
A honismeret vonzásában
Falun születtem ugyan, de a falvak és népük tanulmányozása jóval késõbb, kezdõ tanár koromban

kezdett el foglalkoztatni. 1955-ben Zemplénagárdra, egy olyan bodrogközi községbe kerültem, amelyet
joggal lehetett eldugottnak nevezni, mert távol esett a városoktól, a fõbb útvonalaktól. Onnan út legfel-
jebb a Tiszán átkelve vezetett tovább; Sárospatak felé pedig kisvonat kötötte össze a tágabb világgal.
Telefon, villany, víz- és gázvezeték nem volt a faluban; kútról hordtuk a vizet, petróleumlámpával vilá-
gítottunk, fával fûtöttünk. Magyart és történelmet tanítottam az általános iskola felsõ tagozatában, s
örömmel tapasztaltam, hogy sok nyílt eszû, szorgalmas fiú és leány figyel rám a padsorokból. Arra gon-
doltam, hogy a történelmet úgy hozhatom közel hozzájuk, ha falujuk és õseik históriájából indulunk ki.
Utánanéztem, milyen régészeti leletekre bukkantak ott; a két templom, valamint a parasztházak sora
miképp õrzi régibb korok építkezésmódját. Nagy szerencsének tartom, hogy kétfelõl is támogatásra lel-
tem. Sárospatakon dr. Újszászy Kálmán teológiai professzor, a nagykönyvtár tudós vezetõje és dr.
Balassa Iván etnográfus, a Rákóczi Múzeum igazgatója segített tájékozódásomban. Megnyílt elõttem a
Faluszemináriumnak Agárdról és a Bodrogközrõl az elõdök által gyûjtött anyaga, s módszertani útmu-
tatást kaptam a néprajzi gyûjtés végzéséhez. De ugyanilyen jelentõs volt az az érdeklõdés, segíteni aka-
rás, amely tanítványaim részérõl megnyilatkozott. Megkértem õket, hogy otthonukban nézzenek körül,
vegyék számba a jellegzetes tárgyakat, nagyszüleiktõl érdeklõdjenek életmódjuk, mindennapjaik és ün-
nepeik felõl. Már az elsõ eredmények biztatóak voltak; láttam, hogy – talán éppen a falu elzártsága mi-
att – õrzik még a faluban a paraszti kultúrának a hagyományok által örökölt elemeit.

Az 1950-es évek második fele történelmi átalakulás idõszaka volt a magyar falvakban. Megkezdõ-
dött a termelõszövetkezetekbe kényszerítés folyamata, nyilvánvaló volt, hogy a hagyományos népi
gazdálkodás és életmód gyökeresen megváltozik. A vallás- és egyházellenes politika megbontotta azt a
mûveltségi keretet, amelyben hosszú idõ óta élt a falu népe, tehát látni lehetett, hogy nemcsak a munka-
kultúra és az életmód, hanem a paraszti szellemi mûveltség is teljes átalakuláson megy keresztül. Ez a
felismerés adott lendületet a néphagyományok rögzítésének. A Néprajzi Múzeum pályázati rendszere
országszerte nagyobb lendületet kapott, s tudatosan támogatták a nyelvjárási gyûjtést. Magam is érte-
sültem a pályázati felhívásokról, s elõbb a Rákóczi Múzeumba, majd a Néprajzi Múzeumba beküldtem
a gyerekek által összeírt néprajzi feljegyzéseket.

Ekkor vált országos mozgalommá a honismereti munka; megismerkedtem dr. Morvay Péter etnog-
ráfussal és dr. Végh József nyelvésszel, akik a mozgalmat szakmailag irányították; sok segítséget kap-
tam tõlük, részt vettem a szakkörvezetõk számára szervezett tanfolyamokon, honismereti akadémiá-
kon. Nagy lendületet adott munkám folytatásához a kiemelkedõ pályázati siker: 1959-ben elsõ,
1960-ban harmadik, 1961-ben ismét elsõ díjjal honorálták az országos néprajzi és nyelvjárási gyûjtõpá-
lyázatra beadott pályamûveinket. A Rákóczi Múzeum igazgatójának biztatására könyvbe foglaltam a
Zemplénagárd múltjáról megismert tényanyagot, s jóval késõbb ebbõl nõtt ki Zemplénagárd krónikája
címû 300 oldalas munkám, amelyet államalapításunk ezredik évfordulója tiszteletére a község önkor-
mányzata megjelentetett. Ebben 32 egykori tanítványom gyûjtését használtam fel. Olyan tartalmakat
õriz ez a kötet, amelyhez a népi emlékezetben ma már nem lehet hozzáférni, valóban a 24. órában sike-
rült a hagyományos népélet elemeit összegyûjteni, rögzíteni.

Ez volt tehát a kezdet, amelybõl a honismerettel való szoros kapcsolatom kiépült. Zemplénagárdról
Sátoraljaújhelyre kerültem, s új munkahelyemen, a Kossuth Lajos Gimnáziumban már az elsõ évben
néprajzi szakkört szerveztem, vagyis töretlenül folytattam a falun megkezdett munkát. Olyan gyerekek
osztályfõnöke lettem, akik kis falvakból kerültek a gimnáziumba, adott volt tehát a lehetõség, hogy –
most már gyûjtõkörünket kitágítva – õket a néphagyományok gyûjtésébe, megbecsülésébe bevezessem,
szakkört alakítsak számukra. A Bodrogköz, a Hegyköz, a Hernád-völgy és a Cserehát falvaiból hordtak
össze értékes anyagot, s szakkörünk – amely egy idõ után Kazinczy Ferenc nevét vette föl – tízéves
munkálkodás után Abaúj és Zemplén népéletébõl címmel 400 oldalas kötetben tette közzé a diákok leg-
értékesebb pályamunkáit.

Pedagógus pályám úgy alakult, hogy 1974-ben a sárospataki Comenius Tanítóképzõ Fõiskola tanára
lettem, és bár ott a magyar nyelvészet és az angol nyelv oktatása volt a fõ feladatom, alkalmat és formát
találtam ahhoz, hogy a tanítójelölteket bevonva folytassam a honismereti tevékenységet. Szakdolgozati
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témákat adtam ki a helytörténet, a néprajz körébõl, honismereti szakkörvezetõ-képzõ tanfolyamokat in-
dítottam, speciálkollégiumot szerveztem. Honismereti tevékenységem csúcsát az jelentette, hogy köz-
ben, az 1980-as években, tíz éven át a Hazafias Népfront keretében mûködõ megyei honismereti bizott-
ság elnöke voltam, így alkalmam nyílt a megye kutatóinak, gyûjtõinek összefogására, támogatására.
Megindítottam a Szülõföldünk, Borsod–Abaúj–Zemplén címû kiadványsorozatot, amelynek az évek so-
rán 16 száma jelent meg szerkesztésemben.

Amikor 1985-ben megalakítottuk a Kazinczy Ferenc Társaságot, annak egyik – az alapszabályban
megfogalmazott – célkitûzése megyénk abaúji és zempléni történeti, irodalmi néprajzi hagyományai-
nak megismerése, éltetése lett. 30 év alatt rendezvények, kiadványok, kiállítások, emlékjelek sorát hoz-
tuk létre, s a társaságba tömörült mintegy 200 ember jó hangulatú közösségben munkálkodik. Nyugdíj-
ba menetelem után is kapcsolatban maradtam az idõközben megalakult Borsod–Abaúj–Zemplén Me-
gyei Honismereti Egyesülettel, tiszteletbeli tagja vagyok a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület-
nek, évtizedek óta dolgozom a Honismeret címû folyóirat szerkesztõbizottságában, vezetem ott az álta-
lam kezdeményezett „Iskola és honismeret” rovatot. Magam is kutatója vagyok a mûvelõdéstörténet-
nek, a helynevek témakörébõl, Zemplén kulturális múltjáról több könyvem megjelent, s szerkesztõként
mások munkáját is igyekszem világra segíteni.

Mindezt nem azért írtam le, hogy a magam honismereti tevékenységét elõtérbe toljam, hanem hogy
felvázoljam gondolkodásom, törekvéseim hátterét. Ha a helytörténet, a hagyomány mûvelése iránt ér-
deklõdõ fiatalok tõlem kérdeznék a honismeret jellemzését, akkor – a fenti tapasztalatok alapján – négy
gondolatkört kellene kiemelnem.

1) A szülõföldhöz való vonzódás fontos lelki erõforrás. Nem szerethetjük azonban igazán azt, amit
nem ismerünk. A család, az otthon, a település, a tájegység múltjának és jellegzetességeinek feltárása
vezet el a haza fogalmának átéléséhez, nemzeti hagyománykincsünk értékeléséhez. Aki honismerettel
foglalkozik, az tudja igazán átérezni, hogy milyen közösségbe született, és milyen nagy jelentõsége van
annak, hogy valahol otthon érezhetjük magunkat. Megérti, hogy láncszemek vagyunk egy nagy történe-
ti folyamatban. Vannak elõdeink, akiknek teljesítményét, örökségét értékelnünk kell, és lesznek utóda-
ink, akiket nem engedhetünk el üres kézzel és szívvel, mert tovább kell adnunk a megélt, megszenve-
dett múlt értékeit.

2) A honismeret humán „tudomány”, hiszen a tájak és tárgyak emberi vonatkozásaikban érdekelnek
bennünket. Ennek következtében felmérhetetlenül becses a velük való foglalkozás nevelõ hatása. Tar-
talmas együttgondolkodás alakulhat ki a nemzedékek között, gyarapodhat a mindennapok kultúrájának
minõsége, példát találhatunk, erõt nyerhetünk mai gondjaink megoldásához elõdeink küzdelmeibõl, ta-
pasztalataiból. Emberségünkben, erkölcsünkben gazdagodhatunk!

3) A honismeret alkotó, közösségi tevékenység; sohasem elszigetelten, védett toronyba húzódva vé-
gezzük; elemi feltétele egy táj, egy népcsoport, illetve egy témakör részeseivel való együttmûködés. A
kutató nem érvényesülhet adatközlõi nélkül, s nem érheti el célját, ha nem juttatja el eredményeit az
érintett embercsoportnak, közösségnek. A honismeret mûvelõje csökkenti a társadalom atomizálódását,
a bezárkózásra való hajlamot; arra ösztönöz, hogy mások is akarjanak és tudjanak a közügyekben csele-
kedni.

4) A honismeret mûvelése komplex tevékenység. Pozitív tapasztalatom, hogy tanítványaim képessé-
gei milyen sokoldalúan fejlõdtek: technikákat sajátítottak el (rajz, fényképezés, hangfelvétel); megta-
nultak szöveganyagot gyûjteni, elrendezni és megfogalmazni; másokkal kapcsolatot, együttmûködést
teremteni. A kompetenciák fejlesztésére épülõ mai pedagógiai törekvések kiváló eszközt kaphatnak a
honismeret által.

Nem részletezem tovább, mert nem szeretnék hallgatóim türelmével visszaélni, hiszen a megszabott
idõ kötelez. Annak megvallásával szeretném zárni hozzászólásomat, hogy pályám legszebb emlékei a
tanítványaimmal, illetve a hasonló érdeklõdésû munkatársaimmal végzett hagyományápoló tevékeny-
séghez fûzõdnek. A Honismereti Szövetségtõl kapott Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem
örömmel töltött el annak idején, s további munkára ösztönzött, de igazi jutalmamnak azt tekintem, hogy
egy-egy alkotó csapatnak lehettem mindig a tagja, amelynek teljesítménye emberi gazdagodásunkban
és az érdeklõdõk kezébe adható alkotásokban öltött formát. Ezt az élményt kívánom a fiataloknak, hi-
szen közösséget építhetünk, miközben magunkat alkotásra ösztönözzük, hasznossá tesszük. Meggyõ-
zõdésem, hogy a Kölcsey Ferenc által megfogalmazott hármas biztatás: hass, alkoss, gyarapíts, a ha-
gyományápolásban testesülhet meg a legtisztább formában.

Éltessük tehát együtt a nemzetépítésnek ezt a kipróbált, színes mozgalmát!1

Kováts Dániel
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1 Elhangzott Miskolcon, a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Honismereti Egyesület megalakulásának 20. évfor-
dulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen.


