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Tanítómestereink 

Tálasi István: 
Néprajz és középiskola III. 

A hagyományanyag közvetítése és a néprajzi szemlélet kialakítása részben a jó tankönyve-
ken, részben a középiskolai tanárképzésen nyugszik. A tankönyvi kérdés nyugtalan tere isko-
lai életünknek, szinte már félünk a gyakori változásoktól. Vázolt tervünk és említett kilátása-
ink során viszont szempontjaink érvényesítését előbb-utóbb ebben is végre kell hajta-
nunk.Anyagban lényeges többletet nem jelent, művelődési és nevelési téren azonban éppen 
azt. Oda, ahol addig semmi se volt - esetleg egyebek rovására - vinni akarjuk, ahol pedig 
megvolt, ott csak rendszerezni kívánjuk a tárgykörét, pl. ami egy magyar olvasókönyv eddigi 
anyagában a magyar népre és földre vonatkozik, amit a népmese és a népmonda köréből föl-
ölelt (azt a mondjuk 40-50 lapnyi anyagot), az ne szervetlen és különálló képeket, hanem fo-
kozatosan haladó egységeket mutasson be, széles kapcsolási lehetőségekkel, képanyaggal, 
közbeiktatott és vonatkoztatott népdalszemelvényekkel (halászat - halászdalok, pásztorélet -
pásztordalok, hitvilág - verses mondókák, szokások - dramatikus játékok). A magyar terüle-
tén maradva felsőbb fokon ugyancsak kívánatos jellemző részletekkel a szemelvényközlést 
folytatni (VI. o. poétika: misztérium - betlehemes játék stb.). Meg kell jegyeznünk, hogy jelen-
legi tankönyveink népdalszemelvényei között még ma is akadnak népies műdalok. 

Hasznosnak tartanám, ha a haladó műveltségi körök egyéb tárgyakkal pl. a földrajzzal is 
találnának kapcsolatot, így az esetleg hasznos, de tárgyalásra már nem juthatott anyag azon 
belül érvényesülhetne. Bizonyos koncentrációt legszorosabban éppen itt tudnánk elképzelni. 
A többi tárgy tankönyveiben részben az előbbi, részben a már máshol érintett alapon rendez-
nénk a szemlélet és hagyományok ügyét. 

* 

A hagyományanyag közvetítésének személyes irányítása és a néprajzi szemlélet kialakítá-
sa a középiskolai tanárság feladata. A tervezet megvalósulása esetén a tanárság utánképzésre 
szorul. Történhetik ez egyénileg vagy intézményesen. Ez utóbbi esetben azonban bizonyos, 
hogy nyári tanfolyamok önmagukban nem oldják meg a helyzetet. Erre a munkára a fiatal ta-
nárnemzedéket nevelni és tanítani kell. Ez pedig teljes sikerrel csak az egyetemeken, illetőleg 
a főiskolákon felállítandó néprajzi intézeteken belül mehet végbe a tanárképző intézetek köz-
reműködésével. A kultuszminiszter úr beszédében a szaktárgyakat érintőleg kijelenti, hogy: 
„Bizonyos egyetemi szakokon kötelezővé kell tenni a néprajzot, így kötelezővé teszem a föld-
rajzi, magyar irodalmi, történelmi szakon." Pótlólag tisztelettel javasolnánk, hogy az eddig 
szokásos magyar irodalmi alapvizsga mellett minden egyéb szak számára ajánlatos volna 
vizsga tárgyává tenni éppen egyetemes, koncentrációs értéke miatt. Az előbb említett főtár-
gyakon belül az alap- és szakvizsga anyagát a szakdolgozatok tárgykörét, továbbá a pedagó-
giai vizsga előtti módszertani ismeretek anyagát a néprajzi körök ás a tanárképző-intézetek 
megegyezése szabályozná. 

A néprajzi tanulmányokra az egyetemen idő, megismerés, elmélyülés és vonzalom, végső 
fokon az egyetemen is nevelni kell. Amelyik nemzedék a magyar művelődés új alapját hiva-
tott letenni, szemléletét kialakítani, annak abban éppúgy nevelődnie kell, mint a középiskolai 
tanulónak. Ezért szükséges, hogy az intézeti élet el is térjen a szokványos szemináriumi élet-
től. A vezetők részéről több áldozatnak, útbaigazításnak, személyes ráhatásnak kell lenni, az 



indulás idején a nehézségeket lendülettel áthidalni. A fó'szakos tanárjelölteknek gyakran kell 
részt venniök tanulmányi kiránduláson, mert a nép személyes ismeretét semmi sem pótolja. 
Az intézet tagjai maguk is kollektív közösségben élnek. 

Múlt, jelen és jövő 
Az elmondottak során a kulturális jelenségek mellett a szociális értéket is hangsúlyoztuk. 

A műveltségi megismerés és értékelés után most arra kíséreljünk feleletet adni, hogy a múlttal 
szemben népszemléleti nevelésünk jelenthet-e szociális tartalmat, megértést? 

„Társadalmi rétegeink magatartása és kölcsönös kapcsolatai nem mondhatók harmoni-
kusnak. A népi élménynek lenne gyakorlati feladata, hogy legalább a felnövekedő nemzedék-
ben készítse elő az emberek és osztályok egymásra találását, hiszen történeti és metafizikai 
sorsunk különben is azonos." (Bálint Sándor) 

A középiskolából kikerült ifjúság nagy része élete folyamán - jobbára közhivatali vagy 
közgazdasági területen - érintkezésbe kerül a néppel. Ha magyar műveltségét a népi és törté-
neti hagyomány szintézise, társadalmi látását a népi élmény, népszemlélet kettőssége adja 
meg, bizonyára inkább közelebb kerül a nemzet nagyobb tömegét alkotó nép életéhez és 
problémáihoz. Különösen két területen emelem ki a várható eredményt: a népi tudás felisme-
rését és a paraszti élet ismeretét illetőleg. 

A népi tudás felismerése és megbecsülése még tudományos és közgazdasági vonatkozás-
ban is hozhat meglepő felfedezéseket. Erre példával szeretnék szolgálni. Mezőgazdasági té-
ren az állattenyésztés és földművelés alapos szemügyre vételekor kitűnik, hogy népük gaz-
dálkodási rendszerében még sok értékesíthető anyag lappang. [...] Ha népünk régi gazdálko-
dása ma már nem is megfelelő, az még nem jelenti azt, hogy tudása hiányzik, inkább azt, hogy 
az a tudás a megváltozott viszonyokhoz képest nem korszerű. Azonban nem más országok 
más jellegű, viszonyainkban nem mindig megfelelő eljárások közvetítése lehet a cél, hanem a 
népi tudásalapon való tudományos és gyakorlati elindulás. A szikesek világában, valamint a 
homokon, megvolt a népnek a maga hagyományos és annak idején bevált szárazgazdálkodási 
rendszere - egyetlen ilynemű Európában -, ezt érdemes lett volna kifejleszteni, sok kísérlete-
zés és fáradság elmaradt volna. Az állattenyésztésben kiirtottuk a parlagi lovunkat, helyette 
idegenből kell málhásállatot hozni. Fehér szarvasmarhánkat nem fogta a gümőkór, igénytelen 
volt és edzett, de a jobb tejelő, bár gyenge nyugati marha kiszorította, pedig a mienket tejelés-
re is lehetett volna tenyészteni, erre biztató jelek mutatkoztak több gazdaságban; így a faji elő-
nyök és tejgazdasági szempontok egyesültek volna. A magyar juh a gyapjúkonjunktúra miatt 
kiszorult, ma a lópokróc- és subaanyagot Argentínából és Romániából hozzák be, nem is szól-
va arról, hogy Hankó Béla professzor szerint finom szőnyegek készítésére a magyar juh szőre 
alkalmasabb. Jellemző, hogy ebkedvelőink akkor kapták fel a magyar kutya tenyésztését, 
amikor Németországban pl. a Der Komondor című újság már mindenfelé propagálta. Meg-
győző példa a magyarfajta állatok jövőjére, hogy a sikertelen leghorn-kísérletek után a kiviteli 
piacon világviszonylatban is a magyar parlagi diadalmaskodott. 

A népi tudásra példa nemcsak az extenzív, de az intenzív gazdálkodási módon belül is 
akad. Gondoljunk a kertészkedő magyarokra, a szegedi és kalocsai paprikatermelőkre, a ma-
kói hagymásokra, a kecskeméti, ceglédi, nagykőrösi gyümölcs- és zöldségkertészetre, akik-
nek mozgalma a piac hatásától eltekintve végeredményében önmagukból izmosodott ki, s 
akik maguktól tanulták a kertészkedést. 

Más területről szólva: az is tudás, ha egy nép olyan házkultúrát teremt meg, amilyenre a 
Balaton-vidék, Bakony kőépítkezése példa. A népi tudásra példa az a magyar népművészet , 
amely bámulatba ejtette a világot, azután a mi közönségünket is; példa az az értékes dalkincs, 
amely a magas zeneművészet szárnyán meghódította Nyugat-Európát, s talán fog bennünket 
is. 

A másik terület: a paraszti életismeret. Mindenkinek szükséges, aki falura, nép közé kerül 
vagy vele gyakran érintkezik. Ha ez megvan, a nép részéről érthető bizalmatlanság közötte és 
a vezető között azonnal feloldódik. A falusi értelmiség: pap, jegyző, tanító, orvos vagy a nép-
pel tárgyaló városi ember beilleszkedik lelkiségébe, és nem akarja széttörni természetes élet-
keretüket. Tudja, hogy a „paraszt - paraszt" elvvel nem lehet együttműködést kezdeni, mert 
azoknak is vannak osztályaik, osztályöntudatuk él, e közösségen belül külön törvények és ha-
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gyományok fejlődtek ki. Megérti, hogy a népszokások nem esztelenségek, hanem közösségi 
életük szerves tartozékai. Tudja, hogy az életformák bomlásának ma társadalmi, gazdasági és 
kulturális okai vannak, és ügyes tapintattal odahat, hogy ahol mesterkedés vagy züllesztő 
szándék az oka, azt megszüntesse, viszont a természetes polgárosulási folyamatnak sem vet 
gáncsot. 

A népszemléletet is mi alapozzuk meg, az érvényesítés az ifjúságé. „Talán nem illúzió, nem 
vétkes illúzió az: hinni a jövőben és az ifjúságban!" (Szekfű Gyula) 

* 

Ezekben a gondolatokban azt akartuk bemutatni, mi a szerepe a néprajznak a középiskolá-
ban. 

Jól tudjuk, hogy a gondolatnak és az Isten kegyelméből talán végrehajtandó szándéknak 
nemcsak üdvözlői és végrehajtói, hanem aggályos kárhoztatói is lesznek. Az utóbbiaktól több 
megértést, a előbbiektől minél nagyobb lendületet kívánunk. Nemzeti feladatunk helyzetün-
kön alapul, nemzeti irányt szolgál, nemzetet akar nevelni. Imre Sándorral pedig elmondhat-
juk, hogy: „A nemzeti irányt... az a nevelés szolgálja, amely a nemzet helyzetén alapul, a 
nemzet feladatának, erejének, szükségleteinek számbavételén, tehát biztos talajon áll, és nem 
általánosságokban halad előre, hanem tudatosan igyekszik a közvetlen célokat egymás után 
megvalósítani." 

(A hódmezővásárhelyi református gimnázium évkönyve. 1938.47-50. old.) 

A honismeret a lelkészképzésben 
a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémián1 

A magyarországi református lelkészképzés több évszázados hagyományokat hordoz. Ez a 
tény a gyakorlatban kettős meghatározottsággal van jelen. Egyrészt a „megszentelt", vagyis 
az idő próbáját kiállt tradíciók gazdagítják a teológiai képzést, másrészt a következetes érvé-
nyesítésük nem csekély tehertétellel jár, elsősorban a képzésben részt vevő hallgatók számára. 

A hagyományos képzési struktúra fenntartása a „tiszteletes és tudós lelkipásztor" klasszi-
kus tételében szemlélhető leginkább. A boldog középiskolás éveket éppen hogy maga mögött 
hagyó diák már az első, alapozó évben két olyan „kemény eledellel" tápláltatik, mint a bibliai 
héber és görög nyelv, méghozzá nem csak felületes, általános, amolyan barátkozó viszony-
ban, hanem meglehetősen szigorú elvárások érvényesítésével. Egy esztendő múltán csatlako-
zik hozzájuk a harmadik klasszikus nyelv, a latin. Ezeket azután - különösen az első kettőt -
még csak nem is hagyhatja maga mögött a sikeres vizsgát követően, mert az exegézis tan-
tárgyban a képzés során minden félévben találkozik velük. Mindezek beleágyazódnak az 
egyház történetének folyamán különféle diszciplínákra felosztott, enciklopédikus ismeretek 
átadására és elmélyítésére törekvő elméleti- és gyakorlati teológia rendszerébe. A hagyomá-
nyos tantárgyak olyan széles ismeretanyagot ölelnek fel, hogy önmagukban is komoly feladat 
elé állítják a teológiai hallgatót. Miután azonban az egyház lételeme a misszió, a világ felé való 
felelősségteljes és hatni akaró odafordulás, a lelkészképzés nem hagyhatja figyelmen kívül 
azokat a tudományágakat, amelyeknek szintén van mondanivalójuk az emberről és az ember-
hez. Ezeket a maga szempontjából nem csak kritikai interpretációban ismerteti a Teológia a 
képzés során, hanem ismeretként igyekszik a gyakorlati lelkipásztorkodás javára át is adni. 
Ma már nem igen kérdőjelezi meg senki, hogy a valláspedagógia, pszichológia, mentálhigié-
né és szociológia jelenléte a lelkészképzésben nagyon is a helyén van. Viszont ezek a tárgyak 
szinte észrevétlenül, a modern lelkipásztorkodás előtt tornyosuló feladatokra adott válasz-
ként váltak a képzés részévé, anélkül, hogy a hagyományos diszciplínákból adódó ismereti 

1 Elhangzott Szegeden, 2001. október 12-én a III. Országos Iskola és Honismeret Konferencián. (Szerk.) 



igényeket nyíltan korlátozták, vagy limitálták volna. Márpedig a XXI. század diákjainak szel-
lemi befogadó képessége nem nőtt egyenes arányban az elsajátítandó ismeretek halmozódá-
sával. Mindebből következik, hogy valamiféle látens harc folyik a Teológián oktatott tantár-
gyak között, mely küzdelem attól függően dől el, hogy milyen szigorú a tanár. Mindezek is-
mertetése pedig témánk szempontjából azért fontos, mert joggal vetődhet fel a kérdés, hol 
van itt hely, idő és energia a honismeret számára? 

A kérdésre adott válasz első felében a református lelkészképzésben máig meglévő reformá-
tori örökségre kell felhívnom a figyelmet. A reformáció kérdése a maga alapvető mivoltában 
nem pusztán elvont, elvi teológiai problémaként merült fel nálunk, kiegészülve esetleg a klé-
rus morális színezetű kritikájával, nem is csupán individuális megközelítésben, hanem fele-
letként a történelmi helyzetből eredő válsághangulatra. Nem egyszerűen az egyházért aggó-
dó, üdvösségüket kereső elkötelezett emberek felvetése volt a tan és az élet megtisztítása 
szükségességének gondolata. Reformátoraink a következetesen végbemenő reformációt az 
ország - ha úgy tetszik a nemzet - élet-halál kérdésének tekintették. Ügy szólították meg üze-
netükkel az egyént, hogy őt és boldogulását nem választották el az ország ügyétől és boldog-
ságától. Míg az alapvető kérdésben Luther a maga számára kereste a kegyelmes Istent, addig 
a magyar reformátorok az ország számára is meg akarták találni Őt. A református lelkész ma 
sem lehet közömbös népe sorskérdései iránt, ha hitelesen akarja megszólítani a rábízott üze-
nettel annak tagjait. Ebben az értelemben a honismeret elkötelezettséget jelent az iránt a nép 
és nemzet iránt, amelynek közösségében a lelkipásztor elhívását kapta. 

A református lelkészképzésben viszonylag jelentős hangsúllyal szerepel az egyháztörténet 
oktatása. Patakon ez 10 szemesztert fog át. Ennek mintegy harmadát tölti ki az egyetemes -
tulajdonképpen európai - , míg kétharmadát a magyar protestáns egyháztörténet. Két félév-
ben kerül előadásra a pataki kollégium története, amely bevallottan az elkötelezés - de nem a 
fanatizmus - szolgálatában áll. Az „Anya Oskola" olyan nagy hagyományokkal, kiemelkedő-
en jelentős múlttal rendelkezik, hogy históriájának előadása önmagában is jelentős a honis-
meret kérdésének összefüggésében. A hazai református lelkészképzésben az önálló tantárgy-
ként megjelenő kollégiumtörténet - legjobb tudomásom szerint - pataki sajátosság. 

Jelen van és hat a közvetlen pataki hagyomány is. Sárospatakon az 1931 /32-es tanévben in-
dult meg az ún. faluszemináriumi munka a szociológiai érdeklődésű teológiai hallgatókkal, 
Újszászy Kálmán professzor vezetésével. A szeminárium jellegét meghatározta, hogy a pataki 
lelkészjelöltek döntő többsége falun végzendő szolgálatra készült, lévén a Tiszán inneni refor-
mátus egyházvidék Trianonban minden városát - Miskolcot, Egert és a fél Sátoraljaújhelyt ki-
véve - elvesztette. A célkitűzések között igen hangsúlyosan szerepelt, hogy a szemináriumi 
munka közben, annak segítségével, a diákokban olyan helyes magatartás alakuljon ki, ame-
lyet mint leendő lelkészektől a nemzet, az egyház és a falu megkíván. Arra is céltudatosan 
igyekeztek, hogy alkalmasakká váljanak a faluban rejlő szellemi és tárgyi értékek mentésére. 
A teológusok itt megkapták azokat az alapokat, amelyre építkezve a szociológia, szociográfia 
vagy etnográfia területén tovább képezhették magukat. Az elméleti munkával párhuzamosan 
gyakorlati foglalkozásként a Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz és más Tiszán inneni régió fal-
vaiban kutató- és gyűjtő utakat szerveztek. E munka során felhalmozódott, rendkívül jelentős 
anyag jól rendezetten a Tudományos Gyűjtemények Adattárában a kutatók - és nem utolsó 
sorban az ismét megindult (1991) lelkészképzés következtében - a pataki teológusok rendel-
kezésére áll. 

Az 1930-as években elkezdett és hagyománnyá szilárdult, majd a református kollégium 
erőszakos felszámolásával (1951-1952) egy időre megszűnt szép munka elevenedett meg az 
1998/99-es tanévben az Egyháztörténeti- és a Gyakorlati Teológiai Tanszék keretein belül 
megalakult Faluszeminárium Kutatóintézet létrejöttével. A harmincas évek foglalkozásainak 
tanulmányozása után a hallgatók az akkor feltárt adatok tükrében gyakorlatilag is megvizs-
gálják az egykori elődök által kutatott települések életében végbement változásokat. Egy-egy 
tanévben 10-15 hallgató veszi fel általában ezt a szemináriumot, azaz a teológusok 8-12 %-a. 

Könnyen tűnhet úgy, hogy a lelkipásztori munka és a honismeret közötti hídépítés erőlte-
tett. Éppen abból következően, amit fentebb a lelkipásztori hivatásra készülés sokrétűségéről 
írtam, felvetődhet a gondolat, hogy vajon nem felesleges teherként nehezedik-e a lelkész vál-
lára a honismereti munka elvárása, az amúgy is számos gonddal járó munkája közben? Évti-



zedekkel ezelőtt Újszászy Kálmán megállapította, hogy a lelkipásztor munkájának abban van 
alapvető akadálya, ha nem ismeri kellőképpen azokat a tényezőket, amelyek annak a közös-
ségnek szemléletét, kegyességét, gondolkodását formálták, amelyben hivatását végzi. „Az a 
sokszor panaszképpen elhangzó megállapítás, amely az elmélet és a gyakorlat másságát 
hangsúlyozza, gyakran éppen olyankor születik meg a lelkipásztor ajakán, amikor a magában 
hordott , és benne legtöbbször teológiai tanulmányai alatt kialakult kép szembe találja magát a 
valósággal, amelynek sokszor merőben ismeretlen, sőt idegen vonásai a lelkipásztor munká-
ját és őszinte szolgálni akarását zavarja, sőt sok esetben meg is gátolja. Ez az a pont , ahol a ma-
gyarrá tevő tényezők kutatásának a szükségessége nyilvánvalóvá lesz..." (A lelkipásztor 
mint hungarológus). A magyarságismeret az eredményes lelkipásztorkodásnak nem jelenték-
telen előfeltétele tehát. (Ezen a ponton legyen szabad személyes indíttatásomra utalnom: úgy 
váltam egyháztörténésszé, hogy lelkésszé szentelésünkre készülve, meghallgattam Újszászy 
Kálmán előadását a gyülekezet múltja kutatásának alapvető fontosságáról, és elhatároztam, 
hogy a hallottak értelmében igyekszem hivatásomat betölteni.) A honismereti munka egyál-
talán nem vonja el a lelkipásztort a jelen feladataitól - mint ahogy a gyülekezettörténeti kuta-
tás elhanyagolását indokolni szokás. Újszászy azt is világosan kifejezte, hogy a honismeret 
nem ábrándos múltba révedés, hanem: „a mindenkori jelent is magába foglaló ismeretanyag. 
A honismeret egyáltalán nem pusztán emlékek gyűjtése; a múlt mellett a jelen ismeretét is 
magában foglalja, tartalmazza. Voltaképpen ez a hangsúlyos anyagában. Sőt, a honismeret 
olyan ismeretanyag, amely a jövőt is meghatározza, elénk vetíti. . ." (Gondolatok a honismere-
ti munka jelentőségéről). Újszászy megállapításainak szellemében tehát a honismereti munka 
a lelkipásztor számára nem „passzió, hobby", hanem felelősségét és kötelességét ébren tartó 
és folyamatosan erősítő, őt a közügyek emberévé formáló tevékenység. Ha ugyanis szolgálati 
területét a múlt-jelen-jövő összefüggéseiben vizsgálja, szerzett ismeretei segítésre, szolgálat-
ra, a negatívumok kiküszöbölésére és a pozitívumok erősítésére sarkallják. A református lel-
kipásztor pedig nem húzódhat az individualizmus kényelmes csigaházába, hanem céltudato-
san, „a szó igazi értelmében a polis, a köz szolgájává, politikussá, aki él s - ha úgy jön - meg-
hal azért, amit csinál" - kell válnia. (Gondolatok a honismereti munka jelentőségéről). 

Dienes Dénes 

Irodalom: Barcza József (et al. szerk.): A Magyarországi Református Egyház története 1918-1990. Sáros-
patak, 1998. - Balassa Iván (et al. szerk.): Újszászy Kálmán Emlékkönyv. Budapest-Sárospatak, 1996. 

A katolikus felsőoktatási intézmények 
és a helytörténet1 

Magyarországon jelenleg 50 óvodát, 96 általános iskolát, 50 gimnáziumot, 19 szakképző in-
tézetet, 6 felsőoktatási intézményt, 6 alapfokú művészeti iskolát, 1 napközi otthont és 61 kol-
légiumot vezetnek katolikus közösségek és szerzetesrendek. A katolikus iskolák száma 1990 
óta napjainkig folyamatosan növekszik. Ezek közül csak a kifejezetten egyházi jellegű intéze-
tekkel (szemináriumokkal) foglalkozom. Kihagytam a vizsgálódásból tehát a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem világi karait, az esztergomi és a zsámbéki tanítóképzőt, valamint az állami 
tanárképzőkkel közösen működtetett katolikus hittanár képzést. 

Egyházmegyei hi t tudományi főiskola, illetve szeminárium jelen pillanatban Budapesten 
(egyetemi szintű), Egerben, Esztergomban, Győrött (egyetemi szintű is), Nyíregyházán (gö-
rög katolikus, egyetemi szintű is), Pécsett, Szegeden (egyetemi szintű is), Vácott és Veszprém-
ben működik. Uj alapítású s még nem teljesen működőképes a SAPIENTIA Szerzetesi Hittu-
dományi Főiskola. A magyarországi szerzetesrendek hagyományosan saját kereteik között 
nevelték növendékeiket, mindegyik önálló teológiai főiskolát tartott fenn. A működésüket 
1989/90-ben újrakezdő rendek igyekeztek főiskolai szintű képzésüket is elindítani. Ez több 
esetben nem volt lehetséges. így pl. a ferences rend erdélyi és két hazai provinciája közösen 

1 Elhangzott Szegeden, 2001. október 12-én a III. Országos Iskola és Honismeret Konferencián. (Szerk.) 



képezi növendékeit. Az újjászervezett rendek tagjainak átlagéletkora magas, a képzett, taní-
tásra alkalmas szerzetesek nagyon kevesen vannak. Ezért határozták el egy közös szerzetesi 
főiskola alapítását. 

A katolikus egyház keretein belül az elmúlt mintegy 200 évben Magyarországon is hagyo-
mányosan komoly történeti munkálatok folytak. Elég itt néhány nevet megemlítenem: Knauz 
Nándor, Fraknói Vilmos, Karácsonyi János, Ipolyi Arnold. A XX. századiak közül kiragadva 
pedig Erdélyi László, Juhász Kálmán, Adriányi Gábor, Szántó Konrád nevét említeném. 
Mindegyikük foglalkozott helytörténettel is. 

A helytörténet oktatása nem volt jellemző a katolikus teológiákra. A tananyag inkább szé-
lesebb körben mozgott: egyetemes egyháztörténelem, magyar egyháztörténelem. Ennek elle-
nére régebben szinte mindenütt folytak mind a tanárok, mind a növendékek részéről helytör-
téneti munkálatok: plébániák, egyházközségek történetének feldolgozása. Erre nagyon jó ke-
retet nyújtottak a XX. században a szemináriumokban egymás után elinduló Magyar Egyház-
irodalmi Iskolák. Ezek a kispapok önképzőkörei voltak. Eredeti célkitűzésük a magyar teoló-
giai szakirodalom megteremtése volt. Számtalan gyakran ma is használható fordítás született 
ezekben a műhelyekben. A fordítások mellett lassan az önálló művekre is sor került, köztük 
történeti vonatkozásúakra is. 

Milyen a jelenlegi helyzet? 
AI I . vatikáni zsinatig a katolikus egyház sokkal komolyabb érdeklődéssel fordult a saját 

múltja felé. Az 1960-as évek közepétől azonban világszerte megfigyelhető, hogy az érdeklő-
dés előterébe a pasztoráció, az evangelizáció került. Időnként olyan hangok is hallatszottak, 
hallatszanak, hogy a múlt vizsgálata ábrándos merengés csupán, elvonja az egyház igazi kül-
detéséről, hivatásáról a figyelmet Ez a hangsúlyváltás a hivatalos dokumentumokban is meg-
figyelhető. Az 1918-ban életbe léptetett egyházi törvénykönyv az egyháztörténelmet a legfon-
tosabb tantárgyak közé sorolta, az 1983-tól érvényes Codex a filozófiai tanulmányokra (ide 
sorolja a történelmet is) két évet ír elő, s magát az egyháztörténelmet a nyolcadik - gyakorlati-
lag az utolsó - helyre teszi. Ezután már csak a konkrétan meg nem nevezett „egyéb segéd- és 
szaktudományok" következnek. 

Ez a szemlélet megmutatkozik a magyarországi katolikus felsőoktatásban is. Az egyház-
történet oktatása változatos képet mutat. Az előírásoknak megfelelően az első két évre osztják 
be, de nem egységesen, hogy hány félévben. Pécsett és Nyíregyházán pl. 4 félévre heti 2 óra a 
jut. Szegeden korábban 4 félév volt heti 3 órában, ez 1993-tól megoszlott 2 óra egyetemes, 1 
óra magyar egyháztörténetre. Az idei tanévtől főiskolai szinten 2 félévre csökkentették, és 
megszüntették a magyar egyháztörténet oktatását. Az egyháztörténelem hagyományosan 
szigorlati tárgy volt, újabban ebben sincs egység. Budapesten, Nyíregyházán annak tekintik, 
Pécsett csak a teológia szakon (kispapok), hittanár szakon nem. Szegeden korábban mindenki 
számára kötelező volt, 4-5 éve csak az egyetemi tagozat számára. Itt a kispapok nagyobb része 
nem szigorlatozik e tárgyból. A magyar egyháztörténet oktatása - ismeretem szerint - jelenleg 
mindössze két helyen, Budapesten és Nyíregyházán folyik. Nyíregyházán az egyetemi szintű 
képzésben írják elő a magyarországi görög katolikusok történetének oktatását. 

Szemináriumi formában általában indíthatnak, indítanak stúdiumot az egyetemes vagy 
magyar egyháztörténelem köréből. A legtöbb helyen előírják, hogy a diplomamunka elfoga-
dásához hány a tárgyba vágó szeminárium szükséges. Nyíregyházán például a diplomához 4 
tanegység szakszeminárium kell. Szakdolgozat csak olyan tárgyból írható, amelyből mini-
m u m 2 félév szakszemináriumot teljesített a hallgató. Szegeden az egyetemi tagozaton írnak 
elő egy vagy két egyháztörténelmi szemináriumot, 10 félév alatt összesen 8-10 szemináriu-
mot kell hallgatni, fospapoknak és főiskolai hittanár szakos hallgatóknak egyháztörténelmi 
szeminárium nem kötelező. Főiskolai hittanár tagozaton 8 félév alatt 5 szeminárium az elő-
írás. Pécsett a diplomamunka témaválasztását némileg korlátozzák; egyháztörténetből az 
egyháztörténelem tanszék diplomaszemináriumot csak teológiai témakörökben indíthat. A 
helytörténet pedig nem kifejezetten teológiai diszciplína. Győrött nincs kötelező egyháztörté-
neti szeminárium, de az érdeklődő hallgatókkal a tanár (dr. Szabó Tamás) szívesen foglalko-
zik. Egy dolgozatról tudunk, amely a XI. századi magyar-szentszéki kapcsolatokkal foglalko-
zik. 

Bizonyos mértékig a helytörténet kategóriájába sorolható a vallási néprajz és a művészet-
történet is. Vallási néprajzot ismereteim szerint csak Pécsett oktatnak. Az ottani tanárnő, 
Lantosné dr. Imre Mária a hallgatókkal mindig írat dolgozatot, amelyek valamilyen népi ha-



gyományt, illetve helytörténeti vonatkozást dolgoznak fel. Művészettörténetet Esztergomban 
(felhasználva a Keresztény Múzeum jelenlétét) és Nyíregyházán tanítanak. Ez utóbbi helyen a 
hangsúly a bizánci művészeten van. 

A hivatalos állásfoglalások, vélemények, tanrendek elég lehangoló képet festenek. Ennek 
ellenére a katolikus teológiákon arányait tekintve nem elhanyagolható a történeti-helytörté-
neti jellegű szakdolgozatok száma. Nyíregyházán dr. Janka Györgynél (a tőle kapott kimuta-
tás szerint) 1995-től 2001-ig összesen 20 helytörténettel kapcsolatos diplomamunka született. 
E munkák általában egy-egy görög katolikus egyházközség történetét mutatják be. Szegeden 
1992 és 2001 között 45 helytörténeti jellegű szakdolgozat készült dr. Lötz Antalnál, illetve ná-
lam. E dolgozatokban a hallgatók itt is egy-egy egyházközség történetét dolgozták fel, de fő-
leg az utóbbi időben törekedtünk a szorosabban vett plébániatörténet fogalmát kiszélesíteni, 
hogy az egész településről alakítsanak ki képet a szerzők. Érdeklődő hallgatók jóvoltából a 
vallási néprajz irányába is sikerült elindulni; két katalógust is tartalmazó szakdolgozat ké-
szült Kistelek, illetve Bácsalmás környéki út menti keresztekről terepbejárás segítségével, egy 
a máriabesnyői búcsújárásról a helyi História Domus alapján, egy pedig a Gyöngyöspüspöki 
Szűz Mária Társulatról (ez utóbbi dr. Barna Gábor vezetésével). Helytörténethez kapcsolódó 
szemináriumot Szegeden a pszichológiai és pedagógiai tanszék keretében Savai János is tart. 
Ennek alapja a saját licenciátusokkal és iskolatörténettel kapcsolatos kutatás. 

Melyek a legfőbb problémák intézményeink helytörténeti oktatásában? 
Az egyik a latin nyelv hiányos ismerete. A korábban általánosan használt és tanult latin 

nyelvet a szemináriumokban is felváltotta a magyar. Bár a római irányelvek továbbra is ki-
emelik a latin nyelv fontosságát, ezt általában nem valósítják meg. A hallgatók között elég rit-
ka, aki gimnáziumban latint tanult. A teológiai főiskolákon a kispapok általában csak két fél-
éven át tanulnak latint. Szegeden a kispapok 2 félév úgynevezett „alap latint" és két félév egy-
házi latint tanulnak. Az egyetemi tagozaton a civileknek csak az „alap latin" kötelező. Főisko-
lai tagozaton egyáltalán nincs latinoktatás. Pécsett a teológusképzésben előírják a latin záró-
vizsgát. 

A másik gond a hallgatók előképzettségének színvonala. Általánosan tapasztalt jelenség a 
magyar felsőoktatásban, hogy a hallgatói színvonal csökken. A teológiai képzésben már rég-
óta érzékelhető volt egyfajta kontraszelekció. A papi pálya sokak számára anyagi szempont-
ból tűn t / tűn ik vonzónak, inkább szakmának tekintik egyesek, mint hivatásnak. Mégpedig 
olyan szakmának, amelynek megszerzése aránylag kevés erőfeszítést s még kevesebb érdek-
lődést igényel. Nem elhanyagolható ugyanakkor azok száma sem, akik vallásos, jobban 
mondva érzelmi késztetéstől s nem szellemi kíváncsiságtól hajtva választják ezt a pályát. Ez 
utóbbiak között jelentős a civil hittanárjelöltek száma. 

Nem kedvez a történetiségre törekvő oktatónak a kreditrendszer bevezetése sem. A hallga-
tók túlterheltségének enyhítése gyakran visszatérő formula. A teológia komplexebb szak, 
mint a tanárszakok, többek között filozófiát, történelmet, ókeresztény irodalomtörténetet, 
nyelveket, vallástörténetet, bibliatudományt, szisztematikus teológiát kell tanulni, tanítani. A 
tanárképzésre vonatkozó állami előírások (pedagógiai-pszichológiai óraszámok) teljesítése 
elsősorban a történeti tárgyakat érinti hátrányosan. 

Gyakran az okoz gondot, hogy az újabb szellemi-teológiai áramlatok nem kedveznek a ka-
tolikus egyházban a történetiségnek. A zsinati megújulás sokszor abban jelentkezik, hogy a 
legkülönbözőbb szinteken igyekeznek a korábbi gyakorlatokat, hagyományokat visszaszorí-
tani. A korábbi vallásos formákat a mai felfogás hajlamos a népi vallásossághoz sorolni, s a 
népi vallásosságot egészében véve, különbségtétel nélkül, egyfajta babonás, mágikus rituálé-
nak tekinteni. Jó példa erre, amikor az 1970-es évek elején Lékai bíboros körlevélben kérte a 
magyar papságtól, hogy segítsék Erdélyi Zsuzsanna akkor kezdődött népi imádság gyűjtését, 
jó néhány plébános felháborodottan elutasította ezt, mondván, éppen eleget küzdöttek a ba-
bonaság ellen, nem fogják most éppen azt elősegíteni. Manapság pedig nem is kevés fiatal 
pap vallja, hogy a szentmisén kívüli paraliturgikus gyakorlatokat (litánia, rózsafüzér stb.), 
amelyekre főként vidéken ma is igény van, fel akarja számolni. 

Ha megnézzük az elmúlt tíz évben kiadott könyveket, tanulmányokat, azt tapasztaljuk, 
hogy sok templomról, egyházközségről jelentek meg kisebb-nagyobb ismertetők. Ezek nagy 
része a Tájak, korok, múzeumok sorozathoz tartozik. Egyházközségek vagy önkormányzatok 
is adtak ki műveket, de ezek színvonala eléggé hullámzó. A TKM sorozatot most ne is vegyük 
különösebben figyelembe, mert ezek szerzői eleve régészek, történészek. Ha a másik csopor-
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tot vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy szerzőik mintegy fele laikus. Összességében tehát a ka-
tolikus egyházzal kapcsolatos helytörténeti publikációk mintegy 20-25 %-át írták egyházi 
személyek. 

Végkövetkeztetésem tehát: jelenleg a katolikus felsőoktatási intézmények szerepe a pap- és 
tanárjelöltek honismereti felkészítésében elég kicsi, s az emberileg számítható tendenciákat fi-
gyelembe véve a jövőben nem javulni fog, inkább tovább csökkenni. 

Pintér Gábor 

Kossuth Lajos levele dr. Hornyai Bélához 
Sátoralj a-Ujhelybe 
(részlet) Turin, február 12.1890. 

Üdvöz löm Önöket Uraim! és szívem leghőbb érzelmeivel üdvözlöm a nekem oly felejthetlen 
emlékű város polgárságát a culturalis célú társadalmi tevékenység mezején. 

Ismeretesek a római költő szavai a kifejezhetlenül édes vonzerőről; melylyel a szülőföld bír, ennek 
az édes vonzerőnek kútfeje nem maga a születés ténye, hanem a gyermekkor kedves emlékezetei, 
melyek az embert sírig kisérik, kitörölhetlenül, felejthetlenül. Én Monokon születtem, amott a sze-
rencsi hegy tövében, ahol a rege szerint Árpád a honalapítás első áldomását megüllötte; de engem 
szüleim még mint csecsemőt vittek el születésem helyéről s nincs emlékezetemben semmi, ami arra 
vonatkoznék. Engem életem legelső emlékezetei Ujhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ragaszkodás 
édességével. Ujhely volt gyermekkorom bölcsője, annak nevéhez van fűzve agyam értelmi mécse 
felpislangásainak emléke nemcsak, hanem Ujhely volt úgy az élet gondjaival, mint a polgári köteles-
ségekkel megbirkózásom első kísérleteinek küzdtere is. 

Ami a madárfiunak első bizonytalan szárnypróbálgatásainál, az anyai fészek, nekem ez 
Sátoralja-Ujhely volt. Sok mindenfelé hányt vetett túlhosszura nyúlt életem viszontagságainak fer-
getege, sok helyütt laktam, de valahányszor sóhajt hajtott és hajt (jaj beh gyakran hajt!) a honvágy aj-
kaimra, a sóhajba, mint otthonomnak, mindig Ujhelynek emléke vegyül bele. Minő játékszer a sors 
kezében az ember fia! Ujhelyből indultam ki a cselekvő élet göröngyös útjára és íme! Turinban vég-
zem hontalanul, ha nem is egészen üres, de főcélját vesztett életem útját, melancholicus gondolat, 
hogy ennek igy kellett megesnie! de ha maradt fel valami nyoma fáradalmas zarándokolásom léptei-
nek, mely velem nem pusztul el, az a nyom Ujhelyre vezet vissza. 

Ott lettem férfiúvá, ki amint a gyakorlatias irányban tisztába jő magával az élethivatása s az embe-
ri és polgári kötelességek intelmei felől, lerázza magáról a tapasztalatlan életkor botlásainak porát, 
melyben magamféle közönséges embernél az ösztönök még erkölcsi egyensúlyba nem juthattak, és 
amint most életem végén a jóakaratnak a távol hazából, hozzám érkező tanúsításai felköltik agyam-
ban a kérdést, hogy miként jutottam azon elhatározásokhoz; melyeknek tettekké érlelését hazámfiai 
jóindulatukra méltatják, ott látom magamat üldögélni az újhelyi Várhegy, akkor még fennállott rom-
ja mellett, meg a Magashegy ormain el-elmerengve az érdekes vidék szemléletében, melyhez a hon-
foglalástól kezdve a haza jogainak, a nemzet szabadságának védelmére vívott harcok során végig, a 
magyar történelem annyi lelkesítő mozzanatainak, s annyi dicsőséges névnek emlékezete van fűzve, 
mint az országnak talán semmi más vidékéhez. Ez elmerengések között kezdtem komolyan számot 
vetni hazánk történelmének tanulságaival, tisztába jönni Nemzetem jogai megcsorbításainak; pan-
gásának elmaradásának kútfeje s bajai orvoslatának kellékei felől, ott érlelték meg a vidék történel-
méből kisugárzó inspirációk bennem az elhatározást, a nép s a nép által a haza szabadságának szen-
telni életemet s megbirkózva helyzetem szerénységének akadályaival, megkísérlem, hogy erős aka-
rattal mit képes tenni a hazának szentelt csekély tehetség. 

Ilyen emlékek kötnek engemet Sátoralja-Ujhelyhez, hát természetes; hogy meleg érdeklődést kelt 
fel bennem minden, ami, Ujhelyre vonatkozik, de ha mindennek örvendek, ami ott életre, fejődésre; hala-
dásra mutat, fokozott mérvben vált örömömre a culturalis érdekű mozgalom, mely felől az Ön leveléhez csatolt 
felhívásból értesültem. Ez az irány áll legelői nemzetünk szükségei között. Erőfejlésre van szüksége, 
hogy magának jövendőt Ígérhessen, s a nemzet ereje fejlesztésének értelemfejlesztés a kútfeje. A 
48-iki korszak adott jogokat a népnek, de képességet a jogok üdvös gyakorlatára csak értelemfejlesz-
tés adhat . (...) 

Köszönettel tartozom Önnek Uram! ha módját találná tudomására juttatni Ujhely városa polgár-
ságának, hogy ámbár már 58 éve, hogy a sors onnan elszakított, szeretet s kegyeletes ragaszkodás él 
szivemben a város iránt, a melyhez annyi kedves visszaemlékezés csatol, s hogy én büszkeségem-
nek tartom magamat újhelyi magyar embernek nevezhetni. (...) 

Van szerencsém önt tisztelt uram nagyrabecsüléssel üdvözölni. 
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tot vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy szerzőik mintegy fele laikus. Összességében tehát a ka-
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személyek. 
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Pintér Gábor 

Kossuth Lajos levele dr. Hornyai Bélához 
Sátoralj a-Ujhelybe 
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hogy magának jövendőt Ígérhessen, s a nemzet ereje fejlesztésének értelemfejlesztés a kútfeje. A 
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