
Tananyag önismeretből 

 

A magyarságismeret mint tananyag  - egységében, egészében, egyér-

telműen és jól használható formában viszonylag kevés, tanítást 

szolgáló műben jelenik meg. A különböző magyarországi és ’határok 

fölötti’ kiadványok az utóbbi két, két és fél évtizedben elnagyoltabban 

vagy bővebben, terjedelmileg különböző változatokban keresték a 

szintézis felé vezető utat.  

 

A legközismertebb úttörő vállalkozás az Antológia kiadó és a 

Lakitelek alapítvány egyik első, magas színvonalú kiadványa volt:  

Haza a magasban. Csodálatos összetettsége, szerves felépítése, tömör 

magyarázatai, hihetetlenük gazdag és találó képanyaga kiemelték a 

hasonló próbálkozások közül. A szerkesztés munkájának orszlánrészét 

magára vállaló, a megjelenés körül bábáskodó Bakos István ma is úgy 

tekinthet visssza az 1989-es politikai változás utáni össszegzésre, 

„antológiára”, mint a merész próbálkozók első nagy „hegymászásuk” 

sikerére: a biztos tudattal, hogy lesznek követői.  

 

A mai Magyarország határain kívüli – a nyugati megjelenésű 

kiadványok körében – az egészre törekvő magyarságismereti 

kiadványok hiánya viszont óriási (volt). Az otthoni anyagok 

legtöbbnyire csak rövidített, egyszerűsített formában hasznosíthatóak. 

És – néhány helyi alkalmi megjelenéstől (hétvégi iskolai, egyesületi 

összeállítástól vagy egy-két nyugati folyóirat cikksorozatától) 

eltekintve – a mai külföldi, nyugati helyzet még mindig lassan 

változik. Az elmozdulás, az aktivizálódás egyik első, fontos jele egy 

kivitelezésében tetszetős, jól kézbe vehető és célja szerint is 

tananyagnak szánt munka megjelentetése.  

 

Címe: Magyarságismeret őrsvezetők számára.. Kiadója a Külföldi 

Magyar Cserkészszövetség. Ebben a kiadványukban a cserkészet 

hagyományaihoz és célkitűzéseihez híven található egy összefoglalás, 



amely két kötetbe rendezve a magyar művelődés és műveltség 

legalapvetőbb műveit, adatait, személyiségeit, helyszíneit és 

műalkotásait mutatja be. Az első kötet a Tananyag, ez tartalmazza 

mindazt az irodalmi, földrajzi és történelmi minimumot, amit a 

cserkészvezetőknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy a rájuk bízott 

fiatalabbakat, a kiscserkészeket arra megtaníthassák. A hozzá társuló 

fűzött anyag a Munkafüzet. Ebben többnyire az 1. beli anyagot 

kiegészítő fealdatok, kérdések, gyakorlatok találhatóak. A felépítésük 

pedig igazodik az őrsvezetők vizsgázási rendjéhez, mind tartalmilag, 

mind beosztásában.  

 

A Tananyag első fejezete az irodalom. Az egységes elvárások mentén 

dolgoztak össze a fejezetek szerzői. Az irodalmi anyagot Dömötör 

Gábor állította össze, a tapasztalatok alapján válogatva a bemutatott 

írók, költők életművéből. Így Petőfi és Arany néhány alapművének 

ismertetése után a 20. századot képviselik Ady, József Attila, Illyés 

Gyula, Weöres Sándor mellett a kevésbé ismert költői életek és versek 

(Reményik Sándor, Mécs László, Áprily Lajos). 

 

A nyelvtani fejezetben az egyes művekhez kapcsolódó feladatsorok 

mentén találhatók, nagyon életsszerűen, az egyes nyelvi, nyelvhelyes-

ségi kérdések.  Külön erénye a fejezetnek, hogy Dr. Némethyné 

Kesserű Judit és Gyulassyné Hites Györgyi alapos, körültekintő, és az 

irodalmi szövegekhez igazodó nyelvtani feladatai minden lehetséges 

alkalommal felhívják a figyelmet a többi nyelvétől eltérő magyar 

nyelvi sajátosságokra. (Kár a pár elírásért a feladatokban vagy 

nyomtatási hibákért, egészében nem befolyásolják a nagyívű 

vállalkozás értékét és tényét.) 

 

A könyv legfontosabb újdonsága, hogy a földrajzi ismereteket a 

nagyvilág bármely országában élő cserkészek, leendő vezetők szépen 

megrajzolt magyar nyelvű térképekből meríthetik. Az ország földrajzi 

tájai, néprazi és domborzati egységeit jól mutatják be a mellékelt 



térképek. Kokoronné Vámos Edith és Dömötör Gábor szerzőpárosa a 

Dr. Tarján Gábor anyagát használta fel. A nagyon leegyszerűsített,  

tanulást megkönnyítő, de minden fontos adatot tartalmazó és jól 

áttekinthető térképek sora is emel mind a tankönyv, mind a 

munkafüzet színvonalán.   

 

A történelmi múlt legfontosabb eseményeire építkező összefoglalás 

Pillerné Tirczka Éva munkáját dícséri. Az évszázadonkénti ugrások 

csak a legfontosabb változásokra hívják fel a figyelmet, de az ábrák 

gondos kiválasztása jelzi, hol, merre mélyíthetőek ez ezirányú 

ismeretek. A képek példamutató gazdagsága fogódzót nyújt minden 

leendő cserkészvezetőnek a tanulásban. A jelenig ívelő történelmi 

áttekintés kötetzáró képeinek címe: A berlini fal ledüntése, 

Magyarország megnyitja a nyugati határt (Alois Mock és Horn 

Gyula), Március 15-i ünnepélyek) – jelzi a tárgyilagosság szándékát.   

 

A lektorálás munkáját hárman vállalták (Benedekné Micsinay Mária, 

Tóthné Kollár Katalin és Dr. Hársi Sarolta), az elsajátítandó anyagot 

szakemberek ellenőrizték (anyanyelvi és irodalmi részek: Maróti 

Orsolya, földrajz: Bori István, történelem: Masát Ádám).  

 

A képi és grafikai kivitelezés magas színvonalát Hárs Ernő és két 

munkatársa, Szabó Artó és Tóbiás Attila biztosította. Jó megoldás a 

piros és zöld színfelületek felcserélése a Tanköynvön és 

Munkafüzeten. A gyakorlatiasságra törekvés jele a gyakorlófüzet 

gyűrűsen fűzött kiadása. A közös és újat hozó, egységességre törekvő 

munka eredménye a Külföldi Magyar Cserkészszövetség kiadásában 

2013-mas évszámmal elent meg. (A megjelenés több áldozatos 

hozzájárulásnak köszönhető. A Bethlen Gábor Alap mellett a 

Pannonia Amarican-Hungarian Club és egy magászemély, Kádár 

Lynn Katalin támogatását jelzi a kötet impresszuma.)   

 

Rendkívüli összefogás eredménye a Magyarságismeret megvalósítása.  



Szép eredmény, amit a három szerkesztő (Dömötör Gábor, Hársi Ernő 

és Szórád Gábor) a felnövő cserkészek kezébe adtak. Hogy forgassák 

minél többen érdeklődve, hasznukra!  

        Lengyel Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


