
földjét." Betérve a házba, a jó vacsora mellett kikérdeztük: miként él és hogyan látja 
gazdálkodásának jövőjét. Elmondta, hogy a válság nehéz helyzetbe hozta őt is és a 
csődtől csak ügyvédi jövedelme menti meg. Szerinte a termelést gazdaságosan csak 
akkor lehetne növelni, ha bővítenék az ország belső piacának felvevőképességét. 
Ehhez viszont az ipart is serkenteni kellene, de valódi, radikális földreform nélkül ezt 
sem lehet megvalósítani. A 20-as évek eleji földreform csak kigúnyolása volt az igazi 
reformnak — tette hozzá —, az új gazdáknak silány földet adtak és drágán mérték 
Nekihevülve magyarázta, hogy a gazdálkodási szakismeretek terjesztésének is csak 
akkor lehetne valós hatása, ha egy megvalósítandó reform eredményeként földhöz 
és megfelelő hitelhez ju tha tnának a gazdák. A mi forradalmi elképzeléseinkkel ó 
jgyan nem értett egyet, de a radikális földreformnak szükségét ő is jól látta. 

Következő útunk Kárász Péter tanyájára vezetett. Az ő gazdasága a válság 
ellenére virágzott. Ezt azzal sikerült elérnie, hogy viszonylag hamar áttért a tengeri 
(illetve más, jó piaci lehetőségekkel rendelkező termények) termelésére és a sertés-
hizlalásra. Sajnos, nem sokat tudtunk meg a gazdaságáról, mivel meghívatásunk 
idejére más gazdákat is hívott, akik számára az evés-ivás és a jó adomák feletti 
öröm volt a fontos, és bizony a szemhatáruk sem nagyon volt saját birtokaikon túlra, 
országos bajok-gondok nem izgatták őket. Kérdéseink elhaltak a levegőben, válaszo-
kat csak itt-ott kaptunk. Amikor Attilával eltávoztunk — összenéztünk s szernvillan-
tásunkkal nyugtáztuk közös gondolatunkat: bizony, nem sokra jutottunk, a közvet-
len élményeken túli ismeretekre nem sikerült szert tennünk. 

Még egy látogatásunkra emlékszem, melynek nóvuma az volt, hogy láthattunk 
egy traktort szántás közben. Sem Attila, sem én nem lá t tunk még munka közben 
ilyen gépet s a látottak nagyon fellelkesítettek bennünket — mindenhova traktort 
kívántunk, hol a földet forgatni kell. Egy tanyasi iskolát is felkerestünk — éppen 
leventeoktatás folyt. Az oktatótól engedélyt kaptunk, hogy elbeszélgethessünk a su-
hancnvi csemetékkel. Attilát is, engem is izgatott: milyen ismeretekkel is engedik 
út jukra a tanyasi iskolák a gyermekeket. A beszélgetés eredménye nagyon lehangoló 
volt — oly csekély színvonalú kultúrát nyújtott számukra az iskola, hogy az már 
kétségbeejtő volt. 

Sajnos, ezzel be is fejeződött szociográfiakészítésünk megalapozása, rendszeres 
felméréséig és feldolgozásáig már nem jutottunk el. A megszerzett ismeretek azon-
ban kárba nem vesztek — s röpirati felhívásunkra egy komolyabb munka is beér-
kezett: Erdei Ferencé, ami t a BMT Űj Magyar Föld-jének megszűnte miatt a Szá-
zadunkban helyeztünk el. 

Pillantás a Hármas kis tükörbe 

Március 29-én volt kétszázadik éve annak, hogy Nagykőrösön meghalt Hányoki 
Losonczi István, a magyar felvilágosodás kimagasló egyénisége. Nevét kitörölhetet-
lenül beírta munkásságával a magyar közművelődés történetébe. Legmaradandóbb 
alkotása a „Hármas kis tükör" néven ismert tankönyv, amelyből majd kétszáz éven 
át nemzedékek sora saját í tot ta el az alapvető ismereteket hazánk elemi iskoláiban. 

Losonczi István Debrecenben született 1709-ben. Tanulmányait szülővárosában 
és Utrechtben végezte. Itt kapta meg theológiai doktori diplomáját. Kezdetben Ceg-
léden tanított, majd a Nagykőrösi Gimnázium tanára, később igazgatója lett. 1769-
ben hallásának elvesztése miatt kénytelen volt nyugdíjba vonulni. Ezután már csak 
írogatással foglalkozott. Legjelentősebbek pedagógiai írásai és énekeskönyvei, de a 
maga korában a juhtenyésztésről és a dohánytermesztésről írott művei is nagyon 
népszerűek voltak. Joggal tekinthetjük őt a magyar nyelvű oktatás egyik élharcosá-
nak. A felvilágosodás szelleméhez híven meggyőződéssel vallotta, hogy az elemi nép-
iskolákban a vallástanon kívül a magyar nyelvet, a magyar földrajzot és a magyar 
cörténelmet is tanítani kell. Hogy segítségére legyen nevelőtársainak, megírta a Hár-
mas kis tükör c. tankönyvét, melyet első ízbsn 1771-ben adtak ki Pozsonyban. Ez a 
magyar nyelvű, Magyarország földrajzát és történelmét apró versekben és kérdés-
felelet formájában feldolgozó tankönyv, hosszú időn át szolgálta a nemzeti történe-
lem, a honismeret oktatását. A hazaszeretettől átitatott tankönyvet Losonczi után 
többen is átdolgozták, javították, bővítették. Így például 1773-ban Benkö József meg-
toldotta Erdély földrajzával és történetével. Számos átdolgozója közül kiemelkedik 
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Holéczy Mihály, aki az 1836. évi komáromi kiadást dolgozta át. A Hármas kis tükör 
mintegy 50 kiadásban 1771-től 1854-ig volt folyamatos és állandó használatban. A leg-
utolsó kiadások egyikét — éppen a magyar hazafias érzelmeket erősítő tar ta lma 
miatt — a Bach-korszakban betiltották és elkobozták. Az egyszerű nép azonban — 
vállalva a vele járó veszélyeket — éppúgy rejtegette, dugdosta az önkényuralom 
kopói elől, mint a Kossuth-bankókat. Talán ennek a féltő szeretetnek köszönhető, 
hogy Szigetváron egy régi lakás padlásán is megmaradt egy példány.1 Alapító szer-
zőjére, Hányoki Losonczi Istvánra emlékezve pillantsunk bele a Hármas kis tükör 
1849/50. évi kiadásába! 

Trat tner és Károlyi kiadásában jelent meg Pesten, az Űri utca 453. és a Gráná-
tos utca 464. szám alatt. A címlap szerint híven ábrázolja Magyarország legújabb 
földleírását, régibb s legújabb polgári állapotát, a magyar nemzetnek régibb és leg-
ú jabb történetét. A cenzúra éberségét elterelő módon, de nem mellőzi alig egy évvel 
a történtek után iskolai tankönyvben az 1848-as forradalom és szabadságharc esemé-
nyeit sem. 

Hogy mennyire tisztában voltak a kiadók is e tankönyv kulturális és népnevelői 
jelentőségével, azt az előszó alábbi sorai igazolják: „ . . . tudva való dolog, hogy nem-
csak a lanuló növendékek, hanem azoknak szülői is édesörömest olvasgatják e köny-
vecskének több szakaszait. Ugyanazért a kiadónak minden igyekezete oda vala irá-
nyozva, hogy ezen munkácska olcsó áron juthasson az olvasó k e z é b e . . . " A most 
lapozott kiadás 13 toldalékkal, valamint Magyarország és Erdély földabroszával van 
kiegészítve. 

A hazaszeretet érzésének ébren tartása érdekében a tényanyag ismertetése közben 
gyakran és ügyesen helyez el hatásos idézeteket római klasszikusoktól és hazai köl-
tőktől. így például: „Patriae memoria dulcis." — Édes a hazának emlékezete (Titus 
Livius). Avagy 

„Nescio, qua mente natale Solum dulcedine cunctos 
Ducit, et immemores non sinit esse sui!" 

Nem tudom én: minémű édesség vonja az embert 
Hogy szülőföldjét el ne felejtse soha! 

(P. Ovidius Naso — Virág Benedek fordításában) 

Szigetvár neve mellett lapalji jegyzetben az alábbi szép disztihon olvasható: 
Elszigetelve valál, és buknod kelle. — Ne légyen 

A magyar egymástól elszigetelve soha! 

A hazai költők közül legtöbbször Kölcseyt, Berzsenyit és Vörösmartyt szólaltatta 
meg, de szép számmal vannak olyan idézetek is, melyeknek szerzőit még fel keli 
derítenünk. 

A tankönyv első fejezetében — teljesen elkülönítve a többitől, mindössze 15 oldal 
terjedelemben — az ausztriai császári birodalom rövid földleírását adja. Ezután kö-
vetkezik 132 oldalon Magyarország földleírása. Katekizáló (kérdés-felelet) módszer-
rel kiemeli a főbb általános tudnivalókat. 

Erre a kérdésre: Magyarországnak hány lakosa van 1850-ben?, a felelet: Össze-
sen mintegy 14 millió egyszázezer. Részletezve: I. Törzsökös tiszta magyarok: 7 800 000 
fő; II. Elmagyarosodottak, azaz el magyarosodott németek, szlávok, rácok, oláhok, 
horvátok, bunyevácok, kik jól és tisztán beszélik a magyar nyelvet, akik semmi 
áron nem más néphez, hanem a magyar nemzethez számítják magukat: 1 400 000 fő; 
III. Német polgárok királyi városokban, kik közül alig van százezer, ki magyarul 
nem tud, de kiknél a német nyelv divatos, s kik németül társalognak és német falusi 
gyarmatosok: 900 000 fő; IV. Tótok, rusznyákok, vendusok: 1 960 000 fő: V. Oláhok: 
1 240 000 fő; VI. Horvátok, szerbek stb.: 800 000 fő: Magyarország minden lakosa: 
14 100 000 fő. 

A földleírás során a továbbiakban kerületek szerint ismerteti a vármegyéket, a 
szabad királyi kulcsos városokat, majd 60 oldalt szentel a magyar alkotmány ismer-
tetésére, 144 oldalt a magyar nemzet történetére, 48 oldalt Erdély földrajzára és tör-
ténetére, végül 62 oldalt tesznek ki a különféle toldalékok. Lássunk ezek közül is 
példát. Hunyadi Mátyás uralkodását ekképp mél ta t ja : 

1 Jelenleg a Váibura t i Kör őrzi gyű j t eményében , mint Suarda Nándor ny. postamuszerész a j á n -
dékát . 
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„I. Mátyás, Hollós-Hunyadi János kormányzónak második fia a magyar nemzet 
által a Rákos mezején közmegegyezéssel királynak választatott, s a prágai fogságból 
hazahozattatott, t rónra emeltetett 1458-ban. Dicsőségesen uralkodott 32 esztendeig. 
Ez alatt Magyarország az akkori európai országok között a hatalom és dicsőségnek 
legmagasabb fokán állott. A fény és dicsőség, mellyben a külföld előtt a magyar név 
ragyogott, sugárait a hős és vitéz király hatalmas rendkívüli személyességétől köl-
c sönzé . . . 1490. április 19-én Mátyás Bécsben életének 47. évében gutaütésben hir te-
len meghalálozott. Korának és nemzetének legnagyobb és legdicsőbb királya v o l t . . . 
Holtteste a Dunán Budára hozattatott. Onnan Székesfehérvárra vitetvén nagy pom-
pával eltemettetett. Olasz orvosa lassú méreggel való megétetés gyanújába eset t . . . 
Budán főoskolát, 50 000 kötetből álló könyvtárt, csillagvizsgáló tornyot állított és 
pompás királyi kerteket épített Pest határában is. Tudósokat, művészeket, mesterem-
bereket hozatott nagy költséggel Olaszországból. Pécsett Akadémiát alapított. Az or-
szág fölvirágzására, s az igazság kiszolgáltatására több rendbeli új í tásokat hozott be, 
amit a rend és józan szabályokkal minden időkben ellenkező főnemesség nem örö-
mest tűrt el, s ezért nem volt ő kedvence a főuraknak. Fináncminiszterei, kincstár-
nokai, pénzkezelői Mátyásnak mindenkor a püspökök közül valának, kik a korona 
pénzeire s javaira hűségesen felügyeltek s jól sáfárkodtak. A történetírók Mátyást 
mint királyt, mint hadvezért, mint embert, a tudományok és szép mesterségek ba-
rá t já t és kegyelőjét egyaránt Nagynak nevezik, s őtet a haza jótevőjének hirdetik, 
ki a magyar hazát a hatalom, virágzás és dicsőség legnagyobb fokára eme l t e . . . " 

Hogy a tanulók az uralkodók nevét könnyebben meg tud ják jegyezni, versbe 
szedve adja a tankönyv. Például : 
Kérdés: Hány király volt a XVI. században? 
Felelet: Öt király illy renddel: 

Bírt máfodik Lajos a szent koronával, 
Ki szerencsétlenül harcolt Szolimánnal, 
Ezt követé János első Ferdinánddal, 
Max, Rudolf, csillagász római császárral. 
Erdélyt is versben muta t j a be: 
.,Erdély igen áldott kis ország, melly a természetnek majd minden javaival bő-

velkedik. Magyarországnak is kincstartó háza. Ugyanis: 
Gazdag Erdélyország vadas erdejével. 
Arany, ezüst, vas, réz s egyéb érez nemével. 
Só, búza, bor, gyümölcs, méz elégségével, 
Mind halak mind barmok tellyes bővségével. 

Kérdés: Kik Erdélynek lakosai? 
Felelet: Erdélynek fő lakosai Magyarok, Székelyek és Szászok, kik közé elegyedtek 

Oláhok, Rusznyákok, Örmények, Bolgárok, Görögök, Zsidók és Czigányok. 
Lakosainak száma: 2 000 000 fő. 

A toldalékok között a Világi bölcsesség c. fejezet az i f j ak számára hasznos és 
még ma is érvényes életszabályokat közöl. Például: 

„Szeresd hazádat, mert neki köszönheted életedet, neveltetésedet, szüléidét és ba-
rátaidat. Keblében éled le gyermeki és i f júi korod vidám éveit. Mivel élsz szabad-
ságával, részesülsz áldásaiban is. Mint bennszülöttje benne lakjál . Ki szülőföldjét 
megveti és külföldön pazérolja vagyonát, nemzeti megvettetést érdemel. Szolgálj 
azért hazádnak erőd és tehetséged szerint. Csak így leszel hazádnak érdemes fia. 
Aki annak közjavát előmozdítja, terheit viseli, az a leghűségesebb, legháládatosabb 
tagja." ^ ^ 

Molnár Imre 

A Folklór helye a mai életben — A népművészeti együttesek mint művelődési kö-
zösségek című pályázat beadási határidejét 1980. október 30-ig meghosszabbították. 
A pályázattal a Honismeret 1979. 5—6. és 1980. 2. számában foglalkoztunk. 
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