad. Volt már úgy, hogy családos embert is találtak, olyant, aki egy mindenkitõl elhagyott fakunyhó-
ban húzta meg magát. Valaha superok laktak ott, apróbb hajókat csináltak, csónakokat barkácsoltak,
azok készítettek oda rossz deszkadarabokból egy gulibaformát. Azután elmentek onnan, mert nemcsak
a nagy halak eszik meg a kis halakat, hanem a nagy hajók is a kis hajókat. Elmentek hát a superok, ott-
hagyták üresen a gulibát. Azután ment arra vándorlásában a bujdosó ember, az asszony meg a gyerek,
akik fölfogták lakásnak a faházat, és éltek benne abból, amit a réti növény meg a víz adott. Éltek közsé-
get, rokont, szomszédot nem ismerve. Nem tartozva senkihez és semmihez. Az ember halászott, a gye-
rek madártojások után kutatott a nádasban, az asszony csinálta az ételt. Mert a tojást meg lehet a szabad
tûzön is sütni, ha elõbb sárba rakják, s úgy vetik a tûzbe, valamint a kenyértésztát meg lehet sütni a me-
legített kövön, ha elõbb alkalmas födõt készítenek hozzá az égetett sárból.

Így laktak ott, amíg el nem takarodtak, hogy máshol verhessenek tanyát. De nemigen lehet már, mert
kihal a rét, elvesz az erdõ, elhagyott gulibák összeomlanak.

Néprajz az iskolában1

Az a jó könyv, amely olvasás közben egyre érdekesebbé válik, s Baksa Brigitta mûvével éppen ez
volt a tapasztalatom. Az elsõ 100 oldal a múltról szól, érdekesen és alaposan, de végül is csak arról gyõz
meg, hogy a néprajzi ismeretek iskolai oktatását a XVII., különösen pedig a XX. századtól mindig fon-
tosnak tartották a nemzeti mûvelõdés iránt felelõsséget érzõ elmék, csak éppen nem tudtak vele mit
kezdeni. Amióta a nép életével kapcsolatos hagyományos tudás szájról szájra való átörökítése a családi
keretekbõl bekerült az iskola falai közé, s a családi belenevelõdés helyett tananyag lett – ha lett! – belõ-
le, a pedagógia általában nem tudta, mit tegyen vele. Pedig nem a nemzet sorsáért aggódó felelõs értel-
miségieken múlott, õk idõrõl idõre fölismerték a hagyományban gyökerezõ népélet jelentõségét, han-
got is adtak kívánalmaiknak, szorgalmazták jelentõségét, de a téma két szék – a család és az iskola – kö-
zött legtöbbször a pad alá került. Ezek a fejezetek, A néprajzi ismerettartalmak oktatásának történeti át-
tekintése és A néprajzi ismerettartalmak elõfordulása a tantervekben, valamint még egy késõbbi, a Nép-
rajzi ismerettartalmak régi tankönyvekben elsõsorban tudománytörténeti, oktatástörténeti szempontból
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jelentõsek. Közvetett impulzusokat kaphatnak belõlük a téma iránt érdeklõdõk, miként közelítették,
miként próbálták a néprajz által közvetített hagyományt meghonosítani a polgári társadalom által kiépí-
tett iskolarendszer keretei között. „Próbálták”, mondom, mert bizony ezen a téren kevés eredményrõl
lehet beszámolni.

Pedig – mint olvashatjuk – számtalan jobbnál jobbnak tûnõ metódust igyekeztek alkalmazni
„Betûország virágoskertjének” mûvelõi. „Az olvasás gyakorlását szolgáló egyszerû mondatoktól az ol-
vasmányokig nyomon követhetjük a néprajzi ismeretekre alapozott írások szerepét a tankönyvekben.”
„… a népköltészetbõl vett példák mellett a hétköznapok munkáit és az ünnepek szokásait egyaránt be-
mutatják az olvasást gyakoroltató szövegek segítségével”. De „nemcsak a szöveganyagban, hanem a
képekben rejlõ információk is hozzájárultak a falusi gyermekek mindennapi életének feltárásához”. A
szerzõ megállapítja, hogy ezek a „régi tankönyvek” a „tantárgyi koncentrációt olyan mértékben tudták
megvalósítani, amelyre a jelenlegi tankönyvkínálatban sem találunk példát”. De megtalálhatjuk a hon-
és népismeret elemeit a földrajzi tankönyvekben is, nem beszélve a – Györffy István által leghatéko-
nyabbnak gondolt – önálló tantárgyként megjelenõ néprajzi ismeretek oktatására szolgáló tankönyvrõl,
ami Balassa Iván tollából látott napvilágot 1947-ben. Így a „két világháború közötti” idõhatárral jelzett
idõszakban „a néprajzi ismerettartalmak végig jelen voltak az oktatásban”, „a tananyagban való elõ-
fordulásuk mértéke egyre tekintélyesebbé vált, s […] a folyamat kiterjedhetett volna az oktatásban, ha
az 1948-as fordulat nem alakítja át alapjaiban és nem változtatja meg szemléletében a néprajzi ismere-
tek szempontjából igen kedvezõ úton haladó addigi oktatáspolitikát.” De „Az 1950/1951-es tanévtõl
életbe lépõ új, szovjet mintára készült tanterv a marxizmus-leninizmus szellemiségét követte, amelybe
már kevésbé fért bele a lokálpatriotizmusra nevelés, a néprajzi ismeretek önálló tantárgy keretében tör-
ténõ tanítása.” Ezt követõen – írja Baksa Brigitta – csaknem „fél évszázadot kellett várni, amíg a nép-
rajz újból tantervi jogosultságot kapott a Nemzeti Alaptanterv bevezetésével. De ez az újbóli kezdés ala-
csonyabb lépcsõfokról indult, mint amikor a folyamat megszakadt.”

Ez a „fél évszázad”, mialatt a mai pedagógus-nemzedék nagyobb részének kialakult az „értékrend-
je”, lehet a legfõbb akadálya ennek az újrakezdésnek és önmagában is indokolja az „alacsonyabb lép-
csõfokot”. A nemzeti jellegzetességektõl és értékektõl viszolygó, internacionalista alapozású liberális
szemlélet által folyamatosan – és korántsem segítõ szándékkal – kritizált Nemzeti Alaptanterv és a Ke-
rettanterv nem nyújtott lehetõséget „a néprajz tananyaggá válásához szükséges bõséges információtar-
talmú, komplex tantárgy széles körben történõ bevezetéséhez”. A könyv szerzõje ismerteti Ágh Zsófia,
Tarján Gábor, Paládi-Kovács Attila, Olsvai Imre, valamint Vasvári Zoltán, Kraiciné Szokoly Mária, Lo-
ránd Ferenc, Németh Ferenc témával kapcsolatos tantervelméleti koncepcióit és a különbözõ tantár-
gyakba integrált tanterveket, továbbá azt a nemzetiségi oktatás tankönyveivel együtt – több tucat hon-
és népismereti tankönyvet, tankönyvcsaládot, segédkönyvet, ami rendelkezésére áll azoknak a pedagó-
gusoknak, akik valamilyen formában tantervi keretek között oktatnák a hon- ás népismeretet. Aztán ott
vannak még a tanítási órákon kívüli lehetõségek, a szakkörök, a táborok, s – hadd tegyem hozzá – a
honismereti akadémiák, az ifjúsági honismereti akadémiák, a Honismereti Szövetség és a megyei hon-
ismereti egyesületek által szervezett regionális honismereti konferenciák. A tárgyi feltételek tehát – úgy
tûnik – meglennének, hanem a személyiekre, pontosabban azok hiányára erõsen rányomja bélyegét a
megelõzõ csaknem fél évszázad értékrendetlensége.

Errõl, s az ezzel kapcsolatos aggályokról szól a könyv következõ ötven oldala: A hon- és népismereti
oktatás helyzetének alakulása a 2000-es Kerettanterv bevezetésétõl napjainkig címû fejezete. Vélemé-
nyem szerint ez az egész könyv legértékesebb része, ama bizonyos „puding” próbája, mire megy a kü-
lönféle népismereti tankönyvekkel, segédkönyvekkel az oktatási gyakorlat, amihez „szakmailag kom-
petens pedagógusokra volna szükség, akik legalább a rendelkezésre álló szakirodalmat ismerik”. Már-
pedig – hivatkozik a szerzõ Ágh Zsófia három fõvárosi és három különbözõ megyei iskolában szerzett
tapasztalataira – „az iskolák többségében a [tantárgy bevezetésére vonatkozó] döntést nem a hon- és
népismeret megfelelõ tanítása, hanem a szaktárgyak hiányzó óráinak pótlása motiválta”. Ezért az „is-
kolák jelentõs részében a tantárgy integrálása mellett döntöttek, ezzel sok helyen a hiányzó szaktárgyi
órák pótlását próbálták megoldani. De a modul önálló tantárgyként való tanítása esetén is erõsen befo-
lyásolta az ismeretanyag közvetítését a tárgyat tanító pedagógus szakképzettsége. Mert a pedagógusok
általában nem ismerték a tantervi követelményeket, saját elképzelés alapján, segédeszközök, szakiroda-
lom nélkül oktattak nagyon változó tartalmú tananyagot.”

Ágh Zsófia – hogy úgy mondjuk – „szabad szemmel” végzett megfigyeléseinek eredményei össze-
csengenek az Országos Közoktatási Intézet 2001. évi felmérésének – meglehetõsen szomorú – tapasz-
talataival. Ezek hosszú listáját nem fogom itt tételesen felsorolni – szíveskedjenek elolvasni Baksa Bri-
gitta könyvét –, csupán néhány különösen fontosnak tûnõ megállapítást emelek ki. A „modultárgyak

47



bevezetésére még nem készültek fel az iskolák, hiányoztak az alapvetõ feltételek, az eredményes tanítás-
hoz szükséges óraszám, a képzett tanár, a taneszközök, a kidolgozott értékelési rendszer”. Az új modul-
tárgyak módszertana „nincs összhangban a tanárok képzetségével, beidegzõdésével…”(!) Ezek nyilván
– mint mondani szokták – „kezdeti nehézségek”, de az egyértelmû, hogy a „hon- és népismeret tantárgy
hatékony tanításának fõ akadálya a pedagógusok megfelelõ felkészültségének hiánya, a bevezetés leg-
fõbb feltétele a célratörõ tanárképzés”. A Hon- és népismeret modul bevezetése után 6–8 esztendõvel
végzett felmérés (2007–2009) szerint „valamelyest formálódtak a tantárgyi modul oktatásának szemé-
lyi és tárgyi feltételei”. Integráció estén a hon- és népismereti tantárgy az esetek több mint kétötödénél a
történelem keretében szerepel, bár a „tantervek vizsgálata során kiderült, hogy a tananyagban csekély
mennyiségû a néprajzi ismeret”. „Ebben az esetben – állapítja meg a szerzõ – felehetõen nem a tantárgy
tartalma, hanem a tárgyat tanító szaktanár felkészültsége a meghatározó.”

Figyelemre méltó, hogy a megkérdezett pedagógusoknak csupán 5%-a rendelkezett néprajzos vég-
zettséggel, 21%-uk vett részt „ilyen irányú” továbbképzésben és 74%-uk képzetlen volt. Márpedig a
XX. század utolsó évtizedeiben Magyarországon legalább öt felsõfokú tanintézetben oktatták (sokszor
második tantárgyként) a néprajzot. Vajon hová lettek az ott végzettek, hogy ennyire hiányoznak az isko-
lákból. Ez az alacsony szám azt is mutatja, hogy a hon- és népismeret bevezetése óta eltelt 8 esztendõ
sem volt elegendõ, hogy a tanárképzõ intézmények reagáljanak a köznevelésben jelentkezõ igényekre,
holott arra a Honismereti Szövetség különbözõ fórumokon már az 1990-es évek elején felhívta az „ille-
tékesek” figyelmét. „A felmérésbõl kirajzolódó lehangoló kép a tárgyat tanító tanárok szakmai képzett-
ségére vonatkozóan azt jelzi, hogy az oktatási intézmények háromnegyede nem tett eleget a minisztériu-
mi rendeletnek.” Annak a 21%-nak pedig, amelyik „ilyen irányú” továbbképzést vallott be, 28%-a
1,5–8 órás elõadáson való részvétellel szúrta ki a szemét az OKI felmérõinek. És még egy szám a kép
teljességéhez: a válaszoló iskolák 16%-ában nem használtak tankönyvet a hon- és népismeret tanításá-
hoz, aminek elsõsorban az lehet az oka, hogy az integrált keretek között tanított tárgy anyaga „feloldó-
dott a befogadó tárgy ismeretanyagában és nem kapott hangsúlyt az oktatási folyamatban. Ezért nem
tartották fontosnak a tankönyvvásárlást.”

Biztatóbb, hogy az iskolák túlnyomó többsége használ valamilyen szemléltetõ eszközt a hon- és
népismeret tanítása során, mégpedig elsõsorban fényképeket (95%) és különbözõ tárgyakat (79%). De
már csak alig több mint a felük alkalmaz zenei illusztrációt, 44%-uk filmet és egyebeket, mint térkép,
falikép, prezentációk, CD és videofilm stb., stb. Különösen lehangoló, hogy mindössze 2 iskolában
használtak a pedagógusok saját gyûjtésû anyagokat. Pedig egy emberöltõvel ezelõtt még nem volt ritka
az olyan pedagógus, akinek véleménye szerint lakóhelyük néprajzi anyagát „Még akkor is gyûjtenék, ha
azt megtiltanák nekik!”

A 2014. évi felmérés adatai azt mutatják, hogy az iskolák – különösen a 2010–2014 közötti idõszak-
ban – valamivel nyitottabbá váltak a néprajzi ismeretek közvetítése tekintetében. Mindazonáltal a sze-
mélyi feltételek a legkisebb mértékben sem javultak ez idõ alatt. Sõt! 2009 és 2014 között 74-rõl
78%-ra nõtt azoknak a pedagógusoknak az aránya, akik nem rendelkeztek a hon- és népismeret tanítá-
sához megfelelõ végzettséggel. S hogy mindez egy másfél évtizedes folyamat következménye, azt úgy
hiszem, nem túlzás, ha a feltételek szabotálásának minõsítjük! Ezt a gyanút erõsítik az olyan további
információk, melyek szerint a „történelem szaktanácsadói képzés keretében a hon- és népismeret nem
kapott helyet. A történelem szaktanácsadók, akiknek feladatkörébe tartozik a tantárgy gondozása, szin-
tén nem rendelkeznek olyan szakmai felkészültséggel ezen a területen, hogy konkrét segítséget tudnának
nyújtani az esetlegesen hozzájuk forduló kollégáknak.”

Ha nem érezném át a helyzet mélységes tragikumát, könnyen kicsúszhatna a számon az ismert
aranymondás: „Nem akarásnak nyögés a vége.” De mert az „érted haragszunk, nem ellened” érzésével
és szorongásával olvastam Baksa Brigitta lehangolóan õszinte látleletét, inkább arra kényszerítem ma-
gam, hogy a nemakarás helyett inkább a tehetetlenség továbbélésében és a közömbösség megengedett-
ségében lássam a bajok gyökerét. De hogy mégse veszítsük el teljesen a – többek szemét szúró – nem-
zeti identitásunk erõsítésében oly fontos hon- és népismeret oktatásának jövõjébe vetett hitünket, a
könyv szerzõje az utolsó fejezetben bemutatja, hogy mennyire a jóakaratú „hozzáállás”-on múlik a nép-
rajzi ismeretek tanításának eredményessége. A Pest megyei Mende község Önkormányzata és a fenn-
tartása alá tartozó Géza Fejedelem Általános Iskola a 2008/9-es tanévtõl – reméljük nem egyedülállóan
– példamutató módon megvalósította a tantárgy oktatását heti egy órában, az iskola minden tanulója
számára. Ez, akárhogy is számoljuk, összesen több mint 200 tanórát jelent, ami bizonyára elegendõ a
tantárgyi ismeretek igényes és eredményes átadására. A szerzõ a lehetõségek szabta részletességgel is-
merteti a helyi tanterv oktatási programját. „Az ismeretek közvetítése az elsõ négy évfolyamon idõben
bõvül, felöleli ez egész esztendõt, bemutatva a hétköznapokat és az ünnepeket.” A felsõ tagozat „térben
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táguló tananyaga a család életébõl kiindulva eljut a társadalom egészének megismeréséig”. Bemutatja
a szerzõ az itt felhasznált kézikönyveket, a nyomtatott és a multimédiás segédanyagokat, majd össze-
foglalja az oktatás gyakorlati tapasztalatait. Ezek áttekintése során jólesõ érzéssel olvastam, hogy a
Honismeret folyóirat Iskola és honismeret rovatában megjelent írások megerõsítették a szerzõt abban,
hogy „Amíg lesznek elkötelezett pedagógusok, akik felvállalják a tanulók honismereti nevelését, addig
a tantervi változások és a néprajzi ismeretanyag változó tanrendi helyzete mellett is kaphatnak lehetõ-
séget az érdeklõdõ tanulók a szülõföld hagyományainak, értékeinek megismerésére szakkörökben, tá-
borokban, pályázatok útján. Ezek a bevált gyakorlatok, tapasztalatok nyújthatnak valódi segítséget a
hon- és népismeretet tanító pedagógusoknak.”

Ha vannak és lesznek – teszem hozzá – olyan tanárok, akik Kodály szavaival: „déli harangszókor
nem dobják vissza a maltert a vakolóládába”.2

Halász Péter

Kókai Sándor (szerk.): A nyíregyházi
földrajztanárképzés öt évtizede (1964–2014)

„A lakóhely természeti és társadalmi környezete a gyermek valóságismeretének és hazaszeretetének
idõben elsõ és legjelentõsebb forrása. A táji elemek és jelenségek helyes értelmezéséhez a pedagógus
tervszerû, az egyes évfolyamok tantervi anyagához kapcsolódó munkája szükséges” – hangsúlyozza a
nyíregyházi tanárképzés földrajzi mûhelyének fél évszázadát áttekintõ kiadvány egyik írásában a kötet
szerkesztõje, s egyben egyik szerzõje, Kókai Sándor. Nem mindegy tehát, hogy milyen félkészültség-
gel, felkészítéssel állnak ki a gyerekek elé a földrajztanárok, hiszen ez esetben nem csupán egy tantárgy
alaposabb vagy felszínesebb elsajátítása a tét.

Nyíregyházán 1964-ben indult meg a földrajztanárképzés, 1968-ban alakult meg a Földrajz Tanszék,
amely némi profilbõvülést követõen 2007-tõl Turizmus és Földrajztudományi Intézetként mûködik a
2016-ban immár egyetemi rangot kapott intézményben.

A kötet elsõ blokkja a tanszék, ill. intézet történetének fõbb mozzanatait ismerteti: a földrajztanár-
képzésrõl Frisnyák Sándor (7–17. old.), az 1972-ben megindított turisztikai szakemberképzésrõl
Hanusz Árpád írt összegzést (19–25. old.).

A második blokk a tanszék-, ill. intézetvezetõk portréit tartalmazza. Az iskolateremtõ Frisnyák Sán-
dor pályarajzát Kókai Sándor Boros Lászlóval közösen jegyzi (27–30. old.). Frisnyák professzor
1968-tól 2000-ig irányította a tanszéket. Az õ nevéhez fûzõdik a földrajztanárképzés tárgyi és személyi
feltételeinek a megteremtése, s annak a szakmai mûhelynek a kialakítása, ahol az oktatás mellett a kuta-
tómunkát is fontos feladatnak tartva, a tanszék tanárai sokat tettek és tesznek a társadalomföldrajz, s
azon belül is különösen a történeti földrajz magas szintû mûveléséért. Ez az erõs profil jó alapokat nyújt
ahhoz, hogy a leendõ tanárokat felkészítsék nemcsak a szûkebben vett földrajzi, hanem a tágabb honis-
mereti ismeretek továbbadására. A jelentkezõ munkaerõpiaci-társadalmi igényre válaszként kezdtek el
az 1970-es években a Földrajz Tanszéken turisztikai szakembereket is képezni. Ebben meghatározó
szerepet játszott Hanusz Árpád, aki 2000-tõl 2011-ig vezette az idõközben a turizmust is a megnevezé-
sébe felvevõ intézetet. Róla (31–34. old.) és az 2011 óta az intézetigazgatói feladatokat ellátó Kókai
Sándorról (35–37. old.) Frisnyák Sándor rajzolt portrét.

A „tanárok tanárainak” az ismertetését folytatja a kötet harmadik blokkja: az intézet emeritus
professorai és nyugdíjasai munkásságáról olvashatunk. Göõz Lajosról (39–42. old.) Hanusz Árpád,
Kormány Gyuláról (43–45. old.), Balogh Béla Andrásról (47–49. old.) és Boros Lászlóról (51–53. old.)
Frisnyák Sándor írt portrévázlatot.

A kötet negyedik része az 50., jubileumi tanévben oktatókat (Bácskainé dr. Pristyák Erika, dr.
Dobány Zoltán, prof. dr. Hanusz Árpád, dr. Kókai Sándor, dr. Komáromi István, Kristóf Andrea, dr. Sü-
tõ László, dr. habil. Tar Károly, dr. Tõkés Tibor, dr. Tömöri Mihály, dr. Vass Róbert) és az általuk okta-
tott tantárgyakat veszi számba (55–103. old.).
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2 Kodály Zoltán: A zene mindenkié. Bp., 1975. 59.


