TANÁRI KÉZIKÖNYV

FI-504010901/1 – TÖRTÉNELEM 9.
FI-504011001/1 – TÖRTÉNELEM 10.

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM – OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET

A kézikönyv a Széchenyi 2020 Fejlesztési program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programjának EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00004 számú, A köznevelés tartalmi
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés
című projektje keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Szerző
Borhegyi Péter, Jakab Péter
Szerkesztő
Pálinkás Mihály
Olvasószerkesztő
Gönye László
Sorozatterv, tipográfia
Takács Brigitta Rita
Tördelés
Takács Brigitta Rita

© 1. kiadás, 2018
© Eszterházy Károly Egyetem ‒ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2018
Raktári szám: FI-504010901/1/K
Eszterházy Károly Egyetem ‒ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1074 Budapest, Rákóczi út 70–72.
www.ofi.hu
Felelős kiadó
dr. Liptai Kálmán rektor

1

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető .......................................................................................................................... 3
I. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési céljainak megvalósulása ..................................... 4
I.1. A műveltségterület kiemelt fejlesztési céljai .................................................................... 4
I.2. Az újgenerációs tankönyvek legfontosabb alapelvei ....................................................... 6
I.3. A fejlesztési célok és a koncepció megvalósulása a tankönyvek készítése során ............ 7
I.4. A tananyag feldolgozását segítő formai és tartalmi elemek a tankönyvekben .............. 9
I.5. A tanulói aktivitás elősegítése kérdések és feladatok segítségével ................................ 9
I.6. Kompetenciafejlesztés és az érdeklődés felkeltése........................................................ 11
II. A tankönyvek felépítése, a témakörök bemutatása ..................................................... 12
II.1. Az újgenerációs történelemtankönyvek felépítése és a kerettanterv .......................... 12
II.2. A leckék felépítése ........................................................................................................ 14
II.3. A kilencedik évfolyamos tankönyv nagy témakörei ..................................................... 18
II.4. A tizedik évfolyamos tankönyv nagy témakörei ........................................................... 43
III. A tankönyvek eredményes használatának feltételei és lehetőségei............................. 78
IV. A tankönyv használatát segítő taneszközök ................................................................ 81
IV.1. A munkafüzetek ........................................................................................................... 81
IV.2. A történelmi atlasz ...................................................................................................... 83
IV.3. A Nemzeti Köznevelési Portál ...................................................................................... 83

2

BEVEZETŐ
Az újgenerációs tankönyvek szerzői, szerkesztői vallják: napjainkban nem irányíthatja a
pedagógusi attitűdöt az a szempont, hogy az egyetemeken, tudományos vitákban folyó
diskurzusok „lekicsinyített” változata alkossa a tananyagot. Természetesen az ismeretanyag,
az ún. lexikai tudás megszerzésének módja is fontos része tantárgyunk pedagógiájának, de a
lexikai adatok megtanulása forráselemzés, forrásértékelés nélkül aligha nevezhető
történelemtanulásnak. A jelenleg érvényes kerettantervben a tananyag újszerű elrendezése a
történelem és állampolgári ismeretek tanára számára mennyiségi tekintetben veszteségeket
jelent, elsősorban az ókor és a középkor területén. Ugyanakkor a kerettanterv nagy hangsúlyt
fektet a középiskolát végző diákok forráselemzési készségeinek fejlesztésére, hidat teremtve
az egyes ismerethalmazok között. Így jöhet létre modern értelemben tantárgyi koncentráció,
amelynek szerves része a történelemóra. Előtérbe kell helyezni az információ megszerzésének
és felhasználásának módját. Ez – a frontális ismeretátadás létjogosultságát nem
megkérdőjelezve – közös tanórai munkát feltételez, amely nem redukálható a pedagógus és a
diák interakciójára. Teret kell adni a tanulók kutatómunkájának, illetve kooperativitásának,
digitális eszközhasználatának is, a tanári szerepváltással összefüggően.1
Az aprólékos és a részletekben elmerülő történelemtanításnak nincs létjogosultsága a
21. században. Az információs társadalom korában megváltozott a tudásról alkotott felfogás,
és jogosan előtérbe került az élethosszig tartó tanulás jelentősége. Ezáltal a tanításnak
nemcsak az ismeretközlésről (tények, fogalmak, összefüggések) kell szólnia, hanem a tanulók
készségeinek és képességeinek kialakításáról és fejlesztéséről. Meggyőződésünk, hogy a
történelemtanítás magában hordozza a 21. századi készségek (például komplex információk
feldolgozása; szisztematikus és kritikus gondolkodás kialakítása; tények mérlegelésén alapuló
döntéshozatal; értelmes kérdések feltevése; valós problémák megoldásának képessége stb.)
fejlesztését is.
A kerettantervek, tankönyvek „útvesztőjében” jó szolgálatot tehet egy olyan,
kézikönyv jellegű kiadvány, amely iránytű lehet a pedagógus kezében. Mit érdemes a régebbi
tanári gyakorlatból átmenteni? Mely tananyagokat kell rövidebben, tömörebben tárgyalni?
Milyen digitális segédlet kapcsolódik az egyes leckékhez?
Jelen munkát a napi pedagógiai gyakorlat szempontjai köré csoportosítottuk, abban
bízva, hogy a Kollégák a kezdeti nehézségeket követően megtalálják az átstrukturált
kerettanterv előnyeit, s rájönnek, hogy megfelelő tervezéssel, új szemlélettel a mennyiségi
veszteségek minőségi nyereséggel járhatnak.

1

Knausz Imre: A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015. 17.
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA
I.1. A műveltségterület kiemelt fejlesztési céljai
A Nat-ban kiemelt kulcskompetenciák (például anyanyelvi kommunikáció, szociális és
állampolgári kompetencia, hatékony és önálló tanulás stb.) mellett az Ember és társadalom
műveltségi terület négy kiemelt fejlesztési feladatot jelölt meg: ismeretszerzés, kritikai
gondolkodás, kommunikáció, tájékozódás térben és időben. Ezeket a fejlesztési feladatokat az
alábbi elvek és szempontok mentén törekedtünk beépíteni a koncepcióba, illetve a
tankönyvekbe.
a) Ismeretszerzés, tanulás
A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés képességének kialakítására.
A különböző korokból származó írásos források (törvények, rendeletek, krónikarészletek,
emlékiratok stb.) elősegítik az adott időszak megismerését, emellett a problémákat
sokoldalúan bemutató egyéb források (ábrák, statisztikai táblázatok, grafikonok stb.) szintén
az önálló ismeretek megszerzését mozdítják elő. Törekedni kell arra, hogy a diák ezzel
párhuzamosan is végezzen „kutatómunkát”, hiszen információk gyűjtésére lehetősége van a
múzeumokban, a könyvtárakban, illetve az elektronikus adatbázisokban. Főleg modern
korunk megismerésére használhatja a tömegkommunikációs eszközöket, archív hang- és
képanyagokat. A történelmi múlt források alapján való rekonstruálása és a gyűjtött
információk önálló rendszerezése, értelmezése, illetve jegyzetek készítése nemcsak az
ismeretszerzést, hanem a „magolásmentes” tanulást is előmozdítja.
b) Kritikai gondolkodás
A történelem megértéséhez fontos e fejlesztési feladat kiemelése, hiszen a különböző
korokból származó forrásokat kritikával kell kezelni. A forráscsoportokat a tanult ismeretek
alapján kell értékelni és elemezni. Fontos a lényeg kiemelése, a szöveg tömörítése és
átfogalmazása adott szempontok szerint. Észre kell venni az adott szerző esetleges
manipulatív szándékát, fel kell ismerni a szerző tájékozottságának vagy tájékozatlanságának a
mértékét, elfogultságát, és ennek okait. Törvények, rendeletek esetén pedig utalni lehet az
adott kor társadalmi-gazdasági problémáira. A történelmi hitelesség kérdéskörénél
felhasználhatók az adott korszakhoz kapcsolódó szépirodalmi szövegek, játékfilmek vagy
dokumentumfilmek stb. vizsgálata.
A kritikai gondolkodás másik pillére a történelem ok-okozati viszonyainak feltárása.
Ebben a tekintetben ki kell térni az adott időszak mozgatórugóira társadalmi, gazdasági, vallási
stb. szempontok alapján. Fontos az egyén, a történelmi szereplők, a társadalmi csoportok
viselkedésének elemzése, az ezzel kapcsolatos feltevések megfogalmazása (mi lett volna, ha…)
és különböző szempontok alapján való végiggondolása. Így egyes társadalmi-történelmi
jelenségek hátteréről, közvetlen és mélyebb okairól sokoldalú vélemény alakítható ki. Segíthet
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érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen, ugyanakkor jelentősége van az érvek kritikai
értékelésének is. Motiváló lehet a történelmi jelenetek elbeszélése vagy eljátszása.
Lényeges az önálló vélemény kialakítása a társadalmi jelenségekről, illetve történelmi
eseményekről és személyekről. A saját vélemény megalapozott érvrendszerre támaszkodjon,
saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján! A fő cél a különféle történelmi jelenségek
összehasonlítása strukturális és funkcionális szempontok alapján, illetve a megismert
jelenségek rendezése okok és okozatok, hasonlóságok és különbségek, szándékok és
következmények szerint.
c) Kommunikáció
Lényeges az előzőekben felvázolt forráscsoportok elemzéséből levont következtetések, illetve
összefüggések szóbeli kifejtése. Fontos a kulturált vitatkozás elsajátítása; a saját vélemény
kialakítása, illetve mások véleményének türelmes meghallgatása, érvelésének
figyelembevétele. A tárgyilagos érvelés technikájának kifejlesztésével és a személyeskedés
háttérbe szorításával lehet a véleménykülönbségeket tisztázni, így a saját álláspontot
gazdagítani, továbbfejleszteni.
A kommunikáció további pillérei a kiselőadás összeállítása szépirodalmi, tudományos
vagy ismeretterjesztő művekből, történelmi forrásokból származó szövegek felhasználásával.
Természetesen a tananyaghoz kapcsolódó életmód-történeti, művelődéstörténeti stb.
beszámolókat is szükséges készíteni. A gondolatok, vélemények rögzítésére fontos az esszék
írása; adott történelmi, társadalmi témákról, amelyekben az ok-okozati láncolatra, a
következtetésekre kell tenni a fő hangsúlyt. Egy történelmi probléma, eseménysorozat
áttekintését pedig jól szolgálhatja bármilyen folyamatábra, diagram, grafikon önálló
elkészítése. Ugyanakkor továbbra is szerepet kaphat a gyűjtött képekből tabló készítése vagy
az események, jelenségek dramatikus megjelenítése.
d) Tájékozódás térben és időben
A történettudomány „tartópillére” a kronológia. A megfelelő lexikális tudás kialakítása szilárd
alapokat biztosíthat a tananyagok áttekintésében. A fejlesztési feladat elsősorban arra
koncentrál, hogy a diákok a kiemelt eseményeket, jelenségeket megfelelő korszakokhoz
illesszék, illetve a kerettantervi lexikai elemeket pontosan tudják. Ugyanakkor törekedni kell
arra, hogy kialakuljon az egyetemes történelem és a magyar történelem eseményeinek
párhuzamos látásmódja, miáltal elemezni lehet az eltérő időbeli fejlődéseket és
kölcsönhatásokat. Fel kell ismerni az egyes történelmi jelenségek (gazdaság, kultúra, politika
stb.) egymásra gyakorolt hatását is.
Emellett az adott problémát el kell helyezni térben is. Szükséges a különböző időszakok
történelmi térképeinek összehasonlítása, a történelmi tér változásainak ismerete és a
változások hátterének feltárása. Lényeges az etnikai, népsűrűségi, vallási, gazdasági stb.
adatokat közlő térképek elemzése. Módszertanilag kiemelhető az egyszerű térképvázlatok
rajzolása szöveges információforrás alapján.
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I.2. Az újgenerációs tankönyvek legfontosabb alapelvei
A tankönyvcsalád összeállításánál – illeszkedve a többi kísérleti/újgenerációs tankönyv
alapkoncepciójához – az alábbi szempontokat vettük figyelembe.
a) Korszerű műveltségkép közvetítése
A tankönyvek napjainkban hármas feladatot vállalnak fel; az ismeretek közlése mellett
fejleszteniük kell az intellektuális kompetenciákat, miközben továbbra is jogos elvárás, hogy a
társadalom hagyományait, értékeit és normáit közvetítsék.2 Az újgenerációs
történelemtankönyvek összeállításánál nagy hangsúlyt kapott a történelem értelmezése és a
történelmi gondolkodás fejlesztése is. Ennek során fontos szempont volt, hogy a különböző
forráselemek (szövegek, képek, ábrák, táblázatok, grafikonok) a gondolkodás magasabb
műveleteit is formálják (elemzés, összehasonlítás, értékelés). Célnak tekintettük, hogy az
általános műveltség megszerzése mellett a tankönyveink használatával a tanárok eszközt
kapjanak a kezükbe a diákok önálló gondolkodásának, vitakészségének és problémamegoldó
készségének fejlesztésében.
b) Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás
– A tanulók előzetes tudásának előhívása, a korábban tanultak begyakoroltatása.
– A tankönyvi szöveg érthetősége (kerülje a szaktudományos előadásmódot, a tananyagot
látványos illusztrációk, gondolkodásra ösztönző feladatok egészítsék ki).
– A tematika elrendezése alapvetően a kerettantervet kövesse!
– Lényeget megragadó tananyagtervezés, azaz a tudományterület legadaptívabb elméleteinek
és fogalmainak elsajátítására kell koncentrálni, amelynek segítségével a jelenségek végtelen
sokaságát a tanulók rendszerként tudják értelmezni. („Kevés dolgot tanítsunk meg, de
alaposan.”)
– Tanulóközpontú oktatás (jól érthető szerkezetbe rendezze az új tartalmakat, lehetőséget
adjon a reflektálásra, illetve alkalmat adjon a tanultak kiterjesztésére).
c) A tankönyv alkalmazkodjon a tudás új típusú megközelítéséhez!
– A forrásokhoz kapcsolódó kérdések és a tananyag elrendezése alapvetően alkalmazkodjon
a gondolkodás szintjeinek felépítéséhez (Bloom-taxonómia: ismeret – megértés – alkalmazás
– elemzés – egybefoglalás – értékelés).
– A tankönyv adjon segítséget az ismeretanyag megértéséhez, avagy az ismeretszerzés
módszereinek megtanításához (például forráselemzés lépéseinek, módszereinek
bemutatása); illetve ábraelemzési képességfejlesztés (áttekinthetőség, következetes jelölés):
információkeresés – elemzés és értékelés – az információk rendszerezése.

2

Fischerné Dárdai Ágnes: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei
http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/hallgatoknak/pedagogia/a_tankonyvek_minosegi_par
ameterei.rtf.
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d) Közérthetőség, az érdeklődés felkeltése, motiváció – a diákok által is megkedvelhető
tankönyv kialakítása
– Emberorientált történelemtanítás; az életmód- és a mentalitástörténet fontossága az adott
korszakok bemutatásánál.
– Történelmi személyek magánéletéről, események háttérmozgatóiról rövid érdekességek,
anekdoták megjelenítése a leckékben.
– Egyes történelmi jelenségek többoldalú bemutatása, a differenciált történelmi gondolkodás
kialakítása.
– Történelmi gondolkodás fejlesztése a kerettantervben is meghatározott történelmi
kulcsfogalmak segítségével.
– Az értelmező jellegű történeti tudás kialakítása.

I.3. A fejlesztési célok és a koncepció megvalósulása a tankönyvek készítése során
I.3.1. A történelemtanítás feladatainak szem előtt tartása
a) Korszerű, tudományosan megalapozott tudást és módszereket igyekeztünk átadni (például
a kompetenciafejlesztés fontossága, az alapvető közműveltség kialakítása, a történelmi
gondolkodás fokozatos fejlesztésének elve, emellett nem egyetlen iskola, szerző vagy felfogás
jelenik meg a tankönyveinkben).
b) Előzetes tanulmány figyelembevétele (a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
oktatói által írt Javaslatok a középiskolai történelemtankönyvek tartalmi korszerűsítésére című
tanulmány).
c) A könyvek a társadalmi beilleszkedés eszközeként tanítják a történelmet (például magyareurópai identitás megerősítése, demokráciára nevelés).
d) Tanulóközpontú megközelítés (például egyik fontos törekvés volt, hogy a tankönyvek a
diákok életkori sajátosságaihoz illeszkedjenek, eltérő nézőpontok tanítása).
e) A tankönyvek kultúraközvetítést is vállalnak (kultúrtörténet, életmódtörténet, utalások az
adott kor művészetére, alkotóira).
f) A 8 évfolyamon végigvitt, az átdolgozások során visszacsatolással fejlesztett sorozat.
g) Más tárgyakkal koherenciában, hasonló tankönyvi struktúrában fejlesztett könyvekről van
szó.
I.3.2. Konszenzusra törekvés
a) Már a team rendszerű tankönyvírás is egyfajta konszenzust kívánt, emellett a tantárgyi
bizottságok történészei és a Főigazgatói Tanácsadó Testület észrevételei is a közös álláspont
kialakítását segítették elő.
b) Aktív kapcsolat a történettudomány műhelyeivel (MTA Történettudományi Intézet
munkatársai), illetve a tantárgyi bizottságban ülő történészekkel, módszertani
szakemberekkel.
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c) A tankönyveket emellett természetesen szakmai és módszertani szempontból lektorok is
áttekintették (Dr. Németh György, dr. Závodszky Géza, Pelyach István, dr. Pálffy Géza).
d) Az összes kiadványnál többször is egyeztettünk a Zsidó Közösségi Kerekasztallal (ZSKK),
amely szervezet lektorai már a kéziratot is véleményezték, illetve javaslataiknak döntő része
beépült a tankönyvekbe.
e) A visszajelzések rendszerszerű figyelembevétele (a tanári vélemények beépítése az
átdolgozásoknál).
f) A digitális tananyag fejlesztése nagyjából a tankönyvek elkészítésével párhuzamosan
történt.
I.3.3. Adaptivitás
a) A digitális nemzedékeknek új képi eszközök, filmek bevonása, a tanulhatóság érdekében
más tankönyvi struktúra szükséges.
b) Kompetenciafejlesztő tantárgyi megközelítések.
c) Korszerű pedagógiai eszköztár (érvelés tanítása, viták generálása, kérdezés módja,
bemutatása, sokszínűsége).
I.3.4. A tankönyv kipróbálása a gyakorlatban
A tankönyvek alkotói törekedtek rá, hogy személyesen is találkozzanak a kipróbáló tanárokkal.
Először a tanév elején (2014. szeptember végén), majd a tanév vége felé (2015. április) került
sor olyan konferenciára, ahol kötetlen beszélgetés keretében további hasznos javaslatok
fogalmazódtak meg.
Az ún. kísérleti tankönyveket 2014. szeptember és 2015. június között véleményezték
az aktívan tanító kollégák, akik az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által összeállított
szempontrendszer alapján „kipróbálóként” használták az adott tanévben a kiadványokat.
A projekt egyik törekvése volt, hogy a tankönyvekbe a tanári javaslatok, észrevételek
és vélemények is belekerüljenek. Ennek megfelelően a kipróbáló tanárok az ország különböző
településein és különböző iskolatípusokban használták úgy a tankönyvet, hogy internetes
munkanaplóban szinte azonnal reflektálhattak az adott lecke megtaníthatóságával
kapcsolatban. A leckék folyamatos szakmai-pedagógiai észrevételezése mellett az alábbi
szempontok alapján is értékelniük kellett a könyvet:
– életszerűség, személyesség;
– olvashatóság, érthetőség;
– szerkezet és tartalom;
– szemléletesség;
– gondolkodtatás;
– tanulásirányítás;
– önellenőrzés;
– társadalmi felelősségvállalás.
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A tanári észrevételek egy jelentős része éppen a kerettantervben megváltozott
korszakhatárokra reflektált, mivel azok a tanítási gyakorlatban 2014 őszétől léptek életbe.
Ennek köszönhetően állandóan visszatérő probléma volt a kerettanterv
megvalósíthatóságának kérdése. A tanári kézikönyv alapvetően erre a kérdésre próbál
megoldást kínálni.

I.4. A tananyag feldolgozását segítő formai és tartalmi elemek a tankönyvekben
A tankönyvi leckék főszövegei hasábokba, bekezdésekbe tördelve, áttekinthető formában
jelennek meg. A legfontosabb lexikai adatokat félkövér betűvel szedtük, míg a kiegészítő
anyagrészek kisebb betűvel jelennek meg. Az egyes források elemzéséhez színes hátterű
kérdések, feladatok jelenthetnek vezérfonalat. Elegendő idő (többletidő) esetén ezek
megválaszolása egy-egy házi feladat vagy órai számonkérés vázát is jelentheti. A legfontosabb
szövegeket bekereteztük, de a szövegbe illesztettük: hangsúlyozni kell, hogy a források nem a
tankönyvi lecke „függelékei”, hanem annak szerves részei, amelyek részére vagy egészére a
tanórának reflektálnia kell. A Kitekintő a szaktárgyi versenyre, emelt szintű érettségire készülő,
esetleg tagozatos vagy fakultációra járó diákoknak tartalmaz hasznos kiegészítéseket. Ezek
feldolgozása azonban a pedagógus körültekintő óraszervezését igényli: amennyiben például a
2. leckében A raktári újraelosztás című kiegészítést bevonjuk a tanórába, óhatatlanul
kevesebb idő marad a mezopotámiai civilizáció egyéb vívmányainak elemzésére. Javasoljuk,
hogy ezek többségéhez a diákokkal fogalmaztassunk meg kérdéseket, elemzési szempontokat,
készíttessünk hozzájuk magyarázó ábrákat, ppt-t, akár egyszerűbb interaktív táblán is
bemutatható játékot, de minden esetben ne növeljük velük a „megtanulandó” órai
tananyagot!
Hasonló megfontolásokból, de a 21. századi elvárásokhoz igazodva készült szinte
minden leckéhez Ráadás. Ezek az Okosportálhoz tartozó digitális anyagrészek, amelyek
mobiltelefon, táblagép stb. segítségével nyílnak meg. A középkori művelődés című leckénél
például az érdeklődők Abélard és Héloïse tragikus szerelmének történetét tanulmányozhatják.
A lényeg itt is a tanulói motiváció felkeltése lenne, s nem a számon kérhetőség! („De érdekes!”
„Van kedved utánanézni?” „Bemutatod pár percben a többieknek, miért ajánlod ezt a
történetet?” „Tervezzetek hozzá modern stílusú filmplakátot!”)

I.5. A tanulói aktivitás elősegítése kérdések és feladatok segítségével
I.5.1. A tankönyvi leckék elején található kérdések
A leckék elején található kérdések kapcsolatot teremtenek az új téma és a diákok előzetes
ismeretei között, emellett igyekeznek felkelteni a diákok érdeklődését. Egy-egy kérdés az
általunk fontosnak tartott órai feleltetés alatt az osztály számára feladatként is kiosztható
pármunkában, majd a feleltetés után a kérdésekre adott válaszokkal indíthatjuk az új tananyag
tárgyalását. Például A Jagelló-kor című lecke (Történelem 10., a 11. lecke elején, 50. oldal):
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• Milyen kép él a magyar közgondolkodásban Hunyadi Mátyásról? • Idézzük fel uralkodásának
legfontosabb vonásait! • Miért tekinthetjük fénykornak az időszakot? • Hogyan tudta a
magyar állam elhárítani az Oszmán Birodalom támadásait a 15. században?
I.5.2. Kérdések a témaköröket lezáró összefoglalásokban
A leckék végén található kérdések sosem egy-egy részletre, hanem a lecke legfontosabb
összefüggéseire kérdeznek rá. Azt gondoljuk, hogy a diákok számára a tananyag megértése
szempontjából fontos blokk ez, a kérdések hosszabb távon a történelmi gondolkodás
fejlesztését is szolgálják. Ösztönözzük diákjainkat, hogy egy-egy lecke megtanulásánál, illetve
a témazáróra készülve arra törekedjenek, hogy mindig legyen 3-4 mondatos válaszuk az itteni
kérdésekre! Például A Jagelló-kor című lecke végén (Történelem 10., 11. lecke, 54. oldal): • Mi
lett Mátyás politikai és gazdasági „örökségének” a sorsa? • Miért következett be a királyi
hatalom térvesztése? • Mely belső tényezők gyorsították fel a folyamatokat?
A leckékben rendszeresen szerepelnek ismétlő feladatok, visszautalások, amelyek az
új ismeretek megértését, a tananyag elmélyítését szolgálják. Például a tizedikes tankönyv 10.
leckéjében: • Gondoljuk végig, milyen életkörülmények között éltek az emberek a
középkorban! Mi határozta meg a mindennapi körülményeket? •Milyen betegségek,
járványok tizedelték a népességet? • Mi befolyásolta döntően az embereknek a világról
alkotott gondolkodását?
Emellett utalunk a diákok korábbi tanulmányaira, az általános iskolában megismert
eseményekre. Például a tizedikes tankönyv 13. leckéjében, a 60. oldalon: • Idézzük fel a
Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében olvasottakat! • Mely jelenetekre, eseményekre
emlékszünk a regényből? • Beszéljük meg az ostrom mozzanatait! Hogyan zajlott a korabeli
várostrom?
A tanulói aktivitást segíti elő, hogy a térképekhez, képekhez, ábrákhoz mindig
valamilyen kérdés vagy feladat tartozik. Például a tizedikes tankönyv 1. leckéjében, a 7.
oldalon: • Nézzünk utána az interneten, honnan próbált korábban Kolumbusz elindulni! •
Hány fős legénységgel rendelkeztek a karavellák és a karakkok? Keressük meg az adatokat! •
Állapítsuk meg, melyik hajótípus látható a kép előterében!
A tankönyvekben számos, az önálló ismeretek bővítését is szolgáló feladat szerepel.
Például a tizedikes tankönyv 13. leckéjében, a 61. oldalon: • Készítsünk tablót az internet
segítségével a várháborúk korából! • Gyűjtsünk metszeteket, és nézzünk utána, mit sugallnak
az ábrázolások a nézőnek!
A különböző feladattípusok között több összehasonlító feladat is található, amelyek
megállapításra, következtetés levonására szólítanak fel. Például a tizedikes tankönyv 17.
leckéjében, a 77. oldalon: • Állapítsuk meg, átlagosan hány százalékos volt a növekedés az
egyes nyugati országokban a 16. században! • Idézzük fel, miért torpant meg a növekedés a
17. században! • Hány százalékkal nőtt a népesség Magyarországon a 16. században? •
Mekkora lehetett a vérveszteség, ha az európai növekedés arányát vesszük figyelembe?
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A feladatok alkalmasak az ismeretek elmélyítésére, a megszerzett tudás alkalmazására,
az ismeretek szintetizálására.

I.6. Kompetenciafejlesztés és az érdeklődés felkeltése
A kompetenciafejlesztést a tankönyvek forrásbázisai és az egyes tananyagokhoz kapcsolódó
kérdések segítik elő, amelyek alkalmasak az egyéni tanulásra és a tanórai közös
megbeszélésekre, megvitatásokra. Például a tizedikes tankönyv 16. leckéjében, a 74. oldalon:
• Hogyan szabályozta a linzi béke a felekezeti viszonyokat? • Melyik országrészre vonatkoztak
a fenti rendelkezések? • Vitassuk meg, hogyan érvényesültek a Bocskai István
végrendeletében megfogalmazott elvek!
A tankönyvi leckék egy-egy tananyag esetén lehetőséget adnak egyes témák
megvitatására, az eltérő vélemények kulturált ütköztetésére. Például a tizedikes tankönyv 19.
leckéjében, a 84. oldalon: • Milyen törekvéseket lehet kiolvasni a kiáltványból? • Hogyan
tekintett Thököly a törökre? • Milyen ellentmondás feszült a megfogalmazás és a kuruc
diplomácia tettei között? • Mivel vádolta Thököly a Habsburgokat? • Érveljünk a
kurucmozgalom mellett és ellen!
A tankönyvi törzsanyagot minden lecke végén valamilyen történelmi érdekességet
bemutató Kitekintő rész zárja (például: A „rossz hírű” Báthoryak; Morbus hungaricus; Zrínyi
Miklós halála). Az érdeklődő diákok tudását további olvasmányok, kiegészítő anyagok
segítségével mélyíti el a tankönyv. A kiadványban jelentős arányban megtalálhatók az ismeretés az élménykínáló szövegek. Például a tizedikes tankönyvben: Élet a hajókon; Vallási
türelmetlenség; VIII. Henrik feleségei és gyermekei; Hétköznapok a 17. századi Angliában; Élet
a Napkirály udvarában; Boszorkányüldözések a kora újkorban stb.
Minden tankönyvi fejezet végén egy-egy összefoglaló oldal található, amely elsősorban
a tananyag strukturált újragondolását segíti elő, illetve egy táblázat tartalmazza a kötelező
kerettantervi lexikai ismereteket is. Ez az egység a tantárgyközi kapcsolatokban elsősorban a
képzőművészettel, a földrajzzal, irodalommal, néprajzzal és vallástörténettel áll szoros
kapcsolatban. Például a tizedikes tankönyv 13. leckéjében, a 62. oldalon: • Idézzük fel az
irodalomórán tanultakat Balassival kapcsolatban! • Mi jellemezte a költészetét, milyen lírai
művei születtek? • Nézzünk utána az életrajzának, s a kor eseményeinek tükrében értelmezzük
egyes cselekedeteit! • Ki volt Losonczy Anna és Dobó Krisztina?
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA
II.1. Az újgenerációs történelemtankönyvek felépítése és a kerettanterv
A 2012-es kerettanterv jelentősen átalakította az egyes évfolyamokon tanítandó tananyagok
korszakhatárait. A középiskolában a 9. évfolyamon eddig Szent Istvánig tartott a tananyag,
jelenleg Hunyadi Mátyás haláláig tolódott ki a korszakhatár. A 10. évfolyam kerettantervi
beosztása a világosi fegyverletételnél zárul, az eddigi 1711-es korszakhatár helyett.
A szaktanárokban először az a kérdés merülhetett fel, hogy miként lehet mindezt
teljesíteni heti 2-2 tanóra mellett. Főleg, hogy az egyes korszakok bemutatása során szeretünk
több érdekességet is bemutatni, illetve adott leckéket sokoldalúan megközelíteni. Mennyire
jut majd idő életmód- és mentalitástörténeti anyagrészek bemutatására, avagy egyes
uralkodói portrék sokrétű elemzésére? Sokakban megfogalmazódhatott, hogy a heti 2×45
perc idő sokszor a tananyag értelmezésére, a kompetenciák fejlesztésére is kevés, nemhogy
az érdekességek bemutatására.
 Mit tanítsunk? Hogyan építsük be a folyamatosan bővülő tananyagot, miközben
egyre több anyagról nem beszélünk?
 Mennyi tananyagot adjunk le egy-egy tanórán, mi maradjon ki, illetve mit emeljünk
be?
 Hogyan közelítsünk meg egy témát? Melyik módszer a megfelelő?
 Mennyire tudjuk tartani a tanmenetet?
Az első legfontosabb szempont tehát a megváltozott kerettantervi határokhoz
illeszkedő tankönyvek kialakítása volt.
9. évfolyam
Témák

Tankönyvi
leckék

Kerettantervi
órakeret

Az őskor és az ókori Kelet
Az ókori Hellász

6
7

8
11

Az ókori Róma

9

12

A középkor

13

18

A magyarság története a
kezdetektől 1490-ig

13

16

12

10. évfolyam
Témák

Tankönyvi
leckék

Kerettantervi
órakeret

9

12

10

14

12

15

5

9

11

15

A világ és Európa a kora
újkorban
Magyarország a kora
újkorban
A felvilágosodás, a
forradalmak és a
polgárosodás kora
Az újjáépítés kora
Magyarországon
Reformkor, forradalom
és szabadságharc
Magyarországon

A 9. és 10. évfolyamos, újgenerációs tankönyvcsaládhoz egyaránt egy-egy tankönyv és
a hozzá kapcsolódó munkafüzet tartozik.
A 9. évfolyamos tankönyv öt nagyobb fejezetből áll. A fejezetek viszonylag hosszú
időszakot fognak át, hiszen az emberiség őstörténetétől egészen 1490-ig tartalmaznak
leckéket. A pedagógus feladata tehát nem könnyű. Ez részben abból is fakad, hogy a diákok
többségét a régebbi korok története nem feltétlenül motiválja olyan szinten az ismeretek
megszerzésében és feldolgozásában, mint a „hosszú 19. század” és a „rövid 20. század”
története, a jelenkorról nem is szólva. Mindenki tudja, hogy az ókor és a középkor története
nem sűríthető bele komplex módon 220 oldalba. A középiskolai történelemtanítás során
azonban differenciált pedagógusi tevékenységre van szükség: az érdeklődő diákok,
tanulócsoportok tudását lehet mélyíteni, ám az érettségi vizsga kimenete sem várja el egy
birodalom vagy jelenség minden részletre kiterjedő ismeretét. A tankönyvcsalád számos
lehetőséget biztosít a tanári szelekcióra: a rendelkezésre álló idő és az adott tanulócsoport
érdeklődésének függvényében bátran válogassunk! Ha a totalitás (valószínűleg tarthatatlan)
elvét valljuk, kevesebb idő marad a 19–21. század megismerésére, amely azonban a kimeneti
feltételrendszerben prioritást élvez a régebbi korokhoz képest.
A 10. évfolyamos tankönyv szintén öt nagyobb fejezetből áll, és szerkezeti felépítése a
Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettanterv tartalmi előírásai alapján készült. Követi az
előírt tematikus felépítést, időrendi szerkezetet, azaz az egyetemes és magyar történelem
1492–1849 közötti időszakát mutatja be. A magyar és az egyetemes történelem arányai
megfelelnek a NAT-ban és a kerettantervekben foglalt követelményeknek. Az első fejezet (A
világ és Európa a kora újkorban) és második fejezet (Magyarország a kora újkorban)
megtanítása után ragaszkodhatunk a történelemtanításunk több évtizedes gyakorlatához,
azaz a következő fejezeteket egymás után dolgozhatjuk fel, ugyanakkor bátran újíthatunk is.
Habár a tankönyv szerkezete a kerettanterv előírása miatt ezt nem követi, de véleményünk
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szerint a következő időszak egyetemes és magyar történelmét akár párhuzamosan is
feldolgozhatjuk (III. fejezet 21–26. lecke és IV. fejezet leckéi). Az 1711 és 1815 közötti korszak
együttes tárgyalásával sokkal jobban beágyazhatjuk Mária Terézia és II. József időszakát az
európai 18. századi történelembe. Hasonlóan úgy látjuk, hogy a kerettanterv „mesterséges”
korszakhatára miatt kettévágott „hosszú 19. század” tanítása is mehet ezt követően
párhuzamosan; azaz a III. fejezet megmaradt leckéi (27–31.) után rátérhetünk reformkorra (V.
fejezet, 37. leckétől).

II.2. A leckék felépítése
Az órai eleji számonkérést követően a lecke eleji ráhangoló, ismétlő kérdésekkel indíthatjuk
az új tananyag áttekintését.

Minden lecke három (néha négy) alfejezetből áll. A tankönyvi főszöveg tartalmazza a
törzsanyagot, a kiemelések segítenek a vázlatkészítésben. Az alfejezetcímek alatti kérdések az
adott szöveg feldolgozását segítik elő, a diákok lényeglátását javítják.
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Az adott törzsanyag feldolgozását a lecke forráscsoportjai is elősegítik. A források, a
térképek és ábrák elemzése akár csoportmunkában is történhet.

Az érdekességek megemlítését szolgálják a Kitekintő, illetve a Ráadás részek. Ezek
feldolgozása történhet akár tanórán is, de feladhatjuk őket házi feladatnak is. Az ezekben
szereplő anyagok nem a törzsanyag részei, ugyanakkor a blokkok funkciói nem öncélúak; az itt
található források, kiegészítő szövegek elősegítik az adott téma megértését.
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A leckék végén szereplő Összegzés funkciója szintén fontos, a történelmi gondolkodás
fejlesztését szolgálja. A kérdések sohasem egy-egy részletre, hanem a lecke legfontosabb
összefüggéseire vonatkoznak. Az Összegzés tudatos használatával, a gyakorló vagy
összefoglaló órákon való feldolgoztatásával kialakíthatjuk a történelmi kulcsfogalmak
értelmezését. A fejezetek leckéiben szereplő elemek (pl. ok és következmény, történelmi
nézőpont) megértése az adott korszak értő áttekintését segíti elő.
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II.3. A kilencedik évfolyamos tankönyv nagy témakörei
II.3.1. Az őskor és az ókori Kelet
Órakeret:
8 óra
Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló
életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam,
öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, egyistenhit, zsidó
vallás.
Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha,
Fogalmak, adatok Konfuciusz.
Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina,
Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem.
Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az
első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. század (Hammurapi uralkodása), Kr.
e. X. század (a zsidó állam fénykora).
Tematikai egység

Az őskor és az ókori Kelet

Elkezdeni egy mesét mindig a legnehezebb feladat, márpedig a görög hisztórein
etimológiája alapján ez a műfaj nem is állt távol az ókor történetírásától. Míg azonban az
általános iskolai történelemtanítás, elsősorban életkori sajátosságokat figyelembe véve, a
„történetek” megismerésére helyezi a hangsúlyt, középiskolában a forrásfeldolgozásra kell
több időt fordítani. Aki tehát valamennyi görög mítosz, netán a – kétségtelenül izgalmas –
hettita civilizáció, illetve a középkori Skandinávia monografikus történetét keresi
taneszközeinkben, óhatatlanul csalódni fog. Ez a megállapítás hatványozottan igaz az őskor és
az ókori Kelet egészére. A kerettantervi óraszámok alapján nincs lehetőség minden egyes ősi
civilizáció részletes ismertetésére. Ne felejtsük el, könnyen lehet, hogy a 21. század „Kákosy
Lászlója” vagy „Harmatta Jánosa” is az óránkon ül, de ugyanígy azok a leendő felnőttek is – és
nyilván ők vannak többen –, akiket az egyiptomi fáraócsaládok vagy az uri királydinasztiák
részletes bemutatása már az első néhány órán „elborzaszt” tantárgyunk megkedvelésétől.
Az őstörténet szakaszolása, az emberelődök (Hominidák) részletes jellemzése remek
tantárgyi koncentráció tárgya lehet, de a 12. évfolyamos biológia-egészségvédelem tantárgy
keretei között is visszatér. Ez a magyarázata annak, hogy az első lecke végén már az újkőkori
termelés viszonyai szerepelnek. Az őskor kapcsán ne az évezredes (újra és újra megújuló)
évszámokat és a Homo-család csontozatát kérjük számon, hanem az alapfogalmakat (evolúció,
eszközhasználat, mágia stb.), a források felhasználhatóságát (csontok a 8. oldalon, Darwinkarikatúra a 9. oldalon)! A paleolit, neolit kultúra (vélhetően rajzórán is előforduló) tárgyi
emlékeiből – akár a 10. oldalon található Ráadás felhasználásával – készíttessünk az
érdeklődőkkel papíralapú, osztályterembe kitehető tablót vagy Prezit! Ha a biológiaszertárban
van koponya és csontváz, vigyük be az első órára! Idéztessük fel röviden, 8. osztályban mi
hangzott el a Föld és az emberiség őstörténetéről! Ki az, aki kisgyerekként gyűjtött műanyag
dinoszauruszokat? Van-e, aki látta „Samut” Vértesszőlősön?
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„Kedvcsinálónak” adjunk ki projekteket! Néhány ötlet:
 A magyarországi leletek elhelyezkedése, jelentősége.
 Ádám és Éva történetének megjelenése a művészetben (ajánlott: Mitokondriális
Éva című Ráadás!).
 Az emberiség őstörténete és az animációs filmek (Jégkorszak, Flinstone-család
stb.).
 Készíttessünk „Helyszínelő sorozat stílusban” pár perces filmet egy rejtélyesebb
leletegyüttesről (Ötzi, máltai templomok, Húsvét-sziget szobrai stb.)!
Az ókori Kelettel foglalkozó leckék során a „hátralék” felhalmozására leginkább az ókori
Egyiptom témaköre alkalmas. A fáraók civilizációjának gazdagsága a legizgalmasabb témák
egyike, de célszerű szem előtt tartani, hogy az uralkodók (Dzsószer, Kheopsz, Hatsepszut,
Ehnaton, II. Ramszesz stb.) és istenek végtelen sora nemcsak lassítja az óra dinamikáját,
hanem a kevésbé érdeklődő diákoknak el is veheti a kedvét a tantárgytól. Bátran építsünk
arra, hogy ezeknek az emlékeknek egy része rajzból vagy művészettörténetből is tananyag!
Vetítsük ki a Nemzeti Köznevelési Portálon található Kheopsz-piramis 3D-ábráját, „forgassuk
meg”, ha van rá lehetőség, de ne „vesszünk el” az egyiptomi halottkultusz témájában! A
tankönyv alapján, a topográfiai szempontok (Nílus, Alsó-Egyiptom, Felső-Egyiptom), a
társadalom megismerését követően egy-egy forrás (a nagy piramis építése Hérodotosznál [18.
oldal], papirusztekercs [18. oldal], szobrászati emlékek [19. oldal], Tutankhamon-lelet [20.
oldal]) páros vagy csoportos feldolgoztatásával jobban mélyül a tanulók ismerete, mint amikor
az összes uralkodó halotti templomait ppt-be rendezzük és „végigpörgetjük”. Tanulóink
szokjanak hozzá, hogy ókori keleti utunk során a szaktanár nem „idegenvezető”, hanem
„útitárs”, aki a források felfedezésének örömét (sok esetben) meghagyja nekik!
II.3.2. Az ókori Hellász
Tematikai egység

Fogalmak, adatok

Órakeret:
11 óra
Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés,
esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia,
hellenizmus.
Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz,
Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög
istenek.
Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia,
Alexandria.
Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század
közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása).
Az ókori Hellász
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Ahogyan a tankönyvi fejezet szerzője, Németh György ókortörténész professzor
megfogalmazta egy interjúban, a „görögök legfontosabb tulajdonsága a kíváncsiság volt”. 3
Többnyire a diákok is érdeklődnek a hellén világ eredményei, „halhatatlan” vagy nagyon is
halandó hősei iránt. A görögség jelenléte a kerettantervekben interdiszciplináris: a diákok már
az általános iskolában rácsodálkozhatnak az istenek és emberek sokszor bizarr történeteire, a
szebbnél szebb szobrokra. A legelső görög nevek talán nem is történelemből, hanem
irodalomból (Homérosz) vagy matematikából (Püthagórasz) kerülnek be a füzetekbe.
Bár közös civilizációs kincsünk, a mitológia etimológiailag a „mesére” (müthosz)
vezethető vissza, a középiskolai tanórákon történelemből itt is a forráselemzésre és a
folyamatok áttekintésére kell helyezni a hangsúlyt a történetmesélés helyett. Ha végignézünk
a fejezeten, a tankönyv szerkezete is ezt a tanári szemléletet erősíti: a görög vallás és mitológia
mint szellemi kincs az egyik utolsó leckében foglal helyet. A korai civilizációk, a görög
gyarmatosítás szükségszerűen tömör áttekintése után a második leckében már az athéni
demokrácia kialakulásáról olvasunk.
Ne gondoljuk azonban, hogy a hagyományosnál némely esetben „sietősebb” felépítés
nem tartalmaz érdekességeket! Az érdeklődő diákok a Kitekintő részben megismerhetik
Heinrich Schliemann naplórészletét (41. oldal), a spártai hadsereg felépítését (49. oldal), de a
legjelentősebb athéni ünnepeket (58. oldal) is. A főszöveg – a hazai tankönyvpiacon először –
olyan tévesen rögzült legendákkal is leszámol, mint a spártaiak vaspénzhasználata, a helóták
módszeres „vadászata”, illetve a Kleiszthenészhez kötött, de valójában csak néhányszor
alkalmazott cserépszavazás. Ezek a pontosítások nemcsak frissebbé teszik a hellén világról
kialakított képünket, hanem lehetőséget is biztosítanak arra, hogy más – a kerettantervi,
érettségi követelmények tükrében hangsúlyosabb – anyagrészekre áldozzunk több időt.
Hellász természetföldrajzának felfedezése után erősen javasolható, hogy a prehellén
kultúrák tankönyvben megjelenő képviselői (Kréta, Mükéné) páros munka vagy csoportmunka
alapját képezzék. A diákokat arra is sarkallhatjuk, hogy önálló adatgyűjtéssel rendezzék
táblázatba (és hasonlítsák össze) ezeket a civilizációkat:

3

D. Magyari Imre: „Hihetetlen kincsesbánya”. Németh György ókortörténész.
http://magyarnarancs.hu/konyv/hihetetlen_kincsesbanya_nemeth_gyorgy_okortortenesz-66793 (letöltés
ideje: 2017. augusztus 31.)
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Szempont
Kréta
Mükéné
A
civilizáció
fénykora
(évszázad)
Jelentős felfedező, régész
Vallás, mitológia (történetek)
Társadalom jellege
Gazdasági élet jellemzői
Híres régészeti leletek
A civilizáció hanyatlása
(egy-egy kapcsolódó képet is ragasztathatunk a füzetbe, ki-ki a kedvencét választhatja)
A poliszok kialakulásánál már fontos fogalmakat (polgárjog, hivatalviselési jog,
népgyűlés, türannisz) vezethetünk be akár az első „görög” órák egyikén, megalapozva és
ütemesebbé téve az elkövetkező politikatörténeti órákat. Itt hívjuk fel a kollégák figyelmét
arra, hogy a 9. évfolyamos történelemóra nem ógörög (vagy latin) nyelvi alapozó kurzus! Mint
a kerettantervből kitűnik, szükségtelen minden egyes görög hivatal nevét megtanultatni. Ezek
viszonylagosságára tanulságos példa, hogy miközben a korábbi években akár továbbtanulási
pontszám is múlhatott a csekély jelentőségű spártai népgyűlés nevének ismeretén (apella), a
tankönyv szerzője rámutat, hogy tévesen rögzült szakkifejezésről van szó (47. oldal). A szolóni
reformok (43. oldal) lényege is megérthető anélkül, hogy tanóráink lexikai követelményei közé
bekerüljenek a vagyoni osztályok görög elnevezései. Kevésbé érdeklődő tanulók esetében
ezek a kifejezések nem a jobb megértést szolgálják, hanem nehezíthetik az otthoni
felkészülést, továbbá – nem mellékesen – csökkentik a motivációt, ami különösen a 15-16 éves
generációnál nem elhanyagolható szempont!
A nehezebben, lassabban feldolgozható leckék elé (felesleges dátumok, korai
uralkodók stb. helyett) beiktathatunk pár perces, ráhangoló feladatokat. Ezek – ha a
tanulócsoport figyelme csökken – akár a tanóra menetét megszakítva vagy az óra végén is
alkalmazhatóak.
Példák:
8. lecke – Az athéni demokrácia kialakulása
 Ki járt már közületek Athénban? Tud-e képet, prospektust hozni a jelenlegi görög
fővárosról?
 Arisztokrataként vagy démoszbeliként könnyebb az életed Athénban az egyes
korszakokban? Érvelj!
12. lecke – Hellász válsága és Nagy Sándor birodalma
 Képzeld el, hogy athéni lakosként a makedónok földjén jártál! Mit emelnél ki pár
mondatban, ha úti élményeidről faggatnak az agórán?
 Vállalkoznál-e rá, hogy 21. századi utazóként Nagy Sándor nyomába szegődj? Mik
lennének a mai nehézségek a Kr. e. 4. századi helyzettel szemben?
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Az ókori görög világhoz kapcsolódó óráknál érdemes kihasználni, hogy a javasolt
időkeret minden leckénél lehetővé teszi a 2×45 perces tagolást. Erre az athéni demokrácia (8.
lecke), illetve a görög–perzsa háborúk és a periklészi Athén (11. lecke) kapcsán szükség is van.
Egyes témák (pl. a 2017-től emelt szintű vizsgatémaként értelmezendő Spárta vagy
Kleiszthenész phüléreformja) viszont nem feltétlenül indokolják az egyetlen óránál hosszabb
kifejtést, különösen, ha a témához kötően a tanulócsoport tud építeni általános iskolai
emlékeire, vagy ezek híján kap előzetes szempontokat az ismétléshez.
Projekteket, érdeklődő tanulóknál kis prezentációkat, szorgalmi feladatokat is
kitalálhatunk, amelyeket a diákok internetes felületeken is meg tudnak osztani egymással:
9. lecke – A spártai állam és társadalom
 A spártai nevelés tanulmányozását követően szerkessz képzeletbeli „e-naplót” egy
spártai lánynak vagy fiúnak! Milyen „tantárgyak”, „számonkérések” lennének? Mit
„üzenne” egy spártai nevelő a szülőknek?
 Egy athéni látogató Spártában (irányított fogalmazás).
10. lecke – A görög poliszok mindennapjai
 Tervezz színes, de ókortörténeti szempontú „utazási prospektust” egy görög
poliszhoz!
 Görög „étlap” szerkesztése – korabeli alapanyagok, ételek és italok
megnevezésével.
11. lecke – A görög–perzsa háborúk és az athéni demokrácia fénykora
 Újság vagy weboldal, Facebook-profil tervezése történelmi személyiségekkel (akár
interjú formájában) – Dareiosz, Xerxész, Miltiadész, Leonidász, Themisztoklész stb.
 „Szenzációs új felfedezés”: Periklész élettársának, Aszpásziának naplója, Xerxész
hadi kiadásai, egy perzsa (vagy perzsa szolgálatban álló görög!) katona
visszaemlékezései stb.
12. lecke – Hellász válsága és Nagy Sándor birodalma
 Alexandrosz katonája voltam (irányított fogalmazás).
 A hét világcsoda emlékezete a későbbi évszázadokban.
13. lecke – Antik görög vallás és művelődés
 Egy istenség vagy hérosz fennmaradt ábrázolásai.
 Vázakép tervezése egy általad kitalált mitológiai történettel.
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Az ókori görögséggel foglalkozó órák kétségtelenül tartalmaznak olyan anyagrészeket,
amelyek az általános iskolában nem, vagy csak igen kis mértékben részei a tananyagnak. Ezek
közül a kerettanterv is előírja a hellénizmus fogalmának mibenlétét (12. leckében), illetve a
filozófia (mint diszciplína) ismeretét (13. lecke része). Egyértelmű, hogy ezek a leckék nem
tudják (és ideális esetben nem is akarják) a diadokhoszok államainak történetét vagy a görög
filozófia teljes történetét átadni a diákoknak. Törekedjünk azonban arra, hogy egy-egy konkrét
feladat vagy adatgyűjtés segítségével, akár a www.nkp.hu anyagaira támaszkodva felkeltsük
az érdeklődést a görögség kultúrája iránt!
Néhány ötlet:
Hellenizmus: Petra városának sziklatemploma

Melyik Indiana Jones-film záró képsoraiból lehet
ismerős e helyszín? Mit sugall a látogató számára? Melyik
országhoz tartozik ma?

Keressetek (párban) görög és keleti építészeti
motívumokat, megoldásokat a képen! Ezek tükrében mit
jelenthet a művelődéstörténetben a hellenizmus?

Gyűjtsetek még a korszakhoz tartozó szobrokat,
épületeket, domborműveket!

Filozófia: Egy mindenkit érdeklő kérdés: Miért piros az alma?
Előkészület: A diákoknak Platón és Arisztotelész egy-egy
kulcsfogalmát kell kigyűjteniük, és akár interaktív tábla segítségével
kivetíteni azokat.
 Gondoljátok végig! Mit állíthatok a kezemben tartott
gyümölcsről? Kerekded? Piros? Édes? Honnan tudhatom,
hogy az asztalon lévő másik alma nem rendelkezik-e kerekebb alakkal, édesebb
ízzel stb.?
 Honnan származnak ezek a tulajdonságok? Miért feltételezheti ezek alapján Platón
az Alma Ideáját? Miért nem nyeri el ez a gondolatmenet a „logika atyjának”,
Arisztotelésznek a tetszését?
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II.3.3. Az ókori Róma
Tematikai egység

Fogalmak, adatok

Órakeret:
12 óra
Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus,
rabszolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus,
diaszpóra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás.
Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar,
Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol,
Constantinus, Attila.
Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly,
Aquincum, Sopianae, Savaria.
Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a
köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar
halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása),
313 (a milánói ediktum), 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom
felosztása), 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása).
Az ókori Róma

Az ókori Rómáról szóló tankönyvfejezetek kilenc leckét ölelnek fel. A városállamból
világbirodalommá váló kultúra tanítása szükségszerűen tartalmaz kihagyásokat, mert itt sem
az a cél, hogy a 14-15 éves diákokra zúdítsuk a régebbi típusú felvételiken, szaktárgyi
versenyeken számon kért törvényeket, rabszolgafelkeléseket, életrajzi adatokat.
Az „Itália első évszázadai” lecke gazdag képanyaggal, praktikus tömörséggel tárgyalja
e kultúra sok tekintetben a múlt homályába vesző, ősi jellegzetességeit a köztársaság
intézményrendszerének kialakításáig. Különösen alapóraszámú csoportoknál megfontolandó
szempont, hogy építsünk a tankönyv képanyagára, jól áttekinthető táblázataira (71–72. oldal),
mivel nincs lehetőség arra, hogy az etruszkok civilizációjára vagy a római mítoszokra önálló
órát szakítsunk ki. Ezekhez a témákhoz érdemes egy-egy interaktív feladatot, kutatási témát,
projektet kijelölni, ahol minden diák a maga érdeklődésének megfelelő mélységben
dolgozhatja fel – önállóan vagy párban, csoportban – a témákat.
Néhány ötlet:
 Az etruszk halottkultusz emlékei olaszországi múzeumokban.
 „Mit adtak nekünk az etruszkok?!” – tréfás jelenet leforgatása vagy bemutatása (a
cím a Monty Python-alkotógárda Brian élete c. filmjének közismert gegjére utal).
 Milyen egy „római jellem” egykor és ma? Vita római mitológiai szereplők (Mucius
Scaevola, Cloelia, Junius Brutus) alakjából kiindulva, tantárgyi koncentrációval
(irodalom, erkölcstan, etika, osztályfőnöki).
 Négyévfolyamos (azaz az aktuális tanévet megelőzően 8. évfolyamos, tehát a 20.
századi totalitárius rendszerekkel már tisztában lévő) diákok számára: a római
köztársaság jelképei és legújabb kori felhasználásuk (fasces, karlendítés stb.).
A hódító Róma bemutatásánál a tankönyvi lecke által felvázolt folyamatot és kifutását
(a 16. leckében taglalt következményeket) tartsuk szem előtt! A tarentumi háborúból és a pun
háborúkból egy-egy hadmozdulatot, csatát mutassunk be részletesebben (akár IKT-eszközön
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megjeleníthető animációkat is felhasználva), de ne részletezzünk minden hadmozdulatot! A
tanulócsoport térbeli szemléletét fejlesztendő, az egyes helyszíneket kerestessük ki (egyéni
vagy páros munka), a hadtörténeti eseményeket pedig rendezzük táblázatba közösen vagy
csoportokban:

Helyszín

Melyik
háború része

Dátum

Győztes fél

Vesztes fél

Egy
érdekesség

Cannae

2. pun háború i. e. 216

Hannibál

római
consulok

„Hannibal
ante portas!”

Zama

2. pun háború i. e. 202

Scipio

Hannibál

„Africanus”

Karthágó

3. pun háború i. e. 146

rómaiak

punok

sóhintés téves
legendája

A köztársaság válságának tárgyalásánál indokolt lehet a 2×45 perces feldolgozás.
Használjuk ki ennek során, hogy a lecke számos része (például Julius Caesar politikai
intézkedései) az emelt szintű követelmények közé került, ennek köszönhetően plasztikusabb
képet rajzolhatunk Mariusról, Sulláról, Caesarról. Pár perces vetítésekkel (zanza tv, HBO-s
Róma-sorozat, Kleopátra c. film, Asterix-sorozat) lazíthatunk az óra szerkezetén, amely
természetesen nem nélkülözheti az alapvető fontosságú fogalmak (proletarius, proscriptio,
triumvirátus, dictator stb.) tisztázását.
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A római egyeduralom története Augustus császárságának és rendszerének, a
principátusnak megismerésével kezdődik (17. lecke). A képek (mellszobor, Gemma Augustea,
Ara Pacis) és az írott források alapján jobban megrajzolhatjuk Augustus személyiségét,
felhasználhatjuk az irodalom- és rajzórákon megszerzett ismereteket („aranykor” irodalma,
római portrészobrászat stb.). Vegyük figyelembe, hogy bármennyire is lenyűgözi, meglepi az
utókort, az egyes császárok viselt dolgait összefüggően, csoportokat alkotva tudjuk bemutatni.
Nem feladat, nem cél, hogy egyesével megtanítsuk az összes dinasztiát! Néhány portré
megragadásával a 17. és a 20. leckénél is engedjük át a terepet a csoportmunkának, a
tablókészítésnek! Hosszabb távon hasznosabb, s a tanulók számára élvezetesebb, ha egy-egy
császárnak saját „Facebook-oldala”, „Instagramja” van, mint amikor füzetben hosszú sorok
kígyóznak (általában a következő dolgozatig számon tartott) tetteiről és családtagjairól.
Az életmód és a mindennapok bemutatásához 3D-s animációk és az NKP oldal
kiegészítő anyagai is rendelkezésünkre állnak. Fontos,
hogy ez az óra ne „statikus” vetítés legyen, hanem
„hívjuk sétára”, „barangoljuk be” a diákokkal az Örök
Várost. Esetleg kérjünk fel „idegenvezetőnek” egy olyan
diákot, aki már járt Rómában! Ellenőrző feladatként
kérhetünk úti beszámolót, „utazási prospektust” is. Ha a
tanulók között van, aki olvasott római témájú
szépirodalmat (Sienkiewicz, Kosztolányi stb.) vagy
lektűrt (McCoullogh, Steven Saylor stb.), tartson rövid
„élménybeszámolót”! Gyűjtsünk adatokat a rómaiak
öltözékéről, ételeiről (Apicius receptjei alapján)!
Használjuk ki, ha van a tantestületben latin szakos
kolléga, s invitáljuk meg az órára! Ne a dolgozatok,
feleletek „rettegett” elemei legyenek a legismertebb
római szállóigék, mondások, hanem rendezzünk ismeretükből versenyt!
A kereszténység mint monoteista világvallás tanításainak megismerése azok számára
is fontos, akik elsősorban kulturális értelemben találkoznak a „Krisztus-követéssel”. A témára
valószínűleg megéri 2×45 percet számolni, de óvakodjunk attól, hogy az újszövetségi
történetek, példázatok lajstromozásává alakuljon a bevezetés! Ehelyett adhatunk előzetes
feladatot, pl. gyűjthetnek a tanulók műalkotásokat, verseket különböző korszakokból,
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stílusokból, ráhangolódva a témára. Szókártyák, (akár IKT-s) feladatok segítségével a
legalapvetőbb fogalmak begyakorlására elegendő a kerettanterv által biztosított idő. A
témakör folytatódik Az antik civilizáció felbomlása c. leckében, amely az ősi kereszténység
intézményrendszerét mutatja be, szintén gazdag
illusztrációval. A népvándorlás szemléltetéséhez feltétlenül
szükségünk lesz térképre, akár az NKP oldaláról. Próbáljuk itt
is a topográfiára helyezni a hangsúlyt, a legváltozatosabb
népek fejedelmeinek, vezéreinek, hadjáratainak öncélú
részletezése helyett! Pannonia provincia feldolgozása (22.
lecke) helyismeretre irányul, izgalmas régészeti lelőhelyekre
(Sopianae, Brigetio stb.) invitálja a tanulókat. A téma szintén
kitűnően alkalmas csoportmunkára, esetleg tanulói
referátumokra vagy múzeumlátogatás megszervezésére.
Irányított fogalmazást is írathatunk a tanulókkal, bemutatva,
milyen lehetett például egy aquincumi polgár napja. Hívjuk
fel a figyelmet a legjelentősebb közgyűjtemények (pl. a
Magyar Nemzeti Múzeum, Aquincumi Múzeum) weboldalára, lehetőségeire is!4
II.3.4. A középkor
Tematikai egység

Fogalmak, adatok

Órakeret:
18 óra
Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes,
kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot,
majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán,
kalifa, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend,
rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei
kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika,
reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár.
Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta,
Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg.
Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Németrómai Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze.
Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732
(a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá
koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215
(a Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása).
A középkor

Klaniczay Gábor az általa szerkesztett kétkötetes, az egyetemes középkor történetét
tárgyaló felsőoktatási tankönyv elején úgy fogalmaz, hogy „a középkor az európai történet

4

A kép forrása: http://www.aquincum.hu/aktprogram/mater-fabia-herbariuma-hazi-praktikak-azokorbol/kenocs-agi (letöltés ideje: 2017. december 10.)

27

FI - 504010901/1 Történelem 9. | FI - 504011001/1 Történelem 10. – Tanári kézikönyv

olyan szakasza, amelyről jólesik gondolkodni”, mert amennyiben rámutatunk arra, mi maradt
meg az európai civilizáció kezdeteiből (antikvitás), s milyen mértékűek voltak a modern
vívmányok felé tett lépések, egy rendkívül izgalmas világba pillanthatunk bele.5
Kétségtelen, hogy az új kerettanterv egyik „nagy vesztese” a korábbiakban (még
döntően 10. évfolyamon) sokkal több órát, tankönyvi fejezetet jelentő középkor volt. A
mindennapi gyakorlathoz azonban az is hozzátartozik, hogy a középkor egyetemes történeti
részénél került „kísértésbe” először a pedagógus, hogy „totális” képet rajzoljon a szakóráin.
Így az angol Plantagenetektől a keleti Rurik-házig, II. Fülöp Ágost hódító politikájától a
Palaiologoszok Bizáncáig szinte minden előkerülhetett a történelem tanórán, nem is említve
a pápákat, szerzetesrendeket, a keresztes háborúk „lenyűgöző” világát. A tananyagfejlesztők
tudják, hogy számonkérésekkel, páros és csoportmunkákkal 18 órában nagy kihívás közel ezer
esztendő folyamatait megtanítani. Ugyanakkor vallják, hogy a gimnazisták számára hosszabb
távon fontosabb, hogy – egyháztörténeti példánál maradva – tisztában legyenek a pápa,
bíboros, szerzetes fogalmaival, mint a Pápai Állam és a Német-római Császárság küzdelmeinek
részletekbe vesző adatsoraival.
A tankönyv hangsúlyozza, hogy a középkor nem jelent éles cezúrát az ókorhoz képest,
ezért kezdi a fejezetek sorát Bizánc és a Frank Birodalom bemutatásával (110–113. oldal). Az
érdeklődő tanulócsoportok ebben a leckében is megtalálják a korai középkor két vezető
hatalmához kapcsolódó, elsősorban kultúrtörténeti érdekességeket, így pl. a Kitekintő részben
a Karoling reneszánsz jelentőségét (113. oldal). Nincs kizárva azonban, hogy egy lúdtoll
körbeadásával, egy oklevél interaktív táblás megjelenítésével többet érünk el, mintha
„automatikusan” kiegészítjük a tananyagot az elérhető szakirodalomból. A tanulók saját
tervezésű „frank” címerei (projektként, esetleg történelem-rajzórák tantárgyi
koncentrációjaként) az osztályterem falát is díszíthetik akár.
A középkori társadalom, gazdaság alapfogalmait feldolgozó (24.) lecke ábrái, forrásai a
kevésbé érdeklődő csoportok számára elegendő információval szolgálnak. A tagozatos,
versenyekre készülő tanulók a Ráadás részben feldolgozhatják az uradalom jellegzetességeit
(116. oldal), de Henri Pirenne és Hahner Péter szövegeinek vizsgálatával historiográfiai vitát
folytathatnak, vagy akár páros munkát is végezhetnek a feudalizmus fogalom történetéről
(117. oldal).

5

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_ezer_eve/ch01.html (letöltés
ideje: 2017. augusztus 10.)
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A szerzetesi életforma, hivatás jellegzetességeinek megismeréséhez ma már
rendelkezésre állnak nagyon jól felhasználható weboldalak, ahol sok kép, információ teheti
még élőbbé azt, hogyan él, mit visel, s voltaképpen „mit csinál” egy bencés, domonkos vagy
ferences
szerzetes.
A
Magyarországi
Ferences
Rendtartomány
oldalán
(http://www.ferencesek.hu/hivatas/ferences-eletut/) látványos fotók is találhatók, például a
fogadalomtételről. A nyugati és a
keleti egyház liturgiában, szakrális
térhasználatban
stb.
megnyilvánuló különbségeit a
tankönyvben
szereplő
két
templombelső összehasonlításával
(120. oldal) is megismerhetjük, de
tablót, portfóliót is alkothatnak a
tanulók önállóan vagy csoportosan.
Ispánovity Márta és Boronkai
Szabolcs nyelvi előkészítők számára
készült
társadalomismeretkönyvében a nagy világvallásokra vonatkozó, jól hasznosítható további feladatokat is találunk.
Az iszlám kialakulásának és főbb tanításainak vizsgálata nélkül a 20–21. század
története nem érthető. A viszonylag hosszú szövegrészletek (Mohamed életrajzából és a
Koránból) itt azt a célt szolgálják, hogy minél pontosabb, a leegyszerűsítésektől és
előítéletektől mentes képe legyen a diákoknak erről a monoteista vallásról. Ehhez képest
tananyagfejlesztőink érdekesnek, de az alapóraszámnál nélkülözhetőnek ítélték a szunnita és
síita irányzat történeti fejlődését, így ez a Kitekintő részben kapott helyet (124. oldal).
A 27. leckére (Nyugat-Európa főbb államai az ezredfordulón) érdemes két tanítási órát
szánni, hiszen nemcsak Nyugat-Európával, hanem a Német-római Császárság fejlődésével is
ez a lecke foglalkozik. Az angol és a francia állam kialakulása kapcsán időtakarékos megoldás,
s a különböző dinasztiák egyetemi mélységű taglalása helyett előbbre mutathat, ha az ábrák
(126. oldal) segítségével hasonlítjuk össze a két nyugati nagyhatalmat. Ehhez egy táblázatot is
készíthetünk, digitálisan vagy manuálisan:
Anglia
Székvárosa
Az uralkodó dinasztiák
Egy-egy jellegzetes
középkori forrás
Egy érdekes pályájú /
jelentős uralkodó
A hűbériség néhány
jellemzője
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A keresztes háborúk világa a középkorral foglalkozó filmek, irodalmi alkotások révén is
nagy népszerűségnek örvend. Az izgalmas katonai akciók, illetve az egyéni hősiesség mellett
azonban a főszövegben és a kitekintésben is helyet kaptak olyan témák, amelyek arra hívják
fel a tanulók figyelmét, hogy az erőszak és az intolerancia nem lehet az emberi társadalom
eszköze. Az aktív térképhasználat mellett a háborúzó hadvezérek, lovagrendek, kalifák
világában úgy maradhatunk talpon pedagógusként, ha egy-egy epizódra, eseményre
„nagyítunk rá”. Ha rendelkezésünkre áll internet, interaktív tábla, számos további,
csoportokban vagy önállóan felfedezhető érdekességet tudunk a diákok rendelkezésére
bocsátani.
A teljesség igénye nélkül:
 a Margat várát feltáró magyar régészcsoport Facebook-oldala (https://huhu.facebook.com/margat.vara/)
 nagyméretű, jó minőségű térkép a hadjáratokról
(https://player.nkp.hu/play/105405/false/undefined)
 a keresztes háborúk okairól vetítés, filmrészletekkel
(https://player.nkp.hu/play/68149/false/undefined)
 harcoló felek találkozása: részlet Ridley Scott Mennyei királyság c. filmjéből
(https://www.youtube.com/watch?v=NAy_-bTD7cs)
 Jeruzsálem ostroma animáción
(https://www.youtube.com/watch?v=2loWiJSUDIQ)6
 leírás a lovagrendekről Harmat Árpád Péter történész oldalán
(http://tortenelemcikkek.hu/node/381)
 Oroszlánszívű Richárd néhány ábrázolása, illetve Ben Johnson angol nyelvű leírása
az uralkodóról (http://www.historicuk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Richard-Lionheart/)
 képek és rövid leírások a keresztes hadjáratokról
(http://www.honvedelem.hu/cikk/58648_tiz_keresztes_hadjarat)
 Konstantinápoly 1204. évi ostroma: rövid leírás és nagyítható képek
(http://www.bibl.uszeged.hu/bibl/mil/kozepkor/hadjaratok/konstantinapoly1453.html)

6

A magyar feliratok, nem túl szerencsésen, következetesen „törökökként” említik az arab (szeldzsuk-török)
felet.
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A fejezetek közül a Rendi törekvések a középkorban címet viselő (30.) lecke a nyugateurópai rendi gyűlések kialakulása mellett a német-római császári hatalom késő középkori
történetét is érinti. A tanulók számára könnyebben követhető a tananyag, ha visszacsatolunk
a 27. leckére, akár az ott elkezdett táblázat is folytatható az alábbi módon:
Anglia

Franciaország

A rendi gyűlés évszázada
Az összehívó uralkodó neve
A rendek összehívásának oka
A rendek megjelenési módja
és csoportjai
A középkor művelődése (31. lecke) a maga komplexitásában ijesztő lehet, amennyiben
egyazon mélységben próbálunk „totális” képet alkotni a művészeti stílusokról, a skolasztikáról
és az egyetemek világáról is. Az egyetemek világát a leckéhez tartozó ábrával (141. oldal), de
a képpel (140. oldal) is élőbbé varázsolhatjuk, ha esetleg összehasonlítjuk egy mai egyetemi
előadás körülményeivel.
A skolasztika bemutatása legkönnyebben és az idővel legjobban gazdálkodva akkor
működőképes, ha a III. Incétől és az Aquinói Szent Tamástól származó szövegeket (141. oldal)
összehasonlítjuk, akár páros munka alkalmazásával is. Fontos, hogy a diákok megértsék: a
skolasztika nem egy régen letűnt korszak elvetésre méltó, „kopott” gondolkodásmódja volt,
hanem – Étienne Gilson szavaival – Tamás jelentősége abban áll, hogy „utat nyisson az igazság
számára”.7
A romanika és a gótika összehasonlításánál tudatosítani kell, hogy számos népszerűsítő
könyvvel, weboldallal szemben a két nagy középkori stílus párhuzamosan is jellemzi a
középkort, nem „egymás után” következnek. A tantárgyi koncentrációt igénybe véve
konzultálhatunk a rajz, művészettörténet, magyar, ének-zene stb. szakos kollégákkal – egy
esetlegesen megvalósuló közös órán a diákok is készíthetnek pl. tablókat. Tankönyvünk jó
minőségű, digitálisan akár ki is vetíthető képanyaga elegendő szemléltetés egy frontálisabb
típusú bemutatáshoz, de számos egyéb oldalról (így pl. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Művészettörténet Tanszékének honlapjáról: http://muvtor.btk.ppke.hu/etalon2/) is
bővíthetjük a képanyagot. A tanulókat egy projekt keretében arra is ösztönözhetjük, hogy
középkorhoz kapcsolódó játékfilmek, animációs filmek, sorozatok segítségével tárják fel a
középkori építészet főbb sajátosságait.

7

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index6d47.html?option=com_tanelem&t
ask=all&id_tananyag=58 (letöltés ideje: 2018. január 3.)
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Kolostorkapuzat A rózsa neve c. filmből

A skóciai Doune vára (Gyaloggalopp)

A párizsi Notre Dame üvegablakai a
Notre Dame-i toronyőr c. Disneyrajzfilmben

Tanácskoznak a (csak regényben létező)
Kingsbridge építészei A katedrális c.
sorozatban

A késő középkor című (32.) lecke a pestisjárványtól, százéves háborútól, avignoni
fogságtól sújtott Európa jelenségeivel foglalkozik. Kevésbé veszünk el a részletekben,
amennyiben – különösen alapóraszámú csoportban – egy ehhez hasonló ágrajzzal kezdjük a
leckét:
VÁLSÁGJELENSÉGEK

éhínség,
csökkenő
hőmérséklet

pestisjárvány
(1347–1348)

A 14. SZÁZADBAN
a pápai
hatalom
megrendül

francia–angol
öröklési
ellentétek

százéves háború
(1337–1453)

32

„avignoni
fogság”

nyugati egyházszakadás (1378)
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A vázlat a tanulók többirányú foglalkoztatására is alkalmas, hiszen:
 párban vagy csoportosan adatokat, forrásokat dolgozhatnak fel;
 házi feladat vagy otthoni projekt formájában bővíthetik, kibonthatják az egyes
témákat;
 jobb rálátással rendelkeznek a korszak egészéről.
Az eretnekség, illetve a Jeanne D’Arc perének alapjául is szolgáló boszorkányvád
szemléltetéséhez (részleteiben vagy egészében) jó alapot nyújt Klaniczay Gábor előadása a
Mindentudás
Egyetemén
(http://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok/tudom%C3%A1nyter%C3%BCletek/b%C3%B6lcs%C3%A9szettudom%C3%A1ny/138t%C3%B6rt%C3%A9nelemtudom%C3%A1nyok/6135-boszorkanyok-bunbakok-hogyanmukoedik-a-vadaskodas-logikaja.html).
A pestis terjedéséről, borzalmairól a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
egyik
időszaki
kiállításának
rövid
leírása,
képanyaga
elérhető
(http://www.semmelweis.museum.hu/muzeum/kiallitasok/pestis/index.html)
még
az
intézmény weboldaláról.
Közép- és Kelet-Európa feldolgozásánál (33. lecke) a tankönyvi forrásbázis használatát
javasoljuk. Amennyiben a szaktanár logikusabbnak látja, akár – az egyházszakadást a konstanzi
zsinaton orvosló – Luxemburgi Zsigmond révén a huszitizmus témakörével is folytathatja a
tanórát. Egy Közép-Európáról szóló történelemórát is más megvilágításba helyez, ha esetleg
van olyan tanuló, aki járt Prágában, s rövid élménybeszámolót tart az órán. De természetesen
feladatnak is kiadhatjuk, hogy a fogalmazás szerzője egyes szám első személyben „mesélje el”,
mit tapasztalt a Luxemburgiak Prágájában vagy akár Dzsingisz kán udvarában.
Az Oszmán Birodalom terjeszkedésére (34 lecke) érdemes 45 percnél többet szánni,
hiszen az itt elhangzó fogalmak, összefüggések a középkori magyar állam bukását követő
leckékben vissza-visszatérnek. Az óra dinamikáját talán itt is jobban elősegíti, ha a tanulók – a
történelmi atlasz aktív használatával – maguk követik az oszmán terjeszkedés útját, s rögzítik
az eredményt egy táblázatba:
Dátum
1326
1354
1370
1389
1396
1402
1453

Helyszín

Mai ország

Győztes fél

Vesztes fél
—
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Így marad elég idő az államszerkezetet bemutató ábra tanulmányozására (155. oldal),
esetleg a Balkán geopolitikai helyzetének áttekintésére (156. oldal).
A Reneszánsz és humanizmus Itáliában című (35.) lecke szintén épülhet a diákok
irodalom, illetve művészettörténet szakórákon megszerzett ismereteire. Kalandozhatunk a
velencei Szent Márk téren (158. oldal), benézhetünk egy firenzei gyapjúfeldolgozó céh
boltjába (159. oldal) egy-egy forrás segítségével, de azzal számolnunk kell, hogy sem Petrarca,
sem Botticelli életművének „monografikus”
feldolgozására nincs lehetőségünk. Ha van
olyan diák az osztályban, aki járt valamely olasz
városban (Velence, Padova, Ferrara, Siena,
Firenze stb.), megnyithatjuk a lehetőséget a
tanulói referátumok felé. De terveztethetünk
mi is „képeslapot” az osztállyal –
természetesen olyan „történelmi” képeslapot,
amelyre nézve eszünkbe jut, mit kell tudni az
adott városállamról. A mellékelt képen egy
Egy „klasszikus” firenzei képeslap
firenzei képeslap látható.8

textilipar (posztó)

Medici család:
bankártevékenység és mecenatúra

8

https://www.ebay.it/itm/CARTOLINA-DEPOCA-SOUVENIR-DI-FIRENZE-TOSCANA-F6256-/250541821923 (a
letöltés ideje: 2018. jan. 10.)
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városköztársaság

„reneszánsz Athén”

A Hétköznapi élet a középkorban (36. lecke)
feldolgozásához csoportmunkát javaslunk. Frontális
szerkezetű „divatbemutató”, illetve a lovagi illemszabályok
felsorolása helyett keressünk egy középkori családot!9
Szólaltassuk meg őket a tankönyvben, interneten,
kézikönyvekben szereplő adatok tükrében!
 Interjú az elfoglalt háziasszonnyal vagy a férjjel!
 Egy „rém rendes” középkori család
 Vásárlás egy középkori piacon
 Öltözködik a család – jellemezzük viseletüket, a
ruhadarabok anyagát stb.!
A 164. oldalon található Kitekintő segítségével „középkori illemversenyt” is
rendezhetünk. Célunk minden tevékenység, munkaforma megszervezésénél az legyen, hogy a
középkor évszázadai és azok ismert vagy ismeretlen szereplői életre keljenek diákjaink
számára!
II.3.5. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig
Tematikai
egység
Fogalmak,
adatok

Órakeret:
16 óra
Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős
fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor,
egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent
Korona, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium,
aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros,
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

9

http://vivimilano.corriere.it/eventi-artecultura/la-famiglia-nel-medioevo-e-nel-rinascimento/?refresh_ce-cp
(letöltés ideje: 2018. jan. 14.)

35

FI - 504010901/1 Történelem 9. | FI - 504011001/1 Történelem 10. – Tanári kézikönyv

mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió,
végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete
sereg, corvina.
Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent)
László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy)
Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás.
Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckeihágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony,
Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár.
Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997
(Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I.
/Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András),
1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás),
1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/
Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi
Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90
(I. /Hunyadi/ Mátyás).
Jeles medievistánk, Kristó Gyula A nemzet a középkorban címet viselő, 2001-es
tanulmányában így fogalmazott: „[a nemzet] bölcsőjét a francia forradalomban ringatták, a
19. században serdült fel, emberesedett meg, és a most leköszönt 20. században élte és éli
java felnőttkorát, ki tudhatja, meddig. [...] A középkori nemzet természetesen nem azonos a
modern nemzettel, de a kettő között […] folytonosság van.”10 E sorok ismeretében
megállapítható, hogy a magyar középkor folyamatainak ismerete nem nélkülözhető nemzeti
identitásunk megértéséhez. Tapasztalataink szerint a hazai témákat feldolgozó anyagrészeket
– különösen a régebbi évszázadokból – a diákok nagyobb érdeklődéssel, „hálásabban”
fogadják. Ez kerül veszélybe, amikor például a magyar középkor végeláthatatlan
testvérharcok, törvények, uralkodási dátumok egymásutánjává válik. Kétségtelen tény, hogy
a témára fordítható óraszám nem túlságosan sok, de arra elegendő, hogy az elsajátítandó
lexikai elemek mellett kedvet csináljunk a tanulócsoport számára a magyar történelem
kétségtelenül legdicsőségesebb évszázadainak tanulmányozására.
A
magyar
őstörténet
hosszú
évtizedek
óta
„ingoványos
talaj”
történelemtanításunkban. Szaktanárként nehéz nem észrevenni, hány és milyen mértékű
torzítás, aránytévesztés, manipuláció létezik a magyarság első évszázadainak elemzésekor,
amelyben mindenki „szakértő” szemmel vesz részt. A pedagógus tehát jól jár, ha a diákok
(sokszor provokatív) felvetéseire felkészül: a legújabb szakirodalom (pl. a Helikon Kiadó
Magyar őstörténet sorozata, a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum nemrég újrarendezett
kiállításának vezetői) mellett tanulóknak is ajánlhatók a www.tenyleg.com szakértőinek
megállapításai,
különösen
a
Cáfolós
menüpont
leírásai
(http://tenyleg.com/index.php?action=categoryList&type=places).

10

http://www.historia.hu/archivum/2001/0104kristo.htm (a letöltés ideje: 2018. január 15.)
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Nádasdy Ádám nyelvész 2010-es, A gonosz Budenz című írásában találóan mutat rá
arra, hogy a történelem narratíva, a nyelvészet viszont nem.11 A tanév vége felé haladva, heti
két órában tervezhető keretek között talán nem a tantárgy feladata, hogy a 14-15 évesek
számára tudománypolitikai, historiográfiai eszmefuttatásokat tegyünk. A 37-38. leckék
kapcsán ezért arra biztatjuk a kollégákat, hogy együtt gondolkodásra, közös töprengésre
szólítsák fel a tanulókat, s ehhez mérten válasszanak a tankönyv által felkínált forrásokból. A
Nemzeti Köznevelés Portálon komplex játék is található a honfoglaláshoz kapcsolódóan
(https://player.nkp.hu/play/95311/false/undefined), szabályokkal, forgatókönyvvel. Ugyanitt
találunk teszteket, interaktív programokat. Érdeklődőbb csoporttal elemezhetjük a
tankönyvben szereplő sírgödröt (170. oldal), elképzelhetjük, hogyan funkcionált, mire volt jó
és milyen nehézségei voltak egy korabeli jurtának (171. oldal képe alapján). Kereshetünk
filmrészletet a reflexíj működéséről (174. oldal), készíttethetünk eleink fémművességéről
digitális vagy papíralapú tablót.
Géza fejedelemről és I. (Szent) Istvánról már mindenki tanult általános iskolában, de
valójában nagyon kevés konkrétumot árulnak el róluk a források. Ráhangolódásként
kivetíthetünk (vagy előzőleg összegyűjtethetünk) olyan ábrázolásokat, amelyek az
államalapítót ábrázolják – miniatúrák, köztéri szobrok, filmkockák –, kiemelve természetesen,
hogy István egyetlen korabeli portréjaként a koronázási palást ábrázolása jön csak számításba.

11

http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/a-gonosz-budenz.html (a letöltés ideje: 2018. január 20.)
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Ezt követően – a forrásrészletek segítségével – az egyház- és államszervezést már
ütemesebben dolgozhatjuk fel. Bármely, a fentebbihez hasonló gyűjtés, közös gondolkodás,
játék eredményeként a tanulók számára adott lesz egy „élőbb” István-kép.
Az Árpád-ház történetét a 40–43. leckék tárgyalják. Akik kedvenc egyetemi témáikat,
kutatásaikat keresik e leckékben, csalódni fognak, de gondolkozzunk azon tanulócsoportok
fejével, akik számára még a régebbi kerettantervhez képest drasztikusan lecsökkentett lexikai
anyag is elrettentőnek tűnhet. Pedagógusként fontos szem előtt tartanunk, hogy a kimeneti
követelményrendszer az uralkodók közül csak I. (Szent) László és Könyves Kálmán (40. lecke),
II. András (42. lecke), illetve IV. Béla (43. lecke) ismeretét foglalja magába. A trónharcok (pl.
1038 után, 12. században) egyesek számára izgalmas, mások számára elrettentő
bonyolultságú folyamatát az érdeklődő tanulócsoportok „mozgósításával”, tevékenység
közben is tudjuk érzékeltetni:
 tankönyvi genealógiai ábrák elemzése (pl. 183. és 196. oldalak);
 „Árpád-ház” címet viselő, folytatásos „szappanopera” (napi sorozat) tervezése
(akár le is lehet forgatni v. fényképezni);
 Facebook-oldal vagy Instagram egy-egy uralkodónak vagy trónkövetelőnek;
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„képregény” szerkesztése, akár a Képes Krónika miniatúráinak felhasználásával:

Megbosszulom
Pétert és
uralmam alá
hajtom
Magyarországot.

Nem az
emberekben
bízom, hanem
a Magasságos
Istenben.

Tegyünk ítéletet azokon, akik
elvették urunk, a király látását!

II. (Vak) Béla az aradi „véres” tanácson

III. Henrik és lovagjai Pozsony ostroma után

Természetesen a kevésbé vállalkozó szelleműek számára a Ráadás és a Kitekintő
anyagrészek is sok érdekességet rejtenek, pl. a Szent Koronáról (182. oldal), Kálmánról és a
boszorkányokról (186. oldal), a kunokról (192. oldal), Árpád-házi Szent Erzsébetről és
Margitról (196. oldal) stb.
Megjegyezzük továbbá, hogy a tatárjárásról a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum
kiállításának egyik tömör, de látványos animációja még elérhető
(https://www.youtube.com/watch?v=syt5Y0A1wHw). Érdeklődő, versenyre készülő
diákoknak nem csak ehhez, de több más témához is sok kiegészítéssel szolgálhatnak a
korábban televíziós adásba került, Veiszer Alinda által moderált Miért? sorozat darabjai,
amelyben a fiatal közönség szempontjaira, kérdéseire neves történész szakértők (a mongol
invázió kapcsán Nagy Balázs és Tringli István) reagálnak
(https://www.youtube.com/watch?v=Lin3EfXQfbY).
A vegyesházi királyok történetének elkezdése előtt mindenképpen részösszefoglalásra,
számonkérésre van szükség, ezt vegyük számításba! A Magyarország az Anjouk korában című
(44.) leckét jó eséllyel két órára kell bontanunk. A lecke bevezetéseként itt is ajánlható, hogy
az oligarchák hosszú felsorolása helyett esetleg próbáljuk érzékeltetni a forrásokkal, a diákok
képzeletét megmozgatva, mivel járt a hétköznapokban az interregnum időszaka! Ehhez
érdekes háttérként szolgálhatnak, az érdeklődőnek pedig olvasónapló készítésére lehetőség
Bíró Szabolcs történelmi regényfolyamának egyes darabjai. Hogy az I. Károlyhoz és I. (Nagy)
Lajoshoz kapcsolódó reformok és törvények sokaságában diákjaink erőt gyűjthessenek,
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ajánlhatók (szinte minden magyar történelmi témához) a
Magyarország története c. televíziós sorozat (később könyv
formátumban
is
megjelent)
részei
(https://www.youtube.com/watch?v=3OFSuCQUzPQ) – az
Anjouk birodalmáról Csukovits Enikő beszél, akinek vonatkozó
könyvei (Liliom és holló, Királyi gyermekek – gyermeki királyok
stb.) az érdeklődők számára sok újdonságot rejthetnek a
korról.
A történettudomány a budapesti Szépművészeti
Múzeum Sigismundus rex… című, 2008-as kiállítása óta
igyekszik Hunyadi Mátyás mellé emelni Luxemburgi
Zsigmondot. Könyvünk ennek szellemében külön leckében
(45. lecke) tárgyalja az uralkodó trónra lépését,
törökpolitikáját. A tanórán tudatosítsuk a diákokban, hogy
Zsigmond külpolitikájáról (pápaság, huszitizmus) részben már volt szó! A Gazdasági és
társadalmi változások a 14–15. században című (46.) lecke utal az egyetemes történeti
összefüggésekre is, reflektál Erdély helyzetére, s tömören – a korábbi tankönyvek által
alighanem jócskán eltúlzott jelentőségű – Budai Nagy Antal-féle felkelésre is (207–208. oldal).
A városfejlődés bemutatására (209. oldal) azért is célszerű időt szakítani, mert itt már a teljes
magyar középkor szintetizáló ismétlése elkezdődik.
A Hunyadi János török elleni harcai című (47.) leckét az oszmán hadsereg, közigazgatás
ismétlésére is fel lehet használni. Az V. László és I. Ulászló alatti időszak belpolitikai
helyzetének mélyelemzése helyett itt a nándorfehérvári diadal kerül fókuszba, amelyről írott
forrás és ábra is rendelkezésre áll (213. oldal). A sikeres várvédelemről már számítógépes
animáció is látható (https://www.youtube.com/watch?v=gQAiPq0Rwqc), amit egy kérdve
kifejtő vagy csoportos munkára építő órán is felhasználhatunk. A 14–15. század hadtörténete
sok projekt, verseny témája lehet: érdeklődő tanulóknak ajánlható Pálosfalvi Tamás
Nikápolytól Mohácsig című kötete, amely gazdag kép- és forrásanyaga miatt használható
remekül többletórákon, szakkörökön. Ennél kötetlenebb projektet is tervezhetünk, ha például
elképzeli (esetleg meg is valósítja) a tanulócsoport, hogyan reagáltak („interjúztak”) a korszak
legfontosabb szereplői a magyar diadal hírére.
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A 9/A Hírmondójának e
heti körkérdése:
III. Callixtus (77), pápa

Nándorfehérvár – Ön
hallott róla?

Szilágyi Erzsébet (46),
özvegy

V. László (16), király
Cillei Ulrik (50),
horvát-szlavón bán
Hunyadi Mátyás korának tanítása
kapcsán érdemes figyelembe venni, hogy a
kimeneti feltételek (érettségi) tekintetében
nem szükséges uralkodásának minden egyes
aspektusával azonos mélységben foglalkozni.
Az adópolitika, az ország kormányzata mellett
a külpolitika lényegét kell az órákon
megragadni, ehhez célszerű eszköz lehet az
ábra, táblázat készítése. A fekete sereg
újszerűségének bemutatását képek, források
elemzésével érdemes plasztikusabbá tenni.
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(Tanulói projektnek, rögtönzött, pár perces bemutatónak is kitűnő, ha kartonból vagy
hullámpapírból készítünk pavese-t.)
A magyarországi humanizmus, reneszánsz kapcsán ismét építhetünk a tanulók
irodalmi, művészeti ismereteire, felidézve Vitéz János, Janus Pannonius alakját. A Mátyás
korabeli Budáról és Visegrádról az interneten ma már látványos animációkat találhatunk,
amelyek a korszak építészetével foglalkozó legjelesebb szakemberek (Buzás Gergely, Farbaky
Péter stb.) kutatásain alapulnak (https://www.youtube.com/watch?v=TktaAosj_T0 ).
A középkori magyar művelődéstörténet feldolgozásához a páros munka,
csoportmunka módszerét javasoljuk, hiszen a rendelkezésre álló egy-két órába nem fér bele,
hogy a krónikákról, a nemzetségi monostorokról stb. nagy mélységű prezentációt tartsunk a
tanév vége felé. A digitális adathordozók bőséges kínálatából megemlítjük F. Romhányi Beatrix
Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon című kötetéhez készült DVD-t, a
Magyar Kódex-sorozathoz készült CD-ROM-ot, továbbá az ELTE és a PPKE Művészettörténeti
Intézeteinek képadatbázisát.
A 9. évfolyamos tankönyv eme záró fejezete inkább egy különleges, évszázadokon át
ívelő „időutazás” legyen; kedvcsináló ahhoz, hány rejtett értéke van a középkori magyar
kultúrának, amely – például a közelgő nyári szünidőben – akár élőben is megtekinthető!

42

FI - 504010901/1 Történelem 9. | FI - 504011001/1 Történelem 10. – Tanári kézikönyv

II.4. A tizedik évfolyamos tankönyv nagy témakörei
II.4.1. A világ és Európa a kora újkorban
Tematikai egység

Fogalmak, adatok

A világ és Európa a kora újkorban

Órakeret:
12 óra

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem,
abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református,
ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán,
puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus.
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther,
Kálvin, Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy)
Péter.
Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár.
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a
reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az
angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása).

A kora újkori történelem, mind az egyetemes, mind a magyar vonatkozású leckéivel, a
10. évfolyamos hagyományos kerettanterv egyik „vesztese” volt. A középkor színes, sokszor
meghökkentő világa, a magyar középkor uralkodói sokszor néhány, a nyári szünet előtti utolsó
hétre „nyomták össze” ezeknek az évszázadoknak a történetét. A korszak világtörténelemmel
foglalkozó leckéi könyvünknek most az elején foglalnak helyet. A kerettanterv által megadott
12 tanítási óra nem sok, de ezeknél a fejezeteknél is szakítani kell a minden országról,
dinasztiáról, háborúról „monografikus” képet rajzoló óratervezéssel. Az órák során arra
érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a 16. században – Hahner Péter szavaival –
felborult az európai erőegyensúly, a társadalmi konfliktusok, háborúk pedig soha nem látott
mértékben függtek össze vallási kérdésekkel (adott esetben a reformációval). 12
Az év eleji ismétlést össze lehet kapcsolni egy olyan feladattal, amely már előre jelez
bizonyos tendenciákat a 16–17. század történetéből. Az itt közölt táblázatot részben vagy
egészben otthoni, esetleg tanórai páros vagy csoportmunka keretein belül is hasznosíthatjuk.

12

HAHNER Péter: Száz történelmi tévhit. Bp. 2010., 97.o.
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Térség vagy probléma a
kései középkorban

14-15. század: rövid
jellemzés, problémafelvetés

Tudományos
világkép heliocentrikus
világkép
megváltozása (reneszánsz) megjelenése és elterjedése
Oszmán-török expanzió
Magyarország
határainál
(átmenetileg) megreked –
Hunyadiak
Anglia a 15. században
uralomra kerül a Tudordinasztia (1485–)
A 15. századi egyház

mecenatúra és erkölcsi
válságjelenségek
párhuzamos jelenléte

Milyen következményeikre
emlékszel általános iskolából?
Használd az atlaszod!
földrajzi felfedezések egyik
mozgatórugója
gazdasági problémák (levantei
kereskedelem
hanyatlása),
nagyhatalmi státusz (16–17. sz.)
erős
központi
hatalom,
konfrontáció esélye a király és a
parlament között
kikerülhetetlenné
válik
a
reform, szélesebb rétegek
elégedetlenek

A nagy földrajzi felfedezéseket és azok következményeit tárgyaló (első) lecke (6–10.
oldal) izgalmas utazásra invitál. A felfedezők, konkvisztádorok motivációinak, útvonalainak
„sűrűjében” könnyű elveszni, ha történelemtanárként nekünk kell pótolni – akár elemi, a
kontinensek földrajzára vonatkozó – ismereteket. A tankönyv (6. oldal), de akár a Nemzeti
Köznevelési
Portál
IKT-táblán
„egymásra
rétegezhető”
térképei
(https://player.nkp.hu/play/136371/false/undefined) segítségünkre lehetnek. Fel is
oszthatjuk az akkor ismert világot tanulópárok, csoportok között, akik pl. egy-egy nemzet
képviselőiként maguk „gyűjthetik össze”, „számolhatnak be” a nehézségekről, meghódított
területekről, egy-egy jelentősebb hajóst, konkvisztádort a többiek figyelmébe ajánlva. Az
utazásokról fiktív hajónaplót is írathatunk – itt hívjuk fel a figyelmet a tankönyv végén
elhelyezett Kitekintő (10. oldal) Élet a hajókon című olvasmányára. A 8. oldalon szereplő
Ráadás anyaga (a prekolumbián civilizációkról) viszont inkább otthoni (beadható) projekt
legyen, mintsem végeláthatatlan füzetvázlat a „tollas kígyóisten” és az egyes közép-amerikai
indiánok tárgyi kultúráinak jellegzetességeiről!
A reformáció kialakulása és elterjedése (2. lecke) mindenképpen dupla órát vesz
igénybe, hiszen itt a folyamat kibontakozásától kezdve a lutheri és a kálvini egyház jellegzetes
tanításáig kell szemléltetnünk, hogyan bomlik a nyugati egyház újabb felekezetekre. Fontos
megértetnünk a tanulókkal, hogy a protestáns közösségek alapfogalmait mindenkinek
ismernie kell, az órák nem vehetnek olyan irányt, hogy egyik vagy másik felekezet „fejlettebb”
felépítéssel, tanítással rendelkezik a többinél. Ha van rá lehetőség, akár egy-egy vitaindító
képpel is bevezethetjük az órát.13

13

A képek forrása:
http://www.tourinformkiskoros.hu/kepek/latnivalok/templomok/csengod/katolikus_templom_csengod2.jpg
(letöltés ideje: 2017. december 10.)
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Csengőd, református templom belseje

Csengőd, római katolikus templom belseje




Milyen alapvető különbségek vannak a két liturgikus tér jellege, berendezései
között sejtésetek szerint?
Ki járt közületek protestáns (evangélikus, református) istentiszteleti helyen?

A kétségtelenül nem könnyű tananyag feldolgozásához jó támaszt jelenthetnek a
tankönyvi ábrák is (13. és 14. oldalak). Próbáljunk az alapfogalmak elsajátítására koncentrálni
a vallásháború történeti folyamata helyett! Egy lehetséges ötlet: egy-egy tanuló jelenítse meg
Luthert, illetve Kálvint. A többiek kapjanak kártyákat az egyes felekezetek szakszókincsével
(sola fide, szekularizáció, augsburgi vallásbéke, predesztináció, presbiterek stb.), esetleg
földrajzi elterjedésével (Szászország, Svájc, Skócia, Svédország stb.)! Minden tanuló álljon
ahhoz a „reformerhez”, akinek felekezetéhez az adott fogalom vagy földrajzi név tartozik!
Nagyobb létszámú csoportok esetén, a tolakodás elkerülése végett, interaktív játékot is
szerkeszthetünk a feladatból. Amennyiben a római katolikus megújulás folyamatát is
feldolgoztuk (3. lecke), a katolikus egyházra jellemző szókártyákkal (index, jezsuiták stb.) is
bonyolíthatjuk a játékot. Ennél a témánál feltétlenül érdemes megemlíteni, hogy a sok
tekintetben az előző rendszer történelemszemléletének maradványait – pl. ellenreformáció
fogalma, inkvizíció mibenléte – ma már időszerű átértékelni. Utóbbihoz jó alap lehet
(tagozatok, fakultációs csoportok számára is) Molnár Antal kiváló tanulmánya a római Szent
Hivatal működéséről.14 A vallási intolerancia jelenségének szemléltetéséről a Kitekintő is
gondoskodik (19. oldal).
Az atlanti hatalmak felemelkedéséről szóló lecke (20–23. oldal) ugyan tartalmazza a
két legismertebb Tudor-uralkodó (VIII. Henrik és I. Erzsébet) portréját, de érdemes itt
megpróbálkozni a párban, csoportban végezhető adatgyűjtéssel. A legendás dinasztiáról
számos film, regény született, alighanem nincs tanuló, aki ne találkozott volna (legalább egy14

A Poór János által szerkesztett kézikönyv részeként, digitálisan:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_kora_ujkor_tortenete/ch03s04.html
(a letöltés ideje: 2017. december 10.)
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egy kép erejéig) a Tudorokkal. Ha Henrik és Erzsébet uralkodását összehasonlítjuk egy
táblázatban, biztassuk arra a diákokat, hogy a kézikönyvek, internet segítségével apróbb
érdekességekre is figyeljenek fel!
VIII. Henrik

I. Erzsébet

Uralkodás dátuma
Apja neve
Egy hozzá köthető
külpolitikai konfliktus
Egy hozzá köthető
belpolitikai intézkedés
Az uralkodóról feljegyzett
szokások, tevékenységek
Egy jelentős művész
az uralkodó korából
Egy színész(nő), aki
alakította már a vásznon
Egy irodalmi alkotás,
amelyben szerepel
Utóda a trónon

Az angol polgárháborúval és a parlamentáris monarchiával foglalkozó lecke (24–28.
oldal) szintén körültekintő tanári előkészítést kíván. Ma már didaktikai közhely, hogy egyes
korábbi tankönyvek olyan mértékben részletezték a 17. századi Anglia vallási-társadalmi
csoportjait (independens, leveller, digger stb.),
ahogyan azt már a szigetországban tanuló brit
diákok sem tanulják. Könyvünkben egy központi,
összefoglaló táblázatban ezek megtalálhatóak
érdeklődőbb, emelt óraszámú csoportok
kedvéért (25. oldal), de ne tévesszük szem elől,
hogy az érettségi követelményrendszere nem a
polgárháborút,
hanem
a
parlamentáris
monarchia jellegét állítja középpontba. A
főszövegnek közel a fele ezért ezt a tematikai
egységet részletezi. A választójog, a cenzus
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fogalmához a diákcsoportot megmozgató projektet is tervezhetünk, például egy korabeli
választás, képviselőjelölés eljátszásával. Ennek részeként bevonhatjuk a vizsgálatba William
Hogarth a tankönyvben is szereplő, szatirikus hangvételű festményét (27. oldal), de akár a
Rowan Atkinson és Hugh Laurie főszereplésével készült Fekete Vipera című sorozat 3.
évadából vett jeleneteket is.15
A tanulók bevonása az olyan hadtörténeti jellegű fejezeteket is élővé varázsolhatja, mint a
Nagyhatalmi küzdelmek a 17. században (29–32. oldal). A lecke sok stratégiai érdekességet is
kínál (pl. a hadügyi forradalom a 31. oldalon), de a csatákért, hadvezérekért „kevésbé lelkes”
diákok is megszólaltathatók, ha esetleg
 „haditudósítást” végezhetnek a harmincéves háború egy-egy szakaszáról;
 „interjút” készíthetnek II. Gusztáv Adolffal, Wallensteinnel stb.;
 eljátsszák, hogy a vesztfáliai tárgyaláson ők képviselik a francia, svéd, Habsburg stb.
diplomáciát (és rögzítik benyomásaikat is);
 „leleplező” bulvárcímoldalt készítenek a defenesztrációról.
A francia abszolutizmussal foglalkozó tananyag (32–36. oldal) középpontjában a
Napkirály, XIV. Lajos uralma áll. A korszakkal foglalkozó szakemberek (Hahner Péter, Papp
Imre stb.) több publikációban leszögezik, hogy sok esetben téves közhelyek rögzültek a
Napkirályról és udvaráról, másfelől a francia rendi intézmények pedig sosem bomlottak fel
teljesen, vagyis az abszolutizmus meglehetősen sok problémát felvető fogalom.16 Valószínűleg
ez is szerepet játszhatott abban, hogy maga a téma a hatályos kimeneti feltételek tükrében az
emelt szintű vizsgatematika része. Ez azonban azt is jelenti, hogy általános tantervű, jobbára
középszintű érettségire készülő csoportban merészebben lehet a rendelkezésekre álló
források közül választani, projektfeladatot kiadni:
 Film és valóság: Richelieu bíboros szerepe a francia monarchiában
 Öltözködés, illem, etikett a Napkirály udvarában
 A versailles-i kastély építéstörténete, fejlődése
 Hadügyi reform és hadsereg XIV. Lajos Franciaországában stb.

15

A kép forrása: www.port.hu (letöltés ideje: 2017. december 15.)
Többek közt: Papp Imre: Királyság és rendiség Franciaországban. In Poór János (szerk.): A kora újkor
története. Digitálisan:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_kora_ujkor_tortenete/ch02s02.html
(letöltés ideje: 2017. december 16.)
16
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A Napkirály személyéről, udvaráról, gazdaságpolitikájáról (Colbert szerepéről) a
Nemzeti Köznevelési Portálon feladatot, videorészletet is találunk.17 Sok Versailles-hoz kötődő
alkotás, az épületet vagy részleteit ábrázoló metszet található a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem
Művészettörténet
Tanszékének honlapján is.18
Kelet-Európa hatalmi viszonyai (8.
lecke) a lengyel és az orosz
konfrontáció történetén, de a
meghatározó uralkodók (Báthory
István, IV. Iván, I. Péter)
személyiségén
át
is
megközelíthetőek,
ehhez
a
tankönyv bőséges forrásbázissal
rendelkezik (az orosz cárokról
külön, a 40. oldal Kitekintő
részében is lehet olvasni).
A kora újkori mindennapok, tudományos gondolkodás feldolgozásához is aktív tanulói
részvételt javaslunk. Mivel a téma kapcsán összefoglaló és számonkérő órát is tervezni kell,
nyilvánvalóan itt sincs lehetőség egy Fernand Braudel-féle hatalmas tabló megrajzolására az
órán. Az étkezés, az öltözködés résztémái (41–42. oldal) azonban többnyire érdeklik a
tanulókat, míg a természettudományok, filozófia, matematika alkotóinál (43. oldal) a diákok
előismereteire, de gyűjtőmunkájára is lehet építeni.

17

https://portal.nkp.hu/Search?keyword=f%C3%B6ldrajzi%20felfedez%C3%A9sek
http://muvtor.btk.ppke.hu/Egyetemes%20barokk%20m%fbv%e9szet%20ea.%20k%e9panyag%202011_tavasz/
18
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II.4.2. Magyarország a kora újkorban
Órakeret:
14 óra
Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc,
trónfosztás.
Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó
István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor,
Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai
Jenő, II. Rákóczi Ferenc.
Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár,
Fogalmak, adatok
Sárospatak, Ónod, Nagyszombat, Bécs.
Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az
ország tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török
ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború),
1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda
visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákócziszabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke).
Tematikai egység

Magyarország a kora újkorban

A hazai történelemtanítás – a történettudományhoz hasonlóan – sokáig toposzokban
gondolkodott a korszakról, amely Mohácstól („Nemzeti nagylétünk temetőjétől”) a „két
pogány között” szenvedő Magyarországig, illetve a Rákóczi-szabadságharcig tartott. Az elmúlt
években, évtizedekben sokan hangsúlyozták, hogy a korszak nem egyszerűsíthető le a
Habsburg–magyar harc történetévé. A korszak művelődéstörténete pedig – Barlay Ö. Szabolcs
kötetének címét idézve – „romon virág”, hiszen a kétségtelenül nagy pusztítás ellenére a
magyarországi humanizmus és reformáció irodalmától a barokk építészetig és az első állandó
egyetemig sok nyomott hagyott kultúránkban a 16–18. század embere.
Az óraszámok tekintetében a totalitásról itt is le kell mondanunk. Tankönyvünknek
nem feladata – és egy középiskolai szakórának sem –, hogy valamennyi erdélyi fejedelemről,
az összes ütközetről átfogó képet adjon. Érdeklődő, emelt szinten továbbtanulni, versenyezni
szándékozó diákjaink továbbra is bőséges információkat, forrásokat találnak a Kitekintő és a
Ráadás részekben.
A Jagelló-kor (11. lecke) hagyományosan negatív megítélése az elmúlt évtizedekben
sokat változott a történettudományban (elsősorban Kubinyi Andrásnak és tanítványainak
köszönhetően). Az 50–51. oldal főszövege tömör, de kiegyensúlyozott mondatokból áll, itt az
51. oldalra tördelt képanyag kapcsán tudunk egy-egy portrét kidomborítani (II. Ulászló, Bakócz
Tamás). Azt javasoljuk, hogy a Dózsa György-féle parasztfelkelés (51–52. oldal) esetén is
otthoni vagy projektalapú feladatok kapcsán jelenjenek meg a többletinformációk. A marxista
történetírás által jócskán felértékelt 1514. évi eseményekről bőven elegendő forrás,
információ áll rendelkezésre a könyvben.
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Prokjektötletek:
 „Sztárinterjú” a trónra lépő II. Ulászlóval (célok, elvárások, vélemények a
vetélytársakról).
 Bakócz Tamás és a Jagelló-kori Magyarország emlékezete a szépirodalomban (pl.
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja).
 PPT vagy tabló készítése Mátyás családjának sorsáról (Beatrix, Corvin János stb.) az
54. oldalon található Kitekintő segítségével.
 Dózsa György emlékezete a képzőművészetben (Székely Bertalan, Derkovits Gyula
stb.) / irodalomban (Petőfi Sándor, Eötvös József, Ady Endre stb.).
 (II.) Lajos és (Habsburg) Mária első találkozása (elképzelt – de akár mobillal le is
filmezhető – jelenet).
 Szulejmán hatalomra kerülése és fiatal évei (különösen Fodor Pál írásai, ill. a
Rubicon történelmi magazin különszáma ajánlhatók e feladathoz).
A középkori magyar állam bukása (12. lecke) nemcsak a mohácsi vészt és közvetlen
következményeit tárgyalja, hanem Buda elestéig veszi sorra az eseményeket, ezért
feldolgozása jó eséllyel két tanórát vesz igénybe. A mohácsi csatához részleteiben vagy
egészében nagyon jól használható a Károli Gáspár Egyetem munkacsoportjához köthető
animációs film, amely esetleg a tankönyvi Brodarics-forrásrészlettel (56. oldal) is
összevethető. Az 58. oldalon található krónikarészlet (Verancsics Antal) Gárdonyi Géza Egri
csillagok című klasszikusának leírásával is összehasonlítható. A Nemeskürty István által
„elvesztegetett évtizedeknek” nevezett 1526–1541 közötti időszak diplomáciai eseményei,
főbb problémái az 57. oldalon látható vázlat tanulmányoztatásával viszonylag ütemesen
összefoglalhatók. A kőszegi vár 1532. évi ostromáról (57. oldal Ráadása alapján) és a korabeli
hadviselésről (59. oldal, Kitekintő) akár a téma iránt érdeklő „szakértőket” jelölhetünk ki a
tanulócsoportból. A „meghívott hadtörténészek” (előzetes felkészülés alapján) egy-egy
szempontra hívhatják fel az osztály figyelmét, az ide vonatkozó kérdésekre próbálhatnak meg
válaszolni (siker esetén jutalmazhatók).
A Török terjeszkedés Magyarországon című (13.) lecke Fráter György
hintapolitikájának elemzésével nyit. „György barátról” az utóbbi időben keletkeztek
elsősorban információgazdag művek (pl. Oborni Teréztől), rövid portréját az előző lecke 58.
oldalán tanulmányozhatjuk. A várháborúk időszakához számos forrás áll rendelkezésre. Külön
felhívjuk a figyelmet a 62. oldalon olvasható török forrásról, a kialakított budai vilajet kapcsán.
A tanórák tervezéséhez használjuk fel, hogy a diákok 10. évfolyamon már megismerkedtek
irodalomból Balassi Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén néhány munkájával, illetve a Szigeti
veszedelem egy részével vagy egészével! A hadi eseményeket a tanulók keze ügyében lévő
történelmi atlasz vagy az NKP-oldal térképeinek felhasználásával elemeztethetjük, egy ehhez
hasonló táblázatba rendezve (ahol a tanulók adják meg a hiányzó információkat):
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Egészítsük ki a táblázatot!
Év

Helyszín
(ma melyik
ország?)

Győztes

Vesztes

Egy érdekesség,
megfigyelés

Ahmed pasa*

Nyáry Lőrinc*

várfeladás*

1543–44
1552
1552

Temesvár
(Románia)
Szolnok*

Arany János
balladája

Drégely
Eger
1566

Gyula*

török
ostromlók*

Kerecsényi
László*

Szigetvár

áruló-mítosz*
Szulejmán sírja?

(A * jellel ellátott cellák érdeklődőbb v. tagozatos csoportok számára töltendők ki.)

A 14. lecke (A „két nagy császár” birodalma között) a Magyar Királyság (máshol, pl. R.
Várkonyi Ágnes publikációiban: Királyi Magyarország) és Erdély viszonyaival foglalkozik. Az
előző témához a hadikiadások bemutatásával (64. oldal) látványos táblázat és diagram
segítségével tudjuk kötni a Habsburg-udvarnak is komoly gondot jelentő háborúkat. Erdély
helyzetének jobb megértéséhez (65–66. oldal) és egyben a már megtanultak átismétléséhez
pókábrát is készíthetünk, amely minden lényeges információt tartalmaz:
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erdélyi
vármegyék,
Partium,
Szászföld,
Székelyföld

16.
századi
Erdély

vazallusi viszony
az Oszmán
Birodalommal

három nemzet:
magyar, székely,
szász (jelen
továbbá:
vlachok)

önálló fejedelmi
belpolitika
(centralizáció,
rendi gyűlés,
ásványkincsek)

A reformáció sikere alcímet viselő leckerészhez előző órán átismételtethetjük a
reformációhoz kapcsolódó legalapvetőbb fogalmakat. Egy „tabu” játékhoz határozzuk meg a
neveket, fogalmakat, majd a papírlapon tüntessük fel, milyen információt nem használhat fel
a diák, amikor definiálja az osztálynak, ami a papíron van:

predesztináció

•TABU 1: református
•TABU 2: eleve elrendelés
•TABU 3: Kálvin János

•TABU 1: Luther Márton

evangélikusok •TABU 2: lutheránus
•TABU 3: 1517

sola scriptura

•TABU 1: Luther Márton
•TABU 2: evangélikus
•TABU 3: Biblia (Szentírás)
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Természetesen a tananyag elsajátítása után tovább bővíthetjük a játékot:

Károli Gáspár

• TABU 1: református
• TABU 2: (Vizsolyi) Biblia
• TABU 1: Alföld
• TABU 2: kálvinizmus / kálvinista

Debrecen

A hosszú török háború és a Bocskai-felkelés című (15.) lecke a tizenöt éves háború
eseményeit és Bocskai István politikai fellépését taglalja (69–72. oldalak). A hadmozdulatokat
(köztük a sok térképről „kieső” gyurgyevói csatát) a 69. oldal térképe ábrázolja. Az események
csoportosításával itt esetleg a hadszínterek elkülönítését, a topográfiát gyakoroltathatjuk a
tanulócsoporttal:

15 éves háború
(1591–1606)

casus belli: Sziszek
ostroma

dunántúli hadszíntér:
1593–94: oszmán előretörés

erdélyi hadszíntér:
Gyurgyevo (1595)

északi hadszíntér:
mezőkeresztesi csata,
Eger eleste (1596)

Pálffy Miklós hadjárata

–
Bocskai Istvánról gyűjtethetünk életrajzi információkat, készíttethetünk számára
„névjegykártyát”, de a 71. oldalon látható metszeten (vagy azt kinagyítva) a hajdúk
felszerelését is elemeztethetjük.
Bethlen Gábor a 17. századi Erdéllyel foglalkozó leckében (16.) tűnik fel. Alakja,
uralkodása – ahogyan egy Rubicon-különszám, s újabban Romsics Ignác cikkei rámutatnak –
ellentmondásokkal terhelt. Készíthetünk a diákokkal ún. „T-táblázatot” Bethlenről, amely
érveket és ellenérveket tartalmaz pl. a szultán számára a kinevezéséhez.
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Szultán: Megerősítsem-e Bethlen Gábor fejedelmi kinevezését?
Csausz válasza:

– átadott két Maros-menti várat

– ellenünk harcolt Gyurgyevónál

– támogatta Bocskai politikáját

– közvetlen előde is engedetlen
volt

– nem a Habsburg uralkodó hitét
követi

– határozott személyiség

– az erdélyi rendek támogatják

Erdély aranykora

Bethlen belpolitikájának jellegét legjobban a Szalárdi-szövegrészletből bonthatjuk ki a
tanulócsoport számára (73. oldal). A harmincéves háborúba való bekapcsolódás értékeléséhez
szükséges lehet a konfliktus cseh szakaszának átismétlése (defenesztráció, Fehér-hegy stb.).
Erdély „aranykorához” és „romlásához” különböző szempontok alapján páros vagy csoportos
munkafolyamatot is tervezhetünk:

– kulturális fejlesztések
(gyulafehérvári collegium,
nyomda stb.)

– I. Rákóczi György és
Lorántffy Zsuzsanna
– Erdély hatalmi tényező
(Linz, Vesztfália)

– lengyelországi hadjárat
(1657)
– török, tatár támadás
(Várad eleste)
– hatalmi harcok
(győztese: I. Apafi Mihály)

Erdély hanyatlása

– késő reneszánsz
építkezések

– II. Rákóczi György
politikája

A széttagolt ország mindennapjai című lecke (17.) a gazdasági élet, a demográfiai
viszonyok és az iskoláztatás témaköreit emeli ki a 17. századból. Az egyes témaköröket úgy is
szemléltethetjük, ha veszünk egy „átlagos országlakó családot”, pl. Erdélyből (határozzuk meg:
parasztokról, esetleg polgárokról beszélünk). A tanulók a lecke feldolgozása során keressenek
választ a kérdésekre:
 Milyen körülmények fogadnak egy paraszti családban egy kisbabát a 17.
században?
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Milyen nyelveken beszélő szomszédai lehetnek a családnak Erdélyben?
Milyen veszélyek (köztük betegségek) fenyegethetik egy kisgyermek életét a
17. században?
Milyen szakmára kellene hogy adják szülei, hogy biztosan megéljen?
Ha protestáns/katolikus felekezetű, s tanulni küldik, hol teheti ezt meg az
országban?

A 18. lecke (A politikai kiútkeresés évtizedei) a katolikus megújulással, Zrínyi Miklós
portréjával s a kurucmozgalom kezdeteivel ismerteti meg a tanulókat. A korábban leírt „tabu”
játékhoz készített szókártyáinkat itt is felhasználhatjuk, hiszen pár percben az ellenreformáció
és katolikus megújulás alapfogalmait is célszerű átismételtetnünk. A tankönyvi szövegrészlet
(80. oldal) Pázmány Péter sokszor „vaskos”, jellegzetes barokk írói stílusát, de politikai nézeteit
is tartalmazza. Emellett készíthetünk tablót 17–18. századi barokk templomokról is, ahol a
képeken (akár IKT-eszközön) a diákok megjelölhetik a barokkra leginkább jellemző
stílusjegyeket.
A költő-hadvezér Zrínyi Miklós kulcsfontosságú írásaihoz „kislexikont” is írathatunk
párban vagy csoportban, elősegítve az írott szövegek jobb megértését:
hajdú:______________________________________________________________________
„viselj fegyverderekat”:________________________________________________________
„szemben is kell az ellenséggel menni, ahol a te lovadnak futása nem
használ”:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
„az ország tartson egy ármádát lábon készen”:_____________________________________
___________________________________________________________________________
„fizetése legyen penig a vitézeknek”:_____________________________________________
posztó:_________________________________dolmány:_____________________________
„áfium”:____________________________________________________________________
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Mit tudunk, doki?

Az áldozat 44 éves, erős testalkatú
férfi. Ami a sebet illeti…

Zrínyi Miklós pályájánál érdemes felmérni,
irodalomból mennyi információval rendelkezik a
tanulócsoport.
Érdeklődő(bb)
diákok
a
tévécsatornák
divatos,
„helyszínelős”
sorozatainak stílusában rá is világíthatnak, mi
történhetett a költő-hadvezér számára végzetes
csáktornyai balesetben.19
A törökök kiűzése (19. lecke) kapcsán
Thököly Imre politikája felől megközelíthető a
Köprülü-reformok dacára egyre jobban gyengülő
Oszmán Birodalom s a Szent Liga lassan kibontakozó erőfölénye. A diákok otthon, esetleg az
órán (párban) a Bécs sikeres védelméről értesülő XI. Ince pápa „napi teendőit” is megírhatják
úgy, hogy abból lehessen következtetni Magyarország felszabadításának nemzetközi
környezetére:

XI. INCE PÁPA „NAPI TEENDŐI” (egészítsd ki):
6.30: reggeli szentmise, 7.00: reggeli
8.00: nuncius indítása Itáliába, a ___________ Köztársasághoz, további
támogatás reményében
9.00: fogadni ________________ király követét, aki semlegesség üzenetét
tolmácsolja
10.00: aláírni az áldást tartalmazó levelet _______________________
számára, aki I. Lipót megbízásából főparancsnok
11.00: fogadni _______________ király követét, aki Bécs felmentése után
is a Liga aktív tagja kíván lenni
12.00: Úrangyala imádság, majd ebéd

19

A kép forrása: http://www.sorozatjunkie.hu/2011/05/24/ncis-vege-a-8-evadnak-irta-darkspell/ (a letöltés
ideje: 2018. január 2.)
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Henrik szász herceg naplóját a Buda ostromát ábrázoló vázlattal is összevethetjük (86.
oldal), esetleg egy jelenlegi, Budát ábrázoló légifelvételen (akár GoogleEarth segítségével) a
helyszíneket is beazonosíthatjuk.
További projektötletek:
 Az 1686. évi ostromhoz kapcsolódó szobrok, emlékművek a Budai Várban
 „Ott voltam Savoyai Jenő táborában” (irányított fogalmazás)
 Buda ostromának és a török kiűzésének lenyomata a művészetekben (pl. Benczúr
Gyula: Budavár visszavétele, Jókai Mór: A cigánybáró, Péterfy Gergely: Halál
Budán)
A Rákóczi-szabadságharc (20. lecke) előzményeit részben az előző lecke Elhúzódó
hadműveletek részéből gyűjthetik ki a diákok. II. Rákóczi Ferencnek is lehet „névjegyet”
készíttetni a tanulócsoporttal, de fontos, hogy a szabadságharccal foglalkozó órák ne a
fejedelem bővített életrajzát szolgáltassák. A szabadságharc és Európa alfejezet elsősorban a
jelenlegi érettségi rendszer emelt szintjéhez kapcsolódik. Ennek tömörebb taglalása teheti
lehetővé, hogy kiemeljük a szabadságharc egy-egy jellegzetes alakját (pl. Esze Tamás, Bottyán
János), hadmozdulatát (pl. Vak Bottyán dunántúli hadjárata, trencséni csata). Ha van rá
lehetőség, igény, a tantárgyi koncentrációt az irodalom és az ének-zene felé is
megvalósíthatjuk:
„Csínom Palkó, csínom Jankó,
csontos karabélyom
Szép selymes lódingom,
dali pár pisztolyom.”

„Micsodák” valójában „Palkó” és „Jankó”?
Milyen fegyver a karabély?
Mi a lóding?

„Fakó lovam a Murza
Lajta vizét átússza
Császár hogyha megkapom,
Bécs várába ugratom.”

Milyen színű paripa a „fakó”?
Hol folyik a Lajta?
Mi lett a sorsa a dalban „megszólaló” Béri Balogh
Ádám brigadérosnak?

A Nagykárolyban aláírt szatmári béke hosszasabb elemzése nemcsak azt fogja
rögzíteni, hogy Károlyi Sándor és Pálffy János reális kompromisszumot kötöttek (és nem
történt árulás), hanem a rendi együttműködés helyreállításának aláhúzásával elő tudjuk
készíteni a 18. század magyar történelmét tárgyaló tematikai egységet is.
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II.4.3. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora
Tematikai
egység

Fogalmak,
adatok

Órakeret:
15 óra
Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása,
természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny,
felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata,
ökumenikus gondolkodás, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus,
emancipáció, antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus,
Szent Szövetség, urbanizáció.
Személyek: Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II.
(Nagy) Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon,
Metternich, Watt, Stephenson, Marx.
Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok ÉszakAmerikában, Waterloo.
Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az
Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a
francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804–
1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában).
A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora

A felvilágosodás (21. lecke) bevezetéséhez a tankönyvi Kant-idézet (96. oldal) jó felütés
lehet. A jelenség szemléltetésénél érdemes építeni a diákok irodalomtörténeti előismereteire
(elsősorban Voltaire, Rousseau kapcsán). A 97–98. oldal szövegrészleteit párban vagy
csoportban is feldolgozhatják a tanulók. Esetleg egy „riportműsor” is készíthető, amelyben az
egyes diákok (vagy csoportjaik) válaszolnak a feltett kérdésekre:







Riporter: Köszöntöm ma esti vendégeinket, Montesquieu-t és Rousseau-t. Első
kérdésem arra vonatkozik, milyen szerepet tulajdonítanak Önök a népnek.
Montesquieu:_______________________________________________________
Rousseau:__________________________________________________________
Riporter: Mit tartanak Önök ideális államformának ezek alapján?
Montesquieu:_______________________________________________________
Rousseau:__________________________________________________________

A szabadkőművességet annak számos filmes, irodalmi vonatkozása miatt érdemes
feldolgoztatni érdeklődő diákjainkkal a 99. oldalon.
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A „felvilágosult abszolutizmus” fogalmának megértéséhez szétszedhetjük a fogalmat
IKT-eszközön vagy táblán:

felvilágosult

abszolutizmus

felvilágosodás eszmerendszere
mint hivatkozási alap

rendek kizárásával való
kormányzás

felülről jövő reformok

rendeletek kiadása

(oktatás, egészségügy; adóalap
védelme)

nagyhatalmi státusz
megőrzésének célja

Amennyiben beazonosítottuk a tanulócsoporttal Poroszországot, s rámutattunk a
Habsburg Birodalom és II. (Nagy) Katalin Oroszországának jelentőségére, a fentebbi
„kártyákhoz” (akár az előző szempontok megtartásával) konkrétumokat is hozzárendelhetünk.

felvilágosult

abszolutizmus

II. Nagy Frigyes fejleszti a
porosz ipart (manufaktúrák)

II. Nagy Frigyes megnöveli
Poroszország területét

II. Katalin kiszélesíti az
iskolahálózatot az Orosz
Birodalomban

II. Katalin alatt súlyosbodik
az orosz jobbágyság helyzete
stb.

stb.

Az Amerikai Egyesült Államok megszületésével és alkotmányával foglalkozó (23.) lecke
elején a tankönyvi térkép segítségével megállapíthatjuk, mely nagyhatalmak hol hoztak létre
gyarmatokat a 18. század elejére (105. oldal). A hétéves háború jelentőségének kiemelése
után a telepesek és britek szembenállását a tankönyvi táblázatok alapján is
szemléltethetjük. Fontos kiemelni, hogy a 107. oldal szempontjait nem kell
feltétlenül megtanulni, hanem alkalmazni kell őket tudni! Ehhez
készíthetünk egy számítógéppel vagy akár krétával egy figurát.

JACK, Maryland telepesének panaszai a britekre
(egészítsd ki a listát a tk. 107. oldal alapján):
– Már elég nagy a családom, mégsem költözhetek az
Appalache-hegységtől keletre!
– A boltomban bort is árulok, ám ha francia vagy
magyar nedűt hozok be, óriási a vám!
________________________________
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A hadi eseményeket képanyag megjelenítésével is feldolgoztathatjuk (elkerülve a túlzó
részletességet, a maguktól értetődő tények túlmagyarázását):
Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket számozással!

George Washington elnöksége. ___

A Függetlenségi nyilatkozat aláírása. ___

A britek yorktowni fegyverletétele. ___

A brit hadsereg megadja magát Saratogánál. ___

A francia forradalom (24. lecke) fontos hozadéka, hogy a szabadság elvét elterjesztette
Európában, ahogyan Majoros István utal rá.20 Az 1789 utáni események azonban a korábbi
tankönyvekben szükségtelen részletességgel szerepeltek, szinte „áthatolhatatlanná” téve az
átlag középiskolás számára az egyes követeléseket, politikai csoportokat stb. A 110. oldalon
kezdődő tananyaghoz elegendő diagram, szöveges forrás és karikatúra áll rendelkezésre
ahhoz, hogy a problémákat szemléltetni tudjuk a tanulócsoport számára.

20

http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/majoros_lib (a letöltés ideje: 2018. január 7.)
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A jobb áttekinthetőség érdekében az egyes kormányzati szakaszokat egy ábrán
elkülöníthetjük. A file-t elmentve vagy az időnyilat a füzetbe rajzoltatva a későbbi tanórák
lexikai elemeit könnyen ábrázolhatjuk (a lista természetesen bővíthető):

alkotmányos
monarchia

1791. évi alkotmány

a király pere
1792. szept. – 1793.jún.

girondi köztársaság

jakobinus diktatúra

1793.jún.-1794.júl.

a király szökése

Danton

pillnitzi nyilatkozat

kivégzése
Legfőbb
Lény kult.
alkotmányterv

Tagozatos vagy szívesen „történészkedő” csoportok számára ajánlható Robespierre
beszédeinek elemzése (117. oldal), illetve a francia forradalom történeti megítélésének
vizsgálata (119. oldal) is, párban vagy csoportmunkában. Egyes műalkotásokra való rövid
reflexiókkal is kedvet ébreszthetünk további kutatómunkához:
Melyik forradalmi év eseményeit ábrázolják Jacques-Louis Davis alábbi alkotásai?

A labdaházi eskü
Marat halála
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A napóleoni háborúk Európája (26. lecke) kapcsán
elkerülhetetlen egy rövid Napóleon-portré felvázolása.
Az interneten humoros, 3 perces rajzfilmet is találunk
(amely Bonaparte életművének kettős megítélésére is
reflektál:
https://www.youtube.com/watch?v=t05OiVx2R8).

A korábban részletezett módon „névjegykártyát” is csinálhatnak a tanulók a későbbi
császárnak:

név: _________________________
születési hely, idő: ______________________
állampolgárság: _____________ foglalkozás: _______________
baj esetén értesítendő (feleség):________________________

Napóleon ütközetei közül nem fér bele minden egyes csata részletes elemzése az
időkeretbe. Amennyiben viszont a koalíciós hatalmakat (Napóleon ellenségeit) csoportosítjuk,
áttekinthetőbb számítógépes vagy rajzos vázlatot hozhatunk létre a diákokkal. Természetesen
arra is van lehetőség, hogy egy-egy ütközetet kiemeljünk, arról tablót vagy ppt-t készíttessünk.

Napóleon csatái 1813-ig
Habsburg Birod.

Nagy-Br.
– Abukir

Poroszo.

– Trafalgar

– Jéna

– Austerlitz
– Bécs (2x)
– Wagram

– kont. zárlat

– Győr
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A császár „száznapos uralmához” tanulságos, egyben humoros forrásgyűjtemény a
párizsi újságcikkek címeinek összegzése 1815-ből (123. oldal).
A Szent Szövetség Európája (27. lecke) a bécsi kongresszust és annak következményeit
taglalja. A 125. oldalon található vagy esetleg a Nemzeti Köznevelési Portálról kinagyított
területi változásokat mindenképpen érdemes bemutatni. Ha van rá lehetőség, az „új Európa”
kialakításánál a diákok egyes nemzeteket, illetve képviselőiket is megjeleníthetik egy vita
során (Metternich, Talleyrand, brit követ stb.). A 19. század első felére jellemző „forradalmi
hullámhoz” (kiosztható vagy kivetíthető) feladatot is készíthetünk:
Kösd össze az egybetartozókat!
dekabrista felkelés Oroszországban
júliusi forradalom X. Károly ellen
a lengyel szabadságharc elfojtása
a Németalföldi Királyság felbomlása
a görög szabadságharc

1821–1829
1825
1830
1830
1831

Az „ipari forradalom” terminológia („első”, „második” ipari forradalom, „ipari
forradalmak”) fontos változásokat takar, ide vonatkozó diagramokat, táblázatokat a
129. oldalon kezdődő (28.) leckéhez bőven találunk. A téma több mint valószínű, hogy két órát
vesz igénybe. Előkészítéséhez hasznos lehet a Pécsi Tudományegyetemhez kötődő internetes
módszertani lap, az Árkádia neves szerzőinek cikkeit, órajavaslatait tanulmányozni (8. szám):
http://www.arkadia.pte.hu/tortenelem/. A tankönyvünk 129. oldalán lévő ábrához hasonló,
fokozatosan „előtűnő” folyamatábrát az NKP-n is találunk, amennyiben a keresőbe az „ipari
forradalom” kifejezést begépeljük. Ugyanitt további források, feladatok is szerepelnek. A téma
kapcsán gyakori hiba (sokszor nem függetlenül a versenyektől, kimeneti feltételektől), hogy a
tanulók sokszor nem is értett (vagy a fizika- és kémiaórákon egyszer megtanult, de azóta
elfelejtett) technológiákat, konstruktőröket magolnak be. A tankönyvi rajzok, források alapján
érdemes egy-egy konkrét eszközcsoportra (pl. fonógépek, gőzgépek, vasút) koncentrálni, a
többi inkább illusztráció, mint megtanulandó eljárás legyen! Amennyiben van rá lehetőség,
megpróbálhatunk a természettudomány szakos kollégákkal tantárgyközi integrációt
megvalósítani. Érdeklődő tanulócsoportok
utánajárhatnak egy-egy találmánynak, de akár a
132. oldalon található, a gyermekmunka
szerepéhez
kötődő
forrásrészletet
is
továbbgondolhatják (pl. a kérdezőbiztos saját
véleményét megfogalmazva). A Twist Olivér
című klasszikus regény (és filmváltozatai)
bevonásával a diákok új jeleneteket is
forgathatnak
a
filmhez,
esetleg
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elgondolkodhatnak rajta, hogy a díszlet- és jelmeztervezők milyen szempontokat
érvényesítettek a 19. századi Anglia megjelenítésénél.21
A 19. század első felének uralkodó eszméi (29. lecke) nem könnyű tananyagrész, mégis
nagyon fontos, hiszen a liberalizmus, a konzervativizmus, a nacionalizmus és a szocializmus
alapfogalmainak tisztázása is ezen az órán (vagy órákon) történik. A tanulók életkori
sajátosságai, illetve a tananyag mélysége sem teszi lehetővé, hogy komplex politikai-filozófiai
ismereteket átadjunk. Fontos azonban leszögezni, hogy változó fogalmakról van szó, amelyek
tartalma a 19. században sok tekintetben eltért a mai, köznyelvi használattól. A felkészüléshez
itt is jól használható az Árkádia módszertani oldal sok anyaga: az 5. szám például
eszmetörténetről
szól
(http://www.arkadia.pte.hu/tortenelem/).
A
marxizmus
történelemszemléletéről találunk interaktív ábrát az NKP-oldalon, mellé több feladatot
(tesztet), amellyel színesíthetjük az órát. A tankönyvi forrásrészletekből (134–137. oldal) egyegy félmondat kiragadásával magunk is szerkeszthetünk játékot (fel kell ismerni, melyik
irányzatról van szó):
„megtartani, s
egyszerre javítani”

„az Ifjú Itália köztársasági
és egységes”

„kísértet járja be Európát – a
kommunizmus kísértete”

„alkotásunk tárgya nem fa és
kő, hanem érző lények”

„a proletárok e forradalomban csak láncaikat
veszthetik”

A „népek tavasza” 1848-ban (30. lecke) az európai 1848. évi forradalmak történetéből
válogat. Fontosnak tartjuk, hogy a téma elején megfogalmazzuk a forradalmi hullám általános
vonásait, s ezek után következnek – tömören – az egyes helyszínek. Ezeket akár dátum szerint
is csoportosíthatjuk egy időszalagon, a történelmi atlasz, a tankönyv (138. oldal) vagy az NKP
térképeit megfigyelve. Egy-egy diák vagy tanulócsoport az óra „francia”, „német” vagy „olasz”
szakkommentátora is lehet, amennyiben az általános jellegzetességekből fejtjük ki a
konkrétumokat.
A 31. lecke az Európán kívüli világ fontosabb tendenciáit jeleníti meg. A téma alkalmas
csoportmunkára vagy tanulói referátumra is. Kiemelhetjük a forrásidézetként megjelenő
Humboldt (141. oldal) vagy Bolivar (142. oldal) alakját is, érdeklődőbb diákok felvázolhatják,
miként alakult a későbbiekben (miért érdekes) a földrajzórákon bizonyára már elhangzott
Hongkong sorsa. Esetleg játssza el a csoport, hogyan fogadhatták III. György udvarában a
tankönyv 143. oldalán szereplő, meglehetősen érdes hangvételű kínai császári levelet!

21

A kép forrása: http://est.hu/cikk/60879/twist_oliver_2005 (a letöltés ideje: 2018. február 4.).

64

FI - 504010901/1 Történelem 9. | FI - 504011001/1 Történelem 10. – Tanári kézikönyv

II.4.4. Az újjáépítés kora Magyarországon

Tematikai
egység

Fogalmak,
adatok

Órakeret:
9 óra
Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács,
felsőtábla, alsótábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis,
türelmi rendelet, jobbágyrendelet.
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc.
Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát.
Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–
1790 (II. József).
Az újjáépítés kora Magyarországon

A 18. századi magyar történelem Rákóczi-szabadságharc utáni szakasza a „kurucos
történelemszemlélet” számára germanizáció, a „birodalmi éléskamrává válás” időszaka volt,
bár ezzel a szemlélettel a magyar történettudomány már régen leszámolt. A sok fontos kérdés
(a magyar rendek és a Habsburg udvar, a nemzetiségek és a magyarság viszonya stb.) és
érdekes személyiség (Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc, Martinovics Ignác stb.)
felvillantására 9 tanóránk van. Hangsúlyozni kell ezen a ponton, hogy a kötelező kerettantervi
adatok ennek tükrében nem írnak elő sok lexikát.
Magyarország beillesztése a Habsburg Birodalomba (32. lecke) nem volt rövid
folyamat. III. Károly uralkodásának bemutatásakor – hogy ismételjük a tanulócsoporttal a
„hátrahagyott” magyar történelmet – pár perces gondolkodtató (ráhangolódó) feladatot is
tervezhetünk, az 1711-ben trónra kerülő uralkodóval a középpontban.

Egyetlen lányom
van – mit tehetek
az érdekében?

Magyarország
népessége elenyésző –
hogyan oldjam meg a
problémát?

Támaszkodhatok a
magyar rendi gyűlésre
munkám során, a
szatmári béke
pontjainak fejében?

A Temesköz még
török kézen… folytassam a
háborút?

III. Károly – egy újdonsült magyar
uralkodó problémái
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A tankönyv 149. oldal ábrája a Magyar Királyság felépítését mutatja. E forrás –
lényegesen részletesebb – „jogelődei” sok régi érettségi, felvételi feladatsor „rettegett”
mellékletét képezték. Egyszerűsített ábránkkal arra sarkalljuk a kollégákat és a tanulókat, hogy
az intézményhálózat egészének áttekintését kíséreljék meg a „rendi ügymenet”
rekonstruálása helyett. Egy érdeklődőbb tanulócsoporttal egy közösen kitalált javaslat
(beadvány) segítségével végignézhetjük, hogyan születnek a törvények.
Doboka vármegye javaslata: Legyen országszerte
(értsd: Magyar Királyság) olcsóbb a liba ára (a bolgár
területről és a román fejedelemségektől importált
szárnyasokkal szemben)!

Ha a feladat így nehéz (vagy időigényes), akkor előre legyártott elemekből (pl. kártyák)
sorrend felállítása is elengedő (sorszámok alkalmazásával):
____
____
____
____
____
____
____
____

Doboka vármegye közgyűlése támogatja
dobokai nemesek beadványa
az országgyűlés felsőtáblája elfogadja
az országgyűlés alsótáblája támogatja
felirat az uralkodónak
III. Károly jóváhagyja a döntést
a Magyar Kancellária megküldi a végzést a Helytartótanácsnak
a Helytartótanács a megyék (így Doboka) felé közvetíti a döntést

Mária Terézia uralkodásának bemutatását mindenképpen a nőági örökösödés
tisztázásával kell kezdeni (149. oldal), de tanulságos lehet, ha a fiatal királynő
visszaemlékezéseit is idézzük hozzá (150. oldal). A kettős vámrendelethez a törvényt és annak
hatásáról tanúskodó forrást is érdemes felhasználni (151. oldal), akár tanulói pármunkát
alkalmazva. Az uralkodónő reformjai közül a Nemzeti Köznevelési Portálon a Ratio
Educationist interaktív ábra jeleníti meg, ha rákeresünk, részletesebb tartalma pedig a
tankönyvi Ráadás részét képezi (154. oldal). Idő és kedv esetén az érdeklődők figyelmébe
ajánljuk Mária Terézia, magyar királynő című kiegészítő olvasmányunkat (156. oldal).
Természetesen mint sok más témánál, itt is számos további információval gazdagodhatunk,
ha a Magyarország története c. dokumentumfilm-sorozat vonatkozó darabjaiból (23–24. rész)
felhasználunk pár percet.
Az ország újjászületése a 18. században (34. lecke) egy rövid gazdasági panoráma
mellett legrészletesebben az ország nemzetiségi viszonyait taglalja. A kördiagramok, ábrák,
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írott forrásrészletek akkor „kelnek életre”, ha a tanulócsoport tagjai térben is el tudják
helyezni a Magyarországon élőket. Etnikai térképet az NKP oldalán is találunk, mi több,
interaktív tábla vagy megfelelő notebook segítségével a nemzetiségek bejelölését is lehet rajta
gyakorolni (https://player.nkp.hu/play/89427/false/undefined). Az egyes etnikai jellemzőkről
persze magunk is készíthetünk (kivetítést nem igénylő) gyakorlófeladatot:
Milyen nemzetiséghez tartozhat a megszólaló?
A) Családommal 1718 után költöztünk mostani lakóhelyünkre, kaptunk ellátást, térképet, hogy
merre menjünk, miután elhagytuk a császárvárost. Szép itt minden, csak sok szomszédunk jár
keleti keresztény templomba, mi pedig római katolikusok vagyunk.
B) Sok évtizede szolgálok itt fegyverrel a kezemben. Adót nem kell fizetnem, de nem tetszik,
ahogy Bécsből dirigálnak. Mindenesetre, amíg itt vagyunk, a töröktől nyugodtan alhat a
felséges császár.
C) Tisztes kereskedők vagyunk, reméljük, Galíciában szerzett tapasztalatainkat
Magyarországon is gyarapíthatjuk. Egy nagyobb városba költözünk év végén, ha ez egyetlen
Istennek ez tetszésére van.
D) Örömmel érkeztünk ide, Békésbe, a hegyes-völgyes bányavárosok megmászását már nem
bírták öreg térdeink. Magyart ugyan nem sokat látni errefelé, de a földesúr magyar. Nem
sanyargat minket, s nem zavarja, hogy Luther hitét követjük.
E) A fiam és én is pásztorok vagyunk. Ő jövőre megnősül, s ha a medve el nem viszi a
legkövérebb birkákat, nagy lakodalom lesz, miután a pópa megáldotta őket. A fiatalok lejjebb
költöznek majd Erdőelvébe, én már maradok itt a havasokban vén napjaimra.
Írjuk a megszólalók betűjelét a térképvázlat megfelelő részébe!22

22

A térkép forrása az OFI által kiadott történelmi atlasz 37. oldala (letöltés ideje: 2018. február 17.)
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II. József (35. lecke) fontosabb intézkedéseit ágrajzban is szemléltethetjük (az egyes
intézkedéseket a megfelelő téglalap alá kell írni a számítógépen vagy a táblán):

kalapos király

külpolitika

belpolitika

a közvélemény
számára
elfogadható
reformok

rendi ellenállást
kiváltó
intézkedések

török háborúk

Az uralkodó egy-egy rendeletének szövegét (162–163. oldalak) diákcsoportok között is
feloszthatjuk. A korszak kettős megítéléséhez az érdeklődő tanulók a Kitekintő részt
dolgozhatják fel a 164. oldalon. A téma összefoglalásaként mindenki készíthet értékelő
táblázatot II. Józsefről:

II. József uralkodásának pozitívumai:

II. József uralkodásának negatívumai:

A Magyarország a napóleoni háborúk idején című (36.) lecke II. Lipóttól I. Ferenc
uralkodásának első időszakáig taglalja az eseményeket, ahogyan a cím is mutatja, az
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egyetemes történeti kontextus megtartására figyelve. A magyar köztörténeti gondolkodásban
és emlékezetben Benda Kálmán kutatásai óta források mentén is erőteljes a sikertelen
Martinovics-összeesküvés jelenléte. Könyvünkben a 166. oldalon elegendő forrást biztosítunk
az elemzéshez, de a főszöveg – szándékainknak megfelelően – tömör. A témakör több része is
lehet projektfeladat:
 „Martinovics Ignác asszisztense voltam” (E/1. személyű fogalmazás)
 Hajnóczy József emlékezete és jelentősége (történelmi esszé)
 A magyar nyelvújítók (tabló)
 Mária Lujza, Ferenc császár és Napóleon Kodály Zoltán Háry János című
daljátékában (és a források tükrében)
 Napóleon kiáltványának fogadtatása Pozsonyban (elképzelt, akár mobiltelefonnal
„leforgatható” jelenet)
II.4.5. Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon

Tematikai
egység

Fogalmak,
adatok

Órakeret:
15 óra
Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista,
cenzúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés,
érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények,
felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog,
jobbágyfelszabadítás, emancipáció, tavaszi hadjárat, Függetlenségi
nyilatkozat, nemzetiségi törvény.
Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák
Ferenc, Kossuth Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan,
Petőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem
József.
Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos.
Kronológia: 1830 (Széchenyi István Hitel című művének megjelenése, a
reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv
államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848.
április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata),
1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség
kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a
világosi fegyverletétel).
Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon

Mennyi időt jelent 15×45 perc a magyar politika- és művelődéstörténet egyik
legfontosabb időszakára? Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Görgei korára? Ha a diákoktól távoli
gazdasági és társadalmi problémák és országgyűlések (illetve végeláthatatlan sorban 1848/49es csatahelyszínek) jelennek csak meg a szakórákon, nagyon hosszú. Ha feladatokkal, a
tanulókat is megmozgató szempontokkal tagoljuk a téma leckéit, még szűk is lehet az időkeret.
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A reformkor előzményei (37. lecke) a magyar nemzeteszme átalakulásától I. Ferenc
abszolutizmusán át a napi politika színtereiig ível. A 174. oldalon látható rendi államszerkezet
kapcsán itt is megvalósítható a 18. századi Magyarországnál közölt feladat („saját” vármegyei
javaslat végigfuttatása a királyig). A nemzeteszme megváltozása kapcsán előzetesen
szépirodalmi, zenei példákat gyűjtethetünk a tanulói csoportokkal.
Egy további feladat a tantárgyközi koncentrációhoz:

Alkotó és műcím

Mit jelenthetett a 19. századi magyarság számára a
félkövérrel szedett történelmi esemény / szereplő?

Kisfaludy Károly: Mohács
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala
Katona József: Bánk bán
Arany János: Rege a
csodaszarvasról
Széchenyi István reformprogramja (38. lecke) elején a „legnagyobb magyar” életével
kapcsolatos gyűjtőmunkát kérhetünk vagy oszthatunk ki a csoportok között. Kellő tanári
kontrollal a Hídember c. Bereményi Géza-film egyes jelenetei is jól használhatóak, de magunk
is alkothatunk a diákok számára feladatot. A gazdag életműhöz akár kártyajáték vagy dominó
is készíthető interaktív tábla segítségével. Ha ennek híján vagyunk, papírból is készíthető egy
„kvartett”.
Játék: Széchenyi-kvartett
Játék leírása: Az egyes diákcsoportok Széchenyi családtagjait, gyakorlati alkotásait, politikai
ellenfeleit, idézeteit „gyűjthetik”. A játékvezető (a pedagógus) tetszőleges sorrendben
mutatja fel (vetíti ki) a kártyákat. Ezeket az a csoport nyeri el, amelyik a legtöbb jó választ adja
az előző tananyaghoz, esetleg Széchenyi (már megtárgyalt) életművéhez kötődően.
I. kvartett: Széchenyi családja (további kártyákra esetleg: Széchenyi Béla, Széchenyi Ödön,
Seilern Crescence)

Széchenyi Ferenc

70

FI - 504010901/1 Történelem 9. | FI - 504011001/1 Történelem 10. – Tanári kézikönyv

II. kvartett: Széchenyi gyakorlati alkotásai (további kártyákra esetleg: Vaskapu, Nemzeti
Kaszinó, pesti hengermalom)

„Tudós Társaság”

III. kvartett: Széchenyi politikai vitapartnerei (további kártyákra esetleg: Kossuth Lajos,
Wesselényi Miklós, Eötvös József)

Dessewffy József

IV. kvartett: Széchenyi jelentősebb műveinek részletei (további kártyákra esetleg: tankönyv
178-179-180. oldalainak részleteiből)
„A pénznek,
földnek (…) csak
úgy van lehető
legnagyobb
haszna, ha egyiket
s másikat (…) arra
fordíthatom, amire
tetszik.” (Hitel)
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A 179. oldalon található Stádium-szövegrészletet „szószedet” készítése mentén is
elemeztethetjük:
Aviticitas:_________________________________________________________________
Fiscalitas:_________________________________________________________________
„nemtelen”:_______________________________________________________________
„vagyonbeli bátorság”:______________________________________________________
„törvény előtti egyformaság”:_________________________________________________
házi pénztár:_______________________________________________________________
nyilvánosság:_______________________________________________________________
A 39. lecke – A reformmozgalom kibontakozása –
az 1830-as évek politikai vitáit jeleníti meg, benne
Kossuth Lajos és Deák Ferenc rövid pályaképét (182. és
183. oldalak). Utóbbiakhoz is lehet „névjegyet”,
Facebook-oldalt (ki kinek lehet az ismerőse) vagy
Instagram-lapot készíteni. A 19. század első felének
Magyarországáról (különösen a kolera sújtotta
északkeleti részéről) izgalmas kép rajzolódik ki a Levelek
az árnyékvilágból című (fiktív) levélregényben, amely
izgalmas cselekménye (kísértetjárások, gyilkosságok)
nyomán egy érdeklődő tagozatot vagy fakultációs
csoportot is leköthet.

A leckében megjelenő politikusokról ágrajz is készíthető a táblára vagy az interaktív
felületre:

A magyar politika
szereplői az 1830-as
években
uralkodók: I. Ferenc, V. Ferdinánd

aulikusok
Zichy Károly

fontolva haladók
Dessewffy József

72

vármegyei
liberálisok
Kossuth, Deák, Klauzál stb.

FI - 504010901/1 Történelem 9. | FI - 504011001/1 Történelem 10. – Tanári kézikönyv

A táblázat – amelyet ajánlatos elmenteni, illetve a tanulócsoportokkal elrakatni – újra
elővehető és bővíthető, ha a centralisták, a Fiatal Magyarország stb. csoportjai is előkerülnek
az óránkon.
A reformkor politikai küzdelmei (40. lecke) Széchenyi és Kossuth vitáját foglalja össze
egészen az 1843–44-es országgyűlésig. Az osztályt akár három csoportra is bonthatjuk: az
egyik Széchenyi István, a másik Kossuth Lajos nézeteiről próbálja meggyőzni a harmadik
csoportot, a „kortársakat”. Az irányított vita (disputa) mellett az is lehet páros munka vagy
csoportmunka alapja, ha néhányan a szövegrészletekkel (185–187. oldal) dolgoznak, mások
pedig a 186. oldalon található gúnyrajzot elemzik. Érdeklődőbb tanulócsoport számára a
feladat kiegészíthető esetleg a két nagy politikus vitájának „utóéletével”; mikor melyikük
életművét tűzte inkább zászlajára a közéleti diskurzus. (A kérdéshez gondolatokat, illetve
további szövegrészleteket találhatunk Lackó Mihály jól ismert kismonográfiájában:
http://mek.oszk.hu/04800/04831/html/laczkoszkvita0005.html!)
A reformkor gazdasága és kultúrája (41. lecke) arányosan tartalmaz gazdaság- és
művelődéstörténeti információkat, forrásokat. Ez természetesen több más kötetből (Magyar
Kódex-sorozat, Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában stb.), honlapról (Magyar
Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum stb.) is bővíthető igény szerint. A tanulócsoportok
figyelmébe ajánljuk az e leckéhez tartozó Kitekintő bekezdéseit (193. oldal), az itt is elérhető
képeken, alkotásokon a diákok megpróbálhatják beazonosítani a mai főváros már álló
nevezetességeit vagy éppen azóta eltűnt városrészeit.
Projektmunka, tanulói referátum, digitális vagy hagyományos tabló elkészítéséhez
ajánljuk:
 Vállalkozók a reformkorban (pl. Ganz Ábrahám, Fáy András stb.)
 Illem és szokás (bálozás, viseletek stb.) a reformkorban
 A reformkori színháztörténet nagy alakjai (Déryné Széppataki Róza, Lendvay
Márton stb.)
 Klasszicista épületek lakóhelyemen (városomban/megyémben)
 A magyar polgári festészet kezdetei (Wéber Henrik, Barabás Miklós stb.)
 Szórakozás a reformkorban (fürdőzés, estélyek, testkultúra stb.)
A nemzetiségi kérdés (42. lecke) alkalmas a korábban tanultak átismétlésére, másfelől
a források (195. oldal) segítségével a magyarság és a nemzetiségek éleződő ellentéteinek
alátámasztására. Tanulságokkal szolgálhat, ha a diákok – elolvasva például a 196. oldalon a
tótok által jegyzett beadványt – megpróbálnak belehelyezkedni egy-egy magyarországi
nemzetiségi csoport helyzetébe, s esetleg egy emlékiratot, levelet írnak nevükben Kossuthnak,
Széchenyinek stb. Könyvünk ebben a fejezetben különös figyelmet szentel a hazai zsidóság és
a cigányság helyzetének is, a hozzájuk kapcsolódó források (196–197. oldal) páros munka vagy
irányított vita részét képezheti.
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A 43. lecke – Az utolsó rendi országgyűlés és a „népek tavasza” Ausztriában – felépítése
némi magyarázatot kíván. Az Ellenzéki nyilatkozat (199. oldal) feldolgozása után találjuk a
bécsi forradalmakra vonatkozó információkat (200–201. oldal). A régebbi tankönyvek a fiatal
Ferenc József eszméit és az olmützi alkotmányt (200. oldal) az utolsó „egyetemes” történeti
rész végén taglalták. Ezzel szemben a tankönyvcsalád alkotói úgy érezték, ennek az
összefüggésnek – már csak a magyar politikához való kapcsolódása miatt is – a magyarországi
1848 előtt kell szerepelnie. (A szabadságharc tárgyalása során is könnyebb egy néhány órával
előtti tananyagra visszautalni, mint az egy hónapokkal korábbira.)
A Forradalom és alkotmányos átalakulás Magyarországon (44. lecke) feldolgozása
(értelemszerűen inkább két, mint egy tanórában) nézetünk szerint nem is olyan könnyű!
Hiszen adott egy mindenki által ismert, ünnepségek alkalmával állóképpé merevedett
„március tizenötödike”, s mellette az érettségi követelményrendszer el nem hanyagolható
részét képező „áprilisi törvények”. Hogyan lehet a tanulócsoportokat bevonni e témákba (a
kikerülhetetlen forráselemzésen túl)?
Néhány ötlet, módszer:
 A pesti forradalom helyszíneinek beazonosítása: március 15. egykor és ma.
 „Elhallgatott eseménysor”: fiktív visszaemlékező sorok Szendrey Júliától, Táncsics
Mihálytól (utóbbihoz ajánljuk a 205. oldal Kitekintő részét).
 Egy nem mindennapi „töritanár”: Vasvári Pál portréja.
 A tenyleg.com oldalán is megtalálható „Facebook-bejegyzéshez” hasonló készítése
az első kormányülésről vagy a pesti forradalom bécsi híréről.23

23

A kép forrása:
http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3115&id=217132 (a letöltés
ideje: 2018. március 1.)
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A szabadságharc fordulópontjainak és kimenetelének (45–47. leckék) árnyalt
bemutatásához ma már sok színvonalas könyv (Nagy képes millenniumi hadtörténet, Hermann
Róbert, Csikány Tamás, Katona Tamás kötetei és cikkei stb.) és weboldal (pl. a budapesti
Hadtörténeti Intézet és Múzeum: www.militaria.hu) áll rendelkezésre. Ahogyan a legtöbb
hadtörténeti témánál, itt is ügyeljünk arra, hogy a szakórák ne váljanak napra pontos dátumok,
tábornokok, hadmozdulatok önkényes „seregszemléjévé”. Egy-egy jelentős ütközet (pl.
Pákozd vagy Buda visszavívása) kiemelése a tanulók számára érdekes módszerekkel (pl. az
isaszegi csata animációja: https://www.youtube.com/watch?v=wbGsi87cbrU) több didaktikai
hozadékkal rendelkezik, mint ha valamennyi jelentős csatát felvonultatnák a táblán vagy a
projektoron. A történelmi atlasz, tankönyv, illetve a Nemzeti Köznevelési Portál letölthető
térképein mindenesetre érdemes az eseményeket követni. A sok kiváló vezető és hazafi közül
kiemelhető vagy szemponttá tehető a fiatal „kémiazseniből” tábornokká vált Görgei Artúr
(208. oldal), akinek „árulása” (218. oldal) élete végéig megbélyegezte őt. Az erdélyi hadszíntér
vizsgálata Bem József, illetve a tolmácsaként szolgáló Petőfi (az irodalomórákról remélhetőleg
ismert) halála miatt hordozhat többletinformációt. A tavaszi hadjárat Pest megyei helyszínein
sok emlék megtalálható, ezek összegyűjtése, térképen való beazonosítása is színesítheti az
órai munkát. A Honvédelmi Minisztérium oldalán számos érdekesség olvasható a
szabadságharc
eseménytörténetéből,
rövid
forrásrészletekkel
kiegészítve:
https://honvedelem.hu/cikk/46627_tiz_kevesbe_kozismert_tortenet_az_1848_49_es_szaba
dsagharcbol
A hadi eseményekről részletekbe menő (elsősorban tanári tájékozódáshoz ajánlható)
kronológia is található az interneten (a szőregi csatát külön aloldalon kiemelve):
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/1848/kronologia.html
Év végi ismétléshez, bemutató szakórához „hagyományos” módszerrel készített, de
akár internetes programok segítségével is összerakható párosító játékot („memory”) is
készíthetünk. A játékszabály egyszerű: ha a tanuló (vagy tanulócsoport) nem tudja
megmondani, mi alapján véli a párokat összetartozónak, a „párt” nem veheti fel, s másik diák
(vagy csoportja) jön. Egy (akár kivágható) mintát az alábbiakban közlünk – a teljesség igénye
nélkül, kedvcsináló gyanánt készítettük.
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MÓGA JÁNOS

SCHWECHAT

DEBRECEN
KOSSUTH LAJOS

KOMÁROM

KLAPKA GYÖRGY
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PISKI

BEM JÓZSEF

KÁPOLNA
WINDISCH-GRÄTZ

NAGYSALLÓ
GÖRGEI ARTÚR
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS
LEHETŐSÉGEI
A 9. évfolyamon a történelem tantárgy heti óraszáma 2, tehát összesen 72 óra áll a
rendelkezésünkre, hogy átfogjuk az egyetemes és a magyar történelem őskortól Amerika
felfedezéséig tartó időszakát, amelyet a tankönyv öt nagy fejezetbe rendez. Ugyanakkor
tisztában vagyunk vele, hogy a gyakorlatban ez valójában évente kb. 62–65 tanórát jelent.
Tantárgyunk esetében a hagyományos értékelési módszereket valljuk, azaz javasoljuk az órai
eleji feleltetést, illetve az egyes fejezeteket lezáró témazárók megíratását. Természetesen
fontosnak tartjuk a tanulói kiselőadások szerepét, illetve a projektmódszer begyakoroltatását
– nem meglepő, hogy ezekre példákat is hoz mind a két tankönyv. Ha ezeket tudatosan
felvállaljuk, akkor tovább csökken a „nettó” óraszám, azaz a konkrét tananyagra fordítható
idő. Mindemellett fontosnak tartjuk az összefoglaló órákat, illetve a gyakorlóórákat
(munkafüzeti feladatok!), azaz tudjuk, hogy egy kolléga (akár magunk is) milyen könnyen
megcsúszhat a tanmenet betartásával.
A tanulási folyamat megtervezésére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kétféle
tanmenetet
készített,
amelyek
a
tankönyvkatalógusban
elérhetők
(http://tankonyvkatalogus.hu/). A normál tanmenet rendkívül feszített tanévben
gondolkodik. Mindez úgy tartható be, ha feladjuk a történelemtanításban a „totalitás” elvét.
Erre a kézikönyvünkben többször is utaltunk. A rugalmas tanmenet a tanítás és a tanulás
eredményességét, a módszertani megoldások hatékonyabbá tételét, az osztály
(tanulócsoport) összetételéhez, a tanulók adottságaihoz való igazodást, a differenciálás
lehetőségeinek érvényesítését segíti elő. Témakörönként (fejezetenként) több időt biztosít a
gyakorlásra, a rendszerezésre, a képességfejlesztő órák a differenciálást (némely esetben a
kooperatív módszerek alkalmazását) teszik lehetővé.
9. évfolyam

Témák

Rugalmas
tanmenet –
új tananyag
feldolgozása

Képességfejleszt
Normál
Teljes
Kerettantervi
és, összefoglalás,
tanmenet
óraszám órakeret
gyakorlás,
– új tananyag
72 óra
65 óra
ellenőrzés
feldolgozása

Bevezetés

-

-

1

-

-

Az őskor és az ókori
Kelet

6

3

9

8

8

Az ókori Hellász

9

5

14

11

9

Az ókori Róma

13

5

18

12

11
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A középkor

13

5

18

18

14

A magyarság
története a
kezdetektől 1301-ig

9

3

12

16

14

50

21

72

65

Összesen:

56

A rugalmas tanmenetnél a tananyag terjedelmét illetően a korszakhatárt az egyetemes
történelem esetében a 15. század végénél, a magyar történelmet illetően viszont 1301-nél
húztuk meg, tehát az Anjou-kor, Luxemburgi Zsigmond uralkodása és a Hunyadiak kora a 10.
évfolyamra kerül át. Az áthelyezési javaslatot a 9. évfolyamos tanulók életkori sajátosságai,
ezzel összefüggésben a fokozatosság pedagógiai elvének érvényesítése, továbbá a rugalmas
tanmenetben szereplő jelentős számú képességfejlesztő óra és gyakorló foglalkozás
indokolhatja. Leckék, tananyagok áthelyezésére kétéves tanítási ciklusokon (pl. a 9–10.
évfolyamon) belül a kerettanterv is lehetőséget ad. A rugalmas tanmenetek elkészítésének
szempontjai között is szerepelt az átcsoportosítás lehetősége.
A 10. évfolyamon a történelem tantárgy heti óraszáma ugyanúgy 2, tehát itt is hasonló
mozgásterünk lehet, mint 9. évfolyamon. A normál és a rugalmas tanmenetek természetesen
ennek megfelelően igyekeznek megsegíteni az iskolai gyakorlatot. A rugalmas tanmenet
döntően a Történelem 10. című újgenerációs tankönyv anyagára épül. A 9. évfolyam témái
közül erre az évfolyamra kerültek át a 14‒15. század magyar történelmét tárgyaló leckék (az
Anjou-kor, Zsigmond király uralkodása és a Hunyadiak kora).
10. évfolyam

Témák

Képességfejlesztés,
Rugalmas –
Teljes
összefoglalás,
új tananyag
óraszám
gyakorlás,
feldolgozása
72 óra
ellenőrzés

Új Normál
tanmenet

Magyarország története a 14–
15. században. Történelem 9.!!!

6

3

9

-

A világ és Európa a kora
újkorban

7

5

12

11

Magyarország a kora újkorban

10

5

15

13

A felvilágosodás, a forradalmak
és a polgárosodás kora

10

3

13

13

Az újjáépítés kora
Magyarországon

4

3

7

6
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A reformkor

4

Forradalom és szabadságharc
1848‒1849-ben
Összesen:

5

9
14

5

2

7

46

26

72
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A tankönyvi fejezetek bemutatásánál jeleztük, hogy a tankönyvet nem az egyetlen
„üdvözítő” taneszköznek tartjuk a történelem tananyag elsajátításánál. Gyakorló tanárként
magunk is tudjuk, mennyire fontos a tanári magyarázat, a táblai jegyzet vagy PPT, a kiegészítő
források szerepe stb. Ismerjük az okostelefonok problémakörét, azaz, hogyan láthatja a tanár
egy pl. 34 fős osztályban, melyik diák mobilozik az óra alatt. Ezért javasoltuk a „21. századi
eszközök” bevonását is a tanítási folyamatba. Mindez azért lényeges, mert diákunk egyes,
általa kedvelt témáknál már valószínűleg kész magyarázatokkal rendelkezik, természetesen
legtöbbször egy nem túl hiteles honlapról szerezve az információit. Történelemtanárként a
feladatunk tehát igen összetett, egyszerre kell hitelesen megcáfolnunk az internetről
származó esetleges ostobaságokat, ugyanakkor ösztönöznünk is kell a diákokat az önálló
kutakodásra. Természetesen adhatunk nekik valamilyen szakirodalmi részletet, cikket, illetve
biztathatjuk könyvtári olvasgatásra, de ne legyünk nagyon idealisták; a diákok majd a
legegyszerűbb és leggyorsabb megoldást fogják választani. Ilyenkor hívjuk fel a figyelmet a
tankönyv szerepére, mert az igyekszik „relatíve” röviden és tömören összefoglalni az egyes
témákat.
Hasonló a helyzet a tanulás során. Tudjuk (és persze sajnáljuk), hogy a mai diákok egyre
kevesebbet olvasnak. Legtöbbször a tanórai jegyzetből tanulnak (persze vannak, akik abból
sem), és így elmarad az egyes tananyagban való elmélyedés. Ritka az olyan diák, aki a tanórai
jegyzetét kiegészíti a tankönyvi anyaggal, de nyilvánvalóan erre kell törekednünk. A tankönyv
szerepét ugyanakkor rendkívül fontosnak tartjuk a tanulási folyamat során. Az egyes tankönyvi
részek tudatosan próbálják megsegíteni a tanulást. Gondoljunk az alfejezetekhez kapcsolódó
kérdésre: ezek azt a célt szolgálják, hogy a diák, miután elolvasta az ott található részt, a
kérdésre válaszolva kiemelje a lényeget. A kérdések szerepét már a bevezetőben kifejtettük,
illetve a tanórai munka és otthoni tanulást elősegítő módszerekről a kézikönyv II. fejezete
számol be részletesen.
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IV. A TANKÖNYV HASZNÁLATÁT SEGÍTŐ TANESZKÖZÖK
IV.1. A munkafüzetek
A tankönyvek mellé rendelhető munkafüzetek (Történelem 9. Munkafüzet; FI-504010902/1 és
Történelem 10. Munkafüzet; FI-504011002/1) Herber Attila és Kampós András vezetőtanárok
munkái.
A szerzők szándéka tudatosan nem az volt, hogy a feladatok a leckékhez készüljenek,
hanem hogy több leckét is átíveljenek. Az érettségin a diákok szintén nem „leckeízű”
feladatokkal találkoznak, azaz ennek begyakoroltatását már nem árt 9. évfolyamtól elkezdeni.
A munkafüzet feladatai elsősorban a kompetenciafejlesztést szolgálják (pl. forráselemzés,
térképelemzés, ábra- és grafikonelemzés), kevés esetben kérdeznek rá lexikai adatokra. A
„forrásközpontú” feladatok megoldásával a megszerzett készségek alkalmazására helyeződik
a hangsúly. A feladatok összeállításánál fontos szempont volt az is, hogy kiderüljön, mennyire
sikerült megérteni egy-egy történelmi korszak fő problémáit. Cél volt továbbá, hogy a tanulók
legyenek képesek önálló ismeretek megszerzésére, értelmezésére.
A munkafüzeti feladatokban a hagyományos politikatörténet mellett hangsúlyt kapnak
a szaktárgy egyéb fontos területei is (életmódtörténet, eszmetörténet, kultúrtörténet stb.). A
feladatok egy része a tanórán vagy a tankönyvből megszerzett ismeretek kiegészítését
szolgálja, oly módon, hogy az ott csak nagy vonalakban említett mozzanatok részleteinek
felfedezésére, továbbgondolására, esetleg a téma önálló feldolgozására mozgósítanak.
Találhatunk olyan feladatokat is, amelyek a tantárgyi koncentrációt, kiegészítéseket célozzák.
Nem kell az összes feladatot megoldani! Ahol van rá idő, lehetőség, egy-egy feladatot,
de akár forrást is beemelhetünk a tanórába, kiadhatjuk házi feladatnak – sőt nagyobb diákokat
(pl. egy fakultációs csoport tagjait) akár hasonló szellemű feladatok fabrikálására is bírhatjuk,
projektmunka vagy kisebb diákok mentorálása kapcsán.
A munkafüzetekben új, a tankönyvekben nem szereplő források is megjelennek
(elsősorban szövegek és képek). A sokszor újszerű feladatokkal a szerzők érzékeltették azt az
érettségin majd kulcsszerepet kapó tényt, hogy a biztos előismeretek segítségével akár
„ismeretlen” forrás is megérthető.
A forráselemzéshez, a történelmileg „korrekt” értékeléshez szükséges fogalmak
megerősítéséhez, tisztázásához olyan feladatok nyújtanak segítséget, amelyek forrásrészletek
és értelmezéseik párba állítását jelölik ki célként. A feladatokat úgy állították össze, hogy ne
álfeladatok legyenek, hanem valós kérdésekről szóljanak, tehát végig kelljen őket gondolni, és
az állításokat – bár ez sokszor igen nehéz – meg kell indokolni. A munkafüzetekben éppen
ezért szerepelnek olyan – elsősorban szöveges forrásokkal kapcsolatos – feladatok is, amelyek
lényegében mintaelemzések, csak „össze kell rakni” őket. Ezek hasonlóságára kialakítható
olyan gondolati struktúra, egyéni módszer, mindig felhasználható alap-fogalomgyűjtemény,
amely által a nem ismert források is értelmezhetővé válnak.
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A munkafüzetek változatos munkaformákat tesznek lehetővé. Ilyen lehet a kiselőadás
készítése, a projektmunka, a kisesszék megalkotása, vagy éppen az eltérő történészi
értékelések összehasonlítása által lebonyolítható vita. Célkitűzés volt, hogy a feladatok ne
pusztán számon kérjenek, hanem bővítsék is az ismereteket.
A fokozatosság elvét követve az ókornál a feladatok jelentős részének célja alapvetően
képi és szöveges források, valamint egyszerűbb ábrák, térképek értelmezése, a középkornál
pedig már bonyolultabb gazdasági, társadalmi, politikai összefüggések felismerése, feltárása.
A kötetekben megjelenő feladatok eltérő nehézségűek; más-más kompetenciákat igényelnek
ugyan, de mindegyiküknek közös eleme az, hogy megfelelő előismeretek birtokában jóval
könnyebb a megoldásuk, mint azok híján.
A feladatok a gyakorlás, nem pedig dolgozatíratás céljára készültek. Megoldásuk során
sokszor egyéb segédeszközt – térképet, internetet – is igénybe lehet venni. A szerzők
elképzelése szerint a siker záloga nem az egyéni, elkeseredett „magolás”, hanem jelentős
mértékben a „történelemmel” való egyéni vagy csoportos felfedező, vitatkozó, szellemi
élményt adó foglalkozás.
A munkafüzetek a tankönyvekhez hasonlóan öt-öt nagyobb fejezetben tárgyalják a
tananyagot. Minden egyes blokkban kb. 20-30 feladat található, amelyek feldolgozása
történhet tanórán, gyakorló- vagy összefoglaló órákon, illetve házi feladatként.
9. évfolyam:
I. Az őskor és az ókori Kelet: 19 feladat
II. Az ókori Hellasz: 21 feladat
III. Az ókori Róma: 28 feladat
IV. A középkor: 37 feladat
V. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig: 31 feladat
• Hogyan írjunk esszét? (3 mintafeladat)
10. évfolyam:
I. A világ és Európa a kora újkorban: 24 feladat
II. Magyarország a kora újkorban: 21 feladat
III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora: 30 feladat
IV. Az újjáépítés kora Magyarországon: 27 feladat
V. Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon: 24 feladat
• Hogyan írjunk esszét? (6 mintafeladat)
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IV.2. A Történelmi atlasz
A történelmi atlasz tantárgyunk térbeliségének fontos eszköze, ennek térképeit a tankönyv és
a munkafüzet térképvázlatai nem helyettesítik (nem is ezzel a céllal készültek). A régebbi korok
letűnt civilizációinak esetén különösen fontos, hogy a tanulók szakszerű, de nem végletekig
bonyolított térképeken tudják tanulmányozni az eseményeket, folyamatokat. Ahogyan a
közoktatás szereplői közül többen is megfogalmazták az elmúlt időszakban: az atlasz nem
tankönyv, a didaktikai feladat nem abban áll, hogy az órákon megjelenő lexikai elemeket
maradéktalanul belezsúfoljuk egy térképbe vagy kronológiai táblázatba. Az érdeklődő tanulók
okostelefonjaikkal az atlaszban is további térképeket nyithatnak meg, akár a pedagógus órai
kontrolljával.

IV.3. A Nemzeti Köznevelési Portál
A 21. századhoz igazodva az órákra készülő kollégák, tanulók, de szülők figyelmébe is ajánljuk
a Nemzeti Köznevelési Portál anyagait. A www.nkp.hu oldalon egy egyszerű regisztrációt
elvégezve, évfolyamonként és tantárgyanként böngészhetünk rövid videók, interaktív játékok,
képek, térképek között. Elrongyolódott az iskola egyetlen Ókori Kelet falitérképe? Szeretnénk
szemléltetni, hogyan vándoroltak az ókori zsidó törzsek a termékeny félhold térségében?
Térképes házi feladatot adnánk? Keressük ki a portálra feltöltött digitális térképet, vetítsük ki,
animáljuk, illetve hívjuk fel rá diákjaink figyelmét!
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