
Derűs honismeret  

 

Évfordulók emlékeztetnek a múltra, legyen az közeli vagy távoli múlt. 

Az 1989-es politikai változás a magyar könyvkiadásban is átfogó 

változásokat hozott. Ennek kapcsán érdemes az önismereti könyvek 

terén is széttekinteni.  

 

A teljes könyvkiadásnak ebben az egyetlen szegmensében (a 

könyvkínálatból kiemelve az önismereti műveket, kiadványokat),  

még ebben a viszonlag kevés alkotójú, szűkebb  tárgykörben is 

rádöbben a böngésző típusú ember, mennyi föl nem ismert 

különlegesség lappang még.  

 

A tucatszámra megjelent különböző művek sorát még a változások 

idején megjelent Haza a magasban indította el.  Első volt a rend-

szerezés útján. Akkor kiáltó hiányt pótolt, ma is egyfajta elvárást 

testesít meg a többi művek felé, szinte mérce lett ebben a tárgykörben. 

Bakos István munkája évtizedek elhallgatásai után visszakapcsolt a 

lélek természetes igényéhez: önismeretünk teljesebbé tételéhez, 

rendszeres és rendezett formában.  

 

Egy másik szerző, a fiatal nemzedék tagja, Mátyás Szabolcs 

kiadványai is gazdagították e téren a tudásunkat, és egy egészen más 

jellegű összeállításban bizonyítják kulturális sokféleségünket. 

Lexikon-pótló vagy helyettesítő változatos feldolgozásai épp 

célirányos koncentráltságukkal értek el nagy hatást. 

 

A fiatalságnak, az iskoláskorú gyerekeknek szánt e tárgyú könyvek 

java része az iskolai oktatás részeként látott napvilágot, többnyire a 

honismereti tankönyv-családok részeként. Ami ezeken túlmutat, ami 

más jellegű könyv, és az elmúlt időszakban hellyel-közzel megjelent, 

arról viszonylag kevesen tudnak.  



Az egész székely tájegységet összefoglaló Székelyföldi kalendárium is 

kiemelkedő összeállítás Erdélyből, és kiemelt szerepe lehet jövőbeli 

önismeretünk mélyülésében, a sorra megjelent Képes kincsekönyvek 

darabjainak (Marosvásárhely, Kolozsvár, Segesvár, Nagyvárad). 

Külön elismerő méltatásra várnak. Róluk készült részletesebb 

ismertető írások hozhatnák meg kíváncsiságunkat, olvasó kedvünket, 

„évágyunkat”. 

 

Szándékunk: a fontosabb kiadványok és a szórványban is használható 

művek minél tágabb körű bemutatása. A nyugati szórványban élők 

válogatás közben sokszor csak az ismertetőkre szorítkozhatnak, 

rovatunk pedig ebben szeretne – lehetőségeihez mérten – minden 

olvasójának segítségére lenni. 

 

Az eltelt 25 év nyitása a felsorolt címekben és eltérő súlypontú 

tartalmukban egyaránt érzékelhető. Mára a korábban elképzelhetetlen 

kiadványok sorát emelhetjük le a könyvüzletek polcairól. Ebben a 

képzeletbeli könyvüzleti vásárlásban akadt meg a szemem egy kedves, 

átfogó, színes borítójú, vonzó köteten. A Honismereti olvasókönyv 

alcím egyértelműen besorolja, címe és címlapja kompozíciója viszont 

kimondottan derűs hangulatot ébreszt mindenkiben, aki kézbe veszi.  

 

No, végre! De jól néz ki! -  ezt a 

szubjektív, gyermeki örömöt a tárgyilagos 

felnőtt igyekezett később, alaposabb 

lapozgatás közben ellenőrizni, a 

Tarkabarka Magyarországban (a Novum 

kiadó kiadványában) keresve az egyedit.  

 

 „Azért állítottuk össze ezt a rendhagyó 

olvasókönyvet,hogy Magyarország 

tájegységeinek szépségeit alaposabban 

megismerhessük, s információgazdag, 



lebilincselő és legfőképpen szórakoztató könyvet adjunk kézbe. Nagy 

örömmel válogattuk ...”  - áll a szegedi kiadó bevezetőjében. 

Hitelesen, mert a következő  kilencven oldalon valóban azt nyújtja, 

amire a bevezető tett ígéretet (Tarkabarka Magyarország Honismereti 

olvasókönyv Összeáll. és szerk. Bozsik Rozália, Szeged, Novum, 2006)   

.  

 

A földrajzi tudást, a ’hol lakunk?’ kérdésére adható válaszokat a 

Térképnéző rovat kínálja hat különálló, egymástól távol elhelyezett 

fejezetben, a tájegységeket (az Alföldet, Kisalföldet, Alpokalját, 

Dunántúlt stb.) sorra véve. Rendszerint az Időutazás egy vagy két 

oldala követi, magyar történelmi alapfogalmakat: tárgyakat, 

eseményeket, személyeket mutatva be. Az Országjáró, a és a 

Hagyományőrző két hagyományos, minden hasonló összeállításban 

meglevő rovatok, címükhöz jól igazodó tartlaommal.  

 

Ezeket a más kiadványokban egyáltalán nem vagy nem ennyire 

hangsúlyos Növénytemesztés és az Állatvilág fejezetei követik, 

teljesen új mozzanatot lopva be hazai természeti környezetéről az 

abból egyre kevesebbet tapasztaló ifjúságnak. A növények közül a 

kötet az Barackvilág, Almavilág, Szilvailág alfejezeteiben és 

társaikban a Magyarországon közismert, termesztett gyümölcsökről 

olvashatóak még a felnőtteket is újdonságként megkapó részletek (és 

kedves szótalálmányok, a „gyümölcsvilág-szavak” alcímei vezetik be 

őket).  

 

Ez a természetközelség – nemcsak magyar, hanem minden más népre 

is jellemző vonás – olyan egyetemes tudás, amely beillesztve a műbe, 

szépen árnyalja ismereteinket kultúránkról. És ez az igazi önismeretre 

nevelés – a sajátunknak tudott műveltségről gyermeki egyszerűséggel 

derül ki, hogy számos eleme sok (szomszéd vagy távoli) néppel együtt 

– közös, egyetemes örökségünk.  

  



A Mesélő jóval rövidebb, mint a hasonló összeállításokban (talán epp 

ez az oka a takarékosságnak), de a két oldal közül az egyik rendszerint 

fehér, a másik fekete alapú, természetesen fehér betűkkel. A 

Tudakozó rovatát a sajtóból közismert tömör ismeretterjesztő 

kultúrtörténeti csemegék alkotják. És a Képtár a leghíresebb magyar 

festőművészek életéről mesél, képeikkel összekapcsoltan, két egymás 

melletti oldalon gazdag képanyaggal, anélkül, hogy bármelyiknél is 

lapozni kellene. (A Benczúr, Munkácsy, Szinnyei Merse, Székely 

Bertalan, Egry, Izsó Miklós munkáinak szánt oldalak figyelmes 

szerkesztésre vallanak.)  

 

Egészében jól használható, derűs és ízlésesen (kissé sűrűn) illusztrált 

kiadvány Bozsik Rozália összeállítása. Az illusztrátor Elek Lívia 

rajzai, főleg a képek közötti két madár, Tarka és Barka, mind-mind 

derűs kíséret a valóban olvasásra ingerlő könyv oldalain.  

 

A Tarkabarka Magyarország testvérkötete 

a Tarkabarka Egyszer volt... már jóval 

határozottabb célt követ.  Történelmi 

olvasókönyv alcímével mutatja a 

történetiség irányát, mint célt és 

tartalomalakító alapelvet.  (Tarkabarka 

Egyszer volt... Honismereti olvasókönyv 

Összeáll. és szerk. Bozsik Rozália, Szeged, 

Novum, 2007)   

 Fölosztása és szerkezete az első 

összeállítás alapgondolatát folytatja, 

Egyszer volt... alfejezeteiben a nagy 

történelmi korokat fogva egy-egy csokorba (vándorlások, honfoglalás, 

Árpád-ház, az Anjouk és a Hunyadiak kora, a török ellen, kuruc kortól 

a reformkorig, a kiegyezés). A számos műben aprólékosan ismertetett 

1848-49 más fejezetbe kerül át, a Múltidézőbe, annak egy-egy 



személyiséget (II. Rákóczi Ferencet), egynapos híres eseményt (a pesti 

forradalmat) vagy fontos csatát (Mohácsot) bemutató oldalaira.  

 

A múltat a fiatalság számára rendszerezni próbáló szerkesztő úgy vélte 

föladatát legcélszerűbben megoldani, hogy a gzdag történelmi 

isemretanyagot a Mesterségőrző nem túl szorosan értelemzett, a 

Kitekintő szinte lexikon-rövidségű, de jól megfogalmazott, a 

Tömörítő nagyívű kérdéseket rövid, két hasábos tördelésébe sűrítő  

részeibe csoportosította. Kiegészítésül a Mesélő mondavilág fekete-

fehér oldalain  a korszakokhoz kapcsolódó mondák jelennek meg. A 

változatos képi anyag odaillő elemei a Kincstárban kaptak helyet 

(tarsolylemezek, koronaékszerek, középkori és későbbi dísztárgyak). 

Egyetlen komoly hiánya a kötetnek, hogy a máig Bécsben őrzött 

nagyszenmiklósi kincs kimaradt ebből a fejezetsorból. Nagy előnye 

viszont, hogy a kétoldalas Képtár-összeállítások Ferenczy, Barabás, 

Zala György,  történelmi és irodalmi portrék, szentképek és szobrok, 

várak bemutatásával ízlésesen, tartalmasan egészítik ki a kort, 

amelyhez kapcsolódnak.  

 

Mindkét kiadványt a megszokott szabványokon túllépő elképzelés 

jellemez, a minden oldalnak címet adó képzelet szárnyalása és a 

programul kitűzött lebilincselő és szórakoztató jelleg tényleges 

magvalósítása. Elgondolkoztató, és szinte biztosra vehető, hogy 

Bozsik Rozália, aki az első kötet szerkesztése után a másodikét is 

fölvállalta – vérbeli gyermekszerető egyéniség, és derűs alkat... 

És a Novum kiadó talán újra kiadhatná két, valóban vonzó kötetét... 

 

Lengyel Ferenc 
 


