TÖRTÉNELEMTANÍTÁS
A Történelemtanítás az általános és középiskolai történelemtaná
rok (módszertani lapja — először 1955 májusában látott napvilágot. Az
1956-os évfolyam első három száma „Történelem- és Földrajztanítás"
címen szerepelt, majd kiadása körülbelül másfél évig szünetelt. 1958
óta rendszeresen jelenik meg, évente hatszor, két ív terjedelemben.
A folyóirat megindulásakor a szerkesztő bizottság így körvonalazta
elképzeléseit: „Most már lapunk megindulásával megvan a lehetősé
günk ahhoz, hogy szakcikkek révén közvetlen segítséget nyújtsunk a
történelemtanítás tartalmi problémáinak megoldásához, felvessünk, vé
leményt mondjunk, tanácsot, javaslatot kérjünk és adjunk módszer
tani kérdésekben, ezeket megvitassuk... Folyóiratunk csak akkor tudja
betölteni feladatát, csak akkor fog megfelelni annak a jogos igénynek,
amit tanáraink vele szemben támasztanak, ha a gyakorló tanárok széles
és állandóan szélesedő körére támaszkodhat.''
A lap az elmúlt tíz évben teljesítette az így kitűzött feladatokat.
A megjelent mintegy 427 önálló közleményből 37 a szaktudomány újabb
eredményeit ismertette, 284 módszertani cikk, 106 könyv-, illetve folyó
iratszemle volt. A Történelemtanítás módszertani jellegét állandó
rovatai is tükrözik. Ezek: a „Módszertan", „Továbbképzés", „Vita",
„Horizont", „Tapasztalatok", „ötletek", „Szemle", „A történelemtanítás
hírei", „Ifjúságunk példaképei" című rovatok.
Az 1964—65-ös tanévtől kezdve a folyóirat szerkesztését az Országos
Pedagógiai Intézet Történelem Tanszékének vezetésével új szerkesztő
bizottság végzi, mely fontosnak tartja, hogy a lap cikkei, közleményei
„még közelebb kerüljenek a tanári gyakorlat mindennapos problémái
hoz, természetesen nem az elvi, általánosító igény feladásával, hanem
a gyakorlatban gyökerező és a gyakorlatért művelt elmélet megerősí
tésével, végképp száműzve az üres absztrakciókat, az öncélú rendsze
rezéseket, a meddő, skolasztikus vitákat".
Bár a Történelemtanítás, mint módszertani lap, a hadtörténé
szeknek közvetlen segítséget nemigen nyújthat, ismerete omégsem feles
leges. A történettudomány munkája elsősorban az iskolákban realizáló
dik. A kutató számára tehát nem lehet közömbös, mire és hogyan
használják fel eredményeit, és azt is tudnia kell, milyen újabb igények
kel lép fel a tanítási gyakorlat a tudomány irányában. Ezt a funkciót
a Történelemtanítás hivatott betölteni, összekötő kapocs lehet az elmé
let és gyakorlat között.
A bemutatott folyóiratot különös haszonnal forgathatják a Had
történelmi Közleményeknek azok a katona olvasói, akik az oktatással
közvetlenül is kapcsolatban vannak. Rendkívül fontos ugyanis, hogy
a honvédség keretein belül fokozottan építsenek az általános és közép10*
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iskolákban kialakult nevelési-oktatási módszerekre és felhasználják
azokat saját munkájukban.
Mindezek alapján a Hadtörténelmi Közlemények olvasóinak szí
ves figyelmébe ajánljuk lapunkat. Előfizetési díj egy évre 14,40 Ft.
Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József
nádor tér 1.) 'és bármely postahivatalnál. Gsekkszámlaszám: egyéni:
61256, közületi: 61066 (vagy átutalás az MNB—8. sz. folyószámlájára)
Dr. Szebenyi Péter,
a szerkesztő bizottság tagja

364

