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Honismereti irodalmunk kezdetei 

Monográfiai-helyrajzi-honismereti irodalmunk kezdeteit Bél Mátyásig kellene visszavezetnünk, aki ha-
talmas vállalkozásában: a Notitia-ban nem országföldrajzot, hanem megyei monográfiákat írt — vagy ta-
lán még előbbre is . . . 

Ugyanakkor általános elvként le kell szögeznünk, hogy a tudatos honismereti irodalmat az első olyan 
mü megjelentetésétől kell számítanunk, amely már nem egy, hanem több földrajzi és történeti tárgykört, 
illetve azok leírását tartalmazza s egyúttal már az ilyen témájú cikkek rendszeres közlését tartja szem 
előtt. Ennek ismérvei azonban csak a XVIII. század utolsó negyedében, a Korabinszky János által szer-
kesztett Almanach von Ungarnra (1778) vonatkoztathatók. Ebben találkozunk először azzal a törekvés-
sel, hogy ismeretterjesztési célzattal több földrajzi témát dolgoztak fel szélesebb olvasói körök számára. A 
geográfiai tematika a XVIII. század végének megfelelően értendő, amikor még minden földrajzinak szá-
mított, ami az államismékben helyet foglalhatott. 

Ilyen vegyes tartalmú az „Almanach" is: időszámítás, királyi névsorok, történelmi táblázatok, egyházi 
és világi méltóságok lajstroma (archontológia), az arisztokrácia, a kormányzati hivatalok, a kincstár, a 
magyar tudósok, a magyarországi új nevelési rendszerek, az ország tavai, történelmi-földrajzi tudósítások 
az ország főbb folyóvizeiről, a magyar bortermelés, a magyar bányászat, az ország legnevezetesebb hely-
ségeinek abc-rendben közölt leírása (ez a legelső ilyen abc-rendű ismertetés a magyar földrajzi irodalom-
ban!), végül az ország pénznemei s a vásárok havonkénti jegyzékei. Az ,,Almanach"-ot akár a XX. száza-
di földrajzi zsebkönyvek ősének is tekinthetjük. Tartalma tökéletesen megfelelt annak a fogalomnak, amit 
akkor tudományunkról alkotott magának a XVIII. század: legelső évkönyvünk az államisme műfaj krité-
riumának felelt meg. 

Korabinszky vállalkozása nem maradt sokáig egyedülálló, de nem állandósult anyaga és irányzata sem. 
Az ,,Almanach"-ot három év múlva (1781) követte egy földrajzi folyóirat — szintén német nyelven, s 
Pozsonyban. Windisch Károly Gottlieb pozsonyi polgármester periodikaia: Ungarisches Magazin oder 
Beiträge zur ungarischer Geschichte, Geographie, Naturwissenschalt und dgr dahin schlagenden Litteratur 
címmel. Ez az első folyóirat Magyarországon, amelynek már az cinevezéseben is benne találjuk, hogy 
földrajzzal is kíván foglalkozni. Évnegyedes ciklusban, rajzmellékletekkel 1781 és 1784 között jelent meg, 
majd újra HS^-ben. 1791-ben követte ezt a Neues Ungarisches Magazin . . ., amelyből két kötet látott 
napvilágot. Ezek már kifejezetten földrajzi tematikájú folyóiratok voltak, amelyekben olyan cikkek jelen-
tek meg, amelyek csakugyan jól szolgálták az ország megismerését. Néhányat — tallózva — említsünk 
meg közülük: Szokások Magyarországban, Vizsgálatok Magyarországon az emberek fizikai tulajdonságai-
ról, A Balaton, Csetnek, Nagyrőce, Jolsva, Murány leírása, A Királyhegy, Az Ecsedi-láp, Szörény, Arad, 
Bács, Bars, Hont, Liptó, Máramaros megyék ,,topográfiai" leírása, A Szepesség, Temesi bánság, Szolnok, 
Túróc, Ung, Zólyom stb. megye. A zömmel megyeleírásokat tartalmazó folyóiratszámok azt tanúsítják, 
hogy a periodika szerkesztését változatlanul az államismék szelleme hatja át. 

E folyóiratban a Kárpátok megismerésének egyik legszorgalmasabb munkása volt Czirbesz János And-
rás, iglói evangélikus lelkész, Tomka-Szászky János egykori pozsonyi tanítványa, akinek Beschreibung des 
Karpatischen Gebirges aus der Handschrift eines unbekannten Verfassere című tanulmánysorozata az „Un 
garisches Magazin" III. kötetében, folytatása pedig a ,,K. K. Priv. Anzeigen" című folyóirat I I—IV év-
folyamában jelent meg. Az az ismeretlen szerző azonban, akire tanulmánya címében hivatkozik — való-
színűsíthetően — Czirbesz lehetett, hiszen neki nagy gyűjteménye volt a Kárpátokról, s egy másik tanul-
mánya is megjelent Karpatische Bergreise auf den Krivan, sammt dabei gemachten Beobachtungen címmel 
az utóbbi folyóirat III. kötetében. 

Egyidőben ezekkel már — államisméken és folyóiratokon kívül — önállóan is megjelentek városi és 
megyei monográfiák. Ilyen, s az úttörők közé sorolandó feltétlenül Korabinszky Beschreibung der kömgl. 
ungarischen Haupt-, Frey- und Krönungsstadl Pressburg című müve is (1781). 

A monográfiák megjelentetése Pozsonyból csakhamar áttevődött más nagyobb városokba. Különösen 
nagyszabású monográfusunk volt Szirmay Antal táblaülnök, aki már 1798-ban megírta Zemplén megye 
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monográfiáját, amit csakhamar követett újból Zempléné (1803), Ugocsáé (1805), s Szatmár megyéé 
(1809). Bartholomaeides László 1806-ban Gömör megye leírását adta ki, melynek érdekessége a termé-
szettudományi vonatkozások gazdagsága. 

Bredeczky Sámuel soproni tanár s később krakkói evangélikus lelkész gyűjteményes munkái: Topog-
raphisches Taschenbuch für Ungarn, Beyträge zur Topographie das Königreichs Ungars (1802, ill. 1803), 
kifejezetten honismertető célzattal születtek. Az 1802-ben megjelent Beyträge . . . előszavában azt írja, 
akit jobban érdekel Philadelphia leírása, mint egy hazai városé, vagy a cukornádültetvény, mint a hazai 
szőlőtermelés, az még messze van a kultúrától. Különböző vidékek helyrajzi leírását kívánja adni, érde-
kes természeti jelenségek elbeszélését, hazai termények ismertetését, egyes nemzetiségeink jellemvoná-
sait . . . — vagyis honismeretet akart terjeszteni. Színvonalas tanulmányai között találjuk Berzeviczy Ger-
gely kárpáti levelét a „Kolbachi-völgyről"; Sopron leírását — amelyben a hegyek kőzettani viszonyairól 
is szó esik — ; a deményfalvi barlang, Sóvár, Korabinszky János életkörülményei, Keszthelyről Veszp-
rémbe való utazás, Szabadka, a magyar juhász, zipszer szólásmódok, Magyarország 1801-ben megjelent 
topográfiai irodalma, Rónaszék sóbányászata, Nyitra, Szombathely, Pöstyén, Sopron, Szepes városok és 
megyék leírása, félig megkövesedett ökörfej, a könyvkritika az ország 1801—1804. között napvilágot lá-
tott topográfiai irodalmáról. Az államismék csikorgóan száraz topográfiáihoz képest Bredeczky könyveit 
a közvetlen hangnemben fogant igényes tanulmányok jellemzik. Ugyanakkor azt is sürgősen le kell szö-
geznünk, hogy ezek az ismertetések kizárólag csak stiláris váltást jelentettek, új tudományos eredménye-
ket hiába keresnénk azokban. 

1802-ben azonban egy másik kezdeményezésre is fel kell figyelnünk: Schedius Lajos, a pesti egyetem 
esztétika tanára megindította folyóiratát Zeitschrift von und für Ungern zur Beförderung der vaterlän-
dischen Geschichte, Erdkunde und Litteratur címmel, mely 1804-ig összesen hat kötetet ért meg. Ebben — 
Windisch és Bredeczky könyveivel szemben — nem annyira honismertető leírások, mint inkább matema-
tikai és természetföldrajzi tudományos értekezések láttak napvilágot, noha az előbbire is találunk példát. 
(Ez abból érthető meg, hogy Schedius élénk kapcsolatban állott a magyar születésű, de külföldön élő 
Zach János Ferenccel, a kitűnő csillagásszal, akinek szintén volt hasonló jellegű folyóirata.) Néhány jel-
lemző tanulmánya: általános nézetek Magyarország földterületéről, egyes megyék Görög Demeter atlasza 
után számítva, az Alsó-Tiszavidék fiziográfiájáról, a magyar tengerpartról, a Felső- és Alsó-Magyarország 
helytelen elnevezésekről, a kárpáti Zöld-tó színéről stb. Schedius periodikájának ismeretében azt állíthat-
juk, hogy ez volt a magyar földrajz első tudományos folyóirata, az előbbi honismertető, népszerűsítő pe-
riodikákkal szemben. 

Ami nyilvánvalóan feltűnik e tanulmány olvasójának is, lapjaink nyelve a latint is háttérbe szorítva 
német volt. II. József erőszakos németesítő szándéka az I. Ferenc-i időszakban tovább folytatódott, de 
nem kizárólagosan. Az 1789-ben meginduló Mindenes Gyűjtemény s az 1806-ban felfrissült Hazai Tudó-
sítások egyaránt közöl magyar nyelvű értekezést a Balatonról, a Dunáról, Tiszáról, Dráváról, Száváról, a 
Körösökről. 1817-ben a Tudományos Gyűjtemény vállalja át a honismereti irodalom folytonosságát. A Ba-
laton, a Poprád mentén fekvő városok és falvak, a Baradla-barlang, kárpáti vándorlások, Veszprém— 
Tolna megyei útazások, Csallóköz, a Biharban fekvő Dagadó-forrás, Tóköz, Nógrádból Szepesbe való 
utazás, alföldi utazás, dunai utazás Pesttől Orsováig, s még hosszan folytatható utazások rendjén kívül 
megszólaltat|a már a történelmi földrajzol is. Cziráky Antal Magyarország régi folyóvizei címmel 1823-ban, 
egy évvel később Tuboly László Magyarország régi földiratához című írása jelenik meg benne. A természe-
ti földrajzi jelenségek közül a Tudományos Gyűjtemény szerkesztőit leginkább vízrajzi kérdések foglal-
koztatják, amit nemcsak a már említett tanulmányok bizonyítanak, hanem méginkább Vedres István sze-
gedi mérnök 1830-as tanulmánya: A' túl a tiszai nagyobb árvizek' eltérithetésérül egy két szó, meg egy — 
e folyóiraton kívül, 1829-ben megjelent — értekezés Kitaibel Páltól: Hydrographia Hungáriáé . . . címmel. 

A magyar nyelvű folyóiratok által felkeltett érdeklődés eredményeként divatosakká váltak a honisme-
reti témák. A Nemzeti Társalkodó, Társalkodó, Regélő, Hasznos Mulatságok, Rajzolatok, Athenaeum, 
Jelenkor, Századunk, Életképek, majd a meginduló Pesti Hírlap változékony színvonalon ugyan, de a 
népszerűsítés gondját immár magukra vállalta. 

Az 1840-es években hazánkban már szépen kiterjedt leíró földrajzi, főleg honismereti irodalom virág-
zott, de tudományos központja, szakszerű irányítása még teljesen hiányzott. Geográfikum már régen volt, 
de geográfus még nem. Műkedvelők írtak műkedvelőknek. 

Lassan a folyóiratok hasábjain kívül is meggyökeresedett a monografikus földrajzi irodalom. Illusztrá-
ciós példáink: 1797-ben Kis József, a Széchenyi-család orvosa adott ki egy tanulmányt: A Fertő tavának 
geographiai-historiai és természeti leírása címmel, Tahy Gáspár pedig Heves és Külső-Szolnok vármegyék-
ről. 

A gyorsan gyarapodó honismereti irodalmat Csaplovics János 1821-ben célszerűnek tartotta áttekinteni 
a Topographisch-statistisches Archiv des Königraichs Ungarn című művében. Ebben a Tudományos Gyűjte-
mény s Windisch Magazinja, s más folyóiratok és hírlapok cikkeiből kötött össze egy csokorra valót két 
kötetnyi terjedelemben. Igazi földrajzi olvasókönyv ez, amelynek késő utódai majd 1912-ben Lasz Samu-
tól, 1921-ben Kari (Károli) Jánostól jelennek meg. 

A Hunfalvy Jánost megelőző honismereti irodalom betetőzése az első magyar nyelvű földrajzi folyóirat 
megalapítása. Vachot Sándor vállalkozott erre Fényes Elek és Luczenbacher (Érdy) János segítségével, 
megindítván a Magyarföld és népei című időszakosnak szánt kiadványukat.' Már az első füzet címlapján 
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(1846) vázolják nehézségeiket: „Ezen irodalmi és művészi vállalat, melynek további megjelenését az idők 
viszontagságai gátolák, annak idejében ismét folytattatni fog." (Csak első kötete jelent meg . folytatása 
egészen 1873-ig, a Földrajz' Közlemények megjelenéséig nem, bár részben e vállalkozás folytatásának is 
tekinthető az 1853-ben elindult Magyarország és Erdély képekben című sorozat.) Céljának azt vallja, hogy 
meg akarja ismertetni az ország helységeit, várait, tájait, népeit. Természetes, hogy Fényes elmaradhatat-
lan statisztikája nyitja meg az ismertetést, de azután a kor legjobb írói vázolják fel romantikusan, s a kor 
ízlésének megfelelően, kissé fellengzősen az ország legérdekesebb helyeit, amelyeket kőnyomatos, nem 
éppen színvonalas rajzok is kísérnek. 

Az első magyar nyelvű földrajzi folyóirat nem reprezentálta híven a honismereti tudomány magyaror-
szági fejlettségét, nemhogy még lépést tudott volna tartani a legmagasabb kortársi színvonallal. 

A XIX. század honismeretének tudományos nívója még nem tudta meghaladni az „államismék" rend-
kívül heterogén összetételű anyaggazdagságát, melyben megtalálható volt topográfiától, történelemtől, 
közigazgatási tudnivalóktól kezdve minden, egészen a jogtudományi fejezetekig. Az egész módszer ab-
roncsa a statisztika volt, amely a centralizált irányítás háttérbeszorulásával fokozatosan elvesztette alap-
vető jelentőségét. Fényes Elek egymaga pótolta a korábbi hivatalt, ugyanakkor teret is nyújtott — kény-
szerűségből — az öngerincű földrajztudománynak, s benne a mindenkire hatni szándékozó honismereti le-
írások fejlődésének. 

Rászlai Tibor 

Az öregek tanúsítják 
Seniores referunt 

Alighanem meglepődnének a tanácsnál, ha valaki hagyatéki ügyben nem a telekkönyvi kivonattal és 
egyéb „pecsétes okmányokkal", hanem öregebb szomszédainak felvonultatásával akarná bizonyítani, hogy 
őt illeti meg a kérdéses földdarab. Pedig sokszáz éven keresztül, amíg az írni-olvasni tudás ritkaságszám-
ba ment a parasztok között, így támasztották alá jogaikat elődeink, ha parcellájukat a földesúr vagy vala-
mely falubeli jobbágy el akarta perelni. Csak hosszú századok alatt szilárdult meg az írás tekintélye, lassú 
történeti folyamat eredményeképpen szorult háttérbe a szóbeliség. Nézzük meg néhány konkrét esetben, 
a Vas megyei Körmend és a környező falvak példáján a szóbeliség és az írásbeliség harcát a XVII— 
XVIII. században. 

Amikor a tiszttartók kikérdezték földjeik felől a parasztokat, többségük még csak arra hivatkozott, 
hogy jogukat úgymond „seniores referunt", az öregek vallják, de sokan közülük már valamely, a tanító 
vafey a jegyző (de sohasem a pap) által kiállított okmányt is fel tudtak mutatni. Az írások alján ezek-
ben a századokban a falvakban szinte mindig a parasztok göcsörtös keresztjei álltak, ákombákom aláírást 
még csak kivételesen találunk, vagyis sok iratot őriztek a ládájukban azok is, akik nem tudták leírni a ne-
vüket. Az olvasás nem hagy nyomot, mint a betűvetés és így igen nehezen mérhető, mégis feltételezhet-
jük, hogy akik a nevüket se tudták leírni, ha tán szótagolva valamelyest olvastak is, a jogi iratokkal nem 
boldogultak. Így az egyik jobbágy azért nem tudta iratait előadni, mert azokat néhai anyja „értelmezés 
végett" egy szomszéd falubeli nemeshez vitte, akinél ott maradtak. A záloglevelek ekkor már szinte min-
dig magyarul készültek, nem fordítani kellett őket, hanem elolvasni. 

A jobbágyok az írástudatlan ember papírostiszteletével őriztek mindent, akár szakadt, olvashatatlan, 
vagy éppen másra vonatkozó írást is: tudták, földjükhöz való |ogukat jelentheti egy-egy számukra érthe-
tetlen papírdarab. 

fgy például a berkifalvi Horváth János két igen régi oklevelének darabkáit az összeíró, akárhogy igye-
kezett, sehogy sem tudta összerakni. A hidashollósi Kóbor János 13 régi, szakadozott oklevelének kisila-
bizálásához, írta ugyanez a számtartó, legalább egy hét munkája lenne szükséges. 1733-ben a körmendi 
város ítélőszéke előtt Szabó András bemutatott „bizonyos haszontalan levelet", melyről úgy tudta, hogy 
nyolc forintos zálogárról szól, „jóllehet a levélben a summa nincs téve". Nyilván se a félig olvashatatlanná 
rongyolódott iratok gazdái, se a záloglevelet igaza tudatában bemutató Szabó Anna nem tudták elolvasni, 
mit is tartalmaztak a gondosan őrzött papírok. 

Ekkoriban nem is volt még döntő az írás szerepe: a társadalom életében a szóbeliség dominált. 
A földesúr tisztjei, a mezőváros elöljárói vitás esetekben az öreg emberektől tudakozódtak. A körmendi 

vicekapitány árváitól 1650-ben elvettek egy pusztatelket, s bár az árvák bemutatták „kötéslevelüket", az 
ügy kivizsgálásával megbízott tiszttartó mégis ezt jelentette: „Az mint értem az itt való öreg emberek-
től' , a vicekapitány pénzért vette. A tiszttartó, aki pedig tudott írni, akkor is az óreg emberek emlékeze-
tének hitt inkább, amikor okirat is volt a vitatott telekről. Egy többségében még írástudatlan társadalom 
természetes mentalitása ez. Az írásnak is volt azonban már tekintélye, bár szerepe sokáig alárendelt ma-
radt. Ugyanez a tiszttartó saját jogait már szívesebben látta leírva. Mikor a földesúrtól házat vett, több-
ször sürgette, hogy „az levelet adja meg rula". 

Lassanként azonban a szóbeliségre alapozó, analfabéta mentalitás átadta helyét az ú,nak, az írástudó 
emberek szemléletének, akik tudták, hogy „az szó elrepül, az írás megmarad", és ezt az írást ők el is tud-
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