
ugyan nézni, de a nép életét és munkáját figyelmen kívül hagyják. Pedig a legbuzgóbb népraj-
zi gyűjtemény-látogatás vagy fényképnézegetés sem ér annyit, mint a még szociális szem-
pontból is hasznos közvetlen népismeret... Megoldani nem különösebb nehézség, mindössze 
annyi, hogy a kirándulások megszervezésénél már eleve gondoljunk népünkre is. 

Tálasi István: Néprajz és középiskola. 
A hódmezővásárhelyi református gimnázium évkönyve, 

1938. 40-46. old. 

III. Országos Iskola és honismeret 
konferencia, Szeged, 2001. október 12. 

A hon- és népismeret előzményei és 
pedagógiai tanulságai 

A hon- és népismeret tanításának és tanulásának társadalmi-környezeti feltételei az utóbbi 
egy- másfél évszázadban gyökeresen megváltoztak, s ez a változás napjainkhoz közeledve 
egyre erőteljesebben fölgyorsult. A környezet megismerése (megismertetése) tekintetében eb-
ben az említett időszakban egyre nagyobb feladat hárult és hárul az iskolára, miközben - saj-
nálatosan - egyre inkább háttérbe szorult a család (lakóhelyi környezet) nevelő hatása. 

Faluhelyen valaha természetesnek számított, hogy a fölnövekvő nemzedék szüleitől, roko-
naitól, a vele növekvő generációtól megtanulta a határ és a belterület névanyagát; megismerte 
a nevekhez fűződő hagyományokat, ismerte név szerint az adott település minden lakóját; is-
merte a rokonsági fokozatokat, s el tudta mondani minden család históriáját, melyik miről 
„nevezetes", miről „emlékezetes". Magától értetődőnek számított a természeti környezet (ál-
latok, növények, vizek, éghajlati sajátosságok, stb.) ismerete. Egy-egy falu környékének tele-
pülésein is otthonosan mozogtak, viseletükről, beszédmódjukról meg tudták különböztetni, 
ki hová való. Ismerték azt a legközelebbi várost is, ahol leggyakrabban megfordultak vásárok 
idején. Városon részben más jellegű ismeretek képezték a helyismeret tárgyát. Nagyobb tele-
pülésen (városon) már természetszerűleg a lakosságnak csak egy részét (az adott városnegye-
det) ismerte egy-egy nagyobb lakóhelyi közösség. Az ismeretkör nagyobb részét tették ki az 
egyes szakmákkal, mesterségekkel kapcsolatos tudnivalók. A természeti környezet ismerete a 
falusi emberekéhez viszonyítva kissé beszűkült. A lényeg az, hogy a hon- és népismeret alap-
jait a családtól kapta meg a felnövekvő nemzedék. Ezek az ismeretek alaposak, pontosak vol-
tak, s az egyes emberek tudatában rendkívül tartósan rögződtek, összehasonlíthatatlanul tar-
tósabban, mint az utóbbi évtizedek során az iskolában tanultak. 

A „hagyományos falu" képét a szépirodalomban Móricz Zsigmond, Tömörkény István, 
Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Tamási Áron és mások közvetítik felénk. A „régi" várost Jó-
kai Mór, Krúdy Gyula, Hunyady Sándor, Márai Sándor stb. műveiből ismerhetjük meg. A 20. 
század első felében átalakuló városi világot a tizenévesek szemével láttatja Molnár Ferenc (Pál 
utcai fiúk), Móricz Zsigmond (Légy jó mindhalálig). A tizenéves városiak rácsodálkozását a 
falura leghitelesebben, legköltőibben talán Fekete István ábrázolta (Tüskevár, Téli berek, stb.). 

A népi írók mozgalmának írói: Illyés Gyula (Puszták népe, 1936), Kodolányi János (Bara-
nyai utazás, 1941), Sinka István (Fekete bojtár vallomásai, 1942-1944), Féja Géza (Viharsarok, 
1937), Szabó Pál (Emberek, 1930), Darvas József (A legnagyobb magyar falu, 1937), Nagy La-
jos (Kiskunhalom, 1934), Erdei Ferenc (Futóhomok, 1937), Kovács Imre (Néma forradalom, 
1937), Szabó Zoltán (A tardi helyzet, 1936), Veres Péter (Az Alföld parasztsága, 1936), Németh 
László (A minőség forradalma, 1940), Tamási Áron (Szülőföldem, 1939), stb. alkotásai a hon-
és népismeret sajátos „ország-tükrei". 



Az 1970-es évektől újra lehetőség nyílt írói szociográfiákra. Ezek egy része a Magyarország 
felfedezése sorozatban jelent meg (1970-1992-ig 42 kötet). 

Az életmód átalakulásával a családtól és a szűkebb környezettől kapott ismeretek falun és 
városon egyaránt egyre jobban beszűkültek. Napjainkban a fiatalok önálló, szabad kószálása, 
barangolása, „csavargása" nem csekély veszélyeket rejt magában, s ezért a szülők igyekeznek 
tiltani, erősen korlátok közé szorítani, s a környezetből szerezhető ismeretek jelentős része 
egyre kevésbé kívánatos nevelési szempontból. 

A továbbiakban rövid, vázlatos áttekintést adunk arról, hogy a hon- és népismeret tanítása 
a századok folyamán hogyan épült be oktatási rendszerünkbe. A középkori iskolai oktatás a 
hétköznapi élettől jelentős részben elszakított ismeretek halmazát adta. Az írás, olvasás, szá-
molás, a latin nyelv, a hivatalos iratok szerkesztése, a vallási ismeretek, templomi énekek mel-
lett az adott környezet megismertetése nem volt az iskola feladata. Azt rábízták a szülőkre, a 
környezetre. Gyökeresen más volt a főúri nevelés. Az előkelő ifjak nagyobb része írni-olvasni 
nem tanult meg, mivel nem volt rá szükségük (környezetükben tartottak az efféle ismeretek-
kel rendelkező szolgálattevőket). Megismerték viszont a lovagtörténeteket. Nemcsak a ke-
resztény Nyugat nevezetes históriáit (Nagy Sándor harcait, Trisztán és Izolda meséit, az Ar-
túr-mondakört stb.), hanem a magyar mondákat, legendákat, főleg Szent László alakja köré 
fonódó mondákat és más hősénekeket. 

A reformáció időszakában gyökeres változás következett be oktatásunkban. Ennek a kor-
szaknak egyik hozzánk legközelebb álló dokumentuma Comenius Orbis pictusa (= a világ ké-
pe), amely az Európa-hírű pedagógus sárospataki működése időszakában (1653/54-ben) szü-
letett. Ebben sorra veszi az embert körülvevő természeti környezetet (a föld, a növények- és 
állatok), az emberi települések fajtáit, az emberi „foglalatosságokat" (mesterségeket), azaz a 
mezőgazdaságot és az ipart (több mint kéttucatnyi mesterséget; pl. takács, szabó, varga, ács, 
kőmíves, kovács, asztalos, fazekas, borbély, kádár, könyvnyomtató, stb.). Valamennyi téma-
kört nagyon szemléletes képekkel is illusztrálta (sajátkezű rajzai alapján készültek a metsze-
tek), a képeken számmal jelölve meg az egyes tárgyakat, hogy az ugyanazon az oldalon elhe-
lyezett szöveg segítségével pontosan azonosíthatók legyenek. Nyilvánvaló, hogy a tankönyv 
szövege az oktatás folyamán csak a keretet adhatta. A tanító feladata volt, hogy az adott iskola 
lehetőségei szerint szemléltesse a tanultakat, azaz a helyszínen mutassa meg a környezet jel-
legzetességeit. Az elöljáró beszédben Comenius a következőket írta: „Azon megnevezett dol-
gokat penig, nemcsak a képekben, hanem magokban is meg köll nékik mutatni; úgymint a 
testnek tagjait, a ruházatot, könyveket, a házat és a házi eszközöket és efféléket. Engedjétek 
meg nekik (ti. a gyermekeknek) azt is, hogy a magok kezével utána leírhassák a képeket, ha 
vagyon arra való kedvek; sőt ha nem volna is, szerezni köll nékik.. .". Jól kiegészíti az Orbis 
pictust Comenius Scola ludusa (= Játékos iskola), amely azt a módszert ismerteti meg, hogyan 
tudja a tanító az ismereteket játékosan átadni diákjainak. Az Orbis pictust még a 18. században 
is használták (ebből tanították a latin nyelvet) falusi iskoláinkban, miként Szabó Lajos 
taktaszadai ref. pap megemlékezett erről önéletírásában (Utolsó szalmaszál. Bp. 2000. 184. 
old.). 

A hon- és népismeret lehetősége a háborúk századaiban (1526-1711) meglehetősen beszű-
kült. A kényszerű menekülőket nem számítva a legtöbb ember az országnak csak viszonylag 
csekély hányadát ismerte részletesebben, a távolabbi tájakról csak homályosabb ismeretei 
voltak a tanult embereknek is. Éppen ezért bámulatra méltó, hogy hazájától távol milyen ala-
posan és pontosan írta le hazánk földjét (hegyeit, vizeit, tájait, jellegzetes településeit, várait, 
népeit) Oláh Miklós, a tudós főpap Hungaria c. művében (1536). 

A 18. század elején az erősen elpusztult délvidéken egész vármegyényi területekről alig 
maradtak ismeretek. Igencsak időszerű feladatra vállalkozott tehát Bél Mátyás, amikor a „régi 
és az új Magyarország" bemutatását tűzte ki célul. 1735-ben kelt előszavában írta a követke-
zőket: „Sok minden van Magyarországon, amit részben a külföldiek irigysége ferdített el és 
tett gyűlöletessé, részben a mieink érdektelensége megvetetté; sok olyan is van azonban, amit 
homály borít és az elfeledéssel küzd; könnyű tehát előadásunk során akkor is hibázni, mikor 
legkevésbé gondolnánk. Ha ezeket a hibákat akarják a külföldiek vagy honfitársaink gyógyí-
tani, elűzni a meséket, helyükre a biztosat állítani, kifejteni, ami kétes, fölfedni az ismeretlent; 
ha a természet csodáit (ami bizony sok és elég szokatlan is van Magyarországon) valamint az 
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egész nép tetteit alaposan kutatni, és becsületes munkában följegyezni akarják, azokat örök 
dicsőségre méltóaknak tartjuk." 

A monumentális, sok kötetre tervezett latin nyelvű mű, a Notitia már pusztán terjedelme 
miatt sem lehetett iskolai tananyag. Készült ugyan belőle rövidebb (szintén latin nyelvű) ki-
vonat, azonban az igaz áttörést hány oki Losontzi István Hármas Kis Tükör c. műve jelentette, 
amely 1773-tól háromnegyed századon keresztül, utoljára 1850-ben (többszörösen átdolgozva 
és bővítve) a legtöbbet kiadott magyar nyelvű tankönyvnek számított. Az 1840-es években 
már fölhasználták új változataiban Fényes Elek ország-leírását (statisztikáját). 

Négy, olykor nyolcsoros kis versikékben mutatta be a Hármas Kis Tükör-ben az egyes vár-
megyék közigazgatását, legfőbb nevezetességeit, városait, jelentősebb birtokosait. Példaként 
álljon itt Csongrád vármegye leírása: 

Jöjj alább, ha tetszik, a Tisza mentébe, 
Csakhamar érkezel Csongrád vármegyébe, 
Hol Csongrád és Szentes annak ellenébe, 
Vásárhely és Szeged éppen a végébe. 

Szegedről a következőket olvashatjuk az 1848-as kiadásban: „Szeged szabad királyi város 
a Tisza mellett, 32.000 lakossal, több szép templomokkal, az ájtatos oskolabeli atyák 
collégiumával, lyceummal, könyvnyomtató műhely, kaszárnyákkal. Új-Szegeden híres hajó-
építő műhely, só-szállító hivatal, harmincad, posta. - A szegediek a dohány-termesztést nagy-
ban űzik, jó fuvarosok, jó szappant készítnek, szép lovakat és szarvasmarhát tenyésztenek a 
pusztában lévő szállásaikon és tanyáikon. Szeged birtokosa Kistelek és Tápé faluknak és több 
pusztáknak. A Tiszán járó gőzhajóknak itt kikötőjök, s ügyvivőjük van. Portája 46." 

A prózában írott kísérő adattár jól tanítható volt minden iskolában. Természetesen a tanító-
ra várt a feladat, hogy bizonyos helyi érdekességekkel kiegészítse az alapszöveget. 

Említést érdemel az a kuriózum is, hogy az alig 16 esztendős sárospataki diák, Kazinczy 
Ferenc némi átdolgozás után a maga neve alatt Kassán kinyomtatta földrajzi és történeti ré-
szét 1775-ben, Kassán, Magyar Ország geographica, az az földi állapotjának le-rajzolása címmel. 

A sárospataki kollégium tanára, Tóth Pápai Mihály 1797-ben Kassán megjelent Gyer-
mek-nevelésre vezető út-mutatás c. művében így ajánlotta a tanítóknak figyelmébe a geográfiát: 
„Igen rút az embernek azt a földet nem esmérni, amelyben lakik..." A történelemről így véle-
kedett: „Nem tudni, mi történt ez előtt való időkben annyi, mintha mindég gyermek volna az 
ember.. . Históriát tanítani hát a gyermeknek hasznos is, szükséges is... A maga hazájának 
történeteivel kell pedig elsőben is esméretessé tenni a gyermeket; mert az a természet rendi, 
hogy magát és a magára tartozó dolgokat esmérje meg elébb az ember, mint a más idegeneket. 
Ezen okon illendőbb, hogy a magához közelebb lévő időkről tudjon az ember elébb valamit, 
mint amelyek már régen elmúltak. Az újabb időbéli történeteken kell tehát kezdeni a históriai 
tanítást, és úgy menni a régibbekre. Avagy ha jobban tetszik, a régi histórián kezdeni: de abból 
csak annyit kell tanítani, hogy az teljességgel mégis esméretlen ne légyen, hogy az újabb his-
tóriára annál több idő jusson..." 

Az egyes települések megismertetéséhez a 18/19. század fordulójától haszonnal forgathat-
ták tanítók és tanárok Vályi András Magyar Országnak leírását (I-III. köt. Budán, 1796-1799. tér-
képpel); alcíme szerint: „Melyben minden hazánkbéli vármegyék, városok, faluk, puszták, 
uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyú, és orvosló vizek, fördőházak, nevezetesebb 
hegyek, barlangok, folyóvizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollételek, földesurok, fekvé-
sek, történettyek, külömbféle termésbéli tulajdonságaik a betűknek rendgyek szerént feltalál-
tatnak" (több mint 2100 oldalon). Pusztaszerről pl. ezt olvashatjuk: „Pusztaszer, vagy Nagy 
Szer. Szabad puszta Csongrád vármegyében, földesura gr. erdődy uraság, lakosai magyarok, 
s dohányt termesztenek, egy régi templomnak omladozó falai is látszanak itten, holott hajdan 
Szer apátúrság állott; hajdan mezőváros vala, földgye nagyobb részént homokos." 

Vályi adattárát jelentősen meghaladó munkára vállalkozott fél évszázaddal később Fényes 
Elek, aki 1851-ben négy kötetben jelentette meg Geographiai Szótárát. Lássuk, milyen adatokat 
kutatott fel ő Pusztaszerről: „Puszta-Szer, vagy Puszta-Zeer, népes puszta, Csongrád várme-
gyében. Ezen igen nevezetes puszta körülvétetik a tömörkényi, anyási, hantházi, péteri, sze-
gedi, mindszenti, és kisteleki határoktól. Térsége 13.000 holdnyi. Földje átaljában homokos 
ugyan, de nem igen siványos, és ezért számos címeres szarvasmarhán, s juhon kívül gabonát 

50 



is oly bőségesen terem, hogy az 1817-ki sovány évben egyetlen új törés után a legtisztább ta-
vaszi búzaszemet harmincszorosán megadta. Az egész puszta sík, kivévén néhány dombo-
kat, melyek egyenlő magasságban és arányos távolságban hihetőleg emberi kezekkel hányat-
tak. Erdeje most semmi. Vize a Tisza kiöntései, és egy nagy tó, melyben számos és mindenféle 
vízimadarakon kívül gyakran hattyúk és gödények seregenként tartózkodnak. Épületei: a tó 
mellett egy vendégfogadó, mely tóhajlati csárdának neveztetik, ehhez közel dohánytermesz-
tők lakásai, és azok mellett egy régi elpusztult szentegyház, melynek magas, góth ízlésre 
épült falai az utasoknak több mértföldnyire megmutatják dicső magyar eleink legelső ország-
gyűlése helyét... E pusztának több részei vannak. Először: Alsó és felső Pusztaszer, amaz 240, 
ez 400 lakossal, kik dohánykertészek. Ezek az új felosztás szerint a szegedi járáshoz tartoznak. 
Ellenben Kis és Nagy Pusztaszer puszta a csongrádi járáshoz csatoltatott. Ennek ismét több 
részei vannak, úgymint Bäks dohánykertészet 808, Dongér 630, Sasülés 52, Puszta Szent 
György 282 katolikus magyar lakossal, kik mindnyájan dohány kertészek." 

A reformkor tudományos folyóirata, a Tudományos Gyűjtemény (1817-1841) hasábjain 
egész sor megyét ill. tájegységet leíró honismertető írás jelent meg. Az Erdélyt bemutató útle-
írások elsőssorban a nemzeti Társalkodóban láttak napvilágot (válogatásukat kiadta Egyed 
Ákos Az utazás divatja c. Téka-kötetben , 1973-ban). 

1854-től a Vasárnapi Újság c. hetilap biztosított elsősorban teret honismertető írásoknak. 
Ezek legtöbbje képekkel illusztrálva jelent meg. A magyar táj, a települések, a népélet, népvi-
seletek, a nevezetes régi és újabb épületek, a kor neves emberei (politikusok, tudósok, írók, 
művészek) mutatták be képben és írásban. Az 1860/70-es években más hasonló hetilapok is 
jelentek meg, a Magyarország és a Nagyvilág, a Hazánk s a Külföld, Az Ország Tükre. 

A város- és megyei monográfiák, tájmonográfiák (legismertebb Orbán Balázs hat monu-
mentális kötetet a Székelyföldről), képeskönyvek (pl. Magyarország képekben I-ll.; Magyaror-
szág és Erdély 1-lV.; Tokaj-hegyaljai album, stb.), a füzetekben megjelenő Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia írásban és képben c. sorozat Magyarországot és Horvátországot bemutató nyolc kötete 
jó alapot adtak a honismeret oktatásához. A sorozatok betetőzésének szánták, ám csonka ma-
radt a Borovszky Samu szerkesztette Magyarország vármegyéi és városai c. sorozat (a 63-ból 21 
vármegye jelent meg, 24 kötetben). 

Az 1870-es évektől sorra alakultak a megyei-városi régészeti-történeti társulatok, egymás 
után létesültek a múzeumok. Ebben az időben minden jelentősebb középiskolának volt már 
valamiféle saját múzeuma (ásványtár, növénygyűjtemény, állatgyűjtemény, régészeti tárgyak, 
érmek, másfajta régiségek, céhemlékek, ereklyék, stb.). Egyes múzeumok tárgyainak darab-
száma több tízezres nagyságrendű volt. Az iskolamúzeumok tanárok, és tanítványaik gyűjté-
sének eredményeként jöttek létre. Iskolamúzeumok egész sora képezte később városi-megyei 
múzeumok alapját. Jelentős része volt tanárok adományainak, hagyatékának, öregdiákok 
adományainak az iskolai könyvtárak fejlesztésében is. Az említett honismereti szempontból 
jól hasznosítható hetilapokat megrendelték a középiskolák könyvtárai. Bizonyítéka ennek pl. 
a miskolci Lévay József Tudományos Könyvtár gyűjteménye, amely a miskolci református 
gimnázium egykori könyvtárának őrzőhelye. 

Az 1880-as évektől az egyes megyék az iskolai oktatás céljait szolgáló ismertető füzeteket 
adtak ki, majd a századfordulótól „Földrajzi előismeretek" címmel jelent meg iskolai füzetsoro-
zat, amely egy-egy megye leírását tartalmazta (pl. Hámori-Györffy: Földrajzi előismeretek. 
Zemplén vm. földrajza. Bp. 1904., 1912.). Ugyanők írták meg az 1907-ben és 1923-ban kiadott 
hasonló füzetet Csongrád vm.-ről. Ebbe a sorba illeszkedik Györffy-Pánczél Bács-Bodrog 
vm.-ét bemutató füzete (1913). Hasonló célokat szolgált ugyanezen megye viszonylatában 
Csajágó B. Szülőföldisme Bács-Bodrog vm. leírásával (1917). 

A hon- és népismeret szempontjából korszakos jelentőségű volt az 1890-es évektől a postai 
képes levelezőlapok elterjedése. Szinte az ország valamennyi településéről készült jó minősé-
gű (olykor színes ill. színezett) képeslap, a jelentősebb, több látnivalóval rendelkező helyekről 
több is. A 20. század elejétől oly mértékben kiteljesedett a postai képes levelezőlapok forgal-
ma, hogy egyes településekről száznál is több (sőt olykor több száz féle) lap készült. Mind-
ezek igen jól hasznosíthatók voltak az oktatásban. Hasznos időtöltésként felnőttek és gyerme-
kek körében elterjedt a képes levelezőlap gyűjtése is. 



Az Eötvös József és Trefort Ágoston kultuszminiszterek által megalapozott dualizmus kori 
közoktatás tehát a hon- és népismeret oktatása tekintetében tiszteletre méltó eredményeket 
mutathatott föl. 

Trianon után a hon- és népismeret kérdésköre politikailag is felértékelődött. Az iskolai ok-
tatás és nevelés egyik fő célkitűzése volt nemcsak a megmaradt ország, hanem az egész törté-
neti Magyarország minél alaposabb megismertetése, a múlt értékeinek tudatosítása. 

Egymás után jelentek meg tanári, tanítói kézikönyvek, útmutatók: pl. Fodor Ferenc A szülő-
fáid és honismeret könyve (Bp. 1926), Karl János Az iskola és a szülőföld tájrajza (Zsebatlasz, 1923) 
és A honismretetésről (1929), Monus-Szerényi A honismeret és polgári nevelés útmutatója (Pozsony, 
1933), Bálint Sándor Néprajz és nevelés (Szeged, 1934), Újszászy Kálmán A faluszeminárium (Sá-
rospatak, 1934) és A falu (1936), Barabás Endre A falukutatás és a tanítók (Bp. 1935), Bodor Antal 
A honismeret könyve (Bp. 1935), Tálasi István Néprajz és középiskola (Bp. 1938), Blénessy József 
Szülőföldismeret, táj- és népszeretet az iskolában (Jászberény, 1941). Az egyes vármegyék is adtak 
ki szülőföld-ismertető könyveket. Zemplén vármegyében pl. a Népiskolai tanítók pedagógiai 
kiskönyvtára sorozatban jelent meg Szathmáry Ferenc szerkesztésében, Sárospatakon, a Hű-
séges szívek, amely tájegységenként (Hegyköz, Hegyalja, Bodrogköz, Harangod vidéke) érde-
kes olvasmányokban mutatja be a régiót. 

Kari János sorra veszi, milyen tárgykörökre terjedjen ki a honismeretet tanító figyelme. Ve-
zérfonalának fő témakörei a következők: 

I. A környék természeti állapota: fekvés és helyzet (közlekedési helyzet, tájképi meghatáro-
zás, közigazgatási, egyházi hovatartozás, stb.), a talaj (felszíni formák, geológiai felépítés, 
mondák, mesék, stb.), a víz (források és talajvíz, folyók, patakok, állóvizek, mocsarak, a vizek 
állat- és növényvilága, mondák, mesék, hagyományok, stb.), az égbolt (napkelte, napnyugta, 
a hold, csillagok, mondák, hagyományok a csillagos égről, stb.), éghajlat (hőmérséklet, széljá-
rás, csapadék, éghajlati különlegességek, katasztrófák, népies időjóslás, stb.), növényvilág 
(növénytársulások, a növényvilág történeti kialakulása, a növényvilág a nép életében, stb.), a 
szülőföld mint tájkép. 

II. A település: fekvése, talaja, éghajlata, vízrajza, növény- és állatvilága, a „történelemelőt-
ti" települések, a történelmi település (a mai település neve, eredete, alaprajza, esetleges erő-
dítése, utak, hidak, házak, házak belső elrendezése, berendezése, gazdasági épületek, kert, a 
település középületei, szobrai, templomai, régi állapotot feltüntető képek, térképek, stb.). 

III. Gazdasági állapot: vadászat, halászat, mezőgazdaság, erdőgazdaság, bányászat, házi-
ipar, gyáripar, kereskedelem és közlekedés. 

IV. A lakosság: lélekszámának alakulása, népesedési mozgalmak, lakásviszonyok, a lakos-
ság életmódja (táplálkozás, ruházat és ékszer, munka, pihenés, szórakozás, tes- és egészség 
ápolása, betegségek, stb.). 

V. Néprajz: embertani jellegzetességek, erkölcs és szokások (vallásos szokások, ünnepek), 
nyelvjárás és népköltészet (mondák, dalok, beszédformák), népművészet, olvasási szokások, 
különleges jelenségek (lopás, koldulás, babonák, idegenekkel való, bánásmód, szomszédok-
hoz való viszony, stb.). 

VI. Közigazgatási, vallási és társadalmi állapotok: közigazgatási hovatartozás, közintéz-
mények, iskolák, óvoda, egyházközség, helyi egyesületek, szociális állapotok, politikai álla-
potok. 

VII. Történelem: a terület története, jelentős személyiségek, családok története. 
VIII. Irodalom: kéziratos források (templomi, iskolai naplók), nyomtatványok, térképek, 

festmények, fotók. 
Végül (Rajna-vidéki német minta alapján) a honismereti múzeum megszervezésének és ki-

állítási szerkezetének vázlatát közölte. Máig alapvető művét a következő gondolatokkal zár-
ta: „A honismertetés korunk egyik legfigyelemreméltóbb pedagógiai, társadalmi és tudomá-
nyos mozgalma. A határok nehezen különíthetők el s igazi lényegét csak úgy érthetjük meg, 
ha minden vonatkozásában tisztán áll előttünk. A magyar nevelésügy története azt mutatja, 
hogy a művelt, fejlett nyugat eszméi nálunk mindig megértésre találtak. Azokat nemzeti jelle-
münknek megfelelően módosítottuk s így vettünk részt Európa nagy szellemi életnyilvánulá-

52 



sában. Ez a tudat jogos reményt támaszthat tehát bennünk az iránt, hogy a honismertetés 
munkája körül a magyar oktató szintén megteszi a kötelességét." 

A honismeret iskolai kereteken belüli oktatását szolgálták a tanulmányi kirándulások is. A 
fó'város iskolai kirándulóvonatokat indított az ország megismerésére, s ehhez gondoskodott 
módszertani útmutatóról is. A Reáltanoda utcai Eötvös József Főreáliskola magyar-francia 
szakos tanára, dr. Bodnár Gyula szerkesztésében kiadták a kirándulóvonatok útvonalait is-
mertető útikalauz-sorozatot (1. füzete: Pécs, Bp. 1934). 

Sokat tett a honismeretért a turistamozgalom, amelynek színvonalas orgánuma volt az 
1880-as évektől a Turisták Lapja, s máig forrás-értékűek az 1920/30-as években megjelent 
Thirring-Vigyázó-féle útikönyvek. A cserkészmozgalom és a honismeret kapcsolatának elem-
zése külön tanulmány tárgya lehetne. 

1945 után a korábbi hagyományok részben háttérbe szorultak, részben adminisztratív esz-
közökkel szorították korlátok közé a honismerettel kapcsolatos iskolai tevékenységet. A régi 
kiadványok használata nemkívánatos tevékenységnek számított, sőt olykor tiltották, az isko-
lai könyvtárakból kiselejtezték, eltávolították ezeket. Az 1950-es évek közepétől kezdtek újra 
megjelenni útikalauzok, tájakat, városokat ismertető füzetek-könyvek. 

Lelkes tanárok általános- és középiskolákban, felsőoktatási intézményekben megpróbálták 
föléleszteni a honismeret oktatását, s ebben a Hazafias Népfront védőszárnyai alatt létrejött 
honismereti mozgalom jelentős szerepet játszott. Emellett nem feledkezhetünk meg az egyes 
TIT szervezetek ilyen irányú tevékenységéről sem. 

Az utóbbi fél évszázad történéseinek részletes elemzésétől eltekintek, részben terjedelmi 
okok miatt is. A lényeg az, hogy manapság a Nemzeti Alaptanterv (NAT) a kerettantervek 
előirányzatai már két-három éve lehetővé teszik ugyan a honismeret oktatását, születnek is 
ezzel kapcsolatos kiadványok, szerveződnek konferenciák, azonban a honismereti oktatás 
egészének szervezeti keretei az óvodától a felsőoktatásig részleteiben mindmáig kidolgozat-
lanok. A tanárok képzése és továbbképzése terén tűnik számomra a helyzet különösen ag-
gasztónak. Másrészt megfelelő módszertani segédlet hiányában a honismereti tankönyvek, 
olvasókönyvek, segédkönyvek és füzetek többsége az oktatásban alig, vagy szinte egyáltalán 
nem használható. 

Csorba Csaba 

A honismereti oktatás helye 
a tanárképzésben 

A honismeret fogalmunk reformkori eredetű. Összefügg ez a rendiséget lebontani kívánó 
nemzeti liberális szellem kibontakozásával, melynek szóhasználatában a „hon" egyformán je-
lentette a hazái és a szűkebb környezetet, az otthont. Idővel a liberalizmus légkörében elhatal-
masodott a tőke- és gépuralom, és a vele járó anyagias szellem a nemzeti szemléletet is inkább 
eszmeileg fejlesztette ki, mint reálisan. így vált a honismeret egyre inkább reális tartalmává a 
szűkebb pátria, elsősorban a falu és a föld népének tudományos feltérképezése. A szülőföld 
és lakóhely alapos megismerését sokáig a politikai vezetés nem tartotta fontosnak. Annál na-
gyobb bajnak bizonyult, hogy a társadalom, sőt az iskolai tantervek sem mutattak kellő ér-
deklődést a téma iránt. Pedig az a tétel, hogy az egész közéletet áthatni és formálni tudó, reá-
lis, cselekvő hazafiságnak alapja a szülőföld szeretete és megbecsülése, nem új keletű. Régóta 
tudjuk, hogy a szülőföld szeretetét annak alapos megismerése teszi erőssé és állandóvá. Erre 
tanít bennünket Bél Mátyás, Tessedik Sámuel. Berzeviczy Gergely, Széchenyi István, Pesty 
Frigyes, Orbán Balázs és Hunfalvy János, kiknek munkássága a tanárképzési törzsanyag fon-
tos részét alkotja. Nevezett „honismerők" tudományos teljesítményének tanulmányozása 
egyszerre szolgálja a tanárrá válást tartalmi és nevelési szempontból. 

A honismeret és helytörténet fogalmak rokonságban vannak, de nem ugyanazt jelentik. A 
honismeret szélesebb kategória, amennyiben magában foglalja egy adott település, vagy régió 
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