
sában. Ez a tudat jogos reményt támaszthat tehát bennünk az iránt, hogy a honismertetés 
munkája körül a magyar oktató szintén megteszi a kötelességét." 

A honismeret iskolai kereteken belüli oktatását szolgálták a tanulmányi kirándulások is. A 
fó'város iskolai kirándulóvonatokat indított az ország megismerésére, s ehhez gondoskodott 
módszertani útmutatóról is. A Reáltanoda utcai Eötvös József Főreáliskola magyar-francia 
szakos tanára, dr. Bodnár Gyula szerkesztésében kiadták a kirándulóvonatok útvonalait is-
mertető útikalauz-sorozatot (1. füzete: Pécs, Bp. 1934). 

Sokat tett a honismeretért a turistamozgalom, amelynek színvonalas orgánuma volt az 
1880-as évektől a Turisták Lapja, s máig forrás-értékűek az 1920/30-as években megjelent 
Thirring-Vigyázó-féle útikönyvek. A cserkészmozgalom és a honismeret kapcsolatának elem-
zése külön tanulmány tárgya lehetne. 

1945 után a korábbi hagyományok részben háttérbe szorultak, részben adminisztratív esz-
közökkel szorították korlátok közé a honismerettel kapcsolatos iskolai tevékenységet. A régi 
kiadványok használata nemkívánatos tevékenységnek számított, sőt olykor tiltották, az isko-
lai könyvtárakból kiselejtezték, eltávolították ezeket. Az 1950-es évek közepétől kezdtek újra 
megjelenni útikalauzok, tájakat, városokat ismertető füzetek-könyvek. 

Lelkes tanárok általános- és középiskolákban, felsőoktatási intézményekben megpróbálták 
föléleszteni a honismeret oktatását, s ebben a Hazafias Népfront védőszárnyai alatt létrejött 
honismereti mozgalom jelentős szerepet játszott. Emellett nem feledkezhetünk meg az egyes 
TIT szervezetek ilyen irányú tevékenységéről sem. 

Az utóbbi fél évszázad történéseinek részletes elemzésétől eltekintek, részben terjedelmi 
okok miatt is. A lényeg az, hogy manapság a Nemzeti Alaptanterv (NAT) a kerettantervek 
előirányzatai már két-három éve lehetővé teszik ugyan a honismeret oktatását, születnek is 
ezzel kapcsolatos kiadványok, szerveződnek konferenciák, azonban a honismereti oktatás 
egészének szervezeti keretei az óvodától a felsőoktatásig részleteiben mindmáig kidolgozat-
lanok. A tanárok képzése és továbbképzése terén tűnik számomra a helyzet különösen ag-
gasztónak. Másrészt megfelelő módszertani segédlet hiányában a honismereti tankönyvek, 
olvasókönyvek, segédkönyvek és füzetek többsége az oktatásban alig, vagy szinte egyáltalán 
nem használható. 

Csorba Csaba 

A honismereti oktatás helye 
a tanárképzésben 

A honismeret fogalmunk reformkori eredetű. Összefügg ez a rendiséget lebontani kívánó 
nemzeti liberális szellem kibontakozásával, melynek szóhasználatában a „hon" egyformán je-
lentette a hazái és a szűkebb környezetet, az otthont. Idővel a liberalizmus légkörében elhatal-
masodott a tőke- és gépuralom, és a vele járó anyagias szellem a nemzeti szemléletet is inkább 
eszmeileg fejlesztette ki, mint reálisan. így vált a honismeret egyre inkább reális tartalmává a 
szűkebb pátria, elsősorban a falu és a föld népének tudományos feltérképezése. A szülőföld 
és lakóhely alapos megismerését sokáig a politikai vezetés nem tartotta fontosnak. Annál na-
gyobb bajnak bizonyult, hogy a társadalom, sőt az iskolai tantervek sem mutattak kellő ér-
deklődést a téma iránt. Pedig az a tétel, hogy az egész közéletet áthatni és formálni tudó, reá-
lis, cselekvő hazafiságnak alapja a szülőföld szeretete és megbecsülése, nem új keletű. Régóta 
tudjuk, hogy a szülőföld szeretetét annak alapos megismerése teszi erőssé és állandóvá. Erre 
tanít bennünket Bél Mátyás, Tessedik Sámuel. Berzeviczy Gergely, Széchenyi István, Pesty 
Frigyes, Orbán Balázs és Hunfalvy János, kiknek munkássága a tanárképzési törzsanyag fon-
tos részét alkotja. Nevezett „honismerők" tudományos teljesítményének tanulmányozása 
egyszerre szolgálja a tanárrá válást tartalmi és nevelési szempontból. 

A honismeret és helytörténet fogalmak rokonságban vannak, de nem ugyanazt jelentik. A 
honismeret szélesebb kategória, amennyiben magában foglalja egy adott település, vagy régió 
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történeti múltján kívül a helyet jellemző természeti értékek, szociális és földrajzi, nyelvészeti 
és néprajzi sajátosságok ismeretét. Országunk és társadalmunk sokféle helyi közösségből, tör-
téneti-táji tömörülésből áll. Felfogásunk szerint a honismeret egy adott hely, illetve közösség 
múltjával és jelenével foglalkozó tudományág, mely a közvetlen környezetet egészében, min-
den vonatkozásában (komplexitásában) vizsgálja. Ennélfogva a területi, földrajzi, szociális és 
közigazgatási részeknek átfogó megismerésére irányuló tudományos feltáró tevékenység. 
Ennek egyik, leggyakrabban művelt ága a helytörténet-kutatás, vagyis a vizsgálandó telepü-
lés, tájegység múltjának a rekonstruálása. A honismereti tájékozódás azonban kiterjed a jelen 
viszonyok bemutatására is, nagyjából a múlt faggatása során érvényesített aspektusokból: a 
társadalom, a gazdaság, a kultúra aktuális helyzete, a természetrajzi állapot. 

Mivel tanszékünkön történelemtanárok képzése folyik, elsősorban a történészi szaktudás 
honismereti alkalmazhatóságáról fogok beszélni, ami részben azonos feladatokat jelent a 
hely- történetkutatással. Leendő történelemtanáraink feladata, hogy majdani állomáshelyü-
kön szakszerűen nyúljanak a helytörténet kérdéseihez. A szaktanárok profizmusa - és nem 
föltétlenül tudósi fölvértezettsége - a garancia, hogy a lokális história anyagának összegyűjté-
se és feldolgozása több mint amatőr lelkesedés. Ugyanezt a profizmust föltételezve az egyéb 
tudományágak tanári, illetve más értelmiségi közvetítőitől a honismeretet művelőinek felké-
szültsége, eljárásuk tudományos jellege miatt az objektív kritériumokkal leírható tudomány-
ágak közé sorolhatjuk. Mi ugyan azt tanítjuk tanárjelöltjeinknek, hogy az egzakt kutatásokkal 
felszínre hozott helytörténeti eredményekből táplálkozik és építkezik a magyar történettudo-
mány, de a genius loci történeti megjelenítése önmagában is kerek egészet és tudományosan 
érvényeset alkothat. Helyzeténél fogva és különösen a nemzetté válás időszakában a honis-
meret több amatőr kezdeményezést integrált. Ahogy Széchenyi mondta róla: nézőkből látók-
ká tesz bennünket, azaz beletörődőkből cselekvőkké. Ezért kettős a funkciója: feltáró, tudást 
bővítő jellege egyben a helyhez kötődést erősíti, a hazaszeretet konkrét fogódzkodóit kínálja, 
valamint az egy helyen élő emberek személyesebb múltját idézi. Előbbi mára megfelel már a 
tudományos diszciplína előírásainak, miközben nem veszítette el a semmi mással nem pótol-
ható nevelő, érzelemfejlesztő hatását. Tudnunk kell, hogy annak a kis világnak hagyománya, 
megszokott tárgyai, különböző sajátosságai, melyeket a honismeret tár fel, becsessé és érté-
kessé akkor válnak, ha a figyelmet azok szépségére és hasznosságára tereljük. A történelem 
szakos tanárképzés szakmai koncepciójába beépítettük a fenti összefüggést, melynek gyakor-
lati alkalmazására nem annyira előadásokon, mint inkább szemináriumokon, illetve szakdol-
gozat készítésnél kerül sor. Ezzel kapcsolatban elmondjuk a hallgatóknak, hogy a honismereti 
munkában való részvétel természetesen nem értelmiségi privilégium, mert az bárki számára 
lehetséges, akinek a primer létszükségletein túlmutató, magasabb rendű intellektuális vágya 
támad szülőhelyének jobb megismerésére. Ugyanakkor célszerű, ha az ilyen jellegű helyi kez-
deményezést a szakemberek koordinálják, a gyűjtőmunkát irányítják és részt vesznek külö-
nösen az anyag értékelésében, feldolgozásában. Ezt az alkotó tevékenységet, főleg a kis tele-
püléseken csak a falu „lámpása" végezheti el, s közülük is elsősorban a történelemtanárokat 
szokták megbízni a községi múlt vagy jelen bemutatásával. 

Kölcsey mondta az emberi tehetségről, hogy az egy parányi lámpa, egyszerre csak keskeny 
kört tölthet be fényével. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világí-
tással állandóan boldogítsa. Ha van a történelem szaknak nevelési célja, ennek tudatosítása a 
hallgatók fejében elsőrendű feladatunk. A tantárgy fő didaktikai elve persze elsősorban az, 
hogy nemzetben, hazában, egészben gondolkodjunk, de tanári feladatunk, értelmiségi létünk 
részét kell, hogy képezze a szűkebb haza megismerése. Tanárképzésünkben tehát a „honis-
meret" kifejezést - eltérően a reformkor kettős jelentésétől - szűkebb értelemben használjuk: 
rajta közvetlen környezetünket (a szülőföldet, lakó- vagy munkahelyet, tájegységet, családot 
stb.) értjük. Eredeti kettősségére azzal hívjuk fel a figyelmet, hogy a helyhez kötött kutatás be-
épül az egészbe, megkerülhetetlen vizsgálati bázis a szaktudományok számára. Mivel végzős 
hallgatóink nagy része kisebb településeken kezdi élethivatását, gyakrabban fog szembesülni 
helytörténeti, honismereti közmegbízatásokkal. A tudományos munkavégzéshez szükséges 
módszertani eljárásokat és tartalmi követelményeket elsajátítják a „A helytörténeti kutatás mód-
szertana" című szemináriumon, melyet egy szemeszteren át hallgatnak a diákok. A honisme-
ret oktatásának tartalmi beillesztését a tanrendbe az nehezíti, hogy a történelem szaktudo-
mány, míg a honismeret összetettebb jelenség, több tudományággal tart kapcsolatot; mond-



hatjuk, hogy interdiszciplináris kötődésű. Tantárgyunkon kívül elsősorban a néprajz és a 
földrajz oktatása jelent direkt kapcsolódást a honismerethez. 

A történelemtanárok képzésében mi igazán csak a honismeret egyik ágába, a helytörténet-
írás műhelytitkaiba tudjuk bevezetni a hallgatót. Ennek kutatásmetodikai szabályait, különö-
sen a forráskritika eljárásait gyakorlati készséggé kívánjuk emelni diákjainknál. A tartalmi 
munka konkrét megvalósulási terepe a tudományos diákköri tevékenység és a szakdolgo-
zat-írási kötelezettség. Terveztük a helytörténész-képzés bevezetését is, de ez különböző okok 
miatt elmaradt. Érdemes azonban elidőznünk azon gondolat mellett, hogy miért időszerű im-
már a helytörténetnek, tehát a múlttal foglalkozó honismeretnek önálló tantárgyként való be-
vezetése. A klasszikus alaptudományok (történelem, néprajz, földrajz) mára rengeteget ha-
ladtak előre. Ehhez képest a szülőföldismeret - mint a fenti tudományágakhoz kapcsolódó 
alapozó s túdium - főként az oktatási háttér hiánya miatt, lemaradt. A gyakorlatban persze ed-
dig is jól kielégítette az igényes lokális gyűjtőmunka a primer tudományok forrásigényeit, de 
a honismeretet komplexitása, a helyi totalitást bemutató jellege miatt érdemes önálló diszcip-
línaként kezelni. Ma az a helyzet, hogy a szülőföldismeret nem főiskolai tantárgy, miközben 
tudományos műfajként többen művelik, elsősorban gyakorló pedagógusok. Ha vannak is el-
vétve olyanok, akik nem becsülik nagyra a honismeret tudományos reputációját, legalább an-
nak elméleti megalapozását tekintsük a tudós feladatának. A felsőfokú helytörténész-képzés-
re éppen azért van szükség, hogy ne csak a kutató, hanem a tanító szakember is megfelelő ju-
díciummal kapcsolódhasson be a helyi tudományos tevékenységbe. A honismeret felsőfokú 
oktatása abból következik, hogy a történettudomány idő és tér alapján bontható résztudomá-
nyokra. Számunkra ebből az összefüggésből a tér meghatározó szerepe az érdekes. A történe-
lem tér szerint elkülöníthető résztudományai az egyetemes és magyar történelem, az utóbbin 
belül pedig a köztörténet és helytörténet. Nemrég szem- és fültanúja voltam egy rosszmájú ki-
jelentésnek, mely szerint magyar történelmet tanítani hazafias kötelesség, de ez - mármint a 
nemzeti história - a történettudomány szempontjából lényegtelen. Vagyis a magyar történe-
lem művelése tudományos képtelenség. Tarthatatlan, felfoghatatlan és teljesen tudományta-
lan állítás ez, melynek tételes bizonyítása külön tanulmány feladata lehet. Tehát a honismeret 
történeti vonatkozásait a tér alapján kijelölt hely-, regionális vagy tájtörténeti kurzusok kere-
tén belül lehet oktatni. 

Ma is vannak egyetemek, főiskolák, ahol kötelező vagy választható jelleggel egy-két sze-
meszteren át oktatják a helytörténetet. De ez nem elég, a tudományosan felvértezett szakem-
berré váláshoz legalább minor szakként kellene oktatni. Annak idején Pesty Frigyes a territo-
riális históriát a tudományok minden terén kiképzett polihisztorokkal akarta műveltetni. 
Tagányi Károly ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet már egy évszázada, hogy - tekintettel 
a tudományágközi és a tudományon belüli specializációra - kutatás-módszertanilag alaposan 
felkészült szakember gárdát kell felnevelni. Olyat, amelyik képes szakmai és metodikai elő-
képzettsége alapján a társtudományok (néprajz, irodalom, nyelvészet, földrajz, régészet) kép-
viselőivel kapcsolatot teremteni, vagy munkájukat megfelelően integrálni. Ha a helytörténész 
a lokális história megírásához nélkülözhetetlen szakterületek képviselőit, illetve azok ered-
ményeit nem tudja bevonni kutató munkájába, akkor az országos történet helyi illusztrálásá-
nak csapdájába esik. De a kutatói aprómunka elvégzésével, a helyi sajátosságok kimunkálásá-
val a részre érvényes kerek egészet tud alkotni, amiből a köztörténet is meríthet. Ezzel kihúz-
zuk a talajt azon szemlélet alól, mely a honismeretet jó esetben a szaktudomány számára ada-
tokat kubikoló szakmai segédmunkának tartotta. Sem a helytörténész, sem más értelmiségi 
nem lehet az adatokat regisztráló gépezet. Nemcsak azért mert a történész nem küszöbölheti 
ki önmagát teljes egészében vizsgálódásai közben, de azért sem, mert a honismeret a lokális 
összefüggések felismerését tekinti célnak. Mályusz Elemér az 1930-as években kifogásolta a 
hazai monográfiákat amiatt, hogy azokat túlnyomórészt a módszeres iskolázottságon át nem 
esett, vidéken élő autodidakta történelemkedvelők írták. Sajnos ez a „módszeres iskolázás" a 
mai napig jámbor óhaj maradt . Pedig mára már a történettudomány jeles képviselői is belát-
ták, a néhai Benda Kálmántól Kosáry Domokosig, Kristó Gyulától Glatz Ferencig, hogy a tör-
ténetírás magas fejlettségét és további előrehaladását nem kis mértékben a módszeresen dol-
gozó részletkutatásoknak köszönheti. 

A helytörténész-képzés értelmét kétségbevonó szakmai kritikák azt hangoztatják, elég csu-
pán jó történészeket nevelnünk, mert nincs külön metodikája az egyetemes, az országos és a 



helytörténeti kutatásnak. Természetesen a forrásfeltárás és forráskritika szabályai megegyez-
nek. Az az érv is elfogadható, hogy a tudós történész, bárhova sodorja a sors szeszélye, meg-
találja a maga feladatkörét, s abban elmélyülve értékeset alkothat. De a tudománypolitikának 
meg azt kell tudomásul vennie, hogy még a leggazdagabb országok sem képesek históriájuk 
legapróbb részleteinek kutatására teljes körben élvonalbeli szaktudósokat alkalmazni. Jó pél-
da erre az angol Cambridge Group (Peter Laslett, Richard Wall) esete, mely az 1960-as évek-
ben kezdett hozzá a XVII-XVIII. századi Anglia falusi életviszonyainak, demográfiájának fel-
tárásához, szakképzett „honismerő" tanárok százait vonva be a tudományos gyűjtőmunkába. 
Ezért gondoljuk, hogy a jövő történelemtanárait, akik eljutnak a nagyvárosoktól a falvakon át 
egész a tanyás településekig, fel kell vérteznünk olyan kutatás-módszertani és szakírói ala-
pokkal, amelyek birtokában el tudja végezni az érdemi aprómunkát. Ám az ilyen munkához 
nem elég az általános vagy törzsképzés. A oklevélolvasástól kezdve a forráskritikán át az 
anyakönyvek elemzéséig s a statisztikai adatok helyes feldolgozásáig sok műhelyfogásba kell 
bevezetni a hallgatót ahhoz, hogy bánni tudjon a történeti anyaggal. De nyitottnak kell lenni a 
néprajzi, nyelvészeti stb. jelenségekre, aminek ha nem is értő szakértője, de feldolgozásukat 
meg tudja szervezni. Fontos, hogy saját kutatásait képes legyen szakszerűen megfogalmazni, 
eredményei mellé felsorakoztatni a rokon tudományok konzekvenciáit, a tanulmányt megfe-
lelő jegyzetapparátussal ellátni. Ezt a célt szolgálja az a tanszéki elképzelés mely hároméves 
minor szak indítását tervezi, amelynek végén a hallgató „történész-helytörténész" diplomát 
kap. Ehhez kapcsolódik a jobb szó híján történész-menedzser ismereteknek nevezett kurzus. 
Ennek keretében a hallgatók olyan praktikus tudásra tehetnek szert, melyre alapozva képesek 
lesznek egy tudományos cikket megírni, emlékbeszédet tartani, konferenciát szervezni, ünne-
pi beszédet összeállítani, kiadványt szerkeszteni stb. Távoli célként pedig az lebeg a tanszék 
szeme előtt, hogy az oktatásban fölhalmozódott tapasztalatokra építve létrehozzuk az ország 
első regionális és helytörténeti tanszékét. Egy ilyen intézmény felállítása mind tudományos 
szempontból, mind a reális társadalmi igények felől közelítve indokolt és szükséges. A mel-
lette szóló tudományos érv az, hogy a köztörténet nem a helyi történések mechanikus össze-
ge, és fordítva, a lokális história nem miniben leképezhető országos trend. Egészen más folya-
matok bontakozhatnak ki országos, mint helyi szinten. Azzal számolunk, hogy a társadalom 
további polgárosodása igényt szül és megfelelő keresletet támaszt a szűkebb pátria sajátos vi-
szonyainak tudományos szintű bemutatására. 

Tanszékünkön a fenti didaktikai célok gyakorlati megvalósulását jelenleg két intézményes 
forma szolgálja: a tudományos diákkör és a szakdolgozat-írás. Az Eperjessy Kálmán nevét vi-
selő tudományos diákkör eredeti célja ma sem változott, névadójához híven a tudós tanárkép-
zés ideálját követi. Ennek az elvárásnak az érvényesülését segíti az a körülmény, hogy a tag-
ság önkéntes, azaz a tantervi követelményeket meghaladó plusz terheket nem kötelező vállal-
ni. Aki viszont belső késztetésből vállalja az önképzőköri tagságot, az választott témájában el-
végzi a szakirodalom minél teljesebb körű és szakszerű feltárását, és megtanulja az önálló ku-
tatás módszerét. Emiatt csak az arra alkalmas diákok jöhetnek számításba, minélfogva a tudo-
mányos diákkör a szakmailag kiváló diákok képzésének a színtere. A régi szakkörök igényes 
témaválasztása, precíz forráskezelése teremtette meg a mai diákköri mozgalom tudományos 
alapjait. Ebben van elévülhetetlen érdeme Eperjessy Kálmán professzornak. Mára a tudatos 
tanári választásra építő kutatás kiegészült a „hozott" téma beépítésével. Azaz a hallgatók ma-
guk választják diákköri dolgozatuk témáját, s ehhez keresnek szekciót. Ez a kérdéskörök je-
lentős bővítését hozta magával, ami mára megtörte a korábban uralkodó helytörténeti érdek-
lődés dominanciáját. Utóbbi túlsúlya a szakdolgozatoknál mutatkozik meg. 

Végezetül a szakdolgozatok jelentőségéről pár szót. Ezek túlnyomó többsége helytörténeti 
témákkal foglalkozik. Összefüggésben azzal, hogy nálunk az 1930-as évekre visszamenő ha-
gyománya van a településtörténetnek. Akkor az ember és a földrajzi környezet viszonyát, 
egymásra hatását vizsgálták egy-egy település fejlődésében. Később - a szocializmus idején -
inkább az adott hely átalakulásában megmutatkozó fejlődést érzékeltették a szakdolgozatok. 
Mivel többnyire falvak történetét dolgozták fel, érvényesíteni lehetett azt az elvet, hogy a 
helytörténeti kutatás annak a fejlődési folyamatnak tudományos elemzése, melynek során va-
lamely hely vagy intézmény megszületésétől a mai állapotáig eljutott. Vagyis ez a szemlélet 
biztosította leginkább a kontrasztos, az avult régi és a ragyogó új szembeállítását, összehason-
lítását. Ennek is van hasznosítható adatbázisa, de e felfogás következetes végig vitele a 



kel és palástban) igazságot a kiraboltaknak, választottak a familiárisok a Duna jegén, a főran-
gúak a budai várban királyt, vagy mutatták be a bujdosó kurucok életét megismervén „A ro-
dostói kakukk" üzenetét. Az ország különböző részéből érkezett hallgatóktól elvártuk, hogy 
az éppen aktuálisan feldolgozásra váró olvasmányhoz, a történelmi eseményhez gyűjtse 
össze lakóhelye, megyéje, országrésze helyi eseményeit, történéseit, fellelhető dokumentu-
mait, vagy ismertesse az ezekkel kapcsolatos helytörténeti értékeit. 

A honismeret s túdium tartalmi és módszerbeli lényegét az alábbiakban mutatjuk be. A 
tárgy oktatásának célja tágabb értelemben, hogy: 

- a hallgatókat felkészítse a mikro- és makrokörnyezet lényeges vonásainak megismerésé-
re, azok általános és specifikus vonásainak felismerésére; 

- a vizsgálódás és elemzés a tények feldolgozásával értesse meg a hallgatóval, hogy az em-
ber, mint biológiai és társadalmi lény a környezete által determinált, és folyamatosan érvé-
nyesül közöttük a kölcsönhatás; 

- tudjon levéltári kutatásokat végezni, illetve ismerje meg a lehetséges forrásokat. 
Szűkebb értelemben pedig, hogy 
- az önismereten túl legyenek alapvető ismeretei a családról, az iskoláról, a lakóhelyéről, 

megyéjéről, a szerveződő régióról; 
- legyen képes önálló kutatásra, elemzésre, feldolgozásra. 
Az órarendi foglalkozásokon túl a hallgatóknak jelentős időt kellett eltölteni az önálló 

munká t igénylő feladatok megoldásával. Erre késztette őket a megfogalmazott követelmény, 
ami a vizsgára bocsátás feltételeiről szólt. A két féléves tantárgy mindkét félévében tanul-
mányt kellett készíteniük. Az első félév végére el kellett készíteniük családjuk „családfáját" öt 
generációra visszamenően. A második félév végén az alábbi témákból választhattak 
egyet-egyet: „Az iskola és a lakóhely kölcsönhatása", „Lakóhelyem utcaneveinek változása 
1944-től", „Mai érdekviszonyok lakóhelyemen", „Lakóhelyem dűlőnevei", „Iskolám történe-
te", „Jeles személyiségek lakóhelyemen", „Élő családi-népszokások, hagyományok lakóhe-
lyemen". 

A honismeret s túdium két féléves tananyagának részletes bemutatására ebben a rövid írás-
ban nincs lehetőség. Célszerűnek tartjuk, hogy a főbb tartalmi fejezeteket ismertessük. Az 
egyénből, a szubjektumból indultunk ki; ebben fontosnak tartottuk az önvizsgálat lehetősége-
inek bemutatását, az erre alapozott önismereti tréning elvégzését. A következő témakör a csa-
lád volt. Itt elsősorban az egyénre gyakorolt hatását, valamint a társadalomban betöltött sze-
repét vizsgáltuk. Tanulságosak voltak azok a hallgatói referátumok, amelyek az „így terve-
zem a családom" témáról szóltak. Itt ismerkedtek meg a családfakutatás módszerével, lehető-
ségével, az állami és felekezeti anyakönyvezéssel, a levéltárak forrástípusaival. Az első félév 
az iskolával, az alsó fokú iskolák kialakulásának történetével, az iskolák belső életének szer-
vezetével, szervezésével, az iskolafenntartók bemutatásával zárult. E témák feldolgozásánál 
is alkalmaztuk a szituációs játékot. Nagy érdeklődést keltett az a „nevelőtestületi értekezlet", 
amelyen a pedagógusok alkalmazásával kapcsolatos folyamatot, jogi helyzeteüket mutatták 
be a hallgatók. E témában kapott helyet az iskolatörténet írásának módja, lehetősége. 

A második félév munkája a lakóhellyel, annak földrajzi, gazdasági, társadalmi viszonyai-
nak bemutatásával kezdődött. Ezen belül valamennyi hallgató érdemi elemzéssel mondott 
véleményt a lakásról, mint sajátos élettérről, lakójának társadalmi helyzetéről. (A státuszszim-
bólum egyik lehetséges formájáról.) Az előzőkre épült az életmód mibenlétének feldolgozása, 
az életmód-életvitel kölcsönhatásának elemzése. A második félév befejezéseként a megye, a 
régió szerepét vizsgáltuk. Ebben az érdekviszonyok sokszínűségét, az egyenlőtlenségeket tár-
tuk fel a gazdaság-, a kultúra, az infrastruktúra területén. A hallgatók személyes tapasztalata-
ikkal, élményükkel, véleményükkel gazdagították a témával foglalkozó szemináriumi foglal-
kozásokat. 

Az önálló hallgatói munkák közül a családkutatás keltette a legnagyobb érdeklődést, en-
nek megfelelően a legértékesebb alkotások a családfakutatók közül kerültek ki, ebben találták 
meg leginkább a kutatás, a felfedezés örömét, izgalmait. Életre keltek eleddig elfelejtett rokoni 
viszonyok, rokonságok, családi történetek. Az elkészült családfák grafikai megoldásai igé-
nyesek, esetenként művészi értékűek voltak. Ennek is tudható, hogy minden év februárjában, 
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