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A MI VILÁGUNK  HELYTÖRTÉNETI KITEKINTŐ: SZOLNOK

ÚJ KÖZNEVELÉS | 77. ÉVFOLYAM / 9–10. SZÁM 

Kis Krisztián Bálint annak idején, amikor elvégezte az egyetemet, 
nem is gondolta volna, hogy ennyire fontos és nélkülözhetetlen 
része lehet az oktatásnak a helytörténet és a honismeret. A ké-
sőbbiek folyamán, amikor pár évig munkanélküli volt, akkor jött 
számára az a lehetőség, amely mindmáig meghatározza lényét: 
az idegenvezetés. A szolnoki tanár jelentkezett az idegenvezetői 
képzésre, majd mikor újra a katedrára állt, onnantól kezdve érezte, 
mennyire fontos a bejövő kilencedikes évfolyamos diákoknak, 
hogy lássák, milyen értékei vannak Szolnoknak. „A gyerekek 
az iskolába tartva általában elkerülik a belvárost – sokan a busz-
pályaudvartól vagy a vasútállomásról sétálnak –, a Tisza-partot, 
a Zagyva-partot, tehát Szolnok régi, hagyományos látványossága-
it és értékes történelmi részeit.”

Van egy szabad órakeret, amit mind a szakképző iskolában, mind 
a technikumi osztályokban helytörténettel, helyismerettel töltött 
fel. A szolnoki tanár azt mondja a diákjainak, hogy a történe-
lem nem száraz és unalmas, de sajnos könnyen azzá lehet tenni. 
A történelmet el lehet olvasni könyvekből, de élővé is lehet tenni. 
Például Széchenyi István szobrában ne a szobrot lássuk, hanem 
az embert magát. „Szoktam olyan feladatot adni, amikor a diá-
koknak kell megidézniük az élő történelmet, hiszen az emberek 
élete – mint általában – akkor is tele volt gondokkal és történések-
kel.” Fontosnak tartja az érdekességet a történelemben, de fontos 
az is, hogy ne csak vetített képeken át ismertessük meg az órákon 
az eseményeket. Az idegenvezetőként is dolgozó tanár hozzátette, 
hogy igazán szereti a korabeli újságokat – pl. a Külső-Szolnok vagy 
a Tiszavidék című újságot – olvasgatni, ugyanis megannyi emberi 
történettel ismerkedhet meg a mai olvasó, ami a kor valódi színes-
ségét jelképezi.

Kis Krisztián Bálint is – többekkel együtt – lírainak tartja Szolno-
kot és környékét, és bár e vidéki nyugodtság rá hatással van, még-
sem tudja azt mondani, hogy a diákok is érzékelni tudják az Alföl-
dön elterülő város sokszínűségét és csábítását. „Két folyónk van, 
a Tisza és a Zagyva Szolnoknál találkozik. Valóban szép, valóban 
költői, lírai részei is vannak a városnak, de ha mi nem nyitjuk fel 
a gyerekek szemét, hogy ezek léteznek, akkor maguktól nem fe-
dezik fel, mert nem biztos, hogy elsőre mindenkiben megvan erre 
az igény.” Hozzánk, az iskolába a környező kisebb településekről 

Helytörténeti kitekintő
Ami szívből jön, arra vevők az útitársak is
A tematikus séták sokat segítenek abban, hogy bizonyos helyeket, településeket 
megismerhessünk, hogy a történeteket hitelesen adjuk át a hallgatóság számára. 
Ebben nagy segítséget jelenthetnek – a száraznak tűnő helytörténeti feldolgozások 
mellett – a korábbi századokból származó újságcikkek és élclapok. Helytörténeti 
rovatunkban a szolnoki Kis Krisztián Bálinttal, a Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki 
Technikum és Szakképző Iskola tanárával, Szolnok – és más magyarországi városok – 
idegenvezetőjével beszélgettünk a helyismeret fontosságáról és meghatározó tényezőiről, 
a körülöttünk élő-viruló történelemről.
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érkeznek, ahol már hozzászoktak a saját kis lakóhelyük ritmusá-
hoz, és délután, úton haza inkább arra a miliőre vágynak.

A történelemtanár elmondta, hogy 2020. november 11. és 2021. 
május 10. között iskolájuk a koronavírus-járvány miatt online 
munkarendre tért át, nekik is – mint iskoláink és pedagógusaink, 
illetve a szakképzésben oktatók többségének – szükséges volt 
felkészülni az IT-eszközökkel történő tanításra. A Szolnoki SZC 
Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola pályázat 
útján több IT-eszközhöz juthatott hozzá, amelyeket a szerény 
körülmények között élő diákok számára átadhattak, hogy ne 
maradjanak le. Szerinte sajnálatos – de nyilván érthető –, hogy 
a gyerekek egy része igyekszik leplezni családja szerény szoci-
ális körülményeit, így voltak olyan diákok, akik az IT-eszközök 
igényeinek felmérésekor inkább nem is jelentkeztek, hogy tovább 
rejtegethessék nyílt titkukat. A szociális munkásnak viszont nagy 
szerep jutott a pandémia idején, ugyanis ő volt az, aki személyesen 
is elvitte a várostól akár 40-50 kilométernyire a gyerekek – és 
a család – számára a tanulnivalót. A helytörténeti oktatást pedig 
akképp sikerült megoldania, hogy bizonyos résztémakörökbe rövi-
den becsatolta a lokális identitáshoz köthető módszertani eleme-
ket. Példaként elmondta, hogy a vallásról szóló témakörnél sorra 
vették a szolnoki templomokat is. „Amikor az államigazgatásról 
vagy az önkormányzatokról beszéltünk, akkor elkezdtük össze-
írni, hogy hol található a városháza és a megyeháza, vagy esetleg 
olyan hivatalok, ahová majd, ha vállalkozást indítanak a szakma 
megtanulása után, menniük kell, például az adóhivatalba. Megbe-
széltük természetesen mindnek a szerepét is.”

A helyismeret nagyobb biztonságot ad számunkra; ha ismerjük 
a saját otthonunkat, városunkat, településünket, akkor köny-
nyebben tudunk tájékozódni a világban. Felvetődik a kérdés, hogy 
a nagyvilágban, ismeretlen helyeken is jobban tudunk-e tájéko-
zódni ezáltal. Kis Krisztián Bálint előszeretettel tevékenykedik 
az ország más pontján is idegenvezetőként, sőt akár Székely-
földre is visz csoportokat. Tapasztalata szerint akár turistákat, 
akár diákokat visz a székesfővárosba vagy Szolnokon bármerre, 
meglepődve szokták megállapítani a vele tartók, hogy „ez a tanár 
ismeri a terepet”, hiszen határozottan meg tudja mondani, merre 
kell menniük – mesélte mosolyogva. A helyismeret értéke a loká-
lis identitás megőrzésével tartható fent, de kiemelte, hogy sajnos 
egyre gyakrabban tapasztalja azt a globalizált világban, hogy 
az emberek „mindenfelé” mennek, aminek az lesz az eredménye, 
hogy nem alakul ki bennük az otthontudat.

Ragaszkodnunk kell a szülőhelyünkhöz, hiszen az mindenki 
számára a kiindulópont. Arra a kérdésre, hogy ha valakinek nem 
a szülőfaluja marad a lokális identitás bölcsője, hanem más tele-
pülés iránt kezd ilyen érzéseket táplálni, úgy valóban megváltoz-
hat-e a lokális identitásról addig megalkotott képe, Kis Krisztián 
Bálint azt a választ adta, hogy ő is máshonnan származik, bár 
a megyéből jön, mégis másik település volt számára meghatáro-
zott otthona bizonyos ideig. Tehát a lokális identitásról megalko-
tott kép az ember életének lassú múlásával természetesen meg-
változhat, ám meg lehet szokni egy másik miliőt úgy is, hogy „az 
ember nem tagadja meg szülőhelyének értékeit.”

A szolnoki belvárosi Tisza-híd

A szolnoki Tisza Szálló és Gyógyfürdő árkádjai, melyek 
alatt Móricz Zsigmond író az 1940-es évek elején 
előszeretettel ücsörgött

A Verseghy park látképe, előtérben a névadó 
mellszobrával, háttérben neves szolnoki épületekkel


