
Gondolatok a honismereti könyvek 
olvasásáról 

Kérdésekkel kell szembenéznem, amikor témámról gondolkodni kezdek. Vajon valóban 
úgy van-e most, a XXI. század elején, ahogyan a költő vallotta, s kezünkben a könyvvel min-
den bántó tényezővel derűsen tudunk szembenézni? S vajon hányan és kik nyúlnak honisme-
reti könyvek után a könyvespolcok előtt? Magam nem végeztem szakszerű és reprezentatív 
statisztikai felméréseket, csak a szűkebb és a tágabb környezetemben tudok benyomásokat 
szerezni a valóság tényeiről. Ez sem kevés, s talán tapasztalataim fölhatalmaznak arra, hogy 
elmondandó gondolataim sorának végén majd az iménti alapkérdésre visszatérjek. 

A honismereti olvasmányok a szakirodalom körébe tartoznak, tehát a szépirodalomtól né-
miképp különböző megközelítéssel kell élnünk. A költészet és a széppróza a költő, az író által 
teremtett világot szubjektív indulattal, látomással, esztétikai értékeket hordozó stílusban mu-
tatja be az olvasónak. Ezzel szemben az ismeretközlésre törekvő, a valóság hiteles leírását vál-
laló szakember - bár olykor élményeinek, benyomásainak érzékeltetéséről sem mond le - ob-
jektivitásra törekszik, a történeti és logikai összefüggések föltárását tartja feladatának. Ezért, e 
különbségek miatt, többnyire különbözik a motiváció is, amely az olvasóban támad egy-egy 
könyv kiválasztásakor. 

Igen változatos a kép, ha azt akarjuk bemutatni, ki és miért fordul egy-egy honismereti 
könyv felé. A skála két szélső pontja: a) amikor valaki élményt keres (itt áll legközelebb a 
szépirodalmi olvasmányokhoz); és b) amikor valaki tanulni kíván, (ebben az esetben a szak-
mai szempont a leghangsúlyosabb). A kettő között változatos a skála, sokféle lehet a műfaj. S 
ez a változatosság a honismereti könyvek egyik legnagyobb vonzereje. Ahhoz, hogy meg tud-
juk határozni a honismereti könyvek fogalmát, témaköreit, formai jellemzőit, tisztázzuk elő-
ször a honismeret fogalmát! 

A honismeretet olykor, leszűkített értelemben a helytörténettel azonosítják. A helytörténet a 
történettudománynak egy adott településsel, közigazgatási egységgel, kistájjal, régióval fog-
lakozó ága, amely a ránk maradt tárgyi és írásbeli emlékek feldolgozásával, a szóbeli hagyo-
mányok kritikai elemzésével vizsgálja a helyi társadalom múltját, gazdasági és kulturális éle-
tét, változásait - mégpedig a történeti feltételekkel és az általános folyamatokkal való össze-
függésben. A helytörténet kutatója célul tűzheti ki, hogy egy adott hely népének társadalom-, 
gazdaság- és művelődéstörténetét a teljesség igényével dolgozza fel, de választhatja tárgyául 
egyetlen korszak, egy politikai vagy szellemi áramlat, egy társadalmi csoport vagy család ta-
nulmányozását, egy intézmény vagy jeles személyiség működésének bemutatását, elemzését, 
hatásának vizsgálatát. A helytörténet jelentősége a tények és kapcsolatrendszerek tudomá-
nyos igényű feltárásán túl a helyi történeti, nemzeti tudat alakításában, fejlesztésében nyilat-
kozik meg; elősegíti a történelmi folyamatok megértését, a szűkebb pátriához való kötődést, 
az elődök teljesítményeinek megbecsülését, az otthontudatot. Szoros kapcsolatban áll tehát a 
tágabban értelmezett honismerettel, s szerepet kaphat az ifjúság és a felnőttek képzésében is 
mint s túdium vagy mint szakköri tevékenység. 

A helytörténeti irodalomnak az a nagy vonzereje, hogy az olvasót közvetlenebbül meg 
tudja győzni: „rólad szól a mese". Egy-egy város- vagy falutörténeti monográfiában közvet-
len őseinkkel találkozhatunk, az általunk is ismert színtereket járhatjuk be, s mintha hitele-
sebb ábrázolásként fogadnánk el, mint az országos köztörténelemmel foglalkozó munkákat. 
Helytörténeti munkákat olvasva, recenzeálva, fogadtatásukat figyelve arra a következtetésre 
jutunk, hogy a legtöbb esetben mind a szerző, mind az olvasó élményszerűbben nyúl a témá-
hoz. Ha ez így van, akkor a szűkebb értelemben vett honismerettel, a helytörténettel foglalko-
zó könyvek ma is számíthatnak olvasói érdeklődésre. Érdekes jelenség ez. Ugyanis egy globa-
lizálódó világban érzékeljük a szűkebb tér: egy táj, egy település, egy család múltja iránti fi-
gyelem erősödését. Úgy vélem, természetes reflexe ez az egészséges léleknek, egy „mozgó vi-
lágban", s a gyors változások idején a szilárd talaj iránti igény, vágy mutatkozik meg benne. 

A honismeretet azonban célszerűbb tágabban értelmezni, s úgy fogni fel, hogy az a honunk-
ra, valamely tájegységre vagy településére vonatkozó ismeretek összessége, l éhá t a helytörté-
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neten kívül a táj- és néprajzra is kiterjed. Vannak tehát természet- és társadalom-földrajzi, et-
nográfiai elemei is; beleértjük a honi irodalmat, művészetet, a helyi nyelvjárásokat. Ez sokszí-
nűséget eredményez, s lehetőséget teremt a korszerű kultúrökológiai szemlélet alkalmazásá-
ra. 

A honismeret ilyen értelmezésének van egy további többlete. Nem valamiféle stúdium, ta-
nulmányi téma csupán, hanem tevékenység is. Mint ilyen 

1) a honismeret a szülőföld, a lakóhely, a táj, a természeti környezet, a szűkebb és tágabb 
haza, a benne élő embercsoport társadalmi és szellemi alkotásaival való megismerkedést tűzi 
ki célul; továbbá 

2) a megismerésnek sokirányú, változatos gyakorlatán alapszik, s alapfokú tudományos 
feltáró, értékőrző munkával társul. 

Az ismeretkincs gyarapításán túl a honismeret ezzel a tevékenység-orientáltsággal járul 
hozzá igazán a nemzeti, nemzetiségi azonosságtudat erősödéséhez, a hagyományok ápolásá-
hoz, a tartalmas, cselekvésre kész lokálpatriotizmus ébrentartásához. 

N e m véletlen, hogy az így felfogott honismeretnek a XVIII. sz. vége óta az iskolai nevelés-
ben is helye van, s hogy nem anakronisztikus napjainkban sem. A honismereti irodalom 
klasszikus művei épp komplexitásukkal keltenek figyelmet. Orbán Balázs híres és hatalmas 
munkája például címében is utal erre: „A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s 
népismei szempontból" (Pest, I-VI. 1868-1873). Például a második kötet VIII. fejezetének („A 
Lok") élén így summázza mondandóját: „Al-Csík topographiai körvonalazása. A Nagy-Mező'. 
Haram hegyesse. Jajgató. A Lok, vagyis a Fissák völgye. Szent-György. Alkatrészei, vásárai, gyümöl-
cse, temploma. Tompos István és Szebeny István emléke. Iskolák Sz.-Györgyön. Kálvária. Az Óriás, 
hozzá kötött regék, régi műtöredékek. Ilyes András püspök. Pap halála. Bánkfalva. Kotormány, 
Ménaság-Ujfalu. A székely amazonok. Az Ördöngös és Borda havasok. Borda szele. Ménaság, templo-
ma, oltára, harangjai. Gyógyforrásai. Csík népének szaporasága. Potyánd. Kostelek. A negyedfél megye 
havasai." Vagyis földrajzi leírás, meteorológia, városrajz, régészet, művelődéstörténet, néphit, 
folklór, műemlék-ismertetés, demográfia, statisztika, embertan, balneológia, névtan, történel-
mi személyiségek és családok bemutatása váltakozik egymással. S mindez a személyesség hi-
telesítő bélyegével, hiszen a szerző egyes vagy többes számban, de mindig első személyben 
meséli el a látottakat, tapasztaltakat, tanultakat. A szöveg mellett pedig ott vannak a képek, 
hogy oldják és kiegészítsék egyben a verbális információt. 

A honismeret nemcsak azért vonzó, mert megeleveníti a tájat és a benne élő embert, hanem 
mert valami érzelmi-gondolati többlet rejlik benne. Ez pedig nem más, mint a honszeretet su-
gárzása. A honismereti író nem rejti véka alá vonzalmát, nagyrabecsülését, személyes kötődé-
sét, s ezáltal növeli az olvasmány élményszerűségét. Kölcsey Ferenc intelmeiben leírta: „Bizo-
nyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk. Minden mi szerfelett sok részre osztatik, ön 
kicsinségében enyészik el." A hon a szülőföldet jelenti többnyire, azt a szűkebb-tágabb pátri-
át, amelyet át tudunk tekinteni, otthonunknak tudunk érezni, amelyhez honszeretetünk szét-
aprózása nélkül ragaszkodni tudunk. 

Az a gyakran érzelmi telítettségű „műforma", elbeszélés- és ábrázolásmód, amely a honis-
mereti irodalmat jellemzi, némi szépirodalmi igényt is kielégít. Mert bár nem fikció, hanem 
tényirodalom, bizonyos személyességet megenged az író számára. Olyan korlátozott szemé-
lyességet, amellyel nem férhet össze a tények értelmezésének egyoldalúsága, a kép idealizálá-
sa vagy retusálása, de amely mégis érzékelteti a szerzői jelenlétet, az azonosulást, a sorsválla-
lást. Ez magyarázza, hogy a honismereti műtől nemcsak a tárgyszerű pontosságot, hanem a 
lírai hitelességet is elvárhatjuk. S ez teszi lehetővé, hogy a honismereti könyveknek oly válto-
zatos fajtái alakulhassanak ki, s hogy szerzői között a szaktudóstól a szépíróig oly sokféle fel-
készültségű alkotó jelenhessen meg. 

Negyedszázaddal Orbán Balázs után, a XIX. század utolsó évtizedében egy újabb nagy 
vállalkozás indult „Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben" címmel, amelynek egyik 
írója Jókai Mór. Jókai nemcsak gazdag képzeletű regényíró, hanem kitűnő tehetsége volt ahhoz 
is, hogy megelevenítse történelmünk eseményeit és alakjait, valamint hazánk tájait. Múltunk 
jeles korszakairól „A magyar nemzet története regényes rajzokban" című kétkötetes művében 
szólt olvasóközönségéhez, azon belül talán elsősorban az ifjúsághoz. Minthogy Jókai egyik 
példája lehet a vonzó honismereti könyvek szerzőinek, álljunk meg néhány percre műveinél. 
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Ezúttal nem szépprózai munkái érdekelnek, hanem a történelemmel, tájrajzzal, népisme-
rettel foglalkozó Jókai-írások. Jókai számára a hazát az Osztrák-Magyar Monarchiába tagozó-
dó történelmi Magyarország jelentette. Az Alföld, a Duna és a Tisza tája, a Dunántúl, a Fel-
föld, Erdély egyaránt ismert és kedves volt neki. S bár mindig híve maradt a független Ma-
gyarországnak, 1867 után elfogadta a történelmi adottságot, hogy a politikai, közigazgatási, 
kulturális önállóságot a Habsburg-birodalom keretei között kell megteremteni. Meggyőződé-
se volt, hogy a nemzeti történelem és a soknemzetiségű hon ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy az országot hazánknak érezzük. Ezért írt történelemkönyvet a népiskolák tanulóinak, 
ezért vállalt szerepet a Rudolf trónörökös által pártfogolt, az Osztrák-Magyar Monarchiát 
írásban és képben bemutató sorozat szerkesztésében, ezért foglalkozott rendszeresen a hazai 
tájakkal és népekkel. Útirajzait összegyűjtő egyik könyvének ezt a címet adta: Magyarhon szép-
ségei, s ő a szépséget, az értéket mindenfelé megtalálta. 

A gyermekkori dunai, az ifjúkori dunántúli és alföldi élmények jelentik Jókai számára a ha-
zával való első ismerkedést, hogy azután folytonosan táguló körben eljusson más tájegységek 
alapos megismeréséhez. Ismételten bejárta Erdélyt s az egykor hozzácsatolt Partiumot; elju-
tott a Duna mentén Dévénytől a Vaskapuig; megismerkedett a legmagyarabb folyónak tekin-
tett Tiszával forrásától a Dunába ömléséig; sok mondanivalója volt Szegedről, Debrecenről, a 
Hortobágyról, a Balatonról és környékéről, a Dráva mellékéről, a fővárossá növekedett Buda-
pestről. 

Felső-Magyarország ugyancsak kedvelt országrésze volt Jókainak. Jól ismerte Pozsony, 
Nyitra, Trencsén, Árva, Liptó, Zólyom, Bars, Hont, Nógrád, Gömör megyéket, a Szepességet, 
Sárost, a borsodi, abaúji, tornai, zempléni, ungi tájat Beregig, Szatmárig, Ugocsáig, Mára-
marosig. A változatos táj szépségei mellett különösen vonzotta érdeklődését a Felföldhöz 
kapcsolódó történelmi hagyomány, valamint az egymás mellett élő és egymásra utalt magyar, 
német, szlovák, ruszin nyelvű népesség. 

Magam tavaly gyűjteményes kötetet állítottam össze a Felső-Magyarország Kiadó számára 
Jókai honismereti írásaiból. Első részében a Felföld históriájának eseményekben és történelmi 
figurákban gazdag fejezeteit nyitottuk meg Jókai szemével láttatva, tollával ábrázolva. A má-
sodikban pedig a Felföld jellegzetes tájait és népeit idéztük meg, úgy ahogy egy érzékeny írói 
lélek előtt megjelentek. Jókai ezekben az írásokban sem tagadja meg önmagát: az események 
elbeszélésében, a jellemek rajzában, a látvány leírásában, az anekdotákba illő emberek beszél-
tetésében az ábrázoló tehetség, a színekkel teli kifejezőkészség erejét érezhetjük meg. 

A honismereti jellegű Jókai-írásokban hősök és hősnők emelkedése, harca, diadala vagy 
bukása elevenedik meg az író tolla nyomán, akár egy romantikus történeti regényben. Regé-
nyesnek érezzük e történeteket a megírás szépirodalmi eszközei, a szereplők tetteinek lélekta-
ni indokoltsága miatt. Az író arra törekszik, hogy a maguk ellentmondásosságában mutassa 
be a történelmi helyzeteket és alakokat. Thököly Imre önfeláldozó harcát például rokonszenv-
vel írja le, de érzékelteti, hogy sikerei egyúttal a nemzetünket tipró török seregek diadalát je-
lentették. N e m tér ki a Thököly és mostohafia, az ifjú Rákóczi feszült viszonyának jelzése elől 
sem, s gyakran felemlíti a magyarságot megosztó pártoskodás, széthúzás tragikus következ-
ményeit. Kritika és nevelői szándék együttesen jellemzi történelemábrázolását. 

Az irodalmi eszközökkel papírra vetett történelmi rajzok nem Jókai képzeletének termé-
kei. Jól ismerte az országot s emlékhelyeit, tájékozódott a történeti események rúgói, össze-
függései felől. A korai krónikaírók mellett a kortárs tudósok közül Szalay László, Horváth Mi-
hály, Orbán Balázs művei voltak forrásai, s különös tehetséggel, beleélő erővel komponálta 
meg a történeteket, olykor dramatizálva egy-egy feszült helyzetet. Aki a magyar históriával 
Jókai közvetítésével ismerkedik meg, annak nem puszta név egy-egy történelmi személyiség, 
hanem döntésekre kényszerülő sajátos egyéniség, akinek cselekvési lehetőségeit körülmé-
nyei, adottságai, ember voltából fakadó gyöngéi egyaránt megszabják. 

Jókaival nemcsak a történelem országútján megyünk végig, hanem a magyar tájak ösvé-
nyein is elkalandozhatunk. Megismerhetjük a Bükk rengetegét, amely bujdosóknak ad mene-
déket; megnyílhatnak előttünk a Kárpátok vonulatai a maguk tájképi és élővilágbeli gazdag-
ságával; bebarangolhatjuk a Vág és a Rima folyók völgyét, betekinthetünk Lőcse városfalai 
mögé; eljuthatunk a palócok közé; felső szakaszán követhetjük a Tiszát, s végigszekerezhe-
tünk Abaúj és Torna jellegzetes útjain. 
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A tájakat bemutató alkotásokban Jókai sajátos leíró módszerét tanulmányozhatjuk. A sze-
mélyes élmény természetes közvetlenséggel fonódik össze a tárgyi közlésekkel; a földrajzi ar-
culat, a növény- és állatvilág rajza mellett elő-előtűnik a történelmi múlt, és - ami különösen 
fontos az író számára - jelen van a tájban éló', küzdelmes sorsú nép is. Amikor a tiszai pákász 
életmódjáról olvasunk, a tájadomákon derülünk, a kassai főbíró választásának módjáról érte-
sülve olyan letűnt világról kapunk tudósítást, amelyet Jókai nélkül nem látnánk ennyire 
szemléletesen. 

Az 1870-es, 1880-as években észrevehetően megnőtt íróink érdeklődése a magyarságba be-
olvadt népcsoportok (pl. a kunok, jászok), illetve a magyarsággal együtt élő nemzetiségek 
iránt. Ezt tapasztaljuk Jókai esetében is. Szeretettel írt a Vág völgyében megismert tótokról, 
akiknek elődei Rákóczival együtt harcoltak, s ott voltak 1848 küzdelmeiben. „Beszélni nem 
tudnak magyarul - állapítja meg - , hanem érezni a haza szerelmét, azt nagyon jól tudják, s vé-
rezni is tudnak érte. Még többet is: tűrni és dolgozni is tudnak érte." Kedves derűvel mutat ja 
be a palóc észjárást, s nagy elismeréssel szól a szepesi szászok szorgalmáról, közösségi maga-
tartásáról. Jókai történelem- és népábrázolása nem mentes az illúzióktól, megnyilatkozásai-
ban csalóka ábrándok kerülnek a valóság tényei közé. Feszültségektől mentesnek látja a társa-
dalom képét, békésebbnek mint amilyen az valójában volt. Az ő - gyakran idilli s meghitt -
rajzából nem magyarázhatjuk meg azt a számunkra tragikus történelmi fordulatot, amely Jó-
kai halála után másfél évtizeddel Magyarországon bekövetkezett. Ő érzelmes, bensőséges 
magatartással fordult a társadalom elemei felé, bízott a magyarság egyesítő erejében. Leírásai-
ban is megcsodálhatjuk stílusának megelevenítő erejét, szókincsének változatosságát és gaz-
dagságát. Megfigyelhetjük, miként gazdagítja a köznyelvet a tájszók, a szakszók, az adott 
helyzetben jellemző erejű idegen szavak használatával. Jókai számára a honismeret és a hon-
szeretet összekapcsolódó fogalmak. Ezért is gondolom, hogy regényes rajzai nyitott szívekre 
találhatnak, visszhangot kelthetnek a mai ifjúság körében. 

Jókai írásain próbáltam fölmérni a befogadás eredményeit és gondjait. Azt tapasztaltam, 
hogy honismereti írásait tartalmazó könyvét szívesen olvassák a fiatalok. Nem listavezető 
többé, mint volt három évtizeddel ezelőtt, de azért azok szívesen olvassák, akiknek a napi-
rendjébe belefér a könyv. Találkoztam azonban egy figyelemre méltó nehézséggel, amely az 
ifjú olvasók szókincsének sajátosságával függ össze. Nem mondhatom, hogy összezsugoro-
dott szókészlet ez, hiszen mennyiségre nézve valószínűleg nem kisebb, mint korábban. A mo-
dern technikával, bizonyos szakismeretekkel, a sportokkal összefüggő szakkifejezéseknek, 
valamint az angolszász lexikai elemeknek egy köre feltalálható a fiatalok passzív szókészlet-
ében, ugyanakkor a latinos műveltséget reprezentáló állomány (beleértve a klasszikus mitoló-
giával kapcsolatos ismereteket, a szólásokat) teljesen eltűnt, s feltűnően hiányos a népélettel, 
az egykori hagyományos paraszti gazdálkodással, a határhasználattal összefüggő szókincs. 
Ez pedig a honismereti könyvek megértését erősen korlátozza; s ha az olvasott könyvben nem 
kap eligazító magyarázatot (lábjegyzetet) hozzá az olvasó, akkor a közlés sikeres befogadása 
megkérdőjelezhető. Népmeséknek, valamint Fekete István könyveinek a megértését vizsgál-
tam ilyen szempontból, s bizony a homályban maradt fogalmak miatt csorbult a szövegek 
üzeneteinek megértése. Felnőtt olvasóknál ez kevésbé zavaró, mert ők a szövegösszefüggés-
ből többet fel tudnak tárni, emellett szívesebben vállalkoznak arra, hogy szótárak, kéziköny-
vek segítségével megtalálják a magyarázatot az ismeretlen szavak értelmére. A fiatalok életrit-
musa ehhez nem ad türelmet. 

Ha most visszatérek a mondandóm elején feltett kérdésre, derűlátóan válaszolok rá. Van 
ugyanis egy olyan réteg - bár szűkebb az én korosztályoménál -, amely azért szorít könyvet a 
keblére, mert tudja, hogy eligazítást kaphat, s őt, az olvasót gazdagító világot ismerhet meg 
belőle. 

Kováts Dániel 
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