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Melléklet

Debreczeni-Droppán Béla elnök levele
dr. Kásler Miklóshoz,

az emberi erőforrások miniszteréhez

Dr. Kásler Miklós               Budapest, 2018. szeptember 26.
emberi erőforrások minisztere
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Tisztelt Miniszter Úr!

Engedje meg, hogy egy számunkra fontos ügyben forduljak Önhöz. Erre biztat Minisz-
ter úr több korábbi megszólalása is, melyben a hazafi as nevelés fontosságát hangsúlyozta.

A Honismereti Szövetség mint a honismerettel, helytörténettel foglalkozók országos ci-
vil ernyőszervezete már több évtizede szolgálja a helyi identitás és a nemzettudat erősítését, 
a hagyományőrzés és -átadás nemes célját. Honismereti mozgalmunk, megyei szervezete-
ink tagjai társadalmi munkában végzik e fontos és elhívatottságból fakadó feladatot; hon-
ismereti konferenciákat, táborokat szerveznek, kézműves-foglalkozásokat, szakköri órákat 
tartanak, helytörténeti gyűjteményeket, tájházakat hoznak létre, gyarapítanak, tartanak 
fenn, és még hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent tesznek annak érdekében, hogy a 
helyi kötődés, a nemzeti hovatartozás érzése honfi társainkban kialakulhasson és megerő-
södhessen.

Tevékenységünket civil szervezetként tanórákon kívül végezzük, bár vannak olyan pe-
dagógus tagjaink, akik a tanintézményeken belül tartanak hon- és népismereti szakkörö-
ket, órákat. Közös célunkat, úgy gondoljuk, hogy e civil munka mellett elsősorban a tan-
órán belüli hon- és népismeret oktatással lehet szolgálni. Ez került most sajnos veszélybe, 
hiszen az új Nemzeti Alaptanterv tervezetében azzal szembesülhettünk, hogy megszűnik a 
hon- és népismeret önálló tantárgyi oktatása.

A hon- és népismeretet mint közös követelményt már az 1995-ben elfogadott Nemzeti 
Alaptanterv tartalmazta. További előrelépést jelentett, hogy a 2001. szeptember 1-jétől élet-
be lépett Kerettanterv alapján elkezdődhetett az általános iskolákban a tantervi modulok 
között a hon- és népismeret oktatása 5. és a 6. évfolyamon, évi 18 órában. 2012-ben pedig 
önálló tantárgyi keretek között, kötelezően választható tantárgyként iktatta be a jelenleg 
érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv. 

E lassú térnyeréssel egy olyan tantárgy kapott helyet az oktatási folyamatban, amely 
megalapozza a nemzeti önismeretet, bővíti a tanulók művelődéstörténeti tudását, segíti 
olyan tanulói magatartás kialakítását, amelynek lényeges eleme a hagyományőrzés, népi 
kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülése. Teret biztosít azoknak az élményszerű egyéni 
és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza 
és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti az egyéni, családi, 
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közösségi, nemzeti identitástudat és történeti tudat kialakítását. Tudatosítja a tanulókban, 
hogy saját hagyományaik, nemzeti értékeik megismerése, elsajátítása után válhatnak nyi-
tottá a velünk élő nemzetiségek, a szomszéd népek és a világ többi népének kultúrája, az 
egyetemes értékek iránt. 

Az ezeket az értékeket közvetítő hon- és népismeret tantárgy maradt ki az új tervezetből. 
Mindössze hivatkozás szinten jelenik meg a földrajz tantárgy tananyagtartalmánál „A szü-
lőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakítása és elmélyítése”. A modul-rendszerű 
oktatás tapasztalataként viszont már tudjuk, hogy a más tantárgyakba integrált ismere-
tek feloldódnak, eltűnnek, hiszen az időkeretüket gyakran az alaptantárgy ismereteinek 
mélyítésére fordítják. Szükséges pedig, hogy a gyerekek rendszerben lássák az egylényegű 
népi kultúrát, hogy megértsék annak logikus építkezését, teljességét, és mintát kapjanak az 
egymásra fi gyelő, kölcsönös segítségen alapuló közösség életére. 

Fontosnak tarjuk, hogy mindezt fi gyelembe vegyék a tervezet korrekciója során, és biz-
tosítsák a hon- és népismeret helyét az új Nemzeti Alaptantervben is. Úgy gondoljuk, hogy 
nem megszüntetni kellene a honismeret oktatását, hanem inkább továbblépve a hazafi as 
nevelés elősegítésében az eddigi (kötelező) választhatóság helyett kötelezővé tehetnénk.

Ezen ügyben kérem Miniszter Úr támogatását, felajánlva szervezetünk közreműködését 
minden olyan eszmecserében és feladatellátásban, amely a szülőföldhöz és hazához való 
kötődés kialakítását és erősítését szolgálhatja.

Tisztelettel:
Debreczeni-Droppán Béla

elnök
Honismereti Szövetség

 HÍREK

Elhunyt Sebestyén Kálmán. 2018. december 26-án elhunyt Sebestyén Kálmán erdélyi 
magyar művelődéstörténész, a Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Az er-
délyi Alsójárán született 1938. december 8-án. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott, a 
Brassai Sámuel Líceumban végezte; 1963-ban a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történe-
lem–Filozófi a Karán szerzett tanári oklevelet. 1964–1971 között a kalotaszegi Magyarbi-
kalon, 1972–1980 között Körösfőn tanított, ugyanitt iskolaigazgató is volt. 1980-tól 1986-ig 
történelemtanár volt Kolozsvárott. 1987-ben áttelepült Magyarországra. Budapesten a Pos-
tamúzeum történész főmunkatársaként (1988–1996) tevékenykedett. Tudománynépszerűsí-
tő, néprajzi vonatkozású írásokat és könyvismertetéseket közölt a Korunk, A Hét, a Műve-
lődés, a Honismeret, a Kalotaszeg, az Erdélyi Magyarság, valamint a Nyelvünk és Kultúránk 
hasábjain. 2000-től volt a Honismeret szerkesztőbizottságának tagja. Végső búcsúztatása 
2019. január 9-én volt a budapest–rákoskeresztúri református templom urnatemetőjében.


