
mészetvédelem törekvéseiről, eredményeiről, melyek egy egész életre szóló tapasztalatként 
marad meg számukra, s így értékelni tudják megyéjük, szülőföldjük természeti-gazdasági-
kulturális értékeit. 

Kiss Gábor 

Felhasznált irodalom: 
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák - különbségek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1992. 
Havas Péter-. A környezeti nevelés néhány pedagógiai elve, területei. = Új Pedagógiai Szemle, 1993.10. 

12-21. 
Kiss Gábor: KÖRTE, Környezet- és Természetvédelmi tantárgyprogram az 5.-10. évfolyamok részére. 

Kaposvár, 2001. Kézirat 2-7., 35-38. 
Kiss Gábor: Erdei iskola a komplex természetszemlélet kialakításáért Biatorbágyon. = A biológia tanítá-

sa IX. 2001.3. szám, 11-16. 
Kormány Gyula: A tanulói megfigyelések szerepe a földrajz oktatásában. = A földrajz tanítása IX. 2001. 

4. szám, 7-12. 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium: Nemzeti Alaptanterv. Korona Kiadó, Debrecen, 1995. 3-25. 

Felső-Magyarország várai 
multimédiás programon 

A pécsi Talma Kiadó gondozásában jelent meg a Várak, kastélyok, legendák című CD-ROM 
sorozat első része, amely Felső-Magyarországra vezeti el használóját. A képek, filmanimációk 
segítségével Pozsonytól Máramarosig huszonegy történelmi vármegyébe látogathatunk el, 
hogy Csorba Csaba, Kósa Pál és Lóczy István szövegei nyomán megismerkedjünk az ott 
emelkedő, a történelmi múltat idéző 189 várral, kastéllyal. A betűrendben a hevesi Ágas vártól 
a barsi Zsarnócáig sorakoznak egymás mellett a történelmi csengésű helynevek, amelyekhez 
haditettek, politikai események, magánéleti tragédiák, mondák, illetve építészeti értékek fű-
ződnek. 

Betűrendes listáról vagy a térkép alapján juthatunk el a kiválasztott helyhez. Ott az ismere-
tek a korszerű technika lehetőségeivel élve többféle csatornán jutnak el a program használójá-
hoz. Szöveges olvasnivalók adják meg a legszükségesebb tájékoztatást az adott erősségről, 
annak tárgyi jellemzőiről, történetéről, jelen állapotáról, s néhány esetben a hozzá fűződő tör-
téneti hagyományról. Ehhez kapcsolódva képtár kínálkozik arra, hogy az objektumot és an-
nak részleteit több időmetszetben, illetve szemszögből megtekinthessük, ehhez gyakran film 
is csatlakozik. A helyhez fűződő hagyományt (amit, nem a legmegfelelőbb szóval, itt legen-
daként szerepeltetnek) élőszóban hallgathatjuk meg rövid rajzfilmek kíséretében. 

Külön értéke az anyagnak, hogy Fogalomtár és Arcképcsarnok ad lehetőséget az ismeretek el-
mélyítéséhez. Az előbbiben hatvan hadtörténeti, építészeti fogalom tömör magyarázatát ol-
vashatjuk (pl. ciszterna, farkasverem, gyilokjáró, ostromszerek, sgraffito), az utóbbiban 120 
olyan személy, illetve család főbb adatainak megismerésére van lehetőség, akik a várak építte-
tői, tulajdonosai, sorsuk jeles szereplői voltak. 

Az efféle program fontos alapkérdése, hogy sikerül-e egyértelműen meghatározni célját, a 
a megszólított felhasználók körét. Ebből következik ugyanis, hogy milyen mélységben és 
részletességgel szerepeljenek benne a szakismeretek. A jelen esetben nem céloztak meg egyet-
len körülhatárolt feladatot, általános bemutatásra, a témával való első megismerkedésre, az 
érdeklődés felkeltésére törekedtek az alkotók, s megállapítható, hogy az általános iskolában 
megszerezhető ismereteket tekintették alapnak. Kétségtelen, hogy a tanulóifjúság szívesen 
barangol a képernyőn az ismeretlen tájakon, nézi meg a megelevenedő történeteket. Aki kicsit 
alaposabb megismerésre vágyik, szívesen olvasna viszont a jól megválasztott a képekhez fű-
ződő magyarázatokat az ábrázolás idejéről és témájáról, a rajta látható részletekről, illetve né-
hány esetben a metszet vagy grafika alkotójáról. Néhol (pl. Detrekő, Beckó) a számos kép mel-
lett viszonylag kevés a szöveg, máshol (pl. Csejte) túlságosan is részletező a történetileg nem 
igazolható elbeszélés a hírhedt várúrnőről. Örvendetes, hogy több esetben (pl.. Lubló) részle-
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tes eligazítást kapunk a hely megközelítéséhez, ez a turisztikai szempont azonban nem jele-
nik meg következetesen a teljes anyagban. 

Magam szívesen kalandoztam e program segítségével a hozzám közel álló tájakon, érdek-
lődéssel tekintettem körül az általam már bejárt vagy az eddig még nem látott falak között, s a 
látottak vágyat ébresztettek bennem a virtuálisan meglátogatott korok és a helyek bővebb 
megismerésére. Talán ez ennek az anyagnak a fő értéke. Egyaránt helye lehet az otthoni szá-
mítógépeken és az iskolákban. Történelmi és földrajzi ismereteinket gazdagítja, lehetőséget 
teremt a felső-magyarországi várak, kastélyok első megközelítésére, hogy azután az alapis-
meretek birtokában tovább gyarapíthassuk tudásunkat, s talán ahhoz is kedvet kapjunk, hogy 
a valóságban is bejárjuk ezeket a mondateremő tájakat. 

Kováts Dániel 

TISZTELT OLVASÓNK! 

A Honismereti Szövetség az 1996-ban elfogadott adózási törvény értelmé-
ben a 2000. évi állampolgári adó 1 %-ából 98 843 forint támogatást kapott. Az 
összeget elsősorban hagyományőrző ifjúsági rendezvényeink megvalósítására, 
valamint a Honismeret folyóirat megjelentetésére fordítottuk. 

Elnökségünk és szerkesztőbizottságunk megköszöni mindazok támogatá-
sát, akik egyetértve törekvéseinkkel, felajánlásukkal segítették munkánkat. 

Hagyományos feladataink végzése mellett 2002-ben újabb vetélkedő 
lebonyolítására készülünk. Szervezzük (XXX.) jubileumi Honismereti Akadé-
miánkat, ifjúsági Honismereti Akadémiánkat, táborainkat, XXX. évfolyamában 
jelentetjük meg folyóiratunkat. 

Mindehhez továbbra is nagy szükségünk van az Ön támogatására. Bízunk 
abban, hogy úgy dönt, Szövetségünk szándékait, munkáját támogatja, ezért 
kérjük, az adóhatósághoz 2002-ben beküldendő nyilatkozatán a 

HONISMERETI SZÖVETSÉG-et 

szíveskedjék megjelölni. 

Adószám: 19624947-1-41 

Segítő támogatását előre is köszöni 
a Honismereti Szövetség 
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