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BEVEZETŐ 

A 2012-es kerettanterv merészen megváltoztatta azokat a korszakhatárokat, amelyek az egyes 

évfolyamok tananyageloszlását határozták meg. A Történelem és állampolgári ismeretek 

tanára számára a 9-10. évfolyamos tananyag újszerű elrendezése nagy kihívást jelentett, 

hiszen nemcsak a már jól begyakorolt mechanizmusokat kellett átalakítani, hanem lépést 

kellett tartani a kerettanterv diktálta ütemezéssel, nehogy túlságosan lemaradjunk a 

tananyaggal. A heti 2-2 óra után a 11-12. évfolyamon a kerettanterv heti 3-3 órát biztosít arra, 

hogy 1849-től napjainkig megtanítsuk az egyetemes és magyar történelmet. A „csak” mintegy 

155 év történetének áttekintése (ha a 2004-es korszakhatárral számolunk) látszólag 

könnyebb, mint az írott történelem majdnem ötezer évének „ledarálása” 9-10. évfolyamon.  

De csak látszólag… 

Ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a tananyag mélységét tekintve éppen ebben a 155 

évben válik szinte kezelhetetlenül terjedelmessé, hiszen számos egymással párhuzamosan 

zajló, egymásra ható eseménnyel, folyamattal kell foglalkoznunk. Ha csak az 1945-ös évre 

gondolunk, mennyi katonai, politikai, diplomáciatörténeti, gazdaságtörténeti és életmódbeli 

esemény és változás zajlott csak ebben az esztendőben az egyetemes és a magyar 

történelemben egyaránt. Mennyivel összetettebb ennek az évnek a megtanítása, mint például 

9. évfolyamon tanítani a középkori városfejlődésről!  

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a 21. században már modern 

eszközkészlettel és forrásokkal dolgozó történettudomány minden eredménye nem fér bele 

egy középiskolai tankönyvbe. 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. 

Céljaink összetettek: a középiskolát végző diákok forráselemzési készségeit fejleszteni kell, 

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, részletekben elmerülő történelemtanításnak már régen nincs 

létjogosultsága. 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 

ismeretszerzéshez és az ismeretek feldolgozásához szükséges készségeinek és képességeinek 

                                                 
1 KNAUSZ Imre: A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015. 

17. 
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kialakításáról és fejlesztéséről is. Meggyőződésünk, hogy a történelemtanítás magában 

hordozza a 21. századi készségek (összetett információk feldolgozása; szisztematikus és 

kritikus gondolkodás kialakítása; tények mérlegelésén alapuló döntéshozatal; értelmes 

kérdések feltevése; valóságos problémák megoldásának képessége stb.) fejlesztését is. 

Az új kerettantervek, tankönyvek „útvesztőjében” jó szolgálatot tehet egy olyan 

kézikönyv jellegű kiadvány, amely módszertani segítséget ad a tankönyvi anyag 

feldolgozásához, többek között a következő kérdésekben is: 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, 

figyelembe véve azt is, hogy milyen nehézségekkel és kihívásokkal találja szembe magát egy 

11. és 12. osztályt tanító történelemtanár. Azaz, a tankönyv és munkafüzet jól megválasztott 

forrásszövegeivel, nem túl bonyolult ábráival, illetve egyéb forrásanyagával (térképek, 

táblázatok, diagramok stb.) segíti a kollégát a tanulócsoport felkészítésében. 
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

I.1. A műveltségterület kiemelt fejlesztési céljai 

A Nat-ban kiemelt kulcskompetenciák (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, tanulás; kritikai 

gondolkodás; kommunikáció; tájékozódás térben és időben. Ezeket a fejlesztési feladatokat az 

alábbi elvek és szempontok mentén törekedtünk beépíteni a koncepcióba, illetve a 

tankönyvekbe. 

I.1.1. 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.  

I.1.2. 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 

összefoglalása 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 vizsgálata különösen 

fontos az adott korszakhoz kapcsolódó szépirodalmi szövegek, játékfilmek vagy 

dokumentumfilmek stb. esetében. 

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 
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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 

érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen, ugyanakkor jelentősége van az érvek kritikai 

értékelésének is. Motiváló lehet a történelmi események 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. 

I.1.3. Kommunikáció 

Fontos, hogy az előző forrráscsoportok elemzése során levont következtetéseket, a felismert 

összefüggéseket a tanulók képesek legyenek szóban kifejteni. Sajátítsák el a kulturált 

vitatkozás módját, amelynek a saját vélemény kialakítása mellett része 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 kommunikációhoz tartozik a kiselőadás, amelyhez szépirodalmi, tudományos vagy 

ismeretterjesztő művekből, történelmi forrásokból származó szövegeket használhatnak fel a 

tanulók, és általuk válogatott képekkel, esetleg filmrészletekkel is illusztrálhatnak. 

Természetesen a tananyaghoz kapcsolódó életmódtörténeti, művelődéstörténeti stb. 

beszámolókat is szükséges készíteni. A gondolatok, vélemények rögzítésére fontos az esszék 

írása adott történelmi, társadalmi témákról. Az esszékben az ok-okozati láncolatra, a 

következtetésekre kell hangsúlyt helyezni. 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. 

I.1.4. Tájékozódás térben és időben 

A történettudomány egyik „tartópillére” a kronológia. A megfelelő lexikális tudás (amelyhez 

az évszámok mellett a történelmi személyek, a történelmi fogalmak és a földrajzi nevek 

ismerete is tartozik) kialakítása szilárd alapokat biztosíthat a tananyag 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 
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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 információk alapján. 

I.2. Az újgenerációs tankönyvek legfontosabb alapelvei 

A tankönyvcsalád összeállításánál – illeszkedve a többi kísérleti/újgenerációs tankönyv 

alapkoncepciójához – az alábbi szempontokat vettük figyelembe. 

I.2.1. 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 

források (szövegek, képek, ábrák, táblázatok, grafikonok) a magasabb gondolkodási 

műveleteket 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. 

I.2.2. 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 

                                                 
2 Fischerné Dárdai Ágnes: A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei 

 http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/hallgatoknak/pedagogia/a_tankonyvek_minosegi_parame

terei.rtf. 

http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/hallgatoknak/pedagogia/a_tankonyvek_minosegi_parameterei.rtf
http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/hallgatoknak/pedagogia/a_tankonyvek_minosegi_parameterei.rtf
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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). 

I.2.3. 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); 

 A tankönyv tegye lehetővé, hogy fejlődjön a tanulók ábraelemző képessége 

(áttekinthetőség, következetes jelölés): információkeresés – elemzés és értékelés – az 

információk rendszerezése. 

I.2.4. 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) A tankönyvekben korszerű, tudományosan megalapozott tudást és módszereket 

igyekeztünk átadni. Például fontosnak tartottuk a kompetenciafejlesztést, törekedtünk 

az alapvető közműveltség kialakítására, a történelmi gondolkodás fokozatos 
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fejlesztésére, emellett nem egyetlen iskola, szerző vagy felfogás jelenik meg a 

tankönyveinkben. 

b) Figyelembe vettük az új történelemtankönyv-sorozatot megalapozó módszertani 

tanulmányokat, elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 

oktatói által írt Javaslatok a középiskolai történelemtankönyvek tartalmi 

korszerűsítésére című tanulmányt.  

c) A tankönyvek a társadalmi beilleszkedés eszközeként tanítják a történelmet (például a 

magyar és az európai identitás megerősítése, demokráciára nevelés eszközeként). 

d) Tanulóközpontú megközelítés (például egyik fontos törekvés volt, hogy a tankönyvek 

a diákok életkori sajátosságaihoz illeszkedjenek, és eltérő nézőpontokat is 

bemutassanak). 

e) A tankönyvek törekednek a kultúra bemutatására is (kultúrtörténet, életmódtörténet, 

utalások az adott kor művészetére, alkotóira). 

f) Olyan tankönyvsorozatról van szó, amelyet nyolc évfolyamon keresztül egységes 

alapelvek szerint fejlesztettünk, és a visszacsatolások alapján (a tankönyveket használó 

tanárok, szakértők) átdolgoztunk (kíséleti tankönyvek → újgenerációs tankönyvek). 

g) Más tantárgyakkal koherenciában, hasonló tankönyvi struktúrában fejlesztett 

könyvekről van szó. 

I.3.2. Konszenzusra törekvés 

a) Már a teamrendszerű 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 kapcsolatot tartottunk a történettudomány műhelyeivel (MTA 

Történettudományi Intézet munkatársai), illetve a tantárgyi bizottságban ülő 

történészekkel, módszertani szakemberekkel. 

c) A tankönyveket emellett természetesen szakmai és módszertani szempontból lektorok 

is áttekintették (Németh György János, ifj. Bertényi Iván, Szarka László, dr. Szakály 

Sándor, Zinner Tibor). 

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 fejlesztés során rendszerszerűvé vált a visszajelzések figyelembevétele (a tanári 

vélemények beépítése az átdolgozásoknál). 

f) A digitális tananyagok fejlesztése nagyjából a tankönyvek elkészítésével párhuzamosan 

történt. 
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I.3.3. Adaptivitás 

a) Szem előtt tartottuk, hogy a digitális kultúrán „felnövő” nemzedékeknek új képi 

eszközök, filmek bevonása, továbbá 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 

Az ún. kísérleti tankönyveket 2016 szeptembere és 2017 júniusa között véleményezték az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által összeállított szempontrendszer alapján azok a 

pedagógus kollégák, akik az adott tanévben „kipróbálóként” használták 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. 

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.  
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I.4. A tananyag feldolgozását segítő formai és tartalmi elemek a tankönyvekben 

A tankönyvi leckék főszövege hasábokba, bekezdésekbe tördelt, áttekinthető. A legfontosabb 

lexikai adatokat félkövér szedéssel emeltük ki, míg a kiegészítő anyagrészek kisebb betűvel 

jelennek meg. A források elemzéséhez színes háttérre nyomott kérdések, feladatok 

jelenthetnek vezérfonalat. Elegendő idő (többletidő) esetén ezek megválaszolása egy-egy házi 

feladat vagy órai számonkérés vázát is jelentheti. A forrásszövegek, amelyeket keret emel ki, 

a szerzői főszöveg megfelelő részeihez kerültek. Hangsúlyozni kell, hogy a források nem a 

tankönyvi lecke „függelékei”, hanem annak szerves részei, amelyekre a tanórának reflektálnia 

kell. (Természetesen egy tanórán nem lehet a lecke valamennyi forrrását feldolgozni.)  

A Történészszemmel blokk főleg szaktárgyi versenyre, emelt szintű érettségire készülő, 

esetleg tagozatos vagy fakultációra járó diákoknak tartalmaz hasznos kiegészítéseket. 

Javasoljuk, hogy egyes témákat a középszintű érettségire készülő diákokkal is dolgoztassunk 

fel, hiszen ennek a blokknak van még egy fontos szerepe: a differenciált történelmi 

gondolkodás fejlesztése. Ezek a részek egy-egy problémakör áttekintése során elsősorban az 

értelmező kulcsfogalmak (például ok és következmény; változás és folyamatosság; történelmi 

interpretáció) gyakorlati használatára mutatnak példát. 

Az eredményes történelemtanítás egyik legfőbb ismérve, hogy a tanuló például a 

történelmi ok vagy a történelmi változás fogalmát adott kontextusban értelmezni tudja, illetve 

az ezekre irányuló kérdésekre válaszolni tud. Emellett felismeri a személyek, események 

történelmi jelentőségét, képes árnyalt véleményt megfogalmazni adott történelmi 

korszakokról. Megérti, hogy a főbb történelmi eseményeket többféle szempont 

figyelembevételével, árnyaltan kell megítélni. Az értelmező kulcsfogalmak értő használata 

segíti a tanulókat az összefüggések feltárásában és megértésében, ezáltal gyakorlottá válnak 

magasabb szintű gondolati műveletek (analízis, szintézis, értékelés) végrehajtásában3. 

Javasoljuk, hogy a Történészszemmel című részek anyagához a diákok fogalmazzanak 

meg kérdéseket, elemzési szempontokat, készítsenek hozzájuk magyarázó ábrákat, ppt-t, akár 

egyszerűbb, interaktív táblán is bemutatható játékot, de ne növeljük velük a „megtanulandó” 

tananyagot! 

 

  

                                                 
3 Javasolt szakirodalom a témához: Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése (In: Iskolakultúra 

2013. február), az interneten elérhető:  

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00173/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_2_028-047.pdf 
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.1. A kerettanterv – a tananyag átrendezése 

A 2012-es kerettanterv jelentősen átalakította az egyes évfolyamokon tanítandó tananyagok 

korszakhatárait. A középiskola 11. évfolyamán 1849-től 1945-ig tolódott ki a korszakhatár. 

(Eddig ezen az évfolyamon az 1711 és 1914 közötti korszakot tárgyaltuk.) A 12. évfolyam 

kerettantervi beosztása a második világháború végétől tart 2004-ig, illetve egy jelentősebb 

társadalomismereti blokkot is tartalmaz. Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy a 

12. évfolyam utolsó heteiben már az érettségire való felkészüléssel foglalkozunk. Erre a 

kerettanterv 18 tanórát biztosít, ami gyakorlatilag hat hét. A tanári kézikönyvben az 

érettségire való felkészüléshez nem nyújtottunk segítséget, mert meggyőződésünk, hogy 

ebben a kollégák – teljesen jogosan – önállóan akarják tervezni, illetve ütemezni a feladatokat. 

11. évfolyam 

Témák 
Tankönyvi 

leckék 

Kerettantervi 

órakeret 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 9 16 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon 

11 16 

Az első világháború és következményei 7 16 

Európa és a világ a két világháború között  10 18 

Magyarország a két világháború között 7 16 

A második világháború 8 15 

12. évfolyam 

Témák 
Tankönyvi 

leckék 

Kerettantervi 

órakeret 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 6 8 

Magyarország  1945–1956 között 10 10 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 7 8 

A Kádár-korszak 6 10 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

7 8 + 6 

Társadalmi ismeretek 

Állampolgári ismeretek Pénzügyi és gazdasági kultúra  

Munkavállalás  

4 4 + 4 + 5 + 5 
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II.2. A 11. évfolyamos tankönyv nagy témakörei 

II.2.1. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora (16 óra) 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, 

városiasodás, emancipáció, politikai antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, 

keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, 

hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok, Herzl 

Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Elzász-

Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–65 (az 

Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a Német 

Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1907 (a hármas 

antant létrejötte). 

A 11–12. osztályos tananyag témái – általában – nagyobb érdeklődésre tartanak számot a 

diákok részéről, hiszen az elmúlt 170-180 év történetét ölelik fel. Bár tantárgyunk javasolt 

óraszáma az utolsó két évben háromra nő, tanmenetünk, tanóráink tervezésénél érdemes 

több tényezőt figyelembe venni. 

1. Lemaradás esetén az első hetek órai óhatatlanul ismétléssel, rendszerezéssel telnek, 

ami kiváltképpen akkor lehet hasznos, ha a csoportból esetleg van érdeklődő 

tanulmányi versenyekre (pl. OKTV-re). 

2. A 12. évfolyamon, az érettségi évében ismétlésre, gyakorlásra is időt kell szakítani. 

3. A „hosszú 19. század” és a „rövid 20. század” történeténél új forrástípusok jelennek 

meg (pl. fényképek, választási plakátok, filmrészletek), és a tananyag alkalmas a 

történelmi narratíva elmélyítésére. A tananyagfejlesztők tapasztalatai azonban azt 

mutatják, hogy nagyon sok kolléga olyan „mélyfúrást” végez, amely eleve lehetetlenné 

teszi, hogy kellő idő maradjon az 1945 utáni történelemre, vagy éppen a 

jelenismeretre. A 21. század és a megváltozó kerettantervi környezet szempontjából 

különösen igaz lehet Kojanitz László megállapítása: adaptív tudás kialakítására, s nem 

a tankönyvi vagy szaktanári adatbázis felidéztetésére kell törekedni.4 

                                                 
4 Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése az Újgenerációs tankönyvekkel. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/kojanitz-laszlo-a-tortenelmi-gondolkodas-fejlesztese-az-

ujgeneracios-tankonyvekkel-08-03-02/ (Letöltés ideje: 2018. március 10.) 

 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/kojanitz-laszlo-a-tortenelmi-gondolkodas-fejlesztese-az-ujgeneracios-tankonyvekkel-08-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/kojanitz-laszlo-a-tortenelmi-gondolkodas-fejlesztese-az-ujgeneracios-tankonyvekkel-08-03-02/
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Rendhagyó tanári kézikönyvünk továbbra is egyfajta „iránytű” azok számára, akik az 

utolsó két (kiemelten fontos) tanévben nem szeretnének elveszni a tárgyalandó korszakokra 

vonatkozó adatok, információk, tananyagok „tengerén”. 

A nemzetállamok és a birodalmi politika címet viselő fejezet a „népek tavaszának” lezárulta 

után veszi fel az egyetemes történelem fonalát. A fejezet elején található Ismétlés (6. oldal) 

rövid leírásai és piktogramjai páros tanulói munkára vagy csoportmunkára is alkalmasak: 

 Osszuk öt csoportra az osztályt, és jelöljünk ki egy ábrát! Legyen mindegyik számozott 

szempontnak egy „szakértője”, aki a helyszínen / házi feladatként kigyűjti a 

legfontosabb fogalmakat, évszámokat, neveket! 

 „Legyen Ön is tizenegyedikes” játék: Írjunk előzetesen kérdéseket az öt szemponthoz! 

A tanulók választhatnak témát, ahol egyre nehezedő kérdésekkel tehetik próbára, mire 

emlékeznek az előző tananyagból. Egy példa (a kérdéseket bővíteni kell): 

 korona 

(dinasztikus 

politika) 

körcikk (területi 

változások) 

fogaskerekek 

(ipar, 

gazdaság) 

fáklya 

(„népek 

tavasza”) 

zászló 

(eszmerendszerek) 

100 

pont 

Melyik 

kongresszuson 

jött létre a Szent 

Szövetség? 

Melyik hatalmat 

nevezték 

„Európa beteg 

emberének”? 

Kinek a 

nevéhez 

fűződik a 

gőzgép? 

Hol tört ki 

forradalom 

1848.  

márc. 13-án? 

Melyik irányzat 

neve vezethető le a 

„megtartani” 

szóból? 

300 

pont 

Melyik Habsburg 

uralkodó volt a 

Szent Szövetség 

alapító tagja? 

Melyik 

nagyhatalom 

befolyása alatt 

állt a 

„Kongresszusi 

Lengyelország”? 

Mit vetnek 

vetésforgó 

alkalmazásakor 

az ugar 

helyére? 

  

500 

pont 

 Melyik balkáni 

ország szabadult 

fel a török iga 

alól 1829-re? 

Melyik 

államban 

születtek „gyári 

törvények”? 

  

1000 

pont 

 Melyik 

birodalom része 

volt Velence és 

Lombardia 

1848-ban? 

Milyen 

találmány 

köthető Robert 

Fulton 

nevéhez? 

  

Az 1. lecke (Az európai hatalmi egyensúly fenntartása és az egységes Olaszország 

létrejötte) a viktoriánus Angliára, III. Napóleon Franciaországára, a krími háborúra és az olasz 

egységre is reflektál. A tananyag szétbontható két tanórára, de célszerű szem előtt tartani, 

hogy az érettségi vizsgaszintek és a kerettanterv aránylag kevés konkrétumot tartalmaz 

ezekből a témakörökből. Tankönyveink új egységét képezi a „Történészszemmel” rovat: 
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ezekben olyan források, résztémák jelennek meg, amelyek az emelt szintű érettségire való 

készülés, a fakultáció során hasznosak lehetnek, de otthoni munkára is kiadhatók, kisebb 

óraszámú (kevésbé motivált) csoportnál pedig elhagyhatók. III. Napóleon hatalomra 

kerüléséhez, uralkodói gyakorlatához, jelleméhez így a 7. oldal festményének és gúnyrajzának 

összehasonlítása is szolgálhat szempontokkal. Igény és a szaktanár döntése alapján pluszforrás 

és magyarázat is bevonható (8. oldal), de számoljunk azzal, hogy minden egyes alfejezetet nem 

tudunk majd bővíteni. 

Azoknak, akik először dolgoznak a tankönyvcsaláddal (netán az új szisztémában először 

tanítják a tananyagot), érdemes az órákra való felkészülést a fejezet didaktikai áttekintésével 

kezdeni: 

 Alapóraszámú, 

középszintű érettségire 

készülő csoport 

Érdeklődő, fakultációs (esetleg nagyobb 

óraszámú stb.) csoportnak továbbá: 

III. Napóleon 

Franciaországa 

festmény és karikatúra 

összehasonlítása (7. oldal) 

III. Napóleon kiáltványa (8. oldal), esetleg a 

korabeli Párizsról ppt, animáció 

A krími háború térképvázlat (8. oldal) rézmetszet (9. oldal) 

Olasz egység francia-szárd 

megállapodás és térkép 

(10. oldal) 

fontosabb szereplők (Cavour, Verdi, Garibaldi) 

miniportréi (9-10. oldal), Dunant és a hadi 

orvoslás (Történészszemmel, 11. oldal) 

Projekttémák, tablók: 

 III. Napóleon Párizsa az építészet (sugárutak, diadalívek), épületszobrászat vagy Az 

Operaház fantomja című musical tükrében (vetíthető anyag az 1890–1900 közötti 

Franciaországról: https://www.youtube.com/watch?v=Xb7mkmrAIPA, a Garnier-féle 

operaház „megelevenedik” Joel Schumacher musicalfilmjének elején: 

https://www.youtube.com/watch?v=JtYWlBgci-w). 

 Magyar garibaldisták (Türr István, Tüköry Lajos, Dunyov István, Földváry Károly stb.) az 

olasz egységmozgalomban / emlékük Olaszországban (pl. az Itáliai magyar emlékek 

című 2007-es kötet alapján). 

 A Krímért vívott háború mint hadtörténeti fordulópont (pl. Harmat Árpád Péter cikke 

alapján: http://tortenelemcikkek.hu/node/321).  

A német egység és a balkáni nemzetállamok kialakulása (2. lecke) ugyan emelt szintű témakör, 

ám a magyar kiegyezés előzményeihez – érthető okokból – néhány lexikai elemet (Bismarck, 

königgrätzi csata stb.) mindenkinek ismernie kell. A 12. oldalon található térkép és a forrás 

(Bismarck-szövegrészlet) feldolgozása erősen javasolt. A „császári Németország” alfejezethez 

ábrát is készíthetünk interaktív táblára, de a tanulók is elkészíthetik a füzetbe: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb7mkmrAIPA
https://www.youtube.com/watch?v=JtYWlBgci-w
http://tortenelemcikkek.hu/node/321
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A „vaskancellár” külpolitikájához tankönyvünk karikatúrát is közöl a három császár 

szövetségéről (14. oldal). Érdeklődőbb csoportnál érdemes „kiaknázni”, hogy a 19. század 

második felében talán Bismarckról készült a legtöbb karikatúra, így ezek köré is 

szerkeszthetünk feladatot vagy szempontsort: 

 

A balkáni nemzetállamok kialakulása alfejezet különösen a hazánkkal szomszédos 

országok története miatt fontos. A 14. oldal térképvázlata alapján ezeket az országokat meg 

is nevezheti a tanulócsoport, de – akár kivetíthető formában – szerkeszthet is hasonlót. Az 

orosz–török háború és a „balkáni kérdés” a 15. oldal Történészszemmel rovatában 

tanulmányozható. Idő és kedv esetén itt csoportmunkára is lehetőség van, pl. jelöljünk ki egy 

osztrák–magyar, egy orosz, egy török és egy bolgár „képviselőt”, akik saját államuk 

szempontjait magyarázzák el (indokolják meg) a többiek számára. 

Az Észak és Dél ellentéte – az amerikai polgárháború című  3. lecke témájának széles 

irodalmi (Tamás bátya kunyhója) és filmes (Elfújta a szél, Lincoln stb.) háttere is van. Ezeket 

természetesen – leginkább részleteiben – fel lehet használni az órához, de érdemes 

tudatosítani, hogy a konfliktus nem kizárólag a fekete rabszolgák kérdéséről szólt. Ez a 

magyarázata annak, hogy tankönyvünkben az előzményekhez több forrás is kapcsolódik (16–

az 1871. évi német 
alkotmány 

sajátosságai 

széles császári jogkör Poroszország túlsúlya

birodalmi kancellár 
viszonya az 

uralkodóhoz és a 
Reichstaghoz

Az Aiolosz szélistenként ábrázolt Bismarck a 

háború felhőjét „fújja” 

Afrika „felosztása” a berlini kongresszuson 
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17. oldal), a rabszolgák helyzetéhez kötődő megállapítások, szövegek pedig a 18. oldalt 

elfoglaló Történészszemmel részét képezik. A szembenálló seregek tanulmányozásához a 19. 

oldal táblázatát ajánljuk. A polgárháború fegyverei és felszerelései egy többrészes webes cikk 

alapján remekül szemléltethetők: http://vadaszujsag.hu/felszereles/mit-hordott-magaval-

egy-amerikai-polgarhaborus-katona-1-resz/ Abraham Lincoln alakjához, elnökségéhez 

ajánlható Hahner Péter: Az USA elnökei című kötete (Bp., 2012). A Nemzeti Köznevelési Portál 

(www.nkp.hu) ingyenes regisztrációhoz kötött, 

letölthető anyagai között nagyméretű térképvázlatot 

és vetíthető anyagot is találunk. A fiatal korosztály 

körében is népszerű (ám meglehetősen naturális) 

Django elszabadul című film egyik ismert jelenete a 

csuklyával ügyetlenkedő Ku-Klux-Klan-tagoké 

(https://www.youtube.com/watch?v=oVZXiXZdGt0).  

 

Akár a 11. évfolyam számára kötelező etika és emberismeret órán is körbejárható a 

kérdés: Szabad-e, lehet-e egy ilyen témából viccet csinálni? 

Érdeklődő tanulóink, csoportjaink figyelmét érdemes felhívni a Facebook-

alkalmazáson is követhető Napi Történelmi Forrás írásaira. Az érdekességeket, aktualitásokat 

mindig (!) forrásközpontúan vizsgáló bejegyzések között még Kováts Mihály ezredes életéről, 

hőstetteitől is olvashatunk (http://ntf.hu/index.php/2017/04/01/mindhalalig-leghivebb-

kovats-mihaly-az-elso-jenki-huszar/).  

Az iparosodás új szakasza című egység (4. lecke) a második ipari forradalom időszakát 

dolgozza fel. Könyvünk szerzői tisztában vannak a fogalommal kapcsolatos problémákkal,5 a 

tudomány- és technikatörténeti tudnivalók kapcsán is a tömör, lényegretörő leírások hívei. Ha 

van a tanulócsoportban kémiából, fizikából eredményes diák, természetesen akár ő is 

ismertetheti, felidézheti, mi az acélgyártás lényege (21. oldal). A találmányokat, fejlesztéseket 

táblázatba is rendezhetjük.6 

                                                 
5 Erről legrészletesebben ld. Hahner Péter írását az Árkádia internetes folyóiratban: 

http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/hahner_ipari (a letöltés ideje: 2018. március 23.). 
6 A találmányok, felfedezések – szabadalmi törvények híján – nem mindig egyértelműen köthetőek egy 

személyhez, más esetben pedig módosítanunk kell a felfedezés jelentőségén. A táblázat és a feladatok összeállítása 

előtt érdemes pár pillantást vetni ilyen szempontból a www.tenyleg.com írásaira: 

http://vadaszujsag.hu/felszereles/mit-hordott-magaval-egy-amerikai-polgarhaborus-katona-1-resz/
http://vadaszujsag.hu/felszereles/mit-hordott-magaval-egy-amerikai-polgarhaborus-katona-1-resz/
http://www.nkp.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=oVZXiXZdGt0
http://ntf.hu/index.php/2017/04/01/mindhalalig-leghivebb-kovats-mihaly-az-elso-jenki-huszar/
http://ntf.hu/index.php/2017/04/01/mindhalalig-leghivebb-kovats-mihaly-az-elso-jenki-huszar/
http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/hahner_ipari
http://www.tenyleg.com/
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Találmány, szabadalom neve Feltaláló vagy konstruktőr Év 

   

   

   

   

   

A magyar konstruktőrökről a 23. oldal Történészszemmel rovatát ajánljuk, amely 

tantárgyi koncentráció (technika, természettudományok) alapja is lehet. 

A részfolyamatok jól szemléltethetők dián is: Vit Olivér kitűnő prezentációját a Nemzeti 

Köznevelési Portálról tölthetjük le (https://player.nkp.hu/play/86883/false/undefined). Az 

Egyesült Államokban futószalagon gyártott autók talán nem csak a fiúk képzeletét ragadják 

meg. A legkorábbi modellekről kérhetünk ppt-t, internetes gyűjtést, kedvcsinálónak 

összevethetjük a tankönyvi ábrát (21. oldal) egy jelenlegi jármű Otto-motorjával 

(https://www.youtube.com/watch?v=Bia_u2zfiP0) – melyek a hasonlóságok és a 

különbségek? A Lumière-testvérek első filmkockái is csak pár percet vesznek igénybe az 

órából, de ha nincs médiaismeret vagy vizuális kultúra tantárgy, élmény lehet a tanulóknak 

(https://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk&pbjreload=10).  

A monopolkapitalizmus jelenségeit (vagy az egyes monopóliumokat, 24. oldal) 

tanulópárok, csoportok is össszegyűjthetik. A 24. oldalon az ábrák aláírásait kártyákra 

gyűjthetjük, majd a táblára erősítve (vagy kivetítve) az adott diáknak vagy csapatnak ki kell 

választania azt, amelyik az előzetesen kiosztott fogalomhoz kapcsolódik. (A tananyagrész előtt 

érdemes tájékozódni, mennyire új az ismeretanyag a 10. osztályos gazdaságföldrajzhoz 

képest.) A vizuális szemléltetéshez példaként két korabeli gúnyrajz, karikatúra: 

 

                                                 
http://tenyleg.com/index.php?action=categoryView&type=places&category_id=4028 (a letöltés ideje: 2018. 

március 23.). 

Gúnyrajz az amerikai szenátus „mögött álló” 

trösztökről 

A Szabad Verseny hajóját óriási polipként 

megtámadó Monopolkapitalizmus 

https://player.nkp.hu/play/86883/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=Bia_u2zfiP0
https://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk&pbjreload=10
http://tenyleg.com/index.php?action=categoryView&type=places&category_id=4028
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Az életmód változásai a 19. század végén (5. lecke) a 

technikai vívmányok hatásaiból indul ki, ezért nem jelent 

problémát, ha esetleg a második ipari forradalom 

témaköréből még némi „hátralékkal” érkezünk el ide. A 

nagyvárosi életformához könyvünk is szolgál két 

összehasonlítható képpel (25. oldal), de akár 

átcsoportosíthatjuk ide a III. Napóleon alatti/utáni Párizst is 

(ld. feljebb). A közegészségügy legfontosabb szereplői 

(Pasteur, Koch stb.) kapcsán a biológia iránt érdeklődőket is 

némi különmunkára buzdíthatjuk. Semmelweis Ignác tömör, 

de olvasmányos életrajza, illetve 1861-es professzori 

utasítása megtalálható a SOTE honlapján 

(http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/semmelweis-ignac-

elettortenete/).  

 

 

A Társadalmi változások alfejezetben, ha szükséges, érdemes kitérni az alapfogalmakra 

(polgárosodás, középosztály, periféria, torlódott társadalom). Ezeket a fogalmakat kártyán is 

gyakoroltathatjuk, vagy egyszerűen mondatba foglaltathatjuk. A Történészszemmel részben a 

szüfrazsettekről és a feminizmus „hőskoráról” olvashatnak az érdeklődő tanulók. A nők 

átalakuló helyzetére mindenesetre érdemes felhívni a figyelmet, akár át is vezethetjük a 

századforduló sportvilágához a tanulócsoportot olyan képekkel, amelyeken női csapatokat 

örökítettek meg. A 28. oldalon – természetesen – archív felvételeket látunk, de érdeklődő, 

sportolni szerető tanulók talán vállalkoznak arra, hogy a régi képeket egy-egy sportág mai 

jellegzetességeivel szembesítsék. A labdarúgás történetéről informatív részletekkel szolgál 

Farkas Judit cikke (http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/a-labdarugas-tortenete), 

Semmelweis Ignác professzori 

utasítása a kézmosásról (1861) 

Női kosárlabdacsapat 1895-ből és 1995-ből 

http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/semmelweis-ignac-elettortenete/
http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/semmelweis-ignac-elettortenete/
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/a-#labdarugas-tortenete
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hasonló a vízilabdáról is rendelkezésre áll (https://www.utanpotlassport.hu/2011/03/06/a-

vizilabda-tortenete-szabalyai/#). Az 1900-as évek elejéről francia járműverseny filmkockáit is 

megtaláljuk a weben: https://www.youtube.com/results?search_query=car+race+1900& 

pbjreload=10. 

A 6. lecke témája A gyarmatbirodalmak kialakulása. Az NKP oldalon (www.nkp.hu) találunk 

kisfilmet, de az anyagrészt érdemes felhasználni a földrajzi és térképes ismeretek bővítésére 

is. A téma többféle diákcsoport kialakításával is megközelíthető: 

1. A tanulói csoportok egy-egy térséget kapnak (India, Afrika, Távol-Kelet), s ennek főbb 

jellegzetességeit gyűjtik össze a források segítségével. A csoporton belül lehet külön 

„felelőse” a szöveges forrásoknak (de pl. egy fakultációra járó diák akár több forrást is 

kereshet), a topográfiának és a karikatúráknak (szintén jócskán bővíthetők az internet 

segítségével). 

2. A tanulók a nagyhatalmakat (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, 

Oroszország, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok) képviselik, s ilyen módon 

a) érvelnek, vitatkoznak egy „másik ország” küldötteivel; 

b) bemutatják területeiket, érdekeltségeiket az osztálynak. 

Digitális vagy kinagyított (kézzel rajzolt) térképeken a tanulók vagy tanulócsoportok 

elhelyezhetnek információs kártyákat. Ez természetesen némi tanári előkészítést igényel. 

 

A Brit Birodalmat a játékban a kenguru (Ausztrália), a Kairó–Fokföld-távíró (Cecil 

Rhodes), a szipojlázadás, valamint a Dél-Afrika területén legyőzött búrok jellemzik. A 

csoportok elhelyezhetik a képeket egy világtérképen, de feladványt is készíthetnek a többiek 

számára a kártyáikból. A lapokon szerepelhetnek természetesen uralkodónevek (Viktória, II. 

Vilmos), területek (Marokkó, Kelet-Afrika) is. 

 

   

 

https://www.utanpotlassport.hu/2011/03/06/a-vizilabda-tortenete-szabalyai/
https://www.utanpotlassport.hu/2011/03/06/a-vizilabda-tortenete-szabalyai/
https://www.youtube.com/results?search_query=car+race+1900&pbjreload=10
https://www.youtube.com/results?search_query=car+race+1900&pbjreload=10
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A modern polgári államok jellegzeteségei és a 19. század második felében jelentkező 

politikai eszmék (Új eszmék és ideológiák a századfordulón) a 7–8. leckék tananyagát képezik. 

A két témakört természetesen lehet összefüggéseiben is tárgyalni. Tájékozódásként, 

kiegészítésekért érdemes felkeresni az Árkádia Portál 5. számát, amely azóta Eszmetörténet 

címmel önálló kötetként is megjelent (http://arkadia.pte.hu/tortenelem/). Az állami 

szerepvállalást szemléltethetjük egy feladattal is:  

Írjuk a vonalra! 

Müller tanár úr egy németországi iskolában tanít. Hogyan befolyásolja életét az állam az 

alábbi szituációkban? Írjuk az állítások mögé az alábbi fogalmakat! 

kötelező balesetbiztosítás, polgári házasság, progresszív adózás, általános hadkötelezettség, 

általános tankötelezettség, állami tanterv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Müller tanár úr 

http://arkadia.pte.hu/tortenelem/
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a) Müller tanár úr a német állam által meghatározott módon tanít matematikát: 

_____________________________________________________________________ 

b) Müller tanár úrnak az egyetem elvégzése előtt katonai szolgálatot kellett 

teljesítenie:___________________________________________________________ 

c) Müller úr gyerekeinek iskolába kell járni, aminek költségeit eleinte még az állam fedezi. 

_____________________________________________________________________ 

d) Müller tanár úr tenyerébe múlt héten beleállt egy körző, de otthon tartózkodása alatt 

is kap fizetést: _________________________________________________________ 

e) Müller tanár úr több adót fizet, mint a szomszédja, Hans úr, aki utcaseprő. 

_____________________________________________________________________ 

f) Müller tanár úr, bár evangélikus, menyasszonyával anyakönyvvezető előtt is 

kinyilvánította házassági szándékát. ________________________________________ 

A különböző eszmeáramlatokhoz tartozó forrásokat (Internacionálé, Rerum Novarum, Cecil 

Rhodes-szöveg stb.) és személyeket pármunka vagy csoportmunka segítségével is 

feldolgozhatjuk. Az irányzatok jellegzetességeit a diákok interaktív táblán vagy a padjukon is 

szétválogathatják – ehhez szükséges kártyákat előkészíteni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szövetségi rendszerek kialakulása (9. lecke) az első világháború diplomáciatörténeti 

előzményeivel foglalkozik, de az érettségi szempontjából is fontos tananyagrész. A kettős, 

illetve a hármas szövetség forrásainak (41. oldal) feldolgoztatása mellett az antant 

létrejöttének szemléltetése (42–43. oldal) is lehet pármunka, csoportmunka alapja. 

Javasolható feldolgozási szempontok: 

 Kik és mikor írták alá a dokumentumokat? (Kik álltak ekkor az érintett országok élén?) 

 Milyen előnye származott az egyik, illetve másik félnek az aláírásból? 

 Mennyiben irányult a diplomáciai szövetség másik politikai hatalom ellen? 

Egy 1903-as 
pártkongresszus 

„többsége”. 

A társadalmi 
törvényeket a 

„hit szilárd 
alapjára” 
építené.  

Hatalomnélkülisé
g-ben, az állam 

elvetésében hisz. 

Egyik első 
hirdetője a 

francia Arthur de 
Gobineau volt. 

Franciaországba
n az „Ügy” 

szította fel az 
1890-es években. 

Egyik neves 
képviselője a 

budapesti 
születésű 

Theodor Herzl 
volt. 

Egy 1891-es 
pápai enciklika 

tekinthető 
szimbolikus 
kezdetének. 

Proletárforra-
dalom 

szükségességét 
valló forradalmi 

szocialisták. 
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Bár könyvünkben is szerepel e tananyaghoz egy karikatúra (Bismarck távozása, 42. 

oldal), az internet és a rendelkezésre álló szakirodalom segítségével bővíthetjük a képi 

forrásokat. Érdeklődőbb (emelt szintű) csoportnál esetleg összevethetjük, milyen ellenségkép 

rajzolódott ki (leginkább már az első világháború alatt) a résztvevőkről: 

 

„Entente cordiale” 1. kép 2. kép 

Mikor keletkezhetett a kép  

(az első vh. előtt vagy alatt)? 

  

Milyennek ábrázolja a szövetséget 

a rajzoló? 

  

Dominál-e egyik vagy másik fél a 

szövetségben a rajzoló szerint? 

  

Milyennek érzed a kép 

hangulatát? Gyűjts jelzőket! 

  

 

A témakörhöz jó minőségű, nagyítható térképet találhatunk az NKP-oldalon (a 

regisztrációt követően): https://player.nkp.hu/play/98439/false/undefined (ugyanitt „zanza 

tv-s” videó is rendelkezésre áll). A Youtube-on megtalálható „Videótanár” is népszerű 

alkalmazás (https://www.youtube.com/watch?v=zfxGJ4dD4FI). A Rubicon online felületén 

Majoros István egyetemi tanár írása az egész 19. századi „hatalmi koncert” áttekintését adja, 

tanulónak és tanárnak is hasznos segédeszköz lehet: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/hatalmi_politika_es_az_egyensuly_hagyomanya_az

_europai_koncert_az_elso_vilaghaboru_elotti_evtizedekb  

  

https://player.nkp.hu/play/98439/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=zfxGJ4dD4FI
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/hatalmi_politika_es_az_egyensuly_hagyomanya_az_europai_koncert_az_elso_vilaghaboru_elotti_evtizedekb
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/hatalmi_politika_es_az_egyensuly_hagyomanya_az_europai_koncert_az_elso_vilaghaboru_elotti_evtizedekb
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A nemzetállamok és a birodalmi politika kora című fejezethez tartozó kimeneti követelmények 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

A korszak főbb eszmeáramlatainak jellemzői. Az egységes Németország létrejötte és 

nagyhatalommá válása. 

A szövetségi rendszerek kialakulása. Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század 

közepétől az első világháborúig. 

Az ipari forradalmak jelentősebb területei. Az ipari forradalmak társadalmi hatásai. 

 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti 

feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE KÉSZÜLÉS 

stb. 

7. oldal 10. feladat 8. oldal 4. feladat 5. oldal 1. feladat,  

11. oldal 8. feladat 11. oldal 9. feladat 6–7. oldal 2. feladat 

16. oldal 16. feladat 12. oldal 10. feladat 7. oldal 3. feladat 

17. oldal 17. feladat 14. oldal 12. feladat 9. oldal 6. feladat 

 

II.2.2. A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon (16 óra) 

Fogalmak, adatok Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista 

monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi 

törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, 

választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, 

asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, 

népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Eötvös 

József, Löw Emánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza 

István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák–Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák 

Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 

1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 

1875–90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 

1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, 

belpolitikai válság). 
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Magyarország történetének megismerése a 11. osztályos tankönyvben az önkényuralom 

időszakának megismerésével folytatódik (10. lecke). A 46. oldalon sorakozó portrék és 

kulcsfogalmak játékos felidéztetésével (pl. Activity, Tabu) áttekinthetjük a reformkor és a 

szabadságharc eseményeit a világosi fegyverletételig. Mivel az önkényuralommal foglalkozó 

rész a Bach-korszak vizsgálatára is kiterjed, érdemes a megtorlás főbb eseményeit, ismert és 

kevésbé ismert áldozatait projektszerűen feldolgoztatni. Például: 

 Haynau táborszernagy alakja a magyar emlékezetben (Jókai Mór, Garay János stb.). 

 Batthyány Lajos kivégzése és sírjának története (ehhez jól hasznosítható honlap: 

http://ikervarert.hu/batthyany/gbl_pest/itt_rejtettek.htm). 

 Az aradi vértanúk emléke / utolsó gondolatai. 

 Nők a megtorlás kereszttüzében (Teleki Blanka, Leövey Klára), pl. 

http://cultura.hu/aktualis/leovey-klara-a-varbortonben/ alapján. 

A „passzív ellenállás” fogalmát a mai történettudomány már óvatosabban kezeli. Érdeklődő 

diákoknak ehhez érdekes szempontokat rejthet a Történészszemmel rovata az 50. oldalon. A 

folyamatban Deáknak betöltött szerepéről alapos összefoglaló Csapody Tamás írása: 

http://www.matud.iif.hu/05mar/06.html). 

Arany János A walesi bárdok című balladájának 

keletkezéstörténete részben már 

irodalomtörténeti legenda, de a tantárgyi 

koncentráció jegyében Arany, Tompa Mihály, 

Vajda János verseit is felidéz(tet)hetjük a 

tanulókkal. A korszak közhangulatát történelmi 

festészetünk azon része is kifejezi, amely részben 

már témaválasztásában a levert szabadságharcra 

reflektál (ezekből is készíthető ppt, weblap, 

Facebook-oldal, papírtabló stb.). 

A kiegyezéshez vezető út (11. lecke) 51. oldalon található forrásai lezárják gr. Széchenyi 

István (tragédiába torkolló) portréját. Mind itt, mind Teleki László esetében (az 52. oldal fotója 

segítségével) végezhetnek a diákok „helyszínelést”, készíthetnek rövid „jegyzőkönyvet”. Az 

osztrák–magyar kiegyezés „közjogi kérdését” kiváló cikkben foglalta össze Gergely András 

egyetemi tanár: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_1867_es_kiegyezes. Az osztály – 

párban, csoportban, esetleg otthon, házi feladatként – készíthet „T-táblázatot” (mellette-

ellene) a kiegyezés megkötésének szükségességéről, módjáról.  

 

 

Madarász Viktor: Hunyadi László siratása 

http://ikervarert.hu/batthyany/gbl_pest/itt_rejtettek.htm
http://cultura.hu/aktualis/leovey-klara-a-varbortonben/
http://www.matud.iif.hu/05mar/06.html
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_1867_es_kiegyezes
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A témakör kapcsán fontosnak tartjuk hangsúlyozni: bár a korábbi tankönyvek az 

önkényuralom, provizórium stb. időszakát részletesebben ismertették, az 1849–1867 közötti 

időszak uralkodói tervezetekben, nevekben elvesző bemutatása a szükségesnél több időt von 

el óráinkból. Az 54. oldalon található táblázat, a források, a „miniportrék” (Erzsébet királyné, 

Andrássy Gyula) számos kiegészítést tartalmaznak az OKTV-zők és az emelt szintre készülők 

számára.  

A kiegyezés értékelése és alternatívái (12. lecke) a duális államszerkezet főbb jellegzetességeit 

írott források (55. oldal) és ábra (56. oldal) segítségével is megjeleníti. A száraz adatokat, 

tényeket itt is élővé varázsolhatja, ha két-két tanuló vagy az osztály két fele eljátszik, megvitat 

egy „ügymenetet”: 

 A K.u.K. hadsereg tisztikarának új, egységes zubbonyt kellene beruházni! 

 A horvátországi vármegyék szeretnének egységes utcanévtáblákat városaikba! 

 Nagyszombat lakói új szobrot szeretnének emelni Pázmány Péternek! 

 A magyar Országgyűlés szeretné, ha a birodalmi posta bélyegeinek fele 

Magyarországra utaló motívumot ábrázolna! 

(Az egyik tanuló vagy csoport a magyar, a másik az osztrák kormányzat (illetve az 

udvar) álláspontját képviselje!) 

Az alapfogalmakat (közös ügyek, delegációk, kvóta, gazdasági kegyezés stb.) természetesen 

szókártyával, játékkal is be lehet gyakoroltatni. Érdeklődőbb csoportok az 57. oldalon Szabad 

György és Csorba László könyvrészleteit szembesíthetik a kiegyezés történészi értékelései 

kapcsán. Az utolsó alfejezetben az emigráns Kossuth Lajos alternatív javaslatai közül 

elsősorban a Dunai Konföderáció jelenik meg. A Ráadás rovatában szereplő időskori Kossuth 

alakjához (58. oldal) hangot is tudunk mutatni az internet segítségével 

(https://www.youtube.com/watch?v=-Ka9xrX0iAQ). A politikussal nézeteiről „riport” is 

készíthető, vagy egy teljesen mai kinézetű magazinoldalt is össze lehet állítani. 

A dualista rendszer megszilárdulása (13. lecke) a nemzetiségi kérdést és a horvát-

magyar viszonyt mutatja be. Az írott törvényszövegek (59–60. oldal) elemzése mellett 

bővíthetjük a képanyagot (szélesítve a tanulók vizuális készségeit, pl. népviseletek 

megfigyeltetésével), s munkáltató feladattal megértethetjük a szövegek fontosságát: 

- a tartós szembenállást nem teszi 
lehetővé az ország anyagi helyzete

- a dinasztia számára az 1860-as évekre
felértékelődött Magyarország

- a közös ügyek a Pragmatica sanctio 
alapján vállalhatóak (Húsvéti cikk)

- a közvéleményre nagy   
befolyással van a '48-as eszme 
és az emigráns Kossuth

- az áprilisi törvényekhez képest  
engedni kell 

STB.

https://www.youtube.com/watch?v=-Ka9xrX0iAQ
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1. Az ország mely területén éltek nagyobb számban 

szerbek? 

2. Egyházközségi vagy állami iskolában van nagyobb 

esélye a gyerekeknek arra, hogy a rác kultúrával 

megismerkedjenek? 

3. Meddig (életkor) kötelező a két gyereknek iskolába 

járni? 

4. Melyik intézménytípusban tanulhatják utoljára 

szerb nyelven az egyes tantárgyakat? 

5. A kisfiúból felnövekedve falusi bíró lesz. Hány 

nyelven köteles a községi jegyzőkönyvet vezetni 

egy 2/3 részben szerbek által lakott faluban? 

A fejezet Tisza Kálmán miniszterelnökségével ér véget. Tankönyvünkben kiegészítő anyagként 

megtalálható a balközép pártprogramja („bihari pontok”) a 61. oldalon, a lecke végén pedig a 

dualizmus kori pártviszonyok vázlatos (!) áttekintése (62. oldal). Felhívjuk azonban a figyelmet, 

hogy heti három tanórában sem lehet feladat, elvárás a korszak politikatörténetének 

lexikonszerű ismerete a tanulók részéről! (Mi több, a hatályos érettségi rendszer a 

politikatörténetből kívánja meg a legkevesebbet a korszak ismeretéhez.) 

A gazdaság modernizálódása a dualizmus idején (14. lecke) hazánk Osztrák–Magyar 

Monarchián belüli gazdasági helyzetét, fejlődését mutatja be. A Nemzeti Köznevelési Portálon 

(www.nkp.hu) nagyméretű térképet is találunk (de a korábbi ismeretek ellenőrzése végett 

kvízjátékok is vannak itt). Könyvünk az állami gazdaságpolitika tárgyalásával indít, hiszen a 

nagymértékű fejlesztések (ipartámogatás, beruházások stb.) fokozott állami irányítással 

történtek (ehhez ajánlható Lónyay Menyhért megnyilvánulása a 63. oldalon). A külföldi tőke 

segítette a vasúthálózat fejlesztését (64. oldal forrásai). A pénzügyi helyzet és a hitelszervezet 

talán a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kapott a főszövegben (65. oldal). A 66. oldalon látható 

fejlesztések (Csonka János, Kandó Kálmán, Adorján János, Weiss Manfréd) sora bővíthető: 

például papíralapú tabló, de tanulói kisreferátum is készülhet belőlük. 

A tanulók térképes ismeretei sokféle feladattal fejleszthetők e témakör kapcsán, például: 

Milyen ásványkincsre épült az alábbi települések feldolgozóipara a dualizmus idején?  

Olvasd le a térképről! 

Pécs  

Vajdahunyad  

Kassa  

Miskolc  

   

Szerb kislány és kisfiú  

a századforduló környékén 

http://www.nkp.hu/
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A felsőoktatás átalakítása (Trefort Ágoston), a bírósági szervezet kiépítése (Tisza 

Kálmán kormánya) és természetesen Wekerle Sándor egyházpolitikai törvényei írott 

forrásokkal, képekkel A polgári állam kialakítása címet viselő (15.) leckében található (67–70. 

oldal). A Wekerle-kormány működése kapcsán logikus, hogy a második alfejezet az erősen 

differenciálódó, ugyanakkor asszimilálódó zsidóság helyzetét mutatja be. A tiszaeszlári vérvád 

és a magyarországi antiszemitizmus a Történészszemmel részben kapott helyet (elegendő itt 

Kövér György egyetemi tanár publikációira utalni). A kialakított állam ellentmondásait 

előnyök–hátrányok mentén, karikatúrákkal és filmrészlettel demonstrálja a Vit Olivér által 

készített prezentáció, amely az NKP-oldalon elérhető (https://player.nkp.hu 

/play/68935/false/undefined). Ugyanitt a zsidóság helyzetéről is található diasor 

(https://player.nkp.hu/play/86761/false/undefined). Budapest belvárosának zsinagógáiról 

tömör, de jó áttekintés érhető el: http://jewish.hu/zsinagogak-2/.  

Az életmód átalakulása és Budapest a századfordulón (16. lecke) tananyagrészre érdemes két 

tanórát kiszakítani. Minden jelentős városfejlesztésre, építészre itt sincs időnk kitérni, de a 

tanulók csoportmunkájára, érdeklődésére építve számos téma előkerülhet. A képanyag szinte 

a végtelenségig bővíthető: talán a diákok érdeklődését azok az egykori fotók, képeslapok 

kelthetik fel leginkább, amelyek saját településük, városuk egykori helyzetével szembesíti 

őket. A vizuális források bevonásánál célszerű arra törekedni, hogy ne csak „mozizás” 

történjen a tanórán, hanem a tanulók foglalkozzanak is az adott képpel. Erre módszer lehet: 

1. Rövid kérdések megfogalmazása (Mi a furcsa ezen a pesti rakpartról készült – 1878 

körüli – fotón? Ki ismer fel közületek ma is meglévő épületet? stb.) 

https://player.nkp.hu/play/68935/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/68935/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/86761/false/undefined
http://jewish.hu/zsinagogak-2/
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2. Városrészletek, jelenetek összehasonlítása.7 

3. A tankönyvi archív felvételek (73. oldal), karikatúrák (71. oldal) elemzése. 

Régi felvételek legismertebb gyűjteménye a Fortepan oldalon található: 

www.fortepan.hu.8 

A korszak művelődéstörténetének egészét jól megragadja az MTVA Magyarország 

története sorozatának 32. adása, amelyben Kozári Monika történész a millenniumi 

építkezésektől a Rigó Jancsi süteményen át a herkulesfürdői gyógytúrákig kalauzol minket 

szűk félórában: https://www.youtube.com/watch?v=BPkjZ8nqWjA&pbjreload=10. A 

korszak művészetének tanulmányozásához sok szempontot és képanyagot is közöl Keserü 

Katalin egyetemi tanár Magyar művészet az osztrák önkényuralom és a dualizmus 

időszakában című internetes tananyaga: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet 

/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index0dba.html?option=com_tananyag&task=showElem

ents&id_tananyag=42. 

A millennium időszakában miniszterelnöki pozíciót betöltő Bánffy Dezsőhöz írt uralkodói 

levélre (72. oldal) „választ” is megfogalmazhat a tanulói csoport. Készíthető „interjú” vagy 

„címlapsztori” a kétszeres olimpiai bajnok Hajós Alfréddal (73. oldal), esetleg a Centrál 

Kávéházban (74. oldal) ücsörgő irodalmárokkal (a régi pesti kávéházakról az egyik legjobb 

összefoglaló: http://www.kavehazak.hu/magazin?kat=15). 

A dualizmus kori társadalom (17. lecke) a „klasszikus”, a torlódott társadalmat 

ábrázoló piramissal indít a források közül (75. oldal). Könyvünkben az elemzésre ajánlott 

adatsorokat (75., 77. és 79. oldalak) archív felvételekkel, képekkel és egy esetben (78. oldal) 

                                                 
7 A képek forrása: https://hu.pinterest.com/pin/426364289705457749/ (a letöltés ideje: 2018. április 2.) és 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_t%C3%A9r_(Szeged)#/media/File:Street_of_H%C3%ADd_Sz

eged.JPG (letöltés ideje: 2018. április 2.) 
8 Az első, példaként közölt fotó forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: 

HU.BFL.XV.19.d.1.05.183 
(http://www.fortepan.hu/?tags=budapest&view=query&lang=hu&q=belv%C3%A1ros&x=11&y=7 a letöltés 

ideje: 2018. április 2.) 

A szegedi Postapalota és a Híd utca 1905 körül és napjainkban 

http://www.fortepan.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=BPkjZ8nqWjA&pbjreload=10
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index0dba.html?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=42
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index0dba.html?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=42
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index0dba.html?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=42
http://www.kavehazak.hu/magazin?kat=15
https://hu.pinterest.com/pin/426364289705457749/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_t%C3%A9r_(Szeged)#/media/File:Street_of_H%C3%ADd_Szeged.JPG
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_t%C3%A9r_(Szeged)#/media/File:Street_of_H%C3%ADd_Szeged.JPG
http://www.fortepan.hu/?tags=budapest&view=query&lang=hu&q=belv%C3%A1ros&x=11&y=7
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karikatúrával színesítettük. Tanulságos lehet, ha például a 79. oldalon a korabeli árak 

tekintetében a diákok végiggondolják, hányszor ehetett egy héten disznóhúst egy tisztviselő, 

és hányszor egy zsellér. Tanulócsoportok létrehozásával az egyes társadalmi rétegek jellemzőit 

(megélhetés, viseletek stb.) az osztály is összegyűjtheti, az interneten további források, képek 

után kutatva. Történészszemmel rovatunkban a párbajozásról közlünk illusztrációt, illetve 

szöveges forrást (76. oldal). 

A nemzetiségi kérdés – mint a középszintű érettségi kötelező témaköre – önálló leckét 

kapott (18. lecke), jelentősen „tehermentesítve” a magyar társadalom szerkezetével 

foglalkozó órát. A Nemzeti Köznevelési Portálon (www.nkp.hu) ismét találunk diasort, 

térképet, sőt, interaktív feladatot is e témakörhöz. A téma tantárgyi koncentrációra is 

alkalmas, például magyar irodalomból (Mikszáth Kálmán: A jó palócok. A tót atyafiak), ének-

zenéből (Vikár Béla, Kodály Zoltán és Bartók Béla népzenei gyűjtései). A nemzetiségek 

számarányának megfigyelése után a nemzetiségi politika kapcsán az oktatási törvények (1879, 

1907) szövegeit érdemes megvitatni (81. oldal). A 13. leckénél közölt feladatot (ld. fentebb!) 

továbbfejlesztve esetleg átgondolhatja az osztály, hogy a fotón szereplő rác kisgyerekek 

helyzete hogyan változik meg a „Lex Apponyi” hatására. A magyarországi romák történetének 

ismerete a társadalomismereti modul része, ezért a lecke a dualizmus kori cigányság 

helyzetének bemutatásával zárul (83. oldal). 

A dualizmus válsága és Tisza István 

konszolidációs kísérlete (19. lecke) kapcsán is azt 

tanácsoljuk, ne a pártok, pártnevek álljanak az 

óra középpontjában, hanem a szöveges források 

(például Tisza-beszédek a 84. oldalon), illetve a 

személyiségek (például Jászi Oszkár a 85. 

oldalon). Tisza Istvánról már a kortársak 

véleménye is kettős volt, s a politikusról számos 

karikatúra is készült, amelyekkel kiegészíthetjük a 

fejezet képanyagát.9  

Érdeklődőbb tanulók – különösen a 

választójog kérdésének áttanulmányozását 

(Történész-szemmel, 86. oldal) követően – 

készíthetnek például rövid interjút tüntetésre 

induló MSZDP-taggal. Meg lehet vitatni, tényleg 

„magyar ugar” volt-e a háború előtti 

Magyarország (nyugatosok); hogyan fejeződik ki 

ez a szemlélet Tornyai János ismert 

festményén.10 Volt-e válasza erre a polgári 

                                                 
9 http://virtualis.sk-szeged.hu/kiallitas/tisza_istvan/matyas_diak_19060701.jpg (letöltés ideje: 2018. április 4.) 
10 http://mek.oszk.hu/03400/03442/html/sors.jpg (letöltés ideje: 2018. április 4.) 

Tornyai János: Bús magyar sors, önéletrajz  

(1910-es évek) 

Tisza István (jobb szélen) és képviselőtársainak 

„boszorkánykonyhája” (1906-os gúnyrajz) 

http://www.nkp.hu/
http://virtualis.sk-szeged.hu/kiallitas/tisza_istvan/matyas_diak_19060701.jpg
http://mek.oszk.hu/03400/03442/html/sors.jpg
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radikálisoknak? Miért volt csekély politikai súlya a polgári radikálisoknak a korabeli 

Magyarországon? 

„Vitaműsorba” lehet invitálni egy szabadelvű pártbeli és egy ellenzéki „képviselőt” is 

megadott szempontok szerint (feltételül szabva, hogy a terem berendezése ezúttal épen 

marad). 

A „nagy háború” előtti évek (20. lecke) a témakör záróleckéje. A 87. oldalon a 

szarajevói merénylet áldozatává váló Ferenc Ferdinánd tervezett uralkodói programbeszédét 

érdemes szembeállítani a Balkán-félsziget tényleges geopolitikai helyzetével. 

Történészszemmel rovatunk a Monarchia és Szerbia közti ellentétet tekinti végig (88. oldal). A 

Nemzeti Munkapárt győzelme mellett a parlamenti közélet eldurvulása is több forrásban 

megjelenik (89. oldal), arra figyelmeztetve a fiatal olvasókat, hogy az erőszak és jogállamiság 

nem férnek össze. 

A számonkérés előtti Összefoglalás (90. oldal) a legfontosabb szempontok 

összegyűjtésére, átismétlésére biztat; gyakorlásként az elmúlt évek érettségi feladatai mellett 

a munkafüzetet ajánljuk kollégáink figyelmébe. 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

című fejezethez tartozó kimeneti követelmények 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

A kiegyezés tartalma és értékelése. A polgári állam kiépülése Magyarországon. 

Gazdasági változások a dualizmus korában. Budapest világvárossá fejlődése. 

A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági 

jellegzetességei, sajátosságai. 

Társadalmi és életmódbeli változások a 

dualizmus korában. 

Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) 

szerepe a modernizációban. 

Egyenlőség és emancipáció. 

Etnikai viszonyok és nemzetiségi kérdés a 

dualizmus korában. 

— 

 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE KÉSZÜLÉS 

stb. 

21. oldal 5. feladat 20. oldal 4. feladat 18. oldal 1. feladat 

22. oldal 6. feladat 26. oldal 11. feladat 19. oldal 3. feladat 

25. oldal 9. feladat 27. oldal 12. feladat 25. oldal 10. feladat 

30. oldal 15. feladat 29. oldal 14. feladat 28. oldal 13. feladat 

31. oldal 16. feladat 34. oldal 21. feladat 36. oldal 22. feladat 
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II.2.3. Az első világháború és következményei (16 óra) 

Fogalmak, adatok Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bolsevik, 

szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi 

Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, egyházellenesség, 

vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi 

Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb – Horvát – Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni 

Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás 

forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a 

békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. 

(a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni békediktátum aláírása). 

Kicsit ellentmondásosnak tűnhet, hogy a kerettanterv kétszer annyi órát ír elő az 1914–

1920 közötti egyetemes és magyar történelem bemutatására, mint a 9. évfolyamon tanított 

őskor és ókori Kelet áttekintésére. Azzal persze egyet lehet érteni, hogy a 20. század eleji 

„őskatasztrófa” időszakának a bemutatására szükséges a 16 tanóra. Mindezt azonban nem a 

lexika bővítésére kell felhasználni, mivel nem tartjuk szükségesnek az összes frontvonal 

aprólékos bemutatását. A tankönyv szándékosan nem is beszél olyan eseményekről (például 

a Gallipoli elleni antant támadás, Bruszilov-offenzíva, Kornyilov-lázadás, piavei csata), amelyek 

a korábbi tankönyvekben előfordulhattak – nem gondolnánk, hogy a fennmaradó órákat ilyen 

részletes lexikával kellene kitölteni. A korszakot a tankönyv hét leckében tárgyalja, és az 

alkotók meggyőződése szerint a felszabaduló időt elsősorban korabeli filmrészletek, tanulói 

kiselőadások vagy egy-egy téma „mélyfúrásszerű” feldolgozására fordíthatjuk. A politika- és 

hadtörténet mellett mutassuk be az életmód- és mentalitásbeli változásokat, esetleg 

közelítsük meg a témát az irodalom felől is. 

A középszinten elvárt tananyag feldolgozásában a 21–22. lecke térképei, forrásai és 

képei megfelelő kiindulópontnak tekinthetők, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy minden 

kolléga rendelkezik további bőséges anyaggal (ppt, filmrészletek, források stb.). A szövetségi 

rendszerek (9. lecke) és a Balkán-kérdés átismétlése után a szarajevói merénylet körülményeit 

is megbeszélhetjük csoportmunkában. A korabeli sajtó tudósításai alapján (például: 

http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv/hogyan_latta_a_szarajevoi_merenyletet_a_korab

eli_delmagyarorszag/2387918/ , https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_ 

1914_06/?pg=293&layout=s) készíthetünk kis kártyákat, amelyek feldolgozzák a trónörökös 

http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv/hogyan_latta_a_szarajevoi_merenyletet_a_korabeli_delmagyarorszag/2387918/
http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv/hogyan_latta_a_szarajevoi_merenyletet_a_korabeli_delmagyarorszag/2387918/
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1914_06/?pg=293&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Delmagyarorszag_1914_06/?pg=293&layout=s
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és feleségének aznapi látogatásának programját, illetve a merénylet perceit. Ha összekeverjük 

a kártyákat, akkor a feladat az lehet, hogy a tanulók rakják időrendbe az eseményeket, és 

állapítsák meg, elkerülhető lett volna-e a merénylet. 

A feldolgozás után a kibontakozó támadó háború terveire és a tervek megvalósulására, 

a háború első hónapjainak eseményeire térhetünk át. A történelmi  atlasz segítségével 

rekonstruáljuk az augusztusi–szeptemberi hadműveleteket. Ezután fókuszáljunk az 

állóháború/állásháború kialakulásának okaira, az elhúzódó anyagcsaták fogalmára és szomorú 

valóságára (források a 96. oldalon, illetve táblázat a 98. oldalon). A különböző fegyverek 

(géppuskák, repülőgépek, harckocsik, tengeralattjárók stb.) és a lövészárokban töltött 

mindennapok bemutatása filmrészletekkel, korabeli fotókkal történhet. Mindehhez egy-két 

munkafüzeti feladat is kapcsolódik (Mf. 38. o./2. f. és 39. o./4. f.). Javasoljuk, hogy a 

magyar(országi) hadosztályok harcait is ennél a tematikai egységnél tárgyaljuk át (Szerbia, 

Galícia, Isonzó folyó, Doberdó-fennsík, román front). A háború kiszélesedésének 

megértéséhez, a szövetségi rendszerek további bővüléséhez (és annak hátteréhez) jól 

használható a tankönyv térképe (98. o.), amely már felvezeti az Osztrák–Magyar Monarchia 

jövőjének kérdését is. A főszöveg feldolgozása során pármunkában akár a következő 

táblázatokat is kitölthetjük a diákokkal: 

A központi hatalmak 

oldalán belépő 

országok 

Időpont 
A háborús célok,  

a belépés okai 

Kialakuló frontok, 

eredmények 

Törökország    

Bulgária    

 

Az antant oldalán 

belépő országok 
Időpont 

A háborús célok,  

a belépés okai 

Kialakuló frontok, 

eredmények 

Japán    

Olaszország    

Románia    

Amerikai Egyesült 

Államok 

   

(Görögország és 

Portugália) 

   

 

Az Amerikai Egyesült Államok hadba lépése és a wilsoni 14 pont elemzése (100. o.) már 

szintén előkészíti az versailles-i békerendszer tárgyalását. A központi hatalmak 

összeomlásának okait feltárva kerül szóba a hátország szerepe. Itt mind a tankönyv (101. o.), 

mind a munkafüzet (Mf. 43. o./10. f.) jó kiindulópontot biztosít. 
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A 23. lecke tárgyalásától természetesen nem tekinthetünk el, de az 1917-es 

események mélyebb feldolgozását nem érezzük szükségesnek. A korábbi tanítási gyakorlatunk 

során használt fogalmak és nevek (kadet, mensevik, eszer, Lvov herceg, Kornyilov stb.) helyett 

elsősorban arra fókuszáljunk, miért bukott meg a cári rendszer Oroszországban, miért nem 

tudta stabilizálni a hatalmát az Ideiglenes Kormány; illetve hogyan tudták magukhoz ragadni 

a hatalmat a bolsevikok. A bolsevik diktatúra kiépüléséről és a polgárháború időszakáról akár 

itt, akár a későbbi anyagrész (31. lecke) során taníthatunk. A két munkafüzeti feladat (Mf. 41. 

o./7. f. és 42. o./8.f.) elsősorban az 1917-es év lényeges mozzanatait elemzi. 

Az első világháborút lezáró békerendszer tárgyalásánál (25. lecke) kiindulópontként a 

112. oldalon lévő infografikus ábrára támaszkodjunk. A győztesek közötti érdekellentétek 

bemutatása során jelezhetjük az erőviszonyokat (francia érdekek), az alkukat (brit-francia), 

illetve a sértettek és csalódottak reakcióit (Wilson, illetve Orlando). A versailles-i békerendszer 

áttekintésénél használjuk fel a tankönyv táblázatát (113. o.), illetve a Népszövetséghez 

kapcsolódó Történészszemmel blokkot. A Történelmi atlasz használata magától értetődik ezen 

a tanórán is. Fontosnak érezzük, hogy már most szót ejtsünk olyan problémákról, amelyek 

megterhelték a két világháború közötti politikai kapcsolatokat.  

Az alábbi táblázat elkészítése megalapozza a későbbi munkánkat: 

A versailles-i béke rendelkezése Milyen feszültségforrást hordoz magában? 

Elzász-Lotaringia elcsatolása  

 

a Saar-vidék népszövetségi mandátuma  

 

rajnai demilitarizált zóna  

 

az Anschluss tiltása   

 

Lengyelország helyreállítása  

 

a danzigi „folyosó”  

 

a Szudéta-vidék helyzete  

 

hadsereg- és fegyverzetkorlátozások  

 

a jóvátétel kérdése  
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A kelet-közép-európai térség átrendeződése megalapozza a trianoni békeszerződéshez 

szükséges előismereteket is. A tankönyvi kördiagram és grafikon segítségével (114. o.) szintén 

előrevetíthetjük a kialakuló feszültségpontokat: 

Az antant által támogatott 

országok 
Etnikai helyzet 

Mely országokkal áll területi 

konfliktusban? 

Lengyelország   

Csehszlovákia   

Románia   

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság   

Görögország   

Habár az érettségi követelményrendszer emelt szintű témává tette a magyar 

történelem 1918–1919-es eseményeit, természetesen a 24. és 26. lecke tananyagának a 

feldolgozásától nem tekinthetünk el. Az őszirózsás forradalom, a történelmi Magyarország 

megszállása, Károlyi Mihály tevékenysége, a tanácsköztársaság, a vörös- és a fehérterror, az 

ellenforradalmi időszak kezdete mind-mind olyan témák, amelyek napjainkig meghatározzák 

a közgondolkodást, és persze a Horthy-korszak tudatosan felvállalt ellenforradalmi 

tevékenységét enélkül nem lehet megértetni. A tankönyv törekszik arra, hogy a kollégák az 

említett témákról árnyalt képet tudjanak bemutatni az órákon. Például a Történészszemmel 

blokk a 109. oldalon forrásokkal és tankönyvi magyarázó szöveggel gondolkodtatja el a diákot 

a katonai ellenállás lehetőségéről, ezek feldolgozása során nyugodtan kezdeményezhetünk 

olyan vitákat, amelyek napjaink történészei között is folynak. A tananyag többi részének 

megértetése sem könnyű, hiszen 1918 ősze és 1919 ősze között gyakorlatilag három 

rendszerváltás zajlott Magyarországon, miközben a vörös- és a fehérterror polgárháborús 

cselekménynek is megfeleltethetők. Az összetett események logikus megértését a munkafüzet 

feladatai (Mf. 43–47. o.) is segítik. 

A tanácsköztársaság tárgyalásánál a tankönyvi szöveg történészi pontossággal mutat 

be olyan kérdéskört, amely eddig szinte tabutémának számított a tankönyvekben. A 

közbeszédben és az internetes portálokon újra megjelent a két világháború közötti „nem túl 

árnyalt” értékelés az 1918–1919-es időszak zsidó származású vezetőiről. Az érdeklődő diákok 

eddig gyakran elsősorban az interneten „tájékozódtak” erről, de a tananyagfejlesztők úgy 

gondolták, hogy a kérdést a tanórákon kell tisztázni, és nem a világháló szakmailag 

ellenőrizhetetlen felületein. A zsidóság korabeli helyzetéről a diákok pontos képet kapnak, 

mert a főszöveg végigvezeti az eseményeket a világháború alatt megnövekvő 

antiszemitizmustól (106. o.), a tanácsköztársaság vezetőin át (117. o.) a fehérterrorban részt 

vevő különítményesek pogromjaiig (120. o.).   

A fejezet záróleckéje (27. lecke) a trianoni békeszerződést tárgyalja. Ennek felvezetése 

már kétszer megtörtént (az antant ígéretei – 98. oldal térképe, illetve az új kelet-közép-
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európai államok), most magyar szempontból elemezzük a témát. A tankönyv forrásai (vörös 

térkép, Apponyi-beszéd) érzelmileg ráhangolhatják a diákokat a témára, de fontos, hogy az 

antant szakértőinek az álláspontját is megismertessük (123. o.). Az új határvonal áttekintése, 

illetve a demográfiai, etnikai és gazdasági adatok feldolgozása (térkép a 123. oldalon, 

táblázatok a 124. oldalon) természetesen csak a Történelmi atlasz segítségével történhet, bár 

a tankönyvi térkép is rengeteg információt tartalmaz. Ennek a leckének a feldolgozása is 

számos további lehetőség rejt (például korabeli sajtótudósítások a korhangulatról, revíziós 

plakátok, Trianon-legendák átbeszélése), ezek tanulói kiselőadások formájában színesíthetik 

az órát. A tankönyv terjedelmi okok miatt nem tudott felvállalni számos olyan megközelítést, 

amelyet a munkafüzet igyekszik pótolni. Nagyon jól használható a különböző érveket felsoroló 

feladat (Mf. 47. oldal/16. f.), illetve a történészi értékelések összehasonlítása (Mf. 50. oldal/19. 

f.).  

A fejezetben található Történészszemmel blokkok egy része olyan témaköröket tárgyal, 

amelyek „mélyfúrásszerűen” járnak körül egy-egy témát. A „Ki a felelős a háborúért? tematikai 

egység (95. oldal) feldolgozása akár az összefoglaló órákon is előkerülhet, ekkor 

természetesen átismételhetjük az első világháborút megelőző diplomáciatörténetet is.  

A háborús felelősség kérdésénél megkerülhetetlen Tisza István 1914-es álláspontjának 

ismerete (94. o.). A tankönyv 20. leckéje már igyekezett árnyaltan bemutatni a magyar 

miniszterelnök törekvéseit és tetteit a „boldog békeidők” utolsó éveiben. Az események 

ismeretében most próbáljuk elgondolkodtatni a diákokat Tisza István tevékenységéről:  

 Hogyan értékelhető Tisza István tevékenysége? Mennyire volt reálpolitikus? Hogyan 

tekinthetünk a korabeli ellenzékre? 

A kérdéskört egy munkafüzeti feladattal (Mf. 36. o./22. f.) zárhatjuk. 

Hasonlóan érdekes kérdés Károlyi Mihály tevékenységének megítélése. Itt is kezdhetünk a 

korábbi időszak felelevenítésével (88–89. o.), majd ismételjük át újra Károlyi politikai 

tevékenységét 1918 októberétől 1919 márciusáig. Az okostelefonok „bevetésével” már az 

órán kerestessünk számos információt Károlyi Mihály 1919 utáni sorsáról, tevékenységéről: 

 Hol élt az emigráció során? Mely politikai irányzattal szimpatizált az 1930-as években? 

Hogyan tekintettek személyére Magyarországon a Horthy-korban? Hogyan alapozta 

meg mindezt a Károlyi-per?  

A gyakorlóórákon az irodalmi alkotásokat is bevonhatjuk az események megértetésébe. Most 

csak néhány példát írunk; Móricz Zsigmond Szegény emberek című novellájának elemzése 

rávezetheti a diákot arra, milyen pszichikai hatással volt a háború a frontkatonákra, illetve 

elgondolkoztathatja őket, hogyan érezhették magukat a hazatérő katonák 1918 őszén. 

Emellett az 1919-es események jobb átélhetőségét adhatja, ha a tanulók újraolvassák 

Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének első oldalait. Ennek segítségével a 

tanácsköztársaság bukása utáni hangulatot lehet jól elemeztetni. Természetesen még számos 

irodalmi részlet bevihető az órákra; akár Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan 
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című regényének vagy Robert Graves Isten hozzád Anglia! sorai kitűnően visszaadják az első 

világháború poklát. 

Középszint Emelt szint 

8.1. Az első világháború (hadviselők, frontok, a 

háború jellege). Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

 

9.1. A trianoni békediktátum és 

következményei. 

Az őszirózsás forradalom és a 

tanácsköztársaság. 

 

II.2.4. Európa és a világ többi része a két világháború között (18 óra) 

Fogalmak, adatok Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, 

New Deal, totális diktatúra, tömegpropaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 

zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin–Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, 

erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: Kelet-Közép-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–1933 (a 

világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin–Róma 

tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

A Nyugtalan évek (28. lecke) az első 

világháború következményeit tárgyalja. A 

fejezet feldolgozását akár a képi forrásokra is 

fel lehet fűzni: a háborús hadirokkantak (128. 

oldal), az értéktelen német márkával játszó 

gyerekek (129. oldal), illetve a Dawes és Young 

nevéhez kapcsolt pénzügyi tervezetek 

értékelésére vonatkozó képekhez (131. oldal) 

kérdések, feladatok is tartoznak. Különösen 

fontos, hogy a hiperinfláció, a 

tömegdemokrácia, a női emancipáció és a 

teljesítési politika fogalmait a tanulók 

megértsék. Ennek rendeltük alá a diplomáciatörténetet: a különböző szerződések, 

Simone de Beauvoir élettársa, a szintén  

filozófus, író Jean Paul Sartre társaságában 



FI -504011101/1 Tör t én el em  11.  |  F I -504011201/1 Tört é n el em 12 .  –  Ta nár i  kéz ikö n yv  

 
  

40 
 

megállapodások parttalan sorakoztatása helyett a folyamatok megértése legyen a 

középpontban. A nemzetközi kapcsolatokról a Történészszemmel nyújt áttekintést érdeklődő 

vagy emelt óraszámban történelmet tanuló diákoknak. A többletinformációkat tanulói 

projektek segítségével is feldolgozhatja a csoport: 

 A „háborús sokk” és értékveszteség: az első világháború utáni helyzet történészek 

(Hobsbawm, John Lukacs stb.), filozófusok (Spengler, Toynbee, Ortega) 

megnyilatkozásaiban (ld. ehhez könyvünk Ortega-

részletét a 129. oldalon). 

 A „modern nő” Simone de Beauvoir / Coco Chanel (ld. 

130. oldal) munkásságának tükrében.11 

 „Izmusok” a háború mellett és ellen (pl. a dadaizmus a 

130. oldal alapján). 

 Egy „teljesítő” politikus portréja: Gustav Stresemann 

(kiindulásnak: 

http://multunk.com/index.php?title=Gustav_ 

Stresemann).12  

A Nyugati demokráciák az 1920-as években (29. lecke) szorosan kapcsolódik az öreg kontinens 

eladósodásához az Egyesült Államok irányába. Az európai hatalmak és az USA ellentmondásos 

viszonyát jól érzékeltethetjük a 134. oldal karikatúrájával. A Ráadás rovatban az amerikai 

szesztilalomról és Al Capone alakjáról közlünk információkat (134. oldal), majd kiegészítésként 

Berlin két háború közti kulturális életéről (137. oldal). A Történészszemmel a mai napig ható ír 

kérdést veszi nagyító alá. (Két utóbbi kiegészítést különösen akkor érdemes feldolgoztatni, ha 

németesek, angolosok is vannak a tanulócsoportban.) Az írott szövegek közül a westminsteri 

statútum feldolgozását javasoljuk (135. oldal), hiszen a későbbiekben enélkül nehezen érthető 

az indiai konfliktushelyzet. Javasoljuk, hogy ne a demokratikus berendezkedésű államok 

kormányait, politikusait tanítsuk meg, hanem tegyük „színessé”, „élővé” az amerikai, francia, 

brit, német mindennapok történetét. Pármunkához, csoportmunkához, digitális vagy 

papíralapú tabló készítéséhez, házi dolgozathoz stb. ajánlható feladatok, szempontok: 

 Hallgass bele a Youtube-on a Chicago című musical(film) All that jazz című számába! 

Mi jellemzi a jazz műfajt a két háború között, kik voltak a legfontosabb előadók? 

 Kutatásaid, filmélményeid alapján írj fogalmazást (E/1. személyben) „Al Capone ellen 

nyomoztam” címmel! 

 Rendezzetek „vitanapot” a londoni parlamentben az ír kérdésről! 

                                                 
11 A kép forrása: https://culturacolectiva.com/lifestyle/simone-de-beauvoir-lessons-for-ending-a-relationship/ (a 

letöltés ideje: 2018. április 30.) 
12 A kép és az Ormos Mária-részlet letöltésének ideje: 2018. április 30. 

http://multunk.com/index.php?title=Gustav_Stresemann
http://multunk.com/index.php?title=Gustav_Stresemann
https://culturacolectiva.com/lifestyle/simone-de-beauvoir-lessons-for-ending-a-relationship/
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 Miért volt úttörő a filmművészet történetében Fritz Lang alkotása, a Metropolis? Nézz 

meg belőle egy részletet az interneten! 

 Készíts prezentációt a Bauhaus-iskola magyar mesteréről, Moholy-Nagy Lászlóról! 

Miért úttörő a munkássága,13 mi őrzi nevét ma Magyarországon?14 

 Nézd meg Liza Minnelli ikonikus alakítását15 a Cabaret című musicalfilmben! Milyen 

képet fest az alkotás a két háború közötti berlini éjszakai életről? 

 Nézz utána, ki volt Marlene Dietrich, hogyan befolyásolta karrierjét, magánéletét a két 

világháború közötti német politika!16 

 Hogyan mutatja be a Csengett, mylord? című angol vígjátéksorozat a korabeli brit 

társadalmi viszonyokat? Vesd össze a Downton Abbey egyik részével! Figyeld meg a 

társas kommunikációt (köszönések, gesztusok stb.) és az öltözékeket is!17 

  

                                                 
13 Kiindulásnak (és képünk forrása egyben): http://www.kieselbach.hu/muvesz/moholy-nagy-laszlo_799 (letöltés 

ideje: 2018. április 30.) 
14 http://www.mome.hu/hu/egyetem (letöltés ideje: 2018. április 30.) 
15 A kép forrása és egy részlet a filmből: https://www.youtube.com/watch?v=5QS1l1mSDSo&pbjreload=10 

(letöltés ideje: 2018. április 29.) 
16 http://time.com/5079512/marlene-dietrich-google-doodle/ (letöltés ideje: 2018. április 29.) 
17 Képek forrásai: https://www.imdb.com/title/tt0124218/mediaviewer/rm1084497152 és 

https://www.digitaltrends.com/movies/downton-abbey-season-6-amazon-prime-video/ (letöltés ideje: 2018. 

április 29.)  

http://www.kieselbach.hu/muvesz/moholy-nagy-laszlo_799
http://www.mome.hu/hu/egyetem
https://www.youtube.com/watch?v=5QS1l1mSDSo&pbjreload=10
http://time.com/5079512/marlene-dietrich-google-doodle/
https://www.imdb.com/title/tt0124218/mediaviewer/rm1084497152
https://www.digitaltrends.com/movies/downton-abbey-season-6-amazon-prime-video/
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gazdaság

kollektivizálás

tervgazdaság

iparosítás

belpolitika

koncepciós 
perek

terror

Gulag

személyi kultusz

propaganda

presztízsberuházás

"szocreál"

A fasizmus Olaszországban (30. lecke) az emelt szintű érettségi tematika része, de 

természetesen Mussolini diktatúrájának főbb jellemvonásait a második világháború, illetve a 

két háború közti magyar külpolitika miatt is fontos ismerniük a tanulóknak. A tankönyv gazdag 

képanyaga mellett tömören tárgyalja a Duce hatalomra kerülését (138–139. oldal), s nagy 

hangsúlyt fektet a fasizmus és a művészetek kapcsolatára (139. oldal), a fasizmus hatására a 

mindennapi életre (141. oldal). A hivatásrendi állam és a parlamentáris demokrácia 

összehasonlítása (140. oldal) a középszintű érettségire készülőknek is hasznos lehet. Az 

interneten találunk angol feliratú Mussolini-beszédet 

(https://www.youtube.com/watch?v=ciQ6MGU4GV8&pbjreload=10), rövid életrajzot és 

könyvajánlókat pedig itt: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/who/mussolini.html.  

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban (31. lecke) Lenin halálától veszi fel az 

események fonalát. A Történészszemmel a lenini örökségért vetélkedő Trockij és Sztálin 

elképzeléseit hasonlítja össze (143. oldal). Az érettségi mint kimenet tükrében – más 

könyvektől eltérően – másfél oldalnyi főszöveg és forrás segíti a sztálini gazdaságpolitika 

feldolgozását. Természetesen a terror (145. oldal) és a propaganda (146. oldal) sem 

maradhatott ki, de talán a rendelkezésre álló, hatalmas mennyiségű könyv, dokumentumfilm 

stb. tükrében a kollégák e témákat tudják a legegyszerűbben bővíteni. Az óra tervezését s 

tanulóink otthoni készülését is könnyebbé teszi, ha a sztálini politika lényegét vázlatba 

foglaljuk (táblán vagy interaktív táblán: az egyes témák páros vagy csoportmunka alapjait is 

képezhetik).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ciQ6MGU4GV8&pbjreload=10
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/who/mussolini.html
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A propagandához tartozó képi források (Sztálin-ábrázolások, illetve az ellenségkép) bővíthetők 

és újabb feladatra alkalmassá tehetők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagy gazdasági világválság (32. lecke) az előzményeket, magát a válságot és a Roosevelt 

nevéhez fűződő New Dealt mutatja be sok ágrajzzal, táblázattal és képi forrással. A (részben 

ma is használt) fogalmakra itt is felhívjuk a figyelmet, ezek külön magyarázatára is alakíthatunk 

tanulói párokat vagy csoportokat: 

  

Sztálin mely vonásait emelik ki az itt látható plakátok? 

„Az ötéves terv ellenségei” (korabeli szovjet gúnyrajz) – azonosítsunk be minél több 

társadalmi réteget, illetve csoportot! 
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protekcionizmus:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

túltermelés:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

részvény:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

spekuláció:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

tercier szektor: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

vásárlóerő:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A könyv 148–149. oldalainak elgondolkodtató, megrázó képanyaga vitákra, 

vélemények kifejtésére egyaránt alkalmas. A válságkezelés (Keynes javaslata) a 150–151. 

oldalon található, amit azonban – különösen a középszintre készülő diákok kedvéért – 

igyekeztünk tömören tárgyalni. Franklin Delano Roosevelt elnöksége a Történészszemmel 

rovatban is megjelenik (150. oldal). Roosevelt személyiségét Hahner Péter Az USA elnökei (Bp. 

2012.) című kötete alapján is megragadhatjuk, de mutathatunk a tanulóknak az elnökön, 

illetve politikáján élcelődő karikatúrákat is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nemzetiszocializmus Németországban (33. lecke) Adolf Hitler hatalomra kerülése 

mellett bemutatja a náci Németország hétköznapi életét is. Erre a leckére mindenképpen 

érdemes két tanórát szánni.Az első tanóra elején pár percben felidézhetjük (szóbeli ismétlés, 

szókártya, pókábra stb. segítségével) a versailles-i békerendszer kialakította helyzetet és a 

Weimari Köztársaság két világháború közötti helyzetét (29. lecke). Adolf Hitlerrel 

Roosevelt (mint orvos) az USA-nak (mint páciensnek): 

„A kezelőorvosban való bizalom már fél gyógyulás!” 

 

A New Deal mint Don Quijote 
megrohamozza a Legfelső Bíróságot 

szimbolizáló szélmalmot. 
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kapcsolatosan mind a mai napig több legenda, tévhit él a köztudatban, ezek közül számosat 

valószínűleg a diákok is fel tudnak idézni olvasmányaik, filmélményeik alapján. Ezeket 

összeszedhetjük, s a Németországgal foglalkozó órák végén közösen értékelhetjük („X”) 

valóságtartalmukat: 

Állítás / hipotézis IGAZ NEM IGAZ 

Adolf Hitler eredeti állampolgársága mind a mai napig vita tárgya 

Németország és Ausztria között. 
 X 

A „Hitler” vezetéknevet a Führer nagyszüleitől vette át. X  

A fiatal Hitler szobafestőként tevékenykedett.  X 

Hitler magas beosztásban harcolta végig a világháborút.  X 

Hitlertől távol állt a Sztálinra jellemző vezérkultusz.  X 

A népről, a tömegről valójában nagyon negatív véleménye volt 

Hitlernek. 
X  

 

Fontos szempont azonban, hogy ez a téma ne csússzon át Adolf Hitler-életrajzba. A 

152. oldalon olvasható NSDAP-program és a pártok erőviszonyainak alakulását mutató ábra 

mellett érdekes megfigyelni, hogy Hindenburg elnökkel milyen alázatosan fog kezet a diktátor 

(153. oldal). Természetesen a nácibarát propagandában már más kontextusban figyelhető 

meg a „generációváltás”:18 

A diktatúra kiépítésénél (153–154. oldal) a tanulók egyéni vagy csoportmunkával 

összegyűjthetik, mi volt Hitler hatalmának alapja: 

                                                 
18 A kép forrása: http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/33d/33d05/33d05L03Hitler.htm (letöltés 

ideje: 2018. május 2.) 

Azonosítsuk be a Hitlertől balra látható alakokat! Milyen szemléletet hangsúlyozott  

a képeslappal a párt? 

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/33d/33d05/33d05L03Hitler.htm
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A 155. oldalon található Niemöller-szöveg arra hívja fel a figyelmet, hogy a második 

világháború hitleri Németországában is voltak, akik szembementek az embertelen rezsimmel. 

A diákok készíthetnek tablót a kulturális élet olyan személyiségeiről, akik nem vállaltak 

sorsközösséget a nácizmussal (Marlene Dietrich, a Bauhaus-iskola, Thomas Mann, Albert 

Einstein stb.). 

 

A számtalan (és nemritkán már digitálisan felújított) dokumentumfilm mellett valós 

filmtörténeti értéket képvisel Charlie Chaplin A diktátor című 1940-es mozija. Különösen az 

„elhajló” mikrofon előtt szónokló, illetve a földgömbbel labdázó „Hinkel” képkockái 

alkalmasak forráselemzésre, főleg, ha előtte egy valódi Führer-beszéd részletét tekintik meg a 

tanulók.19 

                                                 
19 A képek forrása: https://port.hu/adatlap/film/tv/a-diktator-the-great-dictator/movie-467 (letöltés ideje: 2018. 

május 2.) 

pártállam

• polgári szabadságjogok korlátozása

• felhatalmazási törvény (1934. márc.)

politikai 
tisztogatás

• koncentrációs táborok (pl. Dachau)

• SA likvidálása, SS felállítása

fajelmélet

• német felsőbbrendűség, "élettér"

• nürnbergi törvények (1935)

https://port.hu/adatlap/film/tv/a-diktator-the-great-dictator/movie-467
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Érdeklődő osztályoknak érdekes lehet Albert Speer és Berlin áttervezése a „birodalmi 

építészet” jegyében. A legjobb források ehhez a Facebook-ról is elérhető Napi Történelmi 

Forráson olvashatóak (http://ntf.hu/index.php/2018/01/04/de-hat-hitler-elegedettnek-

mutatkozott/). Az interneten találunk korabeli filmrészletet, de már dokumentumfilmet is az 

1936-os berlini olimpiáról (egy jó leírás: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak 

/1936_augusztus_3_jesse_owens_megszerzi_elso_olimpiai_aranyermet/). A Nemzeti 

Köznevelési Portál (www.nkp.hu) oldalon is sok segédanyagot találunk az ingyenes 

regisztrációt követően, például a német terjeszkedésről is letölthető jó minőségű térkép. 

A Modern tudomány, kultúra, életmód (34. lecke) kiegészíthető, de például egy 

részletesebb, a két háború közötti évek művelődését jellemző óra vagy órarész esetén 

rövidíthető is. A téma jellegénél fogva különösen alkalmas tanulói pármunkára, 

csoportmunkára. Az Alkalmazott tudományok alfejezetben a természettudományi 

érdeklődésű tanulók aktivitására építhetünk, de van forrás és alfejezet a sportéletről is. A 

leckét az teszi különlegessé, hogy az írott források a külföldön is karriert építő Bartók Bélától, 

illetve Szent-Györgyi Alberttől vannak (157–159. oldal). 

Politikai és katonai ellentétek Ázsiában (35. lecke) címmel az arab, az indiai, a kínai és 

a japán helyzetről adunk áttekintést. Hasonlóan az eddigi, Közel-Kelettel és Távol-Kelettel 

foglalkozó órákhoz, itt is kijelölhetünk térségenként együtt dolgozó diákokat. Az arab világ 

külön szerepeltetését (ld. Balfour-jelentés a 161. oldalon) a jelen viszonyainak megértése 

szempontjából különösen fontosnak tartjuk. Gandhi és az indiai polgári ellenállási mozgalom 

az emelt szintű érettségi tematika része, de a „Nagy Lélek” humanitárius gondolatai minden 

felnőtté váló fiatalhoz szólnak. A földrajzzal, etikával, filozófiával való tantárgyi koncentráció 

mellett az 1982-es klasszikus filmből is vetíthetünk részleteket (Ben Kingsley főszereplésével). 

Az NKP portálon azonban rövidebb, tömörebb médiaanyagokat is találunk (www.nkp.hu). A 

belharcoktól, polgárháborútól dúlt Kína és a nagyhatalommá váló Japán összehasonlítása a 

képi források (163–164. oldal) és a táblázat (165. oldal) alapján is lehetséges. Az európai 

szemszögről és az első dekolonizációs lépésekről a Ráadás rovatban tájékozódhatunk (165. 

oldal). 

Köztes-Európa fogalmát és folyamatait a Köztes-Európa a két világháború között című 

(136.) leckében, a 166. oldal térképe és a 167. oldal etnikai diagramjai alapján érdemes 

megközelíteni. Könyvünk tartalmaz névanyagot (Józef Piłsudski, I. Sándor), de a politikusoknál, 

hatalomra kerülő pártoknál fontosabb annak megértetése, miért kerül kényszerpályára a 

térség külpolitikai és gazdasági szempontból (168–169. oldal). Az érdeklődő tanulók is 

megtalálják a fejezetben a számításukat: a Történészszemmel rész az egymással vetekedő 

pártok, mozgalmak sokszor tragikus kimenetelű harcába nyújt bepillantást (168. oldal). 

A nemzetközi erőviszonyok átrendeződése (37. lecke) szintén inkább két tanórát 

igényel, hiszen sok tekintetben az eddig tanultak összefoglalása, átismétlése, egyszersmind a 

második világháború előzményeinek összefoglalása. A szöveges források (stresai konferencia, 

Antikomintern paktum) páros munkával való feldolgoztatása (172–173. oldal) kapcsán vitát 

http://ntf.hu/index.php/2018/01/04/de-hat-hitler-elegedettnek-mutatkozott/
http://ntf.hu/index.php/2018/01/04/de-hat-hitler-elegedettnek-mutatkozott/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1936_augusztus_3_jesse_owens_megszerzi_elso_olimpiai_aranyermet/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1936_augusztus_3_jesse_owens_megszerzi_elso_olimpiai_aranyermet/
http://www.nkp.hu/
http://www.nkp.hu/
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kezdeményezhetünk arról, vajon elkerülhette volna Európa az újabb háborús konfliktust, vagy 

politikai értelemben kényszerpályára állt. A Berlin–Róma tengely kialakulása mellett a szintén 

nem demokratikus, ám a második világháborút jócskán túlélő Franco-rendszert szerepeltetjük 

kiegészítő anyagként. Külön felhívjuk a figyelmet a képanyagra a 172–173. oldalon (Dalí, 

Picasso, Capa), amely a spanyol polgárháború művészeti lenyomatáról ppt, kiselőadás stb. 

témája is lehet (irodalmi szempontból pl. Lorca költészetével kiegészítve, a filmek közül 

esetleg A faun labirintusa című Guillermo Del Toro-alkotást bevonva). Az Anschluss és a 

csehszlovák állam szétverése nemcsak a következő egyetemes történeti rész, hanem a két 

háború közötti magyar külpolitika kapcsán is fontos. Igyekeztünk változatos forrásokkal 

(német képeslap, brit karikatúra, táblázat, fotó) rámutatni arra, hogyan vált az előző leckében 

említett Köztes-Európa a náci élettér kiszélesítésének terepévé, egy új háborút megalapozva. 

Az 1930-as évek német külpolitikájával kapcsolatosan számos további karikatúrát 

elemeztethetünk a csoporttal. (Érdemes ezeken megfigyeltetni, hogy a brit, amerikai 

gúnyrajzok vidámkodó, szarkasztikus hozzáállása hogyan változik meg 1939-re.) 

 

 

Európa és a világ többi része a két világháború között 

című fejezethez tartozó kimeneti követelmények 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

A náci Németország legfőbb jellemzői. Életmód és mindennapok a 20. század első 

felében. 

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a 

Szovjeutnióban. 

A világgazdasági válság és a New Deal. 

— Az olasz fasizmus jellemzői. 

 

  

Mussolini mint Hitler bábja, „felmondja”  
a Mein Kampf szövegét. 

Hitler mint gyerekrabló rossztündér, aki zsákjába  
csalogatja Köztes-Európa gyanútlan államait 
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Európa és a világ többi része a két világháború között 

című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE KÉSZÜLÉS 

stb. 

53. oldal 4. feladat 51. oldal 1. feladat 57. oldal 8. feladat 

59. oldal 10. feladat 51. oldal 2. feladat 58. oldal 9. feladat 

60. oldal 11. feladat 54. oldal 4. feladat 63. oldal 14. feladat 

62. oldal 13. feladat 56. oldal 7. feladat 66. oldal 18. feladat 

 65. oldal 17. feladat  

 

II.2.5. Magyarország a két világháború között (16 óra) 

Fogalmak, adatok Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, 

kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozgalom, 

nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy 

Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István 

miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 (Gömbös Gyula 

miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március 

(Kárpátalja visszacsatolása). 

A kerettanterv 16 órát biztosít ennek a témának a tárgyalására, ez az időkeret a 

tankönyv hét leckéjének feldolgozásával jól tartható. A téma fontosságát nem kell túlságosan 

bizonyítani, hiszen a Horthy-korszak értékeléséről szóló közbeszéd nemcsak a politikában és a 

publicisztikákban, hanem akár a mindennapokban is előfordul. A tankönyvi leckék anyaga 

bőséges hátteret nyújt a korszak megítéléséhez, és a magyar második világháborús részvétel 

áttárgyalása után bátran vonjunk is mérleget a diákjainkkal. 

De ne szaladjunk ennyire előre. 

Az 1920-as évek eseményeit bemutató 38. lecke tananyaga egy az egyben 

megfeleltethető a középszintű érettségi követelményeiben megjelenő anyagnak. Az 

ellenforradalmi rendszer konszolidációjának főbb lépéseit tárgyaló lecke a politikai 

konszolidáció legfontosabb összetevőit elemzi. Érdemes felidézni az 1919-es év eseményeit, 

esetleg újra elolvastatni Horthy budapesti bevonulásának beszédét (119. o.), majd 

rátérhetünk az államforma és kormányzóválasztás problémájára. A kormányzói jogkör 
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tanulmányozása után (179. o.) illesszük be a Történészszemmel blokkot, így itt tárgyalhatjuk 

IV. Károly visszatérési kísérleteit. Eközben persze átismételtethetjük a trianoni békeszerződést 

megelőző tárgyalásokat (vö. Apponyi Albert) és a soproni népszavazás körülményeit (vö. 

különítményesek tevékenysége Nyugat-Magyarországon).  

A politikai konszolidáció lépéseit a rövid Horthy-idézettel vezethetjük fel (180. o.), 

ezáltal hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a mérsékelt jobboldali elképzelések és a radikális 

jobboldali (fajvédő) törekvések között milyen különbségek voltak. Ezen erők háttérbe 

szorítása mellett megkerülhetetlen a numerus clausus-törvény átbeszélése. A törvény 

feldolgozását egy munkafüzeti feladat is segíti (Mf. 68. o./3. f.). Nyilvánvaló, hogy a Nagyatádi-

féle földtörvényt is szóba hozhatjuk, bár hasznosabbnak véljük, ha ezt a társadalmat bemutató 

leckénél (41. lecke) részletezzük. Bethlen István politikai konszolidációs lépései a munkafüzet 

(Mf. 67. o./1-2. f.) segítségével elemezhetők. A gazdasági konszolidáció, a „szanálás” és 

gazdasági szerkezetváltás elemzése zárja ezt a tankönyvi leckét. 

A 39. lecke sokoldalúan járja körül a Horthy-kor szellemiségét, szellemi áramlatait. 

Érdemes újra elgondolkodtatni a diákokat az 1918–19-es politikai eseményeken, így azon, 

hogy a magát ellenforradalminak nevező rendszer hogyan tekinthetett az ott megjelenő 

politikai irányzatokra. „Ki a felelős Trianonért?” – tették fel a kérdést a kortársak. Irányított 

kérdésekkel mi magunk is megvitathatjuk ezt az osztállyal. Habár korábban már körbejártuk a 

témát, most mégis azért érezzük ezt szükségesnek, hogy megértessük diákjainkkal a korabeli, 

sokszor leegyszerűsítő válaszokat. A korszak szellemi áramlatainak elemzésébe vegyük bele a 

Történészszemmel blokkot is (183. o.), amely a keresztény-nemzeti eszme társadalmi 

beágyazottságát járja körül.   

Ezután rátérhetünk a neonacionalizmus kultúrpolitikájának és Klebelsberg Kunó 

kultuszminiszteri tevékenységének elemző bemutatására. A tankönyvi források (184. o.) és 

munkafüzeti feladatok (Mf. 68. o./4. és 69. o./5. f.) megfelelő anyagot nyújtanak ehhez. A két 

világháború közti magyar tudományos és kulturális élet fontosabb jelenségeit, illetve a 

meghatározó személyiségek bemutatását akár csoportmunkában, akár kiselőadás formájában 

elvégeztethetjük. 

A 40. lecke első tematikus egysége a határon túli magyarság helyzetét és a kisebbségi 

lét alapvető vonásait mutatja be. A téma megközelítését, a tanulók „érzékenyítését” segíti elő 

a Kós Károly írásából származó részlet (188. o.), de akár feldolgozhatjuk Reményik Sándor 

Templom és iskola című versét is. A 187. oldalon lévő infografikus térkép szerepe fontos, 

hiszen elemzésével a diákok számára tisztázhatjuk a napjainkban is használatos történeti 

topográfiai fogalmak (Burgenland, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja és Erdély) eredetét. 

Lényegesnek véljük, hogy ezután csoportos munkában dolgoztassuk fel az egyes elcsatolt 

területeken élő magyarok helyzetét az időszakban. A tankönyvi főszöveg és a táblázat (188. 

o.) áttekintésével a tanulók képet alkothatnak arról, hogy a közép-európai megbékélés hiánya 
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nem csak a magyar külpolitikai törekvéseken múlt. A csehszlovák, a román és a jugoszláv 

elnyomó kisebbségi politika felvázolása során ismételjük át, milyen nemzetiségi politika 

jellemezte a dualizmus kori Magyarországot, illetve utaljunk arra, mivel vádolták az akkori 

magyar intézkedéseket a nemzetiségi vezetők.  

A magyar külpolitika céljainak és lehetőségeinek elemzése az előző témából jól 

levezethető. Az ország külpolitikai elszigeteltsége és a kisantant szerepe mellett mutassunk rá 

arra, hogy a magyar revíziós törekvéseknek Nyugaton miért nem volt támogatottsága. Ebből 

a szempontból logikailag itt beszélhetünk lord Rothermere szerepéről is. A revízió 

problematikája esetén emeljük ki, hogy ennek nem volt alternatívája a korszakban, hiszen 

minden politikai erő valamilyen fokú revízió megvalósítására törekedett (ennek árnyaltságát 

jól mutatja a 189. oldalon lévő infografikus ábra). A mindennapokat, a közbeszédet uraló 

revíziós propaganda így nem feltétlenül csak egy felülről erőltetett „kampány” része volt, 

hanem a közvélemény számára egy magától értetődő törekvésnek számított. A korabeli 

revíziós propaganda és hangulat érzékeltetésére számos lehetőségünk van (filmrészletek, 

dalszövegek, plakátok stb.). Például két korabeli dal – Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz! és a 

Mindent vissza! – lejátszása során elsősorban azt a feladatot adhatjuk a tanulóknak, hogy 

azonosítsák, mely városok hangzanak el a szövegben, majd keressék meg azokat a térképen. 

További feladat lehet, hogy a beazonosított városokat egy dualizmus kori nemzetiségi 

térképen kerestessük meg, és így vonjunk le következtetéseket. 

A 41. leckében a Horthy-kor társadalmi rétegeinek, csoportjainak elemző bemutatása 

során törekedjünk arra, hogy a diákok felismerjék; a dualizmus kori szerkezet nem sokban 

változott meg. Ráhangolásként akár kezdhetünk a Történészszemmel blokkal is, amely a 

korszak köszönési szokásait elemzi, ehhez munkafüzeti feladat is kapcsolódik (Mf. 74. o./10. 

f.). Javasoljuk, hogy kártyán osszunk ki különböző szerepeket (kispolgár, paraszt, cseléd stb.), 

és a diákok ezt követően próbálják egymást megszólítani. Ezután csoportmunkában 

dolgoztassuk fel az infografikus oldalpárt (192–193. oldal), illetve a hozzá tartozó forrásokat. 

Az önálló munka során hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy bátran lapozzanak vissza a 17. 

leckéhez, és keressenek azonosságokat és különbségeket a két időszak társadalmi viszonyai 

között. A téma tárgyalásánál térjünk ki a földkérdés problematikájára, utaljunk vissza a 

Nagyatádi-féle földreformra, és munkafüzeti feladattal (Mf. 73. o./9. f.) segítsük elő az 

ismeretek elmélyítését. Illesszük be az elemzés során a felekezeti és nemzetiségi viszonyokat 

bemutató kördiagramokat is (195. o.). 

Az Erdei Ferenc által bevezetett kettős szerkezetű vagy torlódott társadalom 

fogalomnak a létjogosultságát a legújabb szakirodalom már megkérdőjelezi, igaz, használata 

még ott van a közoktatásunkban. Törekedjünk arra, hogy a fogalom erőltetése helyett a 

korszak szociográfiai műveiből hozzunk be részleteket, amelyekkel valamennyire 

visszaadhatjuk a korszak paraszti társadalmának hétköznapjait. A tankönyvi részlet (Illyés 
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Gyula: Puszták népe) csak egy minta erre, illetve még azt a célt is szolgálja, hogy a következő 

leckében található népi írókat bevezessük. 

A társadalom áttekintése után érthető meg igazán a gazdasági világválság 

Magyarországot érintő hatásainak összegzése. A 42. lecke infografikus oldala (197. o.) lépésről 

lépésre tárgyalja a válság magyarországi tényezőit. Pármunkában feldolgoztatva törekedjünk 

arra, hogy a diákok felismerjék az okokat és következményeket, illetve azonosítsák, mindez 

hogyan illeszkedett a nemzetközi események láncolatába. Már most utalhatunk arra, hogy a 

válság Magyarországon is a szélsőjobboldali politikai mozgalmak megerősödéséhez vezetett. 

A Történészszemmel blokk (199. o.) ebben az esetben szintén jól használható, egyrészt 

rámutat ara, miért nem a szélsőbaloldali erők „profitáltak” politikailag a válságból, másrészt 

már most megemlíthetők olyan kommunista vezetők, akik meghatározók lesznek 1945 után. 

(Elsősorban Rákosi Mátyás neve szerepel a szövegben, de utalhatunk a Moszkvába emigráló 

Nagy Imrére, vagy a hazai szárny későbbi vezetőjére, Kádár Jánosra is.) Ennek elsősorban ott 

látjuk hasznát, hogy amikor majd a második világháború végét tanítjuk, akkor világos legyen, 

hogy a kommunisták nem a „semmiből” lépnek újra elő. Persze a rövid kitérő után térjünk 

vissza a gazdasági válság felszámolását célzó kormányzati intézkedések bemutatására, illetve 

eredményességük elemzésére. Gömbös Gyula politikai portréjának bemutatása során mind a 

tankönyvi forrás (199. o.), mind a munkafüzeti feladatok (Mf. 75. o./12.; 76. o./13. és 77. o./15. 

f.) elősegítik, hogy megértessük a diákokkal, miben változott meg a politikai stílus és beszéd 

Bethlen István miniszterelnöksége után. A gazdasági válság agráriumot érintő hatásainak és a 

népi mozgalom kapcsolatának elemző bemutatása akár a következő leckéhez is illeszthető. 

A 43. lecke az 1930-as évek magyar belpolitikájának, azon belül a szélsőjobboldal 

erősödésének és a kormánypolitika kapcsolatának elemző bemutatására törekszik. Nem 

elsősorban az egymást követő miniszterelnökök intézkedéseire fókuszál, hanem azt a 

gondolati ívet követi; hogyan alakították át a magyar közéletet a gazdasági válság és a 

nemzetiszocialista Németország külpolitikai sikerei. A magyarországi szélsőjobboldal 

ideológiájának bemutatása során emeljük ki, hogy nagyobb fenyegetést jelentett a 

kormánypárt számára, mint a különböző baloldali erők (amelyhez ebben az időszakban az 

FKGP is ide értendő). A „rendszerváltást” sürgető nyilas mozgalmak földosztást és általános 

választójogot követelve a korszak alappilléreit támadták. (Közben ismételtessük át, hogy 

korábban melyik politikai irányzat sürgette az általános választójog bevezetését, és 

gondolkodtassuk el a diákokat: miért álltak be a nyilasok e politikai törekvés mögé.) A két 

forrás (201. és 202. oldal) feldolgoztatása már átvezet minket a felerősödő antiszemitizmus 

kérdéskörére; a munkahelyeken „őrségváltást” követelő nyilasok a magyar zsidóság 

jogfosztását hirdetik. 

A kormánypolitika válaszainak bemutatása során egyrészt elemeztessük a tankönyvi 

táblázatot (203. o.), amely a nyilasokkal szembeni fellépésről szól; másrészt utaljunk arra, 
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hogyan próbálta a kormánypárt „kifogni a szelet a nyilasok vitorlájából.” Ez átvezet minket az 

első és második zsidótörvény körülményeinek tárgyalásához. Fontosnak véljük, hogy a 

törvényszövegek elemzése (Mf. 78. o./16. f.) mellett átbeszéljük az osztállyal a Pesti Naplóban 

megjelent deklarációt (203. o.) is. A téma mélyebb megértését elősegítheti még egy-egy 

irodalmi alkotás beemelése a történelemórába, például József Attila Thomas Mann üdvözlése 

című verse, amely igaz, hogy az első zsidótörvény előtti évben keletkezett, de a versben 

található jelzők és kifejezések (például ordas eszmék, szörny-állam, fehérek közt egy európait 

stb.) felismertetése átélhetővé teheti a kor hangulatát. A tankönyvi lecke nem tartalmazza az 

első bécsi döntést, illetve Kárpátalja visszacsatolásának körülményeit, mert az alkotók 

meggyőződése szerint sokkal jobban rögzülnek az ismeretek akkor, ha egy-egy témát nem 

szétaprózva, hanem tematikus blokkban tárgyalunk. Ezért került át a területi revízió első 

lépéseinek áttekintése a 48. leckébe. 

A 44. lecke miközben számos új témáról (például sajtó, rádió, film, illetve 

rendfenntartás) beszél, ugyanakkor már ismételtet is. Az infografikus oldalpár (206–207. oldal) 

feldolgozása csoportmunkában történhet, az innen kigyűjtött információk már elősegítik a 

következő oldalon található táblázat elemzését. A parlamentáris demokráciák és a modern 

diktatúrák jellemző vonásainak összehasonlítása során már rávezethetjük a diákokat arra, 

miben hasonlít, illetve különbözik ezektől a Horthy-rendszer. Ez alapján állapíthatjuk meg az 

autoriter – tekintélyuralmi – állam jellemzőit. Az ismeretek elmélyítését két munkafüzeti 

feladat (Mf. 79. o./17. és 80. o./18. f.) segíti elő. 

Középszint Emelt szint 

9.2. 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának 

legfontosabb lépései.  

A magyar külpolitika a két világháború között.  

A politikai rendszer főbb jellemzői.  

Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések. 

 

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai 

az 1930-as években. 

9.3. 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-

harmincas években.  

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a 

„zsidókérdés” Magyarországon. 

 

A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika. 
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II.2.6. A második világháború (15 óra) 

Fogalmak, adatok Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, 

megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, soá, porrajmos, 

genocídium, partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös 

Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, 

„hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, 

malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov, 

Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, 

Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, 

Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, 

Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, 

kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 

Szovjetuniót), 1942 (a Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, az el-alameini 

csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. június 6. 

(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a 

jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. 

augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán 

fegyverletételével véget ér a második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás 

Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza 

(Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. 

március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. október 15–16. 

(Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. 

december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április 

(Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon). 

Valljuk meg őszintén, a második világháború időszakát tanítani látszólag könnyű 

feladatnak tűnik, ugyanakkor nagyon sok kihívást is rejt a tananyag feldolgoztatása. Talán 

azért könnyű, mert valószínűleg a diákok egy (nagy) része érdeklődik a téma iránt, vannak 

előzetes ismereteik, még ha ezek elég rendezetlennek tűnnek is. A nehézsége pedig abból 

fakad, hogy nekünk elsősorban nem hadtörténelmet kell tanítani, hanem ennek a szörnyű hat 

évnek a főbb politikai-diplomáciai eseményeit, illetve a mindennapokra gyakorolt hatását kell 

bemutatni a hadtörténelmi cselekményekkel párhuzamosan. A tankönyv hét leckéje igyekszik 

sokoldalú segítséget nyújtani a témakör feldolgozásához. 
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A 45. lecke főleg a nemzetiszocialista Németország 1939–1940-es térnyerésének okait 

és következményeit mutatja be. Eközben természetesen részletesen feltárja a Szovjetunió 

diplomáciai és katonai lépéseit is az időszakban. Képet ad Franciaország és Nagy-Britannia 

elhibázott katonai lépéseiről és az 1940-es vereségről. A hangsúly először a Molotov-

Ribbentrop paktum körülményeinek és lényegének feltárására helyeződik (213. o. forrásai). 

Előtte átismételtethetjük Hitler törekvéseit (Versailles „béklyóinak” lerázása, keleti „élettér” 

megteremtése), illetve utalhatunk a szovjet külpolitika szándékaira (a „cári határok” 

visszaállítása). Ezután a német „villámháborús” hadviselés sikereinek bemutatását az atlasz 

segítségével kezdjük meg: a diákok gyűjtsék ki, hol és miért folytak hadműveletek a háború 

első évében. 

Németország által megszállt országok 
Milyen stratégiai (és egyéb) célok álltak ennek 

hátterében? 

Lengyelország  

Dánia  

Norvégia  

Belgium – Hollandia – Luxemburg  

Franciaország  

A hadviselés módszerét egy szöveges forrás (214. o.) elemzése után számtalan 

filmrészlettel ábrázolhatjuk. A szovjet terjeszkedés kiemelése is lényeges. A Besszarábiával 

kapcsolatos forrás feldolgoztatása (215. o.) elsősorban azt a célt szolgálja, hogy utaljunk 

Románia stratégiai helyzetének meggyengülésére 1940 nyarán (erre majd a második bécsi 

döntésnél visszautalhatunk). 

A 46. leckében folytathatjuk a táblázatunkat: 

A németek által megtámadott 

további országok 
Időszak 

A hadműveletek okai, elért 

eredmények 

Nagy-Britannia   

Jugoszlávia   

Görögország   

Szovjetunió   

A hadműveletek elemzését, valamint a különböző fegyverek és műszaki eszközök 

bemutatását továbbra is rengeteg filmrészlet segíti elő. Feleslegesnek érezzük, hogy például 

az angliai légi csatához valamilyen filmrészletet ajánljunk, hiszen pár perces keresés után 

jobbnál jobb felvételeket vihetünk be az osztályterembe. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy talán jól visszaadják ezeknek az eszközöknek a „hangulatát” azok a felvételek, 

amelyek napjainkban készültek „oldtimer” repülőgépek és harckocsik bemutatóiról. A 

harccselekményekkel párhuzamosan fontos elemeztetni a háromhatalmi egyezmény 
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szövegét, amellyel egyrészt megismertethetjük az „új világrendre” vonatkozó elképzeléseket, 

másrészt már szóba hozhatjuk Japán nagyhatalmi szándékait is. A szovjet–német háború 

kirobbanását megelőző diplomáciai manőverekről a diákok képet kaphatnak a főszöveg 

alapján. Fontos, hogy ne olyan sematikusan láttassuk a két nagyhatalom szembefordulását, 

ahogyan évtizedeken keresztül tárgyalták a tankönyvek. Azaz, bátran használva az újabb 

történeti feldolgozásokat, utaljunk rá, hogy Molotov 1940 novemberében az egyezményhez 

való csatlakozásról tárgyalt20, és további érdekszféra-bővítésre21 törekedett.  

Az Amerikai Egyesült Államok hadba lépésének körülményeit elemezve először a 220. 

oldal táblázatának áttekintését emeljük be. Elsősorban arra törekedjünk, hogy a diákok lássák 

meg a párhuzamot az Európában történő egyes katonai események és a Roosevelt-

kormányzat válaszreakciói között. Ennek során térjünk rá az atlanti csata lehetőségére, és itt 

nyugodtan vonjunk párhuzamot az első világháborúval. Szükséges, hogy átismételjük a 

japánok korábbi katonai lépéseit (35. lecke), és felelevenítsük a japánok külpolitikai 

törekvéseit, hiszen hetekkel ezelőtt volt szó ezekről. A csendes-óceáni hadműveletek 

bemutatását szintén számtalan filmrészlettel segíthetjük.  

A 47. lecke feldolgozása akár csoportmunkában is történhet. A főszöveg és az ott 

található forrásrészletek, illetve az okostelefonok bevonásával elemeztethetjük az adott 

időszak legfontosabb hadműveleteit. 

Hadszíntér – főbb csaták Időszak, főbb csaták 
Katonai-politikai 

következmények 

Észak-Afrika, olaszországi 

hadműveletek 

  

Szovjetunió   

Nyugat-Európa a második front 

megnyitása előtt és után 

  

A csoportmunka eredményeinek átbeszélése után lényeges a Történészszemmel blokk 

áttekintése. Itt felvezethetjük azt, mi volt az egyik összetevője annak, hogy a német csapatok 

szinte az „utolsó töltényig” harcoltak. 

A három lecke feldolgozása után mindenféleképp iktassunk be egy gyakorlóórát, ahol 

főleg a munkafüzeti feladatok (Mf. 81–85. oldal feladatai) megoldásával segíthetünk az 

ismeretek elmélyítésében.  

A 48. lecke a magyar revíziós politikai sikerek bemutatásával és a „visszatért” területek 

integrálásának kérdéseivel foglalkozik. Itt is készíthetünk táblázatot, amelyet akár közösen, 

akár csoportmunkában egészíthetünk ki: 

                                                 
20 Tarján M. Tamás: A háromhatalmi egyezmény megkötése: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1940_szeptember_27_a_haromhatalmi_egyezmeny_megkotese/  
21 Ungváry Krisztián: Sztálin és a háború (In: Hadtörténelmi Közlemények 1996. június, 130. o.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00018/00081/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1996_02_128-132.pdf 
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A területi revízió lépései 

időrendben 

Milyen közvetlen politikai-

katonai előzményei voltak? 

Mely területekre vonatkozott? 

Milyen etnikai 

következményekkel járt? 

1938. november 2.   

1939. március   

1940. augusztus 30.   

1941. április   

Az első és második bécsi döntés elemzése során bátran használjunk korabeli filmhíradókat, 

filmrészleteket. A diákok számára osszunk ki feladatokat, miközben megnézzük a különböző 

„bevonulási” részleteket: 

 Hogyan fogadta a lakosság a magyar honvédséget? 

 Milyen hatása lehetett a területi visszacsatolásoknak a magyar közéletre és 

társadalomra? 

 Mennyire kapunk kiegyensúlyozott tudósításokat az eseményekről? 

Ezután tárjuk fel, mi volt a revíziós politika sikereinek az ára, és illesszük be a táblázatba, 

hogyan alakult a Németországgal fenntartott kapcsolat az időszakban. Térjünk ki Teleki Pál 

politikájának elemzésére, a „fegyveres semlegesség” kérdéskörének áttárgyalására. 

Nyugodtan vezessük be azokat a „paneleket”, amelyeket jogosan használ évtizedek óta a 

magyar történettudomány: így használjuk a „kényszerpálya” és a „szűk mozgástér” 

kifejezéseket. A lecke feldolgozásához már ezen az órán jól használható a munkafüzet három 

feladata (Mf. 89. o./13., 90. o./14. és 91. o./15.). 

A 49. lecke gondolati ívét a „kényszerpálya” és a „szűk mozgástér” kifejezések 

bővítésével vezethetjük végig. Egy újabb táblázattal egészíthetjük ki tanulóink jegyzetét: 

Időszak 
Katonai-diplomáciai események, a 

magyar „mozgástér” kérdése 
Magyar katonai részvétel 

Bárdossy-kormány  

(1941–1942) 

  

Kállay-kormány  

(1942–1944) 

  

A Szovjetunió elleni hadba lépés körülményeiről szóló forrásrészlet (231. o.) ahhoz 

mindenféleképp fontos, hogy a diákok képet kapjanak róla, hogyan gondolkodtak a magyar 

katonai vezetők 1941 nyarán. A katonai részvétel során mind a Gyorshadtesthez, mind a 2. 

magyar hadsereghez egy-egy forrásrészlet kapcsolódik, ezek feldolgozása mellett 

természetesen még számos egyéb forrás, visszaemlékezés, filmrészlet is bevihető az órára. 

Törekedjünk arra, hogy a diákok párhuzamosan lássák a magyar eseményeket az egyetemes 

történelemmel: 
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Magyar katonai-diplomáciai lépések A második világháború főbb eseményei 

A Szovjetunió elleni hadba lépés  

A 2. magyar hadsereg harcai a Donnál  

A Kállay-kormány fegyverszüneti törekvései  

Ennek a leckének a feldolgozását is három munkafüzeti feladat segíti elő (Mf. 93./17.; 

94./18.; 95./19.). 

Az 50. lecke megtanításának nehézségeivel magunk is tisztában vagyunk. Nem 

feltétlenül csak módszertani kihívások okozhatnak gondot (hogyan dolgoztassuk fel a 

forrásokat, milyen szövegeket, képeket, filmrészleteket vigyünk be az órára stb.), hanem az is 

meghatározó, mennyire tudjuk lélektanilag ráhangolni az osztályt a témára. Néhány olyan 

megközelítést ajánlunk, amely segítheti a közös feldolgozást. Egyrészt célszerű két órában 

tárgyalni az anyagrészt; az első órában a megszállt Európa problémáira összpontosítva, illetve 

ekkor bevezetve a legfontosabb fogalmakat és neveket (Gestapo, SS, Endlösung, 

Einsatzgruppe, Himmler, Heydrich, Eichmann, Höss stb.), míg a második órát a holokausztra 

fordíthatjuk. Ezzel természetesen nem akarjuk szétválasztani a témát, hanem elsősorban 

lehetőséget akarunk biztosítani annak, hogy a holokauszt oktatása ne csak a borzalmak 

felsorolására szorítkozzon. Terjedelmi okok miatt a tankönyv elsősorban a történeti 

megközelítésre teszi a hangsúlyt, illetve a forrásrészletek (236–238. o.) a holokauszthoz vezető 

út néhány dokumentumát is bemutatják. 

A téma megközelítését számos kiadvány segíti elő: például Megközelítések…(Tanári 

kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásáról), ennek internetes elérhetősége: 

http://haver.hu/wp-content/uploads/2013/12/megkozelitesek_kotet.pdf 

Emellett ajánlani tudjuk még ennek a kiadványnak az áttekintését is: A holokauszt, az 

iskola és a tanár, a kiadvány internetes elérhetősége: 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/a_holokauszt_az_iskola_es_a_tanar_0.pdf 

Innen főleg Szőnyi Andrea Jó gyakorlatok blokkját (a 143. oldaltól) tudjuk kiemelni. 

Az 51. lecke a német megszállás politikai következményeit, illetve a magyar zsidóság 

tragédiáját dolgozza fel. Ráhangolásként kezdhetünk egy Veesenmayer-forráshoz kapcsolódó 

feladattal (Mf. 96. o./20. f.). Ezután elsősorban csoportmunkában érdemes feltárni, milyen 

változások történtek 1944 tavaszán–nyarán Magyarországon az előző évhez képest. 

Szempontok Kállay-kormány időszaka Sztójay-kormány időszaka 

A magyar szuverenitás kérdése   

A belpolitika jellemzői   

A magyar külpolitika 

törekvései, lehetőségei 

  

A keleti front és Magyarország   

Magyarország mint hadszíntér   

A magyar zsidóság helyzete   

http://haver.hu/wp-content/uploads/2013/12/megkozelitesek_kotet.pdf
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/a_holokauszt_az_iskola_es_a_tanar_0.pdf
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Az említett anyagrész átbeszélése után a vidéki zsidóság sorsának feldolgozását a 242. 

oldalon lévő források segítik elő. Továbbra is javasoljuk, hogy ezt a témakört az előbbiekben 

ajánlott módszertani kiadványok ötleteinek beépítésével tárgyaljuk. Fontosnak érezzük a 

Történészszemmel blokk feldolgozását, mivel egy olyan témát jár körül, amely napjainkban is 

éles szakmai-politikai vitát gerjeszt. (Bőven elég, ha beírjuk az internetes keresőbe az alábbi 

kulcsmondatot: Mit tudott Horthy 1944-ben?) Akár házi feladatként is feladhatunk egy-két 

cikket a világhálóról, amelyek pro és kontra nyilvánulnak meg a témában. A cikkek 

megbeszélése felvezetheti a következő órát. 

Az 52. leckét két tanórában javasoljuk feldolgozni. A diákok először az atlasz 

segítségével gyűjtsék ki az alábbi adatokat a magyarországi harcokról: 

Hadműveletek 

Magyarországon  

Hadszíntér, nagyobb 

összecsapások helyszínei 
Politikai események 

1944. augusztus – október 

közepe 

  

1944. október közepe – 1944. 

december vége 

  

1944. december vége – 1945. 

február közepe 

  

1945. február – április közepe   

A politikai események feldolgozását a 244–245. oldalon található forrásokkal 

támaszthatjuk alá. A Történészszemmel blokk ezúttal is megkerülhetetlen; Budapest ostroma 

egy olyan téma, amelyhez szintén számos egyéb kiadvány, internetes oldal kapcsolódik. 

Tanulói kiselőadásra ajánlott akár az ostrom egyes részleteinek, a nyilas terror 

megnyilvánulásainak, illetve a polgári lakosság szenvedéseinek a bemutatása is. 

A második világháború lezárását felvezető munkafüzeti feladat (Mf. 87./10. f.) 

megoldása után rátérhetünk a nemzetiszocialista Németország utolsó hónapjaira. A 47. lecke 

Történészszemmel blokkja már tárgyalta a német katonai ellenállás különböző indokait, ezt 

érdemes felidézni. A berlini csata, Hitler és környezetének utolsó napjait számos könyv és film 

kitűnően feldolgozta, ezekkel színesíthetjük a tanórát. Hitler öngyilkossága mellett térjünk ki 

arra, mi lett a sorsa a diktatúra meghatározó politikusainak (például Göring, Goebbels, 

Himmler). A háborús pusztítás méreteiről egy olyan videórészletet ajánlunk, amely színesben 

érzékelteti az utcai harcok nyomait Berlinben: https://www.youtube.com 

/watch?v=rZ60p0OwFaU 

(Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a berlini hadművelet 1945. április 16. – május 

2., míg Budapest ostroma 1944. december 24. – 1945. február 13. között zajlott, azaz a magyar 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ60p0OwFaU
https://www.youtube.com/watch?v=rZ60p0OwFaU
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főváros hosszabb ideig volt hadszíntér, és még Berlinhez képest is nagyobb károkat szenvedett 

a harcok során!) 

A lecke utolsó két tematikai egysége már egy kicsit a következő év tananyagát vezeti 

fel. A szövetségesek együttműködésének tárgyalása (Churchill moszkvai tárgyalása, Jalta és 

Potsdam) elsősorban a háború lezárásaként kerül ekkor szóba, de nyilvánvalóan utalhatunk a 

későbbi ellentétekre, anélkül, hogy feleslegesen belemennénk a részletekbe.  

A Japán fegyverletételét kikényszerítő atombomba-támadások már szintén a 

következő új korszakot vezetik fel. Utalhatunk arra, hogy a mai napig vitákat gerjeszt az 

amerikai atomcsapás jogosságának kérdése, és kérdezzük is meg a diákjainkat, mi a 

véleményük erről. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy egyes történészek között is viták vannak 

erről: 

https://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/08/05/le_kellett_dobni_az_atombombat/ 

 Antony Beevor: „Igen, Trumannak nem volt más választása.” 

 Richard Overy: „Nem. Erkölcstelen és szükségtelen volt.” 

 James Maddox: „Igen. Ez volt a legkisebb rossz.” 

 Martin J. Sherwin: „Nem. Japán mindenképpen megadta volna magát.” 

 Richard Frank: „Igen. Milliók életét mentette meg Japánban és az Egyesült 

Államokban.” 

 Haszegava Cujosi: „Nem. Politikai okokból vetették el a jobb lehetőségeket.” 

Az internetes cikk röviden összegzi a történészek álláspontjait, ezeket csoportmunkában 

érdemes áttekinteni. A cikk teljes változata és további történészi vélemények összefoglalása a 

BBC History magazin 2015. augusztusi számában olvasható.  

Középszint Emelt szint 

8.5. A világháború előzményei, kitörése és 

jellemzői. A holokauszt. 

A második világháború főbb hadi és diplomáciai 

eseményei. 

9.4. Magyarország háborúba lépése és 

részvétele a Szovjetunió elleni harcokban.  

Magyarország német megszállása és a nyilas 

hatalomátvétel.  

A holokauszt Magyarországon. 

Magyarország a náci birodalom árnyékában.  

A területi revízió lépései.  

Kállay Miklós miniszterelnöksége 

 

  

https://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/08/05/le_kellett_dobni_az_atombombat/
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II.3. A 12. évfolyamos tankönyv nagy témakörei 

II.3.1. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése (8 óra) 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, 

hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, 

KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el 

nem kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Ben 

Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, India 

függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, 

a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1950–1953 (a koreai 

háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság), 1957 (a római 

szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin 

űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962–1965 (a második vatikáni zsinat).  

Az érettségi követelményeknek megfelelően a 20. század második felének egyetemes 

történetében nem az egyes országok politika- és gazdaságtörténetét kell tanítani, hanem az 

egész korszakot átfogó jaltai rendszer kiépítését, működését, ellentmondásait, majd annak 

megszűnését. A konkrétabb helyi konfliktusok mélyebb tanulmányozást kívánnak, amelyek az 

emelt szintű követelmények teljesítéséhez szükségesek, így középszintű órán csak olyan 

mértékben kerülhetnek elő, hogy felkeltsék az érdeklődést, segítsék az általánosabb 

folyamatok megértését, vagy esetleg a magyar történelem szempontjából fontosak (például a 

szuezi válság).  

A kerettanterv és a kimeneti szabályozás egy témát emel ki ezek közül, amely 

alaposabb megismerést követel: a nemzetközi szervezetek történetét. Akár az ENSZ, akár az 

Európai Unió intézményéről beszélünk, figyelembe kell vennünk, hogy ezek nem csak a 

történelmi múlt részei, de a jelenben is működő intézmények, így a diákok életére is hatással 

vannak, és ismeretük szükséges a tudatos állampolgárrá váláshoz. A kialakulásukat és 

működésüket a korszak kontextusába helyezhetjük, azaz részösszefoglalásként tekinthetünk 

ezekre, ahol a frontalitást mellőzve, tevékenykedtetéssel és feladatokkal kell megértetnünk a 

két intézmény szerepét. Mindkét téma feldolgozásához elegendő forrásszemelvény és ábra 

található a könyvben, amelyeket forráselemző óra keretében is hasznosítva, gyarapíthatjuk 

diákjaink ismeretét és gyakoroltathatjuk a történelmi megismerés módszertanát. Másfelől a 

hagyományos forrás-, térkép- és ábraelemzésen túl lehetőséget kell teremteni 

szerepjátékokra is, amelyek keretében a diákok szituációs játékokkal modellezhetik az egyes 

országok politikáját, a hidegháborús konfliktusokra adott válaszokat és a mögöttük húzódó 

érdekeket. Megérthetik, hogy mi lehet a vezetők és a nép érdeke, ezek megfelelnek-e 
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egymásnak, esetleg hogyan viszonyulnak ezek az országok a szuperhatalmakhoz. A globális 

problémákról szóló fejezetben szintén visszatérhetünk az ENSZ és az EU szervezetére, immár 

aktuális kérdéseket megvitatva.  

A tananyag hat leckét ölel fel a tankönyvben, míg a kerettanterv nyolc órát szán a téma 

kifejtésére. A hidegháborús konfliktusok túlrészletezése kitöltheti a megszabott órakeretet, 

ugyanakkor lehetőségünk nyílik a tanulói tevékenységre építő, több forrástípust vizsgáló, 

problémaközpontú tanórák szervezésére. Nem érdemes kitérni a kelet-közép-európai államok 

szovjetizálására egy középszintű csoportban, mivel a magyar történelem kapcsán úgyis kell 

róla beszélni, és a magyar történések kellő mintát is adhatnak. Amennyiben mégis szeretnénk 

feldolgozni, a könyv egy térképes infografikát közöl (20. oldal), amely kiindulópont lehet egy 

kiselőadás elkészítéséhez, csoportmunkához vagy forrásokkal együtt a mozaikmódszerrel való 

megtanuláshoz.  

Az 1. lecke, amely a második világháború lezárását foglalja össze, lényegében ismétlés: 

a háború befejezésével foglalkozik, immár nem a hadi eseményekre helyezve a hangsúlyt, 

hanem a nemzetközi kapcsolatok történetére, a két szuperhatalom létrejöttére és a közöttük 

kialakulóban lévő ellentétekre. Ez a lecke, akár a végzős évfolyam első történelemóráján kerül 

tárgyalásra, akár később, mindenképpen lényeges, mivel új összefüggéseket emel ki a 

korábban tanultakból, így a politikai, gazdasági és ideológiai különbségekre vonatkozóan a két 

szuperhatalom között.  

Javasolt tisztázni a fogalmakat, így a hidegháború, a bipoláris világ, a jaltai rendszer 

kifejezéseket, amelyeket gyakran használunk a korszakkal kapcsolatban.22 Bármelyik leckét is 

tanítjuk, ahogy Balogh András fogalmazza, az aszimmetrikus és dinamikusan változó rendszer 

egyensúlyi jellegét is hangsúlyoznunk kell, hiszen több generáción keresztül fennállt.23 Ennek 

szemléltetésére a számszerűsíthető adatokból táblázatokat vagy az időbeli változásokat is 

bemutató diagramokat készíttethetünk házi feladatként a diákokkal. 

 Nyugati blokk (USA) Keleti blokk (Szovjetunió) 

Terület   

Népesség   

Első atombomba   

Első hidrogénbomba   

Űrverseny   

A táblázat további sorokkal bővíthető, így a két hatalmi-katonai tömb összesített 

nemzeti össztermékeinek arányaival, az általuk létrehozott gazdasági és katonai szervezetek 

elnevezésével és létrejöttük évével, de a matematika iránt érdeklődők a nukleáris fegyverek 

                                                 
22 A külföldi szakirodalomban a proxy war kifejezést is használják, amely a helyettesek háborúját jelenti, ahogy a 

két szuperhatalom szövetségeseivel, vazallusaival vívja háborúit. 
23 Balogh András: A jaltai rendszer. In: Rubicon (XIII) 9—10. szám, 2002. 4. oldal. 

https://pszichologuskereso.hu/blog/mozaik-modszer
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mutatóiból is vonhatnak le következtetéseket. A Rubicon cikke kiemeli, hogy a 

számszerűsíthető adatok mellett beszélni kell a társadalmi, politikai élet stabilitásáról és a 

hatalom társadalmi elfogadottságáról. A korszak jellemzői közül nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül a globalizációt, az ideológia szerepét, a nukleáris fegyverek megjelenését, a nemzeti elv 

háttérbe szorulását, Európa leértékelődését és nem utolsósorban a szembenállás és 

együttműködés egyensúlyát. Gondolatkísérletként feltehető a kérdés a diákoknak: ha megvolt 

a lehetőség, miért nem tört ki a harmadik világháború, miért és mikor beszélhetünk 

hidegháborús krízishelyzetekről és enyhülésről, valamint milyen érdekek vezérelték a 

kooperációt.  

A szembenállás kialakulásánál a könyv nem csak a második világháború végén kialakult 

befolyási övezetekkel foglalkozik, de a Marshall-segély biztosította fejlődésre is nagy hangsúlyt 

fektet. Kördiagramok és szöveges források feldolgozásával (18., 19. oldal) érthetik meg igazán 

a diákok, hogy nem pusztán a katonai erőfölény jelenti a különbséget nyugat és kelet között, 

hanem a gazdasági és az ideológiai eltérések is. A Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP) 

található interaktív feladatok között meg kell említeni a Fogalmad van róla! játékot, amelyben 

a diákok különböző állítások segítségével összehasonlíthatják a nyugati és a szocialista tömb 

országait politikai, gazdasági, társadalmi, életmódbeli berendezkedésüket tekintve.  

A korszak történelme közelebb állhat a tanulókhoz, mivel szüleik és nagyszüleik 

visszaemlékezéseiből, filmes élményeikből, sőt a popkultúrából is lehetnek előzetes 

ismereteik – mindezekre alapozni kell. Ezek segítségével motiválhatjuk is a tanulókat. 

Különféle kutatómunkákat, kiselőadásokat és kreativitást fejlesztő feladatokat adhatunk, 

amelyek túlmutatnak a középszintű tematikán, de a diákok érdeklődét felkelthetik, a korszak 

hangulatát megidézhetik.  

A második világháború lezárása 

 Vita rendezése a háborús bűnösökről. A vád képviseletében a következő problémákat 

járhatjuk körül: 

Mire hivatkozva védekezhetnének a háborús bűnösök? Hogyan és miért lehetne ezt 

megcáfolni? Kik voltak a náci főbűnösök? Mely vádpontok fogalmazódtak meg ellenük? 

A vitához gondolatébresztő pszichológiai kísérleteket is felhasználhatunk, így a 

Milgram- és Zimbardo-kísérleteket, bár ezekről mostanában kiderült, hogy 

manipuláltak voltak. Ezzel az etika tantárgy integrációját segítjük elő. (Ugyanehhez a 

témához kapcsolható a japán kamikaze pilótákkal kapcsolatos vita is.) 

 Interjú készítése olyan családtagokkal, akik éltek már a világháború végén. 

A szövetségesek együttműködése és az ellentétek kialakulása, a hidegháború kezdete 

 ENSZ-ülés rendezése és modellezése: Milyen érdekek motiválják a vezetők döntéseit? 

Hogyan viszonyul ez az általuk képviselt népek érdekeihez? Hogyan reagálhat egy-egy 

hidegháborús helyzetre az ENSZ Közgyűlése vagy Biztonsági Tanácsa? 

 Plakátkiállítás készítése a GULAG működéséről, az ott raboskodó foglyok 

mindennapjairól.  

https://player.nkp.hu/play/116454/false/undefined


FI -504011101/1 Tör t én el em  11.  |  F I -504011201/1 Tört é n el em 12 .  –  Ta nár i  kéz ikö n yv  

 
  

64 
 

 Az atomrobbanással kapcsolatos intézkedési terv készítése plakát, tabló vagy röpirat 

formájában. A projekt elkészítéséhez a nevadai kísérleteknek, az atombomba 

környezetre gyakorolt hatásainak (radioaktív eső kialakulása) és a védekezés 

lehetőségeinek (óvóhelyek) szükséges utánanézni. A feladat kreativitásra ösztönöz, a 

produktum mellett a diákok átgondolják, hogyan lehet információkat átadni 

másoknak, esetleg megtanítani az adott ismereteket. 

 Filmhíradó készítése a kommunista hatalomátvételről nyugati vagy keleti szemszögből.  

 A berlini fal makettjének elkészítése, bármilyen eszköz felhasználásával (gyufa, legó, 

stb.). 

 Gyűjtsenek minél több képet az internetről a megosztott Berlinről! 

 Választási plakát készítése Kennedy elnökjelölt számára. 

A gyarmati rendszer felbomlása 

 Vitassák meg, miért nem vetették be az atomfegyvert a koreai háború során! Milyen 

humanitárius, emberjogi, és stratégiai szempontok vezethették az amerikai 

döntéshozókat?– Gondolatkísérlet, házi dolgozat, vita szervezhető a kérdésről. 

 Vita szervezése a zsidó haza, Izrael megteremtéséről. Mennyire legitim egy új ország 

létrehozása, ha annak jelentős számú ellenzői vannak az ott élő arabok körében? Miért 

volt jogos ugyanakkor az ENSZ döntése, egy független Izrael Állam létrejöttéről? A 

kérdésekkel feleleveníthető a cionizmus korábban tanult fogalma és a napjainkig 

meghatározó arab–izraeli konfliktus forrása. 

Bármely leckéhez – órai eleji ráhangolódás vagy éppen lezárás céljából – készíttethetünk 

karikatúrát, plakáttervet, katonai jelentést az előző vagy az adott órán tanult 

összefüggésekből. Ezeknél ajánlott kihasználni a két nézőpont (ti. a tőkés és a szocialista 

országokra jellemző) szemléltetését, ezzel is kreativitásra és gondolkodásra ösztönözve a 

diákokat. Hasonló feladat lehet online közegben mémek, Facebook-profil és üzenőfal-

bejegyzések vagy naplók készítése is.  

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése  

című fejezethez tartozó kimeneti követelmények 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, 

gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői. 

Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején 

(berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam). 

Az ENSZ létrejötte, működése. A gyarmati rendszer felbomlása Indiában. 

A Kínai Népköztársaság létrejötte. 

A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam. 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei és 

működése 

Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és 

mélyülés). 
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Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése  

című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE 

KÉSZÜLÉS stb. 

5. oldal 1. feladat 7. oldal 3. feladat 8. oldal 4. feladat 

6. oldal 2. feladat 9. oldal 5. feladat 11. oldal 7. feladat 

 10. oldal 6. feladat  

 

II.3.2. Magyarország 1945 és 1956 között (10 óra) 

Fogalmak, adatok Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 

Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 

Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, 

lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, 

internálás, osztályharc, ÁVH, besúgóhálózat, ügynök, egypártrendszer, 

pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, 

iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, 

intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly 

Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár 

János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os 

forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. 

február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar 

Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az 

iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a 

Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 

1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a 

forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. 

november 4. (szovjet támadás indul Magyarország ellen).  

Legnagyobb kihívással a végzős évfolyamon a második világháborút követő évtized 

tanítása során találkozhatunk. A tankönyvi tananyag mennyisége meghaladja az ötven oldalt, 

tíz leckét ölel fel, és erre az 1945 és 1956 közötti időszakra a kerettanterv mindössze tíz tanórát 

jelöl ki. Nem követhetjük az „egy tanórán egy lecke” megoldást, ha szeretnénk mindent 

megtanítani, ugyanakkor nem is mélyülhetünk el minden témában az éves órakeret rovására. 

Meg kell találni az arany középutat. Ehhez a kimeneti szabályozás támpontot adhat, mert 

tartalmazza, hogy melyek azok az anyagrészek, amelyeket középszinten feltétlenül el kell 

sajátítaniuk a diákoknak, így a Rákosi-rendszer jellegét és működését, a határon túl élő 
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magyarság történetét, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharcforradalom főbb 

eseményeit tartalmazó leckéket.  

A tankönyvszerzők tekintettel voltak a problémára, ezért a könyv szerkesztése során 

tudatosan építettek a források nagyobb mennyiségére, képek, ábrák és táblázatok 

megjelenítésére. Ezeket elemeztetve megérthetők a tananyag összefüggései, anélkül, hogy a 

gyors ismeretátadással kecsegtető frontális tanóra unalmas keretei közé fognánk az időszak 

tárgyalását. A frontalitás működtethető, de könnyen beleeshetünk a túlrészletezés hibájába, 

és ezzel a tanév végi ismétlésre szánt időt csökkentjük. A fejezet a források mellett a 

Történészszemmel rovatokban nem kizárólag kiegészítésként vagy érdekességként 

felhasználható összefüggésekre utal, hanem a történettudomány megválaszolt és eddig 

megválaszolatlan kérdéseire, amelyek beszélgetést indíthatnak el, vagy éppen a tanórát 

zárhatják le.  

Tanári munkánkat a tankönyv mellett a tanulók korábban megszerzett előzetes tudása 

segíti. Már általános iskolában előkerültek a korszak történelmi személyiségei, a legfontosabb 

események és az állampolgári ismeretek modul keretében a demokrácia és diktatúra közötti 

különbségek. 12. osztályra ezek az ismeretek tovább gyarapodnak a gimnáziumi anyag 

kulcsfogalmaival, az ok-okozati összefüggéseket megvilágító rendszerezéssel, a források 

használatával és kritikájával, majd a bipoláris világ kialakulásának jellemzőivel és azon belül a 

szovjet érdekszféra politikai, gazdasági és társadalmi berendezkedésével. Építhetünk az évek 

során ismétlődő ünnepi megemlékezésekre, a múzeumi és más kulturális élményekre, 

továbbá a családban megismert történetekre. E korszak történelme már valóban rólunk, a 

családunkról szól, ezért tanárként az érdeklődés felkeltését követően kapcsolatot kell 

teremteni a sok-sok forrás, történet, vélemény és élmény között, majd ezeket a megfelelő 

összefüggésbe kell helyeznünk.  

A második világháború lezárásával kezdjük korszakunkat (7. lecke). A jelentős anyagi 

pusztítás áttekintése mellett (40. oldal adatsorai) tudatosítsuk, hogy a háború következménye 

lett a politikai rendszer teljes átalakulása és Magyarország önállóságának megszűnése. A 

térkép és az adatsorok elemzését követően érdemes a diákokkal pármunkában elolvastatni a 

nyilasok és szovjetek rémtetteiről szóló beszámolókat (41. oldal), majd ehhez a kérdéskörhöz 

kapcsolható Ungváry Krisztián írása a felszabadulás értelmezéséről (42. oldal), amelyről mi is 

vitát kezdeményezhetünk: mit jelenthet a szabadság. A pármunkát úgy is szervezhetjük, hogy 

az osztályteremben az egyik sor a 41. oldalon, a másik sor a 42. oldalon lévő forrásokat olvassa, 

majd a padtársak egymásnak közvetítik a források tartalmát. A bipoláris világ kialakulása során 

beszéltünk az érdekszférák létrejöttéről, de vajon Magyarország esetében mennyire 

jelenhetett meg az önállóság a politikai palettán, és mit biztosított a párizsi békeszerződés?  

A földkérdés és a gazdasági irányvonal kijelölésénél kooperatív csoportmunkát is 

szervezhetünk. A diákoknak az 1945 után szerveződő pártok színeiben, források alapján 

politikai beszédet kell megfogalmazniuk, és plakátot kell készíteniük a korabeli politikai 

kérdésekről.  A munkafolyamatról készülhet saját weboldal, tanulási napló, Facebook-
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esemény vagy csak az osztályközösség életéhez kapcsolódó fényképsorozat. A feladat 

hosszabb időt igényel, de ha a diákok felkészülését megfelelő (internetes) forrásokkal segítjük, 

akkor frappáns 2-3 perces kortesbeszédek készülhetnek. A beszéd és a plakát bemutatása a 

tanulási stílusok sokszínűsége miatt fontos, mivel mindkét médium hordozza az átadni kívánt 

üzenetet. A csoportok lényegében egymásnak közvetítik az ismereteket, amelyeknek 

szakértőivé válnak, ahogy a mozaikmódszernél is. A beszédek alatt a hallgatóságnak 

jegyzeteket kell készítenie azok tartalmáról és hatáskeltő elemeiről. A bemutatókat közös kvíz, 

feladatlap zárhatja, amelyet a tanár készít el a minimálisan szükséges ismeretekről. Hasonló 

módon járhatunk el a határon túli magyarság és a hazai németek, valamint az 1950-es évek 

társadalmának tanítása kapcsán. A csoport szervezéséhez az alábbi szerepek ajánlhatóak: 

 Koordinátor, vezető, időfelelős: ügyel rá, hogy a megadott időtartamon belül 

elkészüljön a beszéd és a plakát, valamint összehangolja a csoport munkáját, és 

dokumentálja is azt fényképek készítésével. 

 Szakértő: a tanártól kapott források értelmezését segíti, illetve további anyagokat 

keres, amelyek felhasználhatóak a beszéd megírásához vagy a plakát elkészítéséhez. 

 Beszédíró: a megadott és keresett forrásoknak megfelelően megírja a csoport 

beszédét. A beszéd elején megszólítja a hallgatóságot, nyelvi fordulatokkal érdekessé 

és figyelemfelkeltővé teszi a beszédet. 

 Plakátkészítő: a kijelölt politikai iránynak megfelelő plakátot készít, amely kifejezi a 

párt állásfoglalását a megadott kérdésben. Jól megválasztott képekkel, feliratokkal 

illusztrálja a beszéd legfontosabb üzenetét, hogy az megragadja a hallgatóság 

figyelmét. A plakátot kézzel vagy bármilyen számítógépes alkalmazás, program 

használatával elkészítheti a megadott időn belül. A beszéd megtartását követően a 

maradék időben bemutatja a plakát kompozícióját, üzenetét. 

 Szónok: szabadon, a szöveget nem olvasva előadja a megírt beszédet. Betartja az 

időkorlátot, és a téma keretein belül bemutatja a csoport állásfoglalását. A szónok 

beszédén keresztül kerül bemutatásra a csoport addigi munkája is. 

A 8. leckében érdemes kiemelni az 1946. évi I. törvény bevezetőjét (47. oldal), amely a 

demokratikus köztársaság alapelveit tükrözi. Ez a később kiépülő diktatúra, az 1949-es 

alkotmány (61. oldal) ellenpontjaként is értelmezhető, összehasonlítható azzal. A Rákosi-

diktatúra kiépülését feldolgozva használjuk fel a tankönyv által közölt korabeli vicceket, 

jegyzőkönyveket, újságcikkeket, a politikai rendőrség és Péter Gábor írásait. Ezek a szövegek 

megvilágítják, hogyan szőtte át a diktatúra a mindennapokat.A kommunista párt térnyerését 

általában az országgyűlési választások eredményeivel (patkó vagy kördiagram) szoktuk 

bemutatni, de az órára kereshetünk szavazólapokat – tanulságos azoknak a megváltozása is. 

Vitatémaként felvethetjük Romsics Ignác és Ungváry Krisztián írása (58. oldal) nyomán, hogy 
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mennyire tekinthető demokráciának a második világháborút követő pár év, és volt-e 

egyáltalán lehetősége Magyarországnak, hogy más utat kövessen. 

A tankönyv három egységében a Rákosi-rendszer kiépítéséről, az állam működéséről, 

majd annak társadalomra gyakorolt hatásairól olvashatunk. Láthatjuk a korszak 

miniszterelnökeinek listáját (59. oldal), majd ugyanezen az oldalon tanulmányozhatjuk az 

államosítások előrehaladását, és ezzel az önállóság megszűnését a gazdaságban, illetve a 

szovjetizálás lépéseit a kultúra és az ideológia világában is.A korabeli ideológiához igazodó 

történészi gondolkodás megismerését segíti a Mód Aladártól vett forrásszöveg (62. oldal) 

elolvasásával megérthetik a diákok, hogy az új rendszer az észszerűség háttérbe szorításával a 

félelemből táplálkozó önkritikán és a történelem átírásán is alapult. Vitát szervezhetünk arról, 

hogy vajon mely korszakok, mely személyiségek váltak követendővé a diktatúra számára, és 

ez hogyan jelent meg a mindennapokban. A társadalom átalakulásának megismerését 

szolgálja az „Aki nincs velünk, az ellenünk van” gondolatra építő állami terror, a tervutasításos 

rendszer működését bemutató táblázatok, újságcikkek (66. oldal), és talán a legfontosabb, a 

fényképek, amelyek élővé teszik mindezt. Másik nézőpontból, a káderek világát mutatja be 

Ságvári Ágnes beszámolója (69. oldal), amely bár nem a törzsanyaghoz tartozó forrás, a 

korszak megértését szolgálja, így akár házi feladatként, akár óra eleji ráhangolódásként is el 

lehet olvastatni. A diktatúra mindennapjaihoz felhasználható még az NKP oldalán található Út 

a diktatúrába oktatási segédeszköz, amelyben párosítani kell a fogalmakat, forrásokat, 

topográfiai adatokat, személyeket és pártleírásokat egymással. Ugyancsak felhasználható a 

Hétköznapok az ötvenes években, ahol állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak-e.  

Az 1956-os eseményeket előkészítendő, tanulmányozzunk a diktatúra kritikáját 

tartalmazó forrásokat, részint a Szovjetunióból diktált önkritikát, részint Nagy Imre változást 

hozó programját és a kommunista párton belüliellenzékiség megjelenését. Célszerű 

összegyűjteni, hogy mely területeket érintettek Nagy Imre reformjai, min nem változtathattak 

a reformok, mi az, amit a pártellenzék szeretett volna elérni. Ehhez készíthetünk halmazábrát 

is a könnyebb feldolgozás érdekében. A forradalom megértéséhez nem elég pusztán az 

évszámokat felsorolni, keresnünk kell az események mögötti motivációkat, az egyéni utakat, 

hogy miért vált a tüntetés forradalommá. Megannyi visszaemlékezést, interjút dolgozhatunk 

fel az órákon, de felkereshetjük az emlékhelyeket is, hogy megidézzük az ott történteket. A 

forradalom követeléseinek megismerése mellett érdemes utánanézni a kiskunhalasi 

tanácsválasztásnak, amit a tankönyv is ajánl (választási eredmények a 85. oldalon), továbbá 

elolvasni Dulles amerikai külügyminiszter beszédét (86. oldal) a nemzetközi viszonyok 

megértéséhez. Az NKP oldalán találjuk a Forradalom óráról órára játékot, amelyben a 

tanulóknak időrendi sorrendbe kell helyezniük az eseményeket, míg A forradalom forrásai a 

tankönyvben is megtalálható forrásokat dolgozza fel, hiányos szöveggé átalakítva őket, ahol 

több lehetőség közül kell kiválasztani a hiányzó részekre beírandó szöveget. 

A korszak megismeréséhez használhatunk korabeli zenéket és filmeket, amelyeket 

kérdésekkel, feladatokkal lehet feldolgozni. A dalszövegeket hiányosan is kiadhatjuk, így a 

https://player.nkp.hu/play/116436/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116436/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116446/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116419/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116435/false/undefined
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tanulóknak kell azokat kiegészíteni. Mindenki ismeri A tanú című filmet, amely szatirikusan 

ábrázolja az 50-es évek világát, de az órán olyan filmeket is vetíthetünk, amelyeket 

megrendelésre készítettek, például a Kis Katalin házasságát. További filmeket ajánl Gyarmati 

Gyöngyi, Schadt Mária és Vonyó József oktatási segédletükben, a korszak zenei világához pedig 

felhasználható Hantos István tanulmánya.24 Mivel ezek a filmek igen hosszúak, ezért nekünk 

kell a filmből kiválasztani azokat a 3-5 perces részleteket, amelyeket az orszály megnéz, majd 

kérdések feladatok segítségével értelmez.  

A legtöbb projek-, játék- és vitatéma a mindennapok tanításához használható fel, ez 

érdekli, motiválja talán a leginkább a diákokat. Ha a közember világát közelítjük meg, 

megjelenhetnek a politika és a gazdaság fogalmai is. Amennyiben időnk engedi, bevihetjük 

óránkra Burget Lajos Retro szótárát, amihez játékot szervezhetünk.25 Az osztályt csoportokra 

osztva, minden csoport kap egy-egy papírt, amire ráírják nevüket. Az egyik csoport megkapja 

a kötetet, de később a szótár körbemegy a játékosok között. Azoknál, akiknél a könyv van, 

kiválasztanak egy fogalmat, amit szerintük senki nem ismer, majd a szót kimondva a többiek 

fantáziájuk segítségével fogalmazzák meg és írják le a papírra, hogy mit jelenthet a megadott 

kifejezés. Annak a csapatnak, ahol a könyv van, azt a definíciót kell leírnia, esetleg átalakítania, 

amit a tanulók látnak. Ha mindenki elkészült, a meghatározásokat a játékvezetőnek kell adni, 

aki összekeverve felolvassa azokat. A felolvasás után minden csapat szavazhat egy definícióra, 

kivétel a könyvből dolgozókat. Akinek a meghatározására valamelyik csapat szavazott, az annyi 

pontot kap, ahányan szavaztak rá. Ha egy csapat a helyes meghatározásra szavazott, az plusz 

egy pontot kap. A diákok ezzel a játékkal a fogalomalkotás szabályait sajátítják el és 

gyakorolják. Ennél egyszerűbb szervezést igényel az Activity vagy az akasztófa, esetleg az óra 

eleji anagramma. 

Projektötletek, feladatok: 

A szovjet megszállás következményei 

 Tabló készítése Budapest vagy egy másik település világháborús veszteségeiről. Mely 

épületek pusztultak el, melyek láthatóak ma is? Készíthető összegző tabló, de egy 

épület sorsát bemutató egyéni „háztörténet” is. 

 Vita rendezése Magyarország világháborús felelősségéről. Jelöljünk ki csoportokat, 

amelyek képviselik a győztes hatalmakat, a veszteseket, a magyarokat, a politikusokat, 

a népet.  

  

                                                 
24 Gyarmati Gyöngyi – Schadt Mária – Vonyó József: Az 1950-es évek Magyarországa játékfilmeken. Oktatási 

segédkönyv. Pécs, Asoka Bt, 2004. http://bit.ly/2ncYxIm (letöltés ideje: 2018. január 25.). 

Hantos István: Dalok a történelemtanításban – a 20. század dalokban „elbeszélve”. http://bit.ly/2neTw26 (letöltés 

ideje: 2018. január 25.). 
25 Burget Lajos: Retro szótár. Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Budapest, Tinta 

Könyvkiadó, 2008. 

http://bit.ly/2ncYxIm
http://bit.ly/2neTw26
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Társadalmi, gazdasági változások és az új politikai rendszer kialakulása 

 Parlamenti vita rendezése a földkérdésről. Mi lehetett a pártok véleménye, hogyan 

érvelhettek céljaik elérése érdekében, és hogyan cáfolták meg egymást a politikusok? 

A feladatot digitális környezetben mozaikmódszerrel is fel lehet dolgozni, 

plakátkészítéssel és kiselőadások tartásával. 

A határon túli magyarság és a hazai németek sorsa 1944 és 1947 között 

Gyűjtsenek helytörténeti adatokat a településükön/megyéjünkben élt németek (svábok) 1945 

utáni megpróbáltatásairól! Állítsanak össze egy tablót, mely a sváb hagyományok mellett 

tartalmazhat interjúrészleteket, visszaemlékezéseket.  

A Rákosi-diktatúra 

 Egy koncepciós per menetének bemutatása, eljátszása. Ötletek gyűjtéséhez ajánlható 

az ELTE Állam és Jogtudományi Karának színházi társulata, a Perjátszó Kör munkássága. 

 Látogatás szervezése a Terror Háza Múzeumba. 

 Plakátkészítés a munkaverseny ösztönzésére a munkás, paraszt és értelmiségi körök 

számára.  

 Saját történelem megírása, avagy hogyan írná meg a szocializmus történetírása az 

iskola, az osztály vagy az adott diák életét, eredményeit. 

 Kutatás készítése a társadalmi mobilitásról a Rákosi-korszakban. Milyen lehetőségek 

nyíltak meg az emberek előtt? A kutatás családi interjúkkal bővíthető.  

 Újság vagy útikönyv készítése a mindennapi élet megismertetéséhez. A kiadvány 

célközönsége szerint külön csoportot alakíthatnak a városi munkások, a sportkedvelők, 

a vidéki parasztok, az értelmiség, a nők, gyerekek. 

 Kiállítás szervezése a családi relikviákból vagy az iskola és település történetéből. 

 Receptes füzet szerkesztése az átlagos, mindenki számára hozzáférhető fogyasztási 

cikkek felhasználásából. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc  

 56-os emlékséta szervezése, a főbb helyszíneket felkeresve Budapesten vagy más 

forradalmi helyszíneken. 

 Tudósítás készítése a szemtanúk szerepében a forradalom egy eseményéről. A 

szemtanú lehet civil, katona, politikus, magyar, szovjet, de akár más idegen is. A 

tudósítás formája lehet interjú, visszaemlékezés, képregény, esetleg videofelvétel.  

 Interjú készítése az 1956-os eseményekben részt vevő személyekkel. 
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Az értékelés során, a témazáróban feladhatjuk szorgalmi vers elkészítését a korszak 

hangulatára vonatkozóan. A legötletesebb, legfrappánsabb versek pluszpontot kaphatnak. 

Hasonló motivációt jelenthet és a kreativitást fejlesztő feladat a karikatúra rajzolása.  

Magyarország 1945 és 1956 között című fejezethez tartozó kimeneti követelmények 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági 

élet és a mindennapok jellegzetességei a 

Rákosi-korban. 

Magyarország szovjetizálása (1945–1949) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

kitörésének okai és főbb eseményei; a 

megtorlás. 

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és 

összefüggései. 

A határon túli magyarság 1945-től. Demográfiai változások Magyarországon 1945-

től. 

 

Magyarország 1945 és 1956 között  

című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE 

KÉSZÜLÉS stb. 

31. oldal 8. feladat 26. oldal 1. feladat 26. oldal 2. feladat 

31. oldal 9. feladat 29. oldal 5. feladat 27. oldal 3. feladat 

33. oldal 11. feladat 29. oldal 6. feladat 38. oldal 16. feladat 

35. oldal 13. feladat 37. oldal 15. feladat 40. oldal 19. feladat 

36. oldal 14. feladat 42. oldal 22. feladat 42. oldal 21. feladat 

40. oldal 20. feladat  43. oldal 23. feladat 
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II.3.3. A két világrendszer versengése és a szovjet tömb felbomlása (8 óra) 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, 

ökumené, harmadik világ, beatkorszak, hippimozgalom, olajválság, iszlám 

fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, 

diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Kronológia: 

1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”), 1968 (a prágai 

tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első Holdra 

szállás), 1975 (a helsinki értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai 

rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a 

délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

A korábbi tankönyvek tagolásához képest a kétpólusú rendszer megszűnése az új 

kerettanterv szerint külön tematikai egységben jelenik meg. A rendszerváltozások, a 

Szovjetunió megszűnése és a délszláv kérdés eddig is külön kerülhetett tárgyalásra, de ennek 

oka, hogy ezek a témák jelentették a történelem tananyag befejezését, ezért ezek a leckék a 

jelenkori, globalizációs fejezetbe kerültek. A most hatályban lévő szabályozás 

hangsúlyeltolódása magyarázható azzal, hogy ezeknek a leckéknek már kevesebb az 

aktuálpolitikai vonatkozása, így lehetőség nyílt az objektív, több oldalú történészi 

feldolgozásra. A változást az is indokolhatja, hogy kitolódott a történelem tantárgy időbeli 

határa, és immár a 2000-es évek elejét is tanítanunk kell. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem egyben tárgyalja az egész bipoláris rendszert a 

kerettanterv, ha alapvetően a magyar történelem kerül a tantárgy és a kimeneti 

követelmények fókuszába. A különbség azonban jelentős a második világháborút követő 20-

25 év, illetve az 1970-es és 1980-as évek között. A nemzetközi viszonyok átalakultak, a 

gazdasági és társadalmi berendezkedés megváltozott, más a két korszak hangulata. Ugyanez 

jellemző a magyar történelemre is, ezért az 1956-os eseményeket megelőző időszak és a 

Kádár-korszak, illetve annak megszűnése, a rendszerváltozás is külön egységbe került. 

Mindemellett a diákok figyelmét sem lehetne lekötni, ha a két tömb konfliktusait, illetve a 

Magyarország 1945–1989 közötti időszakát egy-egy nagy fejezetben tárgyalnánk, és 

nehezebben tanulnák meg az anyagot. A második világháború utáni egyetemes történelem 

megosztása a követelmények szempontjából is indokolttá vált. Középszinten mindkét nagy 

fejezetben egy általánosabb téma (a szembenállás és a hatalmi tömbök jellemzése, a 

rendszerváltozás) és egy részletezőbb (az ENSZ létrejötte és működése; a Szovjetunió, 

Németország és Jugoszlávia az 1980-as és 1990-es években) kerül kifejtésre, így ezek 

kiegészítik egymást.  

 



FI -504011101/1 Tör t én el em  11.  |  F I -504011201/1 Tört é n el em 12 .  –  Ta nár i  kéz ikö n yv  

 
  

73 
 

A tanterv szerint nyolc órára kell beosztani a tárgyalandó hét leckét, de ezek közül kettő 

(a 19. és a 20. lecke) a gazdasági és életmódbeli változásokkal már előkészíti a 

rendszerváltozást, majd további három annak következményeit tárgyalja. Mindezek ellenére, 

ahogy a korábbi fejezetben, e fejezetnél is a helyi konfliktusok túlrészletezése „viheti el” az 

órákat. A konfliktusok tárgyalásához érdemes a legjellemzőbb szöveges forrásokat, képeket és 

térképeket, esetleg filmrészleteket használni. Építhetünk a zanza.tv videóira, az NKP oldalán 

található digitális anyagokra vagy olyan film- és híradórészletekre, amelyek hitelesen mutatják 

be a korszak konfliktusait, helyi viszonyait (például Hair, Az Argó-akció, Good bye, Lenin!). 

Egyes témák (pl. a harmadik világ és annak problémái vagy az arab–izraeli konfliktus) a 

későbbiekben is előkerülnek a jelenkor tárgyalása kapcsán, ezért nem hagyhatjuk ki ezeket. 

Ugyanakkor a túlrészletezést elkerülhetjük, ha az előbb említett lehetőségeken túl a 

tantárgyközi kapcsolatokra hivatkozunk, például az említett térségek társadalma és gazdasága 

kapcsán a földrajzórákon tanultakra.  

Már a fejezet első leckéjétől (17. lecke) felépíthető a kétpólusú világ kritikája, akár az 

el nem kötelezettek mozgalmáról, akár a hippikről és a párizsi diáklázadásokról, akár az 

emberarcú szocializmus kialakításának csehszlovákiai kísérletéről beszélünk. Hiszen az 

említett témáknál arról van szó, hogy kialakult az igény a változásokra. Hangsúlyoznunk kell 

mindkét oldal (a tőkés országok és a szocialista tábor) katonai, gazdasági, társadalmi, politikai 

jellemzőit és berendezkedését, hogy összehasonlíthatóvá tegyük ezeket, és így érthetővé 

váljanak a későbbi folyamatok. Fontos felhívni a diákok figyelmét, hogy a fennálló renddel 

szembeni mozgalmak megjelenése összefüggésbe hozható a későbbi rendszerváltoztatással, 

ugyanakkor a bipoláris rendszer megszűnésével ezek jó része eltűnt.26 Továbbgondolásra 

ajánlott, hogy melyek azok a problémák, amelyek a kétpólusú rendszer megszűnése után is 

fennmaradnak és a globális világ jellemzőihez tartoznak.  

A versengés és a hidegháborús helyzetek értékeléséhez, ahogy korábban, most is 

használhatjuk a táblázatos összefoglalást. Ez a megoldás láttatja, hogy a különbségek ellenére 

a szuperhatalmak mozgástere hasonló, egymásra utaltak, de megmutatja azt is, hogy az idők 

folyamán a Szovjetunió helyzete romlott. Ezekről a politikai és gazdasági folyamatokról nyújt 

áttekintést, ha részösszefoglalásként, óra eleji ráhangoló feladatként a leckék tárgyalása során 

folyamatosan egymás mellett jelenítjük meg a különbségeket egy táblázatban. 

Szemléltethetjük a Carter- és Brezsnyev-doktrínát (101. és 105. oldal), a két szuperhatalom 

legjelentősebb háborús konfliktusait (Vietnam és Afganisztán), a politika és a tömeg viszonyát 

(televízió szerepe, a hippimozgalom és a lázadó ifjúság, továbbá a prágai tavasz eseményei), a 

fegyverkezési verseny mutatóit, a két tábor vezető személyiségeit, vagy éppen a 97. oldalon 

található térképet, amely rámutat a két szuperhatalom közelségére. Érdekes feladat lehet a 

100. oldalon található karikatúra feldolgoztatása is. Hogyan láttatja a karikatúra a 

szuperhatalmak eltérő nézőpontját arról, hogy ki fenyegeti valójában a világot? Keressünk 

                                                 
26 Balogh András: A jaltai rendszer. In: Rubicon (XIII) 9—10. szám, 2002. 6. oldal. 
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érveket mindkét álláspont igazolására, illetve megcáfolására! A továbbiakban a kooperáció és 

a détente vonatkozásában ki kell térni a helsinki megállapodásra és a fegyverkezéshez 

kapcsolódó tárgyalásokra, egyezményekre, amelyek már a változás közeledtére utalnak. 

Minderről készítessünk a tanulókkalpapíron vagy digitálisan olyan időszalagot, ami a 

versengést és az együttműködést mutatja be az 1960-as, 1970-es években. Az alábbiakban 

linken egy infografikus ábra mutatja be a folyamatokat: http://bit.ly/2DUs952 27 

Ahogy a korábbi fejezetben, itt is szervezhetünk forráselemző órát a gazdasági 

leckéhez, használva a tankönyvben található táblázatokat, ábrákat és grafikonokat. Nem 

csupán a két tömb különbségeit, de a verseny fenntartásának gazdasági nehézségeit is 

hangsúlyozzuk, hiszen ezek vezettek a szocialista tábor lemaradásához és végső soron a 

szocialista táboron belüli elégedetlenséghez. A leckéhez szervesen kapcsolódnak az életmódra 

vonatkozó ismeretek, amelyek elsajátításához célszerű képeket, zenét és filmrészleteket 

felhasználni. Ez a lecke feldolgozható tanulói kiselőadások, csoportmunka vagy projektek 

formájában. A korábbiakkal ellentétben újdonság, hogy szövegszerűen is megjelenik az 

afroamerikaiak polgárjogi küzdelme, ami a diákok erkölcsi nevelése miatt is fontos kérdés – 

ennek értelmében az etika tantárggyal alakítható ki integráció.  

A rendszerváltozások történetének és összefüggéseinek tanítása során érdemes 

kiemelni a hasonló folyamatokat,, természetesen kitekintéssel a szovjet és német térségekre. 

A leckék olvasása során fokozatosan válik világossá, hogyan jutott válságba a szocialista tömb 

a korábban már tárgyalt terüleken (fegyverkezés, gazdaság, politika, ideológia). Ezt 

                                                 
27 Kelet-nyugati kapcsolatok a hidegháború idején. Forrás helye: Prezi – A Történelemtanítás portál bemutatója. 

http://bit.ly/2DUs952 (letöltés ideje: 2018. január 21.). 

http://bit.ly/2DUs952
http://bit.ly/2DUs952
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folyamatábrákal szemléltethetjük a legjobban. A tankönyv korábban (a 19. leckében) már 

tárgyalta a prágai tavasz eseményeit, valamint a Charta ’77 megszületését, így az ellenzéki 

mozgalmak megismerése folytatódhat a Lengyelországban zajló eseményekkel, a Szolidaritás 

szerveződésével (112. oldalon a Szolidaritás követelései), II. János Pál pápa és Lech Walesa 

portréjával. Az összefüggések keresése során ki kell emelni a kis hidegháború jelentőségét, 

amely végső vereséget jelentett a Szovjetuniónak, valamint a Reagan és Gorbacsov nevével 

jelzett változásokat. Nem kerülhet sor minden rendszerváltoztatás megtárgyalására, így a 

szerzők – a kelet-európai államok szovjetizálásához hasonlóan – infografikát közölnek a keleti 

blokk 1989-es eseményeiről (117. oldal). A bipoláris világ megszűnésében kiemelt fontosságú 

az egységes Németország megszületése, a Szovjetunió megszűnése. Az egypólusú világ 

kialakulása előrevetíti a globalizáció egyeduralmát, annak előnyeivel és problémáival együtt. 

Az órán felhasználhatjuk az NKP Szétesőben a keleti blokk! elnevezésű asszociációs játékát, 

ahol állításokról kell megállapítani, hogy melyik személyhez, országhoz tartoznak, esetleg 

mindkettőhöz vagy egyikhez sem.  

A térségben élő magyarság és a rendszerváltoztatás értékelése kapcsán a délszláv 

háború is a tananyag részévé vált. Ráhangolódásként a topográfiai ismereteket gyarapítva 

felhasználhatjuk az NKP Jugoszláv utódállamok című feladatát: az utódállamok nevét kell 

elhelyezni a megfelelő területre. A tankönyv közli Jugoszlávia 1991-es etnikai viszonyait 

ábrázoló térképet, valamint a háborús eseményeket (122. oldal), amelyeket a 

Történészszemmel rovatban olvasható Vojislav Šešelj-beszéd egészíthet ki (123. oldal), így 

érthetővé válik, milyen háború zajlott a volt Jugoszlávia területén. Beszélhetünk a diákokkal – 

ahogy a nürnbergi perek esetében történt – az egyes népcsoportok ellen elkövetett bűnökről, 

a vezetők felelősségéről és a tömegek manipulálhatóságának kérdéséről.  

A média megnövekedett szerepének köszönhetően az 1945 utáni történelem 

látványosan megteremtette a maga hírességeit, és ezzel együtt botrányait. A vezetőket már 

nemcsak idealizált festményekről ismerték, de a fényképek, a videók, a televíziós adások révén 

a mindennapok részeivé váltak, sőt a mai diákok körében is ismertek, a popkultúra, a 

játékfilmek és a digitalizáció hatására. Több politikus vagy közéleti személy ikonná vagy 

manapság mém szereplőjévé vált, így ezeket az információkat az órákon is hasznosíthatjuk. 

Alapvetően az általános iskolai történelemoktatásra jellemző a történelmi portrék 

felhasználása, ugyanakkor a mélyebb, alaposabb középfokú oktatás során sem hagyhatjuk ezt 

figyelmen kívül. Nem pusztán az életrajz megismerését tűzhetjük ki célul, de a politikusok 

arcképének ismeretét is. Összeállíthatunk kvízjátékot is: Vajon felismerik-e a tanulók a képen 

látható politikusokat, a történelmet alakító személyiségeket? Támaszkodhatunk a diákok 

aktivitására: Mutassák be röviden, kiselőadás formájában a legfontosabb politikusokat, vagy 

készítsenek Facebook-jellegű adatlapot róluk! Ezeket megoszthatják egymással, kivetíthetjük 

az órán, vagy akár ki is nyomtathatjuk. Hasonlót mi is tervezhetünk, ezeket kioszthatjuk, és 

kérdések megválaszolásával elhelyezhetjük őket a jaltai rendszer összefüggéseiben. 
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Ugyancsak a történelmi nevek tanulásához készíthetünk Activity játékot vagy asszociációs 

játékot is.  

Projektötletek, feladatok: 

A szuperhatalmak ellentéte – versengés és együttműködés 

 Oknyomozó újságcikk elkészítése a korszak nagy terrorcselekményeiről, botrányairól – 

Mỹ Lai-i mészárlás, Túszdráma a müncheni olimpián, Túszmentés Entebbe 

repülőterén, a Lufthansa LH181-es repülőgép 1977-es eltérítése. 

 Amstrong nem is volt a Holdon! – Hogyan érvelnek a tévhit terjesztői, és milyen 

cáfolatokat lehetne az érveik ellen megfogalmazni? 

 A pingpongdiplomácia nyomában. 

 Politikai program készítése a szocializmus megreformálására. 

 Oktatóvideó készítése az 1973-as válságról és annak következményeiről. 

Változások az életmódban és a mentalitásban 

 Képzelt riport a Beatles tagjaival – Mi a brit együttes sikerének titka? Kutatásukat 

képzelt interjú formájában összegezzük. 

 Dupla nullások – titkosszolgálatok története nyugaton és keleten. 

 Divatkatalógus készítése a hippik és a lázadó ifjúság napjainkra gyakorolt hatásairól 

(öltözködés, hajviselet, szokások, popkultúra, szleng). 

A szovjet tömb meggyengülése és a rendszerváltások története 

 Hogyan lehet új utakat kezdeni? – Milyen alternatívák álltak rendelkezésre a kelet-

közép-európai államok számára a rendszerváltoztatás után? 

A két világrendszer versengése és a szovjet tömb felbomlása  

című fejezethez tartozó kimeneti követelmények  

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, 

gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői. 

Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején 

(berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam). 

A kétpólusú világrend megszűnése; a 

Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; 

Németország újraegyesítése. 

A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli 

állam. 
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A két világrendszer versengése és a szovjet tömb felbomlása  

című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE KÉSZÜLÉS 

stb. 

15. oldal 11. feladat 12. oldal 8. feladat 13. oldal 9. feladat 

17. oldal 14. feladat 14. oldal 10. feladat 16. oldal 13. feladat 

20. oldal 18. feladat 15. oldal 12. feladat 18. oldal 15. feladat 

 19. oldal 17. feladat 20. oldal 19. feladat 

 24. oldal 21. feladat 22. oldal 20. feladat 

 

II.3.4. A Kádár-korszak (10 óra) 

Fogalmak, adatok Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, 

új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, 

lakótelep, televízió, Rubik-kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat, besúgó, 

ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, 

spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, 

KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, 

nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall 

József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-

Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 

(az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 

megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 

Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 

1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése), 1989. október 23. 

(a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési 

törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 

(a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

Az egyetemes történeti fejezethez hasonlóan a magyar történelem tanulmányozása 

során is az enyhülés, a szovjet blokkon belül a korábbi személyi kultuszon és elnyomáson 

alapuló rendszer kritikája, a külpolitikai nyitás és a gazdaság átalakítására tett kísérletek 

határozták meg az időszakot. Magyarországon ez keveredett az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emlékével. A hatalom igyekezett elhalványítani ezt az emléket, és a kádári 

alkuval feledtetni a társadalomban 1956 ígéreteit és eredményeit. A konszolidáció és alku 
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hatására az életmód a kelet és a nyugat sajátos keveredését mutatta. Kialakult a legvidámabb 

barakk mítosza, melynek fenntartása hosszabb távon csak külföldi hitelekkel volt fedezhető.  

A kerettantervben meghatározott tíz órában hat leckét kell feldolgozni, így az 1945 és 

1956 közötti korszakhoz képest sokkal nagyobb a tanár mozgástere. Az érettségi szabályozás 

a Kádár-korszak jellemzőit, életmódját, mindennapjait, valamint a rendszerváltoztatás 

eseménytörténetét jelöli ki a középszinten előkerülő témakörök között. 

A múlttal való leszámolást hangsúlyozza a 24. lecke. A rendszer diktatórikus jellegét a 

forradalom átértelmezéséről szóló MSZMP-határozat (127. oldal) és a későbbi Pozsgay-

nyilatkozat (155. oldal) összehasonlítása szemlélteti leginkább. A téma megbeszélése kapcsán 

tantárgyi integrációt valósíthatunk meg az etika tantárggyal, és ezzel vitát 

kezdeményezhetünk a diákok között: mit jelent a hazaszeretet, mit jelenthetett az a szovjet 

tömbön belül, mi a hűség, az önfeláldozás, milyen lehetőségei voltak Kádár Jánosnak és Nagy 

Imrének az adott pillanatban. A beszélgetéshez felhasználhatjuk a tankönyv forrásait, mások 

visszaemlékezéseit, képeket és videorészleteket. A megtorlások áldozatainak társadalmi 

helyzetét bemutató kördiagram (128. oldal) felveti azt a kérdést, hogy vajon valóban a 

munkás-paraszt rétegeket képviselte-e az új hatalom. Tegyük fel a kérdést: Vajon mit tehetett 

a rendszer, hogy elnyerje a szükséges legitimációt a társadalomtól? 

Bár az életmód változását bemutató 26. lecke ígérkezik a legérdekesebbnek, és 

címében utal az érettségi témakörre, mégsem helyezhetjük a hangsúlyt csak erre. Az öt 

oldalban összefoglalt ismeretanyag jól bemutatja, mit jelentett a konszolidáció a 

mindennapok világában. A témakör kimeneti követelményei középszinten ennél jóval 

nagyobb tananyag feldolgozását kívánják: abban benne van a kádári konszolidációs korszak 

társadalom-, szociál-, egyház-, kultúr- és nem utolsósorban gazdaságpolitikája, az új gazdasági 

mechanizmus reformjának értékelése. A tankönyvben található táblázatokat 

csoportmunkában dolgoztathatjuk fel, igaz–hamis állítások megfogalmazásával vagy 

relációanalízis formájában, ahogyan az NKP oldalán található a Képek a legvidámabb 

barakkból oktatási segédanyagban. A vizuális élmény kiteljesedéséhez ajánlhatjuk Papp Gábor 

Zsigmond Budapest Retró és Balaton Retró című dokumentumfilmjeit.  

A további leckékben a korszak sajátosságait 2-2 órára bontva tudjuk a megfelelő 

részletességgel és forráselemzésekkel feldolgozni. Kádár személyiségét, politikáját érdemes 

összehasonlítani Rákosiéval, ehhez használható az NKP Rákosi vagy Kádár? feladatsora, ahol 

az állítások betűjeleit a megfelelő halmazba kell helyezni (Rákosi – Kádár – mindkettő). A 

tankönyvi források közül kiemelendő az Aki nincs ellenünk, az velünk van (132. oldal) és a 

konszolidáció sematikus ábrája. A kulturális élet vonatkozásában érdekes lehet az Örkény 

István gépkocsivezetői engedélyével kapcsolatos jelentés (133. oldal), valamint a pártelit 

kapcsán Majtényi György írásának és Bernáth Aurél szekkójának (135. oldal) összevetése. Ezek 

feldolgozását úgy is végezhetjük, hogy a diákokkal nem nyittatjuk ki a tankönyvet, helyette 
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felolvassuk a szöveget, majd nekik kell a füzetbe rajzolniuk a hallott jelenetet. Ezután 

összehasonlíthatjuk a saját képet a szekkóval és Majtényi leírásával. 

A stabilizációs politikát követően az új gazdasági mechanizmus reformjait, majd 

bukását mutathatjuk be. A tankönyv által közölt források mellett értelmezzük a diákokkal a 

134. oldalon található táblázatot, úgy, hogy a tanulók próbálják meg elmondani saját 

szavaikkal a táblázat megállapításait. Vitát is kezdeményezhetünk a következő kérdésben: 

Milyen módszerekkel lehetett volna megújítani a gazdaságot, áttérhetett-e egy szocialista 

ország részlegesen a kapitalizmus útjára? Az új gazdasági mechanizmus megértéséhez 

használhatjuk a Magyar Televízió számára készített, Magyarázom a mechanizmust című 

tévésorozat részeit. Tárjuk fel a reform hatásait és bukásának okait, akár közös, akár csoportos 

brainstorming jellegű tanórán. A táblavázlathoz akár a Kádár-rendszer egészéhez összefoglaló 

órán, akár csak az új gazdasági mechanizmus kapcsán készíthetünk gondolattérképet, ezzel 

kiemelve a legfontosabb fogalmakat, újításokat. 

Az életmóddal kapcsolatban már említettük, hogy a társadalmi változásokat és a 

szociálpolitikát diagramokkal, táblázatokkal szemléltethetjük. Végezhetünk összehasonlítást a 

Rákosi-korszakkal, de akár a nyugati társadalmi modellekkel is, ezzel is láttatva, hogy milyen 

problémák voltak jellemzőek a szocialista társadalmi berendezkedésre, és ez hogyan jelent 

meg a mindennapokban (protekció, hálapénz, pult alóli áruk). A leckéhez tartozik a romák 

helyzetének változása. Érdemes vitát indítani a témáról, beszélgetni a romák lehetőségeiről és 

arról, hogy mára miben változott a helyzetük. A diákok kiselőadás formájában bemutathatják 

a legjelentősebb roma származású művészeket és közéleti személyeket, akiket ebben a korban 

fedeztek fel (például: Szentandrássy István, Bangó Margit, Choli Daróczi József). Az etika 

tantárggyal való integráció lehetőségével élve beszélhetünk az előítéletekről, azok 

kialakulásának okairól és arról, hogy mit lehet tenni ellenük. A tankönyv ajánlja Schiffer Pál 

Fekete vonat című filmjét, de ha erre nincs is idő, akkor filmrészlettel is szemléltetni tudjuk az 

ingázók világát. Az életmódhoz és a társadalmi kérdésekhez további lehetőség a XXI. század 

című dokumentummagazin felhasználása, amely bővelkedik korabeli felvételekben és 

visszaemlékezésekben. 

A Kádár-rendszer meggyengülése és a rendszerváltoztatás témákhoz jó bevezető lehet 

az óra elején időszalaggal vagy táblázattal feleleveníteni az egyetemes történeti 

összefüggéseket, ezzel is elősegítve a szinkron szemléletet. (Ezeket a tanulók házi feladatként 

is elkészíthetik.) Ahogyan a kétpólusú világrend válságánál az egyetemes történetre 

vonatkozóan tettük, most a magyar politikára, gazdaságra és társadalomra vonatkozóan 

összegyűjthetjük azokat az elemeket, amelyek továbbműködtethetőek voltak, és azokat, 

amelyek modernizálást, átalakítást kívántak. Fontos téma az ellenzéki mozgalmak 

megjelenése. Beszélhetünk arról, hogy ezek ellen miért nem lépett fel erélyesen a rendszer, 

miben hasonlított és miben különbözött az ’56-os és a Kádár-korszak végén megjelenő 
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ellenzék, valamint arról is szót ejthetünk, hogy az állampárton belül milyen érdekellentétek 

feszültek. A magyar demokrácia működésével egy későbbi leckében foglalkozunk, itt inkább a 

rendszerváltoztatás eseménytörténetét kell feldolgoznunk. Célszerű lehet megkérdezni a 

tanulókat, hogy milyen különbséget érzékelnek a „rendszerváltás”, a „rendszerváltozás” és 

„rendszerváltoztatás” fogalmai között; ezzel 1989 történeti értékeléséhez vezethetjük az 

osztályt. Külön érdekességként foglalkozhatunk az általános tendenciák mellett a kommunista 

ideológia megvalósításának lehetőségeiről (149. oldal), amelyhez az alkotmány módosítását, 

Kádár-beszédét és korabeli vicceket olvashatunk. Összehasonlíthatjuk az 1949-es alkotmányt 

(61. oldal) az 1972-ben történő módosításával. Javasolt Kádár megítéléséről is beszélni, 

elolvasni az ehhez kapcsolódó forrásokat (156. oldal) és ösztönözni a diákokat, hogy saját 

véleményüket is kifejtsék, kiegészítve azzal, hogy mennyiben változott ez a vélemény a Kádár-

korszak tankönyvből való megismerése során. Ennek formája lehet beszélgetés, kilépőkártya 

Mit üzennék Kádár Jánosnak? címmel, esetleg szárítókötél-módszer. (Ennek lényege, hogy a 

tanteremben előzetesen felakasztott szárítókötélre, madzagra bárki névtelenül felaggathatja 

véleményét egy papír és gémkapocs segítségével, majd az óra végére összegyűlt gondolatokat 

bárki szabadon elolvashatja.) 

A fejezet rendszerezéséhez az NKP két másik oktatási segédanyagát is ajánlhatjuk, így 

a Keresd a hibát! játékot, amelyben szövegrészletekben elhelyezett hibákat kell megkeresni 

és arra kattintani, valamint a Naplórészletek a Kádár-korból kvízt, amelyben a kronológiai 

ismereteiket ellenőrizhetik a diákok. A kerettantervi fogalmakhoz használhatunk 

keresztrejtvényt, barkochbát vagy bingót. Utóbbinál egy 5×5-ös táblázatban 24 fogalmat 

helyezünk el, középen JOKER felirattal. A táblázatot kiosztjuk diákjainknak, majd ismertetjük a 

szabályokat. A játékvezető fogalmak definícióját olvassa fel, s minden definícióhoz mond egy 

sorszámot. A diákok a náluk levő táblán odaírják a megfelelő fogalomhoz a definíció 

sorszámát. Az a nyertes, aki először ér el vízszintesen vagy függőlegesen, esetleg átlósan (a 

Jokert használva) öt helyes találatot, majd felállva bingót kiált. Utóbbira azért van szükség, 

hogy a munkazaj ellenére biztosan tudjuk, ki volt a győztes. A számokkal való jelölés az 

ellenőrzéshez indokolt, amikor újra elmondjuk a definíciókat, és a tanulók azt ellenőrizni 

tudják. Végzős osztályban kijelölhetünk definícióalkotó diákokat is, de őket is ösztönözhetjük 

bingók szerkesztésére.  

  

https://player.nkp.hu/play/116440/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116476/false/undefined
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disszidens MSZP többpártrendszer 
lakiteleki 

találkozó 

új gazdasági 

mechanizmus 

ellenzéki 

kerekasztal 
háztáji MSZMP gyülekezési jog 

spontán 

privatizáció 

pluralizmus 
sarkalatos 

törvények 
JOKER FIDESZ szamizdat 

„három T” besúgó 
nemzeti 

kerekasztal 
amnesztia FKgP 

MDF monori találkozó ügynök 
második 

gazdaság 
falurombolás 

Projektötletek, feladatok: 

Kádár-rendszer 

 Képzeletbeli interjú készítése a megtorlás résztvevőivel. A riport szerzője szerepet is 

választhat: lehet nyugati vagy szovjet tudósító, magyar ellenzéki, esetleg az MSZMP 

hivatalos sajtómunkása. 

 A Kádár-korszak támogatott, tűrt és tiltott műveinek felkutatása és összehasonlítása. 

Milyen rejtett üzeneteket olvashatott ki a sorok közül a kortárs? 

 Kutatómunka a belső elhárítás működéséről (III/III-as csoportfőnökség). Javasolható 

témák: népi írók elleni határozatok, antimarxista tudósok 1973-as elítélése, az 1980-as 

évek ellenzékkel kapcsolatos határozatai. 

Az életmód és társadalom változása az 1960–1970-es években 

 Újság vagy útikönyv készítése a mindennapi élet megismertetéséhez. A diákok 

készíthetnek tablókat is egy olyan kiállításra, amely megidézi a korabeli életet. Ehhez 

példát nyújthat a berlini DDR Múzeum, amely a szocialista NDK világát mutatja be az 

érdeklődőknek.  

 Kiállítás szervezése a családi relikviákból vagy az iskola, település történetéből. 

 Várostörténeti séta keretein belül a korszak fogyasztási szokásainak, életmódjának a 

megismerése. Ha sétát nem tudunk szervezni, készíthető feladatlap is, amelyet a 

tanulók kutatómunkával vagy helyszíni bejárással oldhatnak meg. Az itt közölt 

kérdések a budapesti Rákóczi úton megvalósult séta alapján készültek, de az első 

feladat terepbejárás nélkül is megoldható. 

  

https://www.ddr-museum.de/de
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1. feladat:28 A keresztrejtvény a Rákosi- és Kádár-korszak utcaelnevezéseiről szól. Hogyan 

nevezik ma az alábbi köztereket? Mit jelent a szürke négyzetekből kiolvasható megfejtés? 

 

2. feladat:29 A megfelelő négyzetbe helyezett X-szel jelöld, melyik állítás igaz vagy hamis! 

Állítás Igaz Hamis 

a) A Kádár-korszak közterein megjelentek a fogyasztói 

társadalom értékeit közvetítő reklámok és feliratok.  
  

b) Az állami ünnepségek kivételével a pártvezetők 

portréi kevésbé jelennek meg a köztereken a Kádár-

korszakban. 

  

c) 1956 után megjelennek a reklámok a világháborús és 

az ’56-os pusztulások nyomainak eltakarására. 
  

d) Az 1964-ben bevezetett új fővárosi címer pajzsát egy 

oroszlán és egy griffmadár tartja, a pajzson a magyar 

Szent Korona nyugszik. 

  

 

  

                                                 
28 A megoldások: Teréz körút, Oktogon, Fővám tér, Vámház körút, Erzsébet tér, Andrássy út, Károly körút, Lehel 

tér, Ferenciek tere, Nyugati tér, Nádor utca, Király utca, Margit körút, Ludovika tér, Stefánia út. 

A szürke négyzetekből kiolvasható megoldás: Tovább a lenini úton. 
29 A megoldás: hamis (a Kádár-korszakra jellemző), igaz, igaz, hamis (eltűntek a mellékalakok és a korona) 

1. Lenin körút 

2. November 7. tér 

3. Dimitrov tér 

4. Tolbuhin körút 

5. Engels tér 

6. Sztálin út / Magyar Ifjúság útja 

/ Népköztársaság útja 

7. Tanács körút 

8. Élmunkás tér 

9. Felszabadulás tér 

10. Marx tér 

11. Münnich Ferenc utca 

12. Majakovszkij utca 

13. Mártírok útja 

14. Kun Béla tér 

15. Vorosilov út / Népstadion út 
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3. feladat: Határozd meg az alábbi fogalmak jelentését! 

Hekus Lonci: ______________________________________________________________ 

ABC-áruház: ______________________________________________________________ 

EMKE: ___________________________________________________________________ 

lottóház: _________________________________________________________________ 

Mézes Mackó: _____________________________________________________________ 

4. feladat:30 Hol volt a fővárosban az első… 

mozgólépcső?  

drogéria? 

műanyag telefonfülke? 

fővárosi aluljáró? 

McDonald’s? 

5. feladat:31 Válaszolj a következő kérdésekre! 

a) Mettől meddig működött a Blaha Lujza téren a Nemzeti Színház? Miért kellett 

lebontani az épületet? 

b) Miért fontos 1956-os forradalmi helyszín a Blaha Lujza tér? 

c) Melyik Rákóczi úti áruház feliratai is láthatóak ma? 

d) Melyik üdítőital neonfeliratai olvashatóak ki egy Rákóczi úti épület tetején?  

e) Milyen korabeli dalokban énekelnek a Bambi és a Coca Cola üdítőitalokról? 

f) Milyen ízű volt a Bambi? 

g) Milyen üzlet kapott helyet korábban a hazai beat zene fellegvárában, a Metró klub 

épületében? 

h) Hol találhatóak a fővárosban lottóházak? 

i) Melyik kontinens hiányzik az Úttörő Áruház díszkútjának térképéről? 

j) Miért Jégbüfé a cukrászda neve? 

k) Mi lett volna eredetileg a Sarokház tortaszelet neve? 

 

                                                 
30 az első mozgólépcső – 1931 óta a Corvin Áruházban; első drogéria – 1957 óta a Kossuth Lajos utcában; első 

műanyag telefonfülke – 1962 óta a Madách Színház előtt; első fővárosi aluljáró – 1963 óta az Astorián; első 

McDonald’s – 1988 óta a Régiposta és Váci utca sarkán 
31 a.) 1908 és 1964 között, a metróépítés miatt, de költséges is lett volna a felújítása; b.) itt darabolták fel a Sztálin-

szobrot; c.) Otthon; d.) Sztár; e.) Kovács Eszti: Pancsoló kislány, Hungária: Vízparti, twist party; f.) narancs; g.) 

Késmárky Károly és Illés Ferenc játékáruháza; h.) Ferenc körút és Üllői út sarkán, Múzeum körút 9. szám alatt, 

Táncsics Mihály utca 20. szám alatt, Frankel Leó utcában, Rottenbiller utca és Baross tér sarkán; i.) Amerika; j.) 

télen is kaphatóak voltak a fagylaltok; k.) Klotild-szelet a Klotild palotákról, de Klotild Mária főhercegné 

származása miatt nem válhatott névadóvá. 
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A Kádár-rendszer meggyengülése és a magyar rendszerváltoztatás története 

 Plakát vagy szamizdat készítése a Kádár-rendszer hibáinak feltárására. A készítők 

megjeleníthetik a pártok ideológiáját.  

 Vita a szocializmus rendszerének fenntarthatóságáról. 

 Facebook-oldal szerkesztése a rendszerváltoztatás történetének feldolgozásához. A 

diákok a bejegyzések rögzítésénél az adott dátumot jelölik meg, így az oldal idővonala 

a későbbiekben is segítségükre lesz a tanulásban. Csoportok vagy párok számára 

jelölhetünk ki témákat, amelyekről önállóan kell bejegyzést írni, továbbá képi vagy 

videós illusztrációt kell keresni. A projekthez az amszterdami Het 4e Gymnasium más 

témájú, de történelmi Facebook-oldalai nyújthatnak inspirációt.  

A Kádár-korszak című fejezethez tartozó kimeneti követelmények 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, 

életmód és mindennapok. 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai 

változások és az ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás főbb eseményei. 

A piacgazdaságra való áttérés és 

következményei. 

 

A határon túli magyarság 1945-től. Demográfiai változások Magyarországon 1945-

től. 

 

A Kádár-korszak című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE KÉSZÜLÉS 

stb. 

46. oldal 2. feladat 63. oldal 21. feladat 47. oldal 3. feladat 

53. oldal 9. feladat 63. oldal 22. feladat 48. oldal 4. feladat 

54. oldal 11. feladat 65. oldal 24. feladat 50. oldal 6. feladat 

56. oldal 13. feladat  54. oldal 10. feladat 

56. oldal 14. feladat  58. oldal 15. feladat 

60. oldal 18. feladat  59. oldal 17. feladat 

61. oldal 19. feladat  62. oldal 20. feladat 

66. oldal 25. feladat  64. oldal 23. feladat 
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II.3.5. A globalizáció kiteljesedése. Európa és Magyarország a 20. század végén és a 21. 

század elején (14 óra32) 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Fogalmak, adatok Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási 

fanatizmus, xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális 

felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, 

fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, 

diszkrimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. 

Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a 

NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 

2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, 

közöttük Magyarország is). 

 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Fogalmak, adatok Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási 

szerkezet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, kirekesztés, 

fajgyűlölet, anti-cionizmus, integráció, népszavazás, ombudsman, 

autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 

(Magyarország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás 

millenniuma), 2004 (Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

A kerettantervtől eltérően a tankönyvszerzők egy fejezetben tárgyalják az egyetemes 

és a magyar történelmet (előbb egyetemes, majd magyar történelmi leckék). A tanítás során 

sem érdemes ezeket külön egységekbe rendezni, külön témazárót íratni, hiszen nem nagy 

mennyiségű tananyagról van szó, és azt sem tárgyalja a könyv a korábbihoz hasonló 

részletességgel, másrészt ez a megoldás is kifejezi a kétpólusú világ felbomlását, a globalizáció 

térnyerését. A kimeneti szabályozás a következőkre helyez hangsúlyt: az Európai Unió 

alapelvei, intézményei, működése; a globális világgazdaság ellentmondásai; a piacgazdaságra 

való áttérés nehézségei Magyarországon; a határon túl élő magyarok helyzete. E témák közül 

                                                 
32 A kerettantervben külön téma Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése (8 óra), illetve A 

demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon (6 óra). 
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három már a tizedik osztályos földrajzórán is előkerült, így az előzetes tudást néhol csak 

kiegészítjük, de mindenképpen történeti kontextusba helyezzük.  

A kerettanterv tizennégy tanórát határoz meg az ismeretek elsajátítására, a tankönyv 

pedig hét leckében (+ összefoglalás) foglalkozik a témával. Egy-egy leckére tehát több tanóra 

is fordítható. Így lehetőség nyílik minél több vita, interaktív feladat, játék szervezésére és – ha 

a társaság igényli – az elmélyülésre. A tizenkettedikes tanév végéhez közeledve célszerű lehet 

a rendszerező ismétléshez és az érettségi témakörökhöz kapcsolódóan összekötni az új 

ismereteket a korábbi években tanultakkal. Hasznos, ha az óra kezdetén feladatokkal 

ismételjük át a fontosabb témákat. Ebben a fejezetben ismét előkerülhet az iszlám és annak 

jellegzetességei, az ipari forradalom és hatásai, a földrajzi felfedezések következményeként 

létrejövő világkereskedelmi rendszer, a trianoni békeszerződés és a határon túli magyarság 

sorsa, az ebben a tankönyvben már átvett ismeretek az Európai Unióról, valamint a 

rendszerváltozás előtti közvetlen események, a szocializmus gazdaság- és 

társadalomtörténete. Szükséges ezeket áttekinteni, hiszen a múlt ezeken a pontokon kerül 

kapcsolatba a jelennel, és így válik érthetőbbé a diákok számára.  

A fejezet első leckéjében (30. lecke) a bipoláris világ megszűnése után kialakuló 

egypólusú világ sajátosságairól, az amerikai diplomácia sikereiről és kudarcairól olvashatunk. 

A térképes vázlatok mellett az erőviszonyokat szemlélteti az első öbölháborúban szembenálló 

felek haderejét és veszteségeit bemutató táblázat (160. oldal) is. Összehasonlíthatjuk a 20. 

század végi, 21. század eleji (pl. a két öbölháború) és a korábbi (pl. a vietnami háború) amerikai 

háborús konfliktusokat a célok, a belpolitikai stabilitás, a támogatottság, a veszteségek és a 

kimenetel szempontjából, hogy következtetéseket vonhassunk le a jelenre vonatkoztatva. Az 

iszlám fundamentalizmushoz kapcsolódó forrásrészlet (Barbara Daly Metcalf tanulmánya, 

161. oldal) vitaindító lehet: milyen változások történtek az iszlám valláson belül a 20. század 

végén és a 21. század elején. Kitekintést tehetünk a jelenkori helyzetre is, így beszélhetünk az 

Iszlám Állam kialakulásáról és tevékenységéről, s ezzel összefüggésben a menekültválság 

okairól. Felhasználhatjuk a Jezsuita Menekültszolgálat online tananyagát, amely körülbelül 45 

perces, és videorészletekkel, térképekkel, feladatokkal nyújt betekintést a közel-keleti 

konfliktus összefüggéseibe.  

A másik három világtörténeti leckében felhasználhatjuk a társadalomföldrajzi 

ismereteket, míg a fenntarthatóság és környezetszennyezés esetében a biológiaórán 

tanultakat is. Utóbbi eredményesebb és aktuálisabb is lehet, mivel ezek a témák szintén a 

végzős években kerülnek elő a természettudományos oktatásban. Számos diagramot (például 

a fenntarthatóság alábbiakban közölt diagramját), táblázatot, térképet elemeztethetünk, de 

forrásszövegekre is hivatkozhatunk. Utóbbiak közül kiemelhető a kiotói egyezmény 

magyarországi kihirdetéséről szóló törvény (166. oldal), a csernobili katasztrófáról szóló 

korabeli tudósítások (168. oldal) és a The Economist cikke a 2008-as gazdasági válság 

eredetéről (171. oldal).  

http://jmsz.hu/tananyag/sziria/story_html5.html
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33 

Disputát szervezhetünk a globalizációról, amelyen a tanulók érvelhetnek a folyamat 

ellen és mellette, a Föld egészére vagy csak Magyarországra vonatkoztatva. További szempont 

lehet a vita során, hogy mennyiben hat a globalizáció a politikára, a kulturális életre vagy a 

nemzet értelmezésére. Az Európai Unióval kapcsolatban szintén feltehetjük a kérdést, hogy 

mennyire demokratikus intézmény, mennyire veszélyezteti a tagországok önállóságát az 

integráció, milyen lehetőségeket biztosít az Unió a tagok számára, mennyire nehezítheti az 

együttműködést az Unió esetleges további bővülése. A vitát szervezhetjük úgy is, hogy a 

diákokat két egyenlő létszámú csoportba osztjuk, két koncentrikus körben felállítva a 

csoportokat úgy, hogy a tanulók egymással szemben legyenek. Így mindenkinek lesz párja, 

akivel vitázni fog. Állításokat fogalmazunk meg, és a külső kör tagjainak az állítás mellett, a 

belső kör tagjainak pedig ellene kell érvelniük. A megadott idő leteltével a belső kör fordul 

egyet, ezzel új vitapartnerek alakulnak. A feladat végén közösen megbeszéljük és lejegyezzük 

az érveket és az ellenérveket. 

A transznacionális vállalatok létjogosultságát és működését tárgyalva szituációs játékot 

is tervezhetünk. Csoportokat alakítunk, amelyek közül az egyik transznacionális vállalatokat 

(TNC-k), képvisel, mások a különféle országok munkavállalóit, megint mások a fogyasztókat. A 

csoportoknak meg kell fogalmazniuk az újfajta termelés jellemzőit és előnyeit, hogy milyen 

országokban és miért azokban jönnek létre a vállalatok, az egyes országok mit tudnak nyújtani, 

és ezzel hogyan képesek magukhoz csábítani a TNC-ket. Külön csoportot alakíthatunk 

gazdasági szakemberekből, akik a TNC-k létrejöttének okait keresik.  

A tanítás-tanulás során használhatunk hiányos ábrákat is, akár számonkérésnél, akár 

óra eleji ráhangolódásként. Erre alkalmas lehet egy folyamat bemutatása, az integrációs 

fokozatok megjelenítése (erről a tankönyv 173. oldala egy egész oldalas ábrát is közöl), de egy 

intézmény működése, így az Európai Unió felépítése, jellegzetességei is. Utóbbi témánál az 

alapelveket, a legfontosabb pilléreket kell megértetnünk diákjainkkal, illetve az Unión belüli 

                                                 
33 Forrás helye: Wikipédia. http://bit.ly/2nQonSU. (letöltés ideje: 2018. február 7.). 

http://bit.ly/2nQonSU
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döntéshozatal mechanizmusát. A tanulás segítése céljából a tankönyvszerzők az intézmények 

szerepének megértéséhez ábrát (175. oldal) és képes összegző oldalt (176. oldal) is közölnek. 

Az EU intézmény- és választási rendszere átvezet a magyar demokrácia kiépülését 

tárgyaló leckéhez. Célszerű egy órát szánni Antall József kormányának programjára (181. oldal) 

és a megvalósítás nehézségeire. Az óra elején kérhetjük a diákokat, hogy fogalmazzák meg, 

mit várhatott a rendszerváltók nemzedéke a megalakuló Antall-kormánytól, majd a 

programból kiindulva felvázolható, hogy a ciklus során milyen törekvései voltak a kormánynak. 

Az óra végén ismét feltehető a kérdés, hogy meg tudott-e felelni az elvárásoknak a koalíciós 

kormány. A sikereket és a kudarcokat számba véve térjünk ki az okokra is. Nem szükséges 

tárgyalni a magyar demokrácia működését, mert arra lesz lehetőség az állampolgári ismeretek 

modul keretén belül. Az 1990 és 2014 között érvényben levő választási rendszert bemutató 

ábra (180. oldal) felhasználható és értelmezhető, de itt ne szánjunk rá sok időt. Az Alaptörvény 

(2012) módosította a választási rendszert és az országgyűlési képviselők számát, így 

visszatérhetünk még a két rendszer összehasonlítása kapcsán az ábra elemzéséhez. A későbbi 

időszak tárgyalása során javasolt inkább a gazdasági, társadalmi folyamatokra és a 

külkapcsolatok alakulására helyezni a hangsúlyt, ezzel elkerülhető az aktuálpolitikai színezet. 

Vitát kezdeményezhetünk a Bokros-csomagról és annak megítéléséről a tankönyvben 

található forrásszemelvények segítségével (183. oldal).  

Magyarország gazdaságának és társadalmának jellemzése lehetőséget teremt az 

ismétlésre és összehasonlításra a Kádár-korszak gazdaság- és társadalompolitikájával, tágabb 

értelemben a szocialista időszak protekcionista, tervutasításos rendszerével. Ennek 

szemléltetésére készíthetünk táblázatot, hogy érthetővé váljanak az átmenet nehézségei és a 

máig ható következmények, folyamatok. Beszélnünk kell az ország tőkevonzó képességéről, a 

tőkeberuházások területi és ágazati megoszlásáról, valamint ezek hatásairól. A diákok 

csoportmunkában gazdaságélénkítő programot tervezhetnek, amellyel külföldi tőkét 

csalogatnának az országba és tartanának itt. A társadalmi átalakulásokra szánhatjuk a második 

tanórát, ahol az előző összehasonlítást vehetjük alapul. 

 Rendszerváltoztatás előtt Rendszerváltoztatás után 

Gazdaság   

Társadalom   

Az NKP segédanyagai közül az egyetemes történeti ismeretek rögzítésére 

felhasználhatjuk a Párban, egységben, globálisan párosítós feladatot, amely a lexikális tudást 

fejleszti, de hasznos lehet a témára vonatkozó állítások csoportosítása a megadott 

szempontok szerint az Egyik? Másik? Egyik sem? feladatban. A magyar történelemhez 

alkalmazható az Eldöntendő kérdésekben az 1990 utáni Magyarország, illetve a Társadalom 

és gazdaság a rendszerváltás utáni Magyarországon.  

 

https://player.nkp.hu/play/116457/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116458/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116486/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116487/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116487/false/undefined
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Projektötletek, feladatok: 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

 Vita szervezése a globalizációról a Föld egészére vagy csupán Magyarországra 

vonatkozóan. Mennyire befolyásolja a folyamat a politikát, a kulturális életet és a 

nemzet fogalmát? Lehet-e védekezni a globalizáció negatív hatásai ellen? 

Megállítható-e a globalizáció? 

 Vita szervezése a bevándorlásról a kibocsátó és a befogadó államok, valamint a 

bevándorlók, menekültek szemszögéből. Miért ítéljük meg máshogy a brain drain 

(agyelszívás) miatt érkezőket, mint a menekülteket? 

 Vita szervezése az elöregedő társadalom problémáiról. Megoldást nyújthat-e a nyugdíj 

korhatárának megemelése? Szabályozhatja-e az állam a születések számát? Milyen 

példákat ismerünk a történelemből a születésszabályozásra (Kína, ormánsági 

egykézés)? Hogyan ösztönözheti az állam a gyermekvállalási kedvet? Milyen 

javaslatokat tennél a probléma megoldására? 

 Tabló készítése egy transznacionális vállalat történetéről és környezetére gyakorolt 

hatásairól. Miért az adott térségben jelent meg a vállalat, milyen munkaerőt alkalmaz, 

milyen hatásai vannak a településre és környezetére? 

 Tabló készítése a történelem során a környezetszennyezés és az emberi terjeszkedés 

miatt kihalt állatfajokról, jellemzőikről és kihalásuk okairól. 

 Tabló készítése az öbölháború okozta környezetszennyezés hatásairól. 

 Egyéni ökológiai lábnyom kiszámítása és terv készítése a környezettudatosság 

jegyében. 

 Tabló készítése a szelektív hulladékgyűjtés történetéről Magyarországon. 

 Vita szervezése az Európai Unió demokratikus jellegéről, jövőjéről, az integráció 

fejlődéséről, az Unió bővítéséről és Magyarországgal való viszonyáról, illetve arról, 

hogy érdemes-e részt venni az európai parlamenti választásokon.  

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

 Választási plakát készítése az első szabad választásokra.  

 Televíziós vita a választási programokról, a választási kampányról vagy egy fontos 

kérdésről (pl. Bokros-csomag). 

 Videó készítése valamelyik rendszerváltás (rendszerváltoztatás) utáni kormány 

tevékenységéről.  

 Portréplakátok készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Agyelsz%C3%ADv%C3%A1s
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 Magazin szerkesztése a 90-es évek ifjúsága számára.  

 Káté készítése a határon túli magyarság helyzetének javítására. 

 Kapcsolatfelvétel, csereutazás egy határon túli magyar településsel. Ha ez nem 

sikerülne, akkor is bemutathatóak az egyes régiók, fontosabb települések.  

 

A globalizáció kiteljesedése, Európa és Magyarország a 20. század végén  

és a 21. század elején című fejezethez tartozó kimeneti követelmények 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei és 

működése. 

Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és 

mélyülés). 

A globális világgazdaság ellentmondásai. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

A rendszerváltozás főbb eseményei. 

A piacgazdaságra való áttérés és 

következményei. 

A közjogi rendszer átalakítása (1990–2011). 

A határon túli magyarság 1945-től. Demográfiai változások Magyarországon 1945-

től. 

 

A globalizáció kiteljesedése, Európa és Magyarország a 20. század végén és a 21. század elején 

című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE 

KÉSZÜLÉS stb. 

69. oldal 3. feladat 77. oldal 11. feladat 68. oldal 1. feladat 

72. oldal 6. feladat 77. oldal 12. feladat 68. oldal 2. feladat 

73. oldal 7. feladat 80. oldal 15. feladat 70. oldal 4. feladat 

74. oldal 8. feladat 85. oldal 20. feladat 75. oldal 9. feladat 

76. oldal 10. feladat  82. oldal 17. feladat 

80. oldal 16. feladat   

82. oldal 18. feladat   

84. oldal 19. feladat   
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II.3.6. Társadalomismeret (18 óra) 

Társadalmi ismeretek (4 óra) 

Fogalmak Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

Állampolgári ismeretek (4 óra) 

Fogalmak Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, 

parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 

Pénzügyi és gazdasági kultúra (5 óra) 

Fogalmak Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, 

juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, 

költségvetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, 

bankrendszer, kereskedelmi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, 

rt., kft., kkt., bt., egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, 

korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 

lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

Munkavállalás (5 óra) 

Fogalmak Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi 

jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

Az új kerettanterv legnagyobb kihívása talán a társadalomismereti modul tanítása. A 

téma részben korábban is jelen volt, ha a társadalmi és állampolgári ismeretekre gondolunk, 

de új tartalmakkal bővült, így a pénzügyi és munkavállalói ismeretekkel, amelyekhez nincs 

szakképesítése a történelemtanárnak. Ebben a helyzetben kell a tanulók érdeklődésének, 

motivációjának, továbbtanulási szándékának és az érettségi vizsgakövetelményeknek a 

figyelembevételével tervezni és a modul előírt ismeretanyagát elsajátíttatni.  

A változatos tananyag, a jelenkor összefüggéseinek és mechanizmusainak megértése, 

a problémacentrikus szemlélet és a lexikális ismeretek háttérbe szorulása miatt a legtöbb 

esetben javasolható a frontális munkaszervezéstől eltérő egyéni, páros vagy csoportos 

tanulási forma, amely az értékelésben is megmutatkozik. Nem tervezhetünk témazáró 
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dolgozatot a szokásos formában (lexikai tartalmak, források és esszék), hiszen csak a 

fogalmakra lehet rákérdezni, illetve ábraelemzést, forráselemzést lehet elvárni.  

A négy téma közül a legjobban megragadható és számonkérhető az állampolgári 

ismeretek. Lehetőségünk nyílik forrás- és ábraelemzésre (Alaptörvény), régebbi anyagrészek 

ismétlésére (hatalmi ágak, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1848-as követelések), 

általános összefüggések rendszerezésére (demokrácia és diktatúra, antik és modern 

demokrácia összevetése), vagy a rendszerváltozáskor kialakult és a napjainkban érvényes 

választási rendszer összehasonlítására. A jogokkal kapcsolatban integrálhatjuk az etika 

tantárgy kérdéseit, így a halálbüntetés visszaállításáról szóló vitát, az abortuszt, az eutanáziát, 

de disputát szervezhetünk a jogok korlátozásáról, sőt a választás kapcsán a nem szavazók 

motivációiról is. A hatalmi ágak megosztása átfogó, táblázatos ismétléssel segítheti a későbbi 

rendszerezést, így nagy körvonalakban megbeszélhető a magyar történelem korszakainak 

államberendezkedése és hatalmi struktúrája. További lehetőség az NKP oldalán található Hogy 

is működik ez?, valamint a Tessék választani!, ahol a különböző fogalmakhoz, intézményekhez 

kell állításokat rendelni. 

A társadalmi ismeretek kérdésköre a szocializáció és az „érzékenyítés” miatt 

kerülhetett a tantervbe, amellett, hogy a történelem az Ember és társadalom 

műveltségterület részeként, minden korszak tanítása során hangsúlyt helyezett a társadalmi 

összefüggések, folyamatok megértésére. A családformák, a kortárs csoportok és az ifjúsági 

szubkultúrák változása, illetve a társadalmi szolidaritás témaköre etikai, pszichológiai és 

életvezetési kérdések megbeszéléséhez szolgáltathat alapot, de helyezzünk hangsúlyt a romák 

magyarországi helyzetére, valamint a szociális ellátórendszer felépítésére. A romákkal 

kapcsolatban – ahogy a Kádár-rendszernél is megtettük – portrékat dolgoztathatunk fel; 

megbeszélhetjük az előítéletek okait, különbségét a sztereotípiákról, táblázatos formában 

ismertethetjük a szegregáció, az asszimiláció, az integráció és a marginalizáció fogalmát.  

Vitát szervezhetünk arról, hogyan (milyen intézkedésekkel) javítható a romák helyzete. 

A hátrányos megkülönböztetésről vihetünk be újságcikkeket, készíthetünk kvízt a 

sztereotípiákról. (Összegyűjtünk sztereotípiákat, a tanulók pedig kitalálják, mely 

népcsoportokhoz kapcsolódnak.) Célszerű a kulturális emlékeket, hagyományokat is 

felhasználni, hogy ezzel is tudatosítsuk, mivel gyarapította az ország kultúráját a roma 

etnikum. Amennyiben nemzetiségi vidéken tanítunk, beemelhetjük az adott nemzetiség 

történetét és a mai társadalomban elfoglalt helyzetét is a tananyagba.  

A kisebbségi csoport (egyén) 

viszonya… 

…a többség kultúrájához 

elfogadja elutasítja 

a saját 

kultúrájához 

megőrzi INTEGRÁCIÓ SZEGREGÁCIÓ 

elveti ASSZIMILÁCIÓ MARGINALIZÁCIÓ 

https://player.nkp.hu/play/116464/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116464/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116467/false/undefined
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Az ellátórendszer kapcsán leginkább az oktatás témájával foglalkozhatuk. 

Feldolgozhatjuk annak történetét, akár mozaikmódszerrel, akár plakát készítésével is. Utóbbi 

esetben a diákok saját elképzeléseik szerint ábrázolják és mutatják be a kiválasztott korszak 

iskolarendszerét, majd a feldolgozást követően megbeszélhető, hogy miben különbözött a 

korszakról alkotott előzetes tudás, esetleg előítélet a valóságtól. A családformák és a kortárs 

csoportok szintén részét képezhetik egy ilyen feladatnak. Az NKP oldaláról ajánlható a 

Családformák oktatási segédanyag, ahol a megadott állításokról kell eldönteni, hogy mennyire 

jellemzőek az adott fogalomra, változásra. A Találd meg a helyed! a hátrányos társadalmi 

helyzetek, a társadalmi felelősségvállalás és a szolidaritás témákat öleli fel. A tanulók feladata 

az adott társadalmi problémára vonatkozó állításokról eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. 

A pénzügyi és munkavállalói ismeretek tematika tervezésekor a modern pedagógia 

eszköztárából a projektpedagógia és a játékosítás elemeit hasznosíthatjuk az ismeretek 

cselekvésközpontú tanításához, tanulásához. Mindkettő a diákok aktív részvételére és 

tevékenységére épít, ahol a tanár csak szervezi, segíti a munkát, a formatív értékelés 

eszköztárával pedig folyamatosan visszajelzést ad a diákok számára. A 21. századi készségek 

fejlesztéséhez az önálló, felelős munkavégzést kell támogatni, ahol a tanulók a különböző 

forrásokból szerzett információkat összegezve, egyéniségüket kifejezve tevékenykednek. A 

projekt tervezése során törekedni kell az átfogóbb és a konkrét célok meghatározására, 

amelyek a tantárgyi követelményeknek (Nat, kerettanterv), életkori sajátosságoknak és az 

előzetes tárgyi tudásnak megfelelnek. Több kérdést célszerű megfogalmazni, amelyek a 

tanulási folyamatot szabályozzák, kijelölik a feladatokat és a végeredményt, amelyet az önálló 

tanulási utak ellenére mindenkinek el kell érnie. Törekedjünk a sokféleségre, a sajátos 

igényeknek való megfelelésre és a differenciálásra. A tanulói szerepek megváltozásával a 

diákok kutatnak, problémát oldanak meg, döntéseket hoznak és dokumentálják 

eredményeiket, ezért a tanulásra hosszabb időt kell fordítani, amit a kerettanterv lehetővé 

tesz. Projektfeladatok esetén nem kell a diáknak az órán is a produktumával foglalkozni, de az 

új ismeretek elsajátítását kiegészítheti az adott feladat elkészítése. A követelmények, célok, 

kérdések megfogalmazása mellett az értékelés időrendjét és módszereit is ki kell dolgozni, 

hogy az érdemjegy a befektetett munka, az elvégzett feladat minőségét, valamint a tanulás 

eredményességét tükrözze. További inspirációt nyújthatnak az NKP-n a Digitális Témahét 

programjára készült kész és megvalósult projekttervek, de a szervezők weboldalának 

felkeresésével üres projektterv sablont is találhatunk, amelyet saját igényeinkhez és 

ötleteinkhez igazodva alakíthatunk.34  

A játékosítás értékelési rendszer és tanulásszervezési forma, amelynek lényege, hogy 

a részfeladatokkal (órai munka, röpdolgozat, kutatómunka, szorgalmi, témazáró) nem 

                                                 
34 A Digitális Témahét kifejezetten a digitális eszközök által támogatott tanulásra helyezi a hangsúlyt, de projektet 

digitális eszközök nélkül is tervezhetünk és megvalósíthatunk.  

https://player.nkp.hu/play/116472/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116470/false/undefined
https://drive.google.com/file/d/0BzmDvL9nz_D7UXJoc0ppWDBNV1U/view
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jegyeket lehet szerezni, hanem pontokat, és ezek alapján történik az osztályozás. A diák 

önállóságára és felelősségére alapozva, a rendszer a számítógépes játékokhoz hasonló, mivel 

a győzelem, jelen esetben a megfelelő érdemjegy elérése a cél, azt nemcsak a pillanatnyi 

teljesítmény (témazáró dolgozat), hanem a folyamatos munka, az egyéni vállalások határozzák 

meg. A munkák értékeléséhez ponthatárokat kell kidolgozni, így a pontokhoz jegyeket is 

társíthatunk majd. A tanár a téma elkezdése előtt ismerteti a játékszabályokat, a módszer 

lényegét, hogy az miért hasznos a diákok számára, valamint hogy mire hány pont adható. A 

pontszámok meghatározása a legfontosabb, hiszen így befolyásolhatjuk, milyen súllyal, mire 

kell különösen figyelnie a tanulónak az eredményes teljesítéshez. Szabályokat is hozhatunk, 

például meghatározhatjuk egy-egy feladat kötelező jellegét (például a témazáró dolgozat, 

amellett, hogy magas pontszámot adunk rá), a választható munkákra vonatkozó elvárásokat 

és formai követelményeket jelölhetünk meg, valamint határidőket szabhatunk.  

A játékosítás összekapcsolható a projektpedagógiával, hiszen abban is munkafázisok 

részeként teljesül a feladat, a pedagógus pedig a tanulási utat, a folyamatot értékeli. 

Nehézséget jelenthet az adminisztráció, de ehhez számos fejlesztés készült, mint például a 

magyar nyelvű Beethebest és #School weboldala. Akár a projektpedagógiát, akár a játékosítást 

emeljük be gyakorlatunkba, célszerű nem csak a diákokkal megbeszélni a módszer lényegét, 

de a szülőket is tájékoztatni kell, hiszen későbbi konfliktusokat előzhetünk meg ezzel.  

A pénzügyi és a munkavállalói modul a legalkalmasabb az új típusú pedagógiai 

innovációk alkalmazására, a már korábban említett értékelési nehézségek miatt. A diákokkal 

ábrát elemezhetünk, fogalmakat definiálhatunk, de a tanulók érdeklődését elsősorban a 

játékosítással és a projektmunkával kelthetjük fel. A projekt során egy kerettörténet mentén 

kijelölhetünk feladatokat, amelyhez produktumot készíteni kell készíteni. Például vállalkozás 

indítását tervezzük, és kezdőtőkére van szükségünk. A diákok az internet segítségével vagy 

mozaikmódszerrel előre elkészített szövegekből megismerkednek a pénz- és bankrendszer 

működésével, a háztartások bevételeivel–kiadásaival, a hitelkonstrukciókkal, a vállalkozási 

formákkal és az állam gazdaságpolitikájával. A feladat: elkészíteni a megadott adatokkal egy 

családi költségvetést, összehasonlítani a különböző bankok hitelkínálatát, majd üzleti tervet 

megfogalmazva létrehozni a képzeletbeli vállalkozást. A vállalkozás működtetéséhez 

alkalmazottakra lesz szükség, ezért álláshirdetést kell feladni az osztály számára, megjelölve a 

kívánt munkakör követelményeit. A tanulók párokat alakítanak, akik egymás cégéhez nyújtják 

be szakmai életrajzukat és motivációs levelüket. Ezt követheti az állásinterjú, ahol mindkét 

résztvevőnek értékelnie kell a másik és a saját szerepét (mennyiben érezte jónak az interjút, 

mennyiben felelt meg az elvárásoknak, hol hibázott a jelölt stb.). A projekt utolsó szakaszában 

a diákok megkötik a munkaszerződést, és egy rövid fogalmazásban bemutatják, hogy milyen 

lehetőségei és nehézségei vannak azoknak, akik nem kapják meg a kívánt állást. A feladat 

értékelésének része lehet a dolgozat,  a tanulási napló és természetesen a produktumok. Az 

http://beethebest.org/
https://e-studygroup.com/
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NKP feladatai közül felhasználható az Adózzunk!, amelyben a felkínált lehetőségek közül kell 

egy vagy több jó választ megjelölni, vagy a Bérkalkulátor, amely már a számításokat 

gyakoroltatja, illetve a vállalkozási formákat átismétlő Vállalkozzunk! oktatási segédanyag. 

Projektötletek, feladatok: 

Társadalmi ismeretek 

 Közös rajzolás. Téma: a különböző korok családformái. 

 Sztereotípiák gyűjtése egyes etnikumokat kiválasztva. A feladathoz közmondások és 

szólások is kereshetőek.  

 Program készítése a romák helyzetének javítására. 

 Kutatómunka a hátrányos helyzetű kisebbségek, csoportok felzárkóztatását célzó 

állami és egyéni kezdeményezésekről. 

 Kérdőíves kutatómunka a társadalmi felelősségvállalás és segítségnyújtás kérdésében.  

Állampolgári ismeretek 

 „Saját állam” tervezése plakát formájában. Pl. mi legyen az államformája, milyen 

legyen a törvényhozó. a végrehajtő és bírói hatalom viszonya, milyen minisztériumok 

legyenek, milyen legyen az oktatási rendszer, milyen kötelességeik és milyen jogaik 

legyenek az állampolgároknak, milyen szociális ellátásban részesüljenek, milyen 

legyen az egészségügyi rendszer?  

 Kutatómunka készítése a különböző korok államelméleteiről. 

 Összehasonlító kutatás készítése a mai demokrácia és egy választott irodalmi, 

filmművészeti műben bemutatott állam között. Például: 1984, Éhezők viadala, Harry 

Potter, Star Wars, V mint vérbosszú. 

 Politikai arcképcsarnok készítése a mai magyar demokrácia résztvevőiről. 

 Vita rendezése az abortuszról, az eutanáziáról, a jogok korlátozásáról, a választásokon 

nem szavazók motivációjáról, az állatok jogairól stb. 

 Törvényjavaslatról szóló vita modellezése. Itt felhasználhatóak a társadalmi ismeretek 

modul vitatémái is.  

  

https://player.nkp.hu/play/116425/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116451/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/116441/false/undefined
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Társadalomismeret című fejezethez tartozó kimeneti követelmények 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 

A magyarországi romák története és 

helyzetének főbb jellemzői napjainkban. 

A szociális ellátórendszer fő elemei. 

Társadalmi rétegződés és társadalmi 

egyenlőtlenségek.  

Nemzetiségek Magyarországon. 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség 

elvének bemutatása, az állampolgári jogok, 

kötelességek. 

A politikai intézményrendszer fő elemei 

(országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, 

alkotmánybíróság, ombudsman, helyi 

önkormányzatok, az Alaptörvény).  

A választási rendszer fő elemei. 

 

A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, 

pénzkezelési technikák, banki ügyletek). 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és 

kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése. 

Az állam gazdasági szerepvállalása. 

A pénzpiac működése. 

A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és 

működtetése. 

 

Társadalomismeret című fejezethez különösen ajánlott munkafüzeti feladatok 

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 
KIEGÉSZÍTÉS, VERSENYRE KÉSZÜLÉS 

stb. 

90. oldal 5. feladat 87. oldal 2. feladat 88. oldal 3. feladat 

92. oldal 7. feladat 89. oldal 4. feladat 91. oldal 6. feladat 

94. oldal 8. feladat  95. oldal 10. feladat 

94. oldal 9. feladat   

96. oldal 12. feladat   

 

  



FI -504011101/1 Tör t én el em  11.  |  F I -504011201/1 Tört é n el em 12 .  –  Ta nár i  kéz ikö n yv  

 
  

97 
 

Ajánlható feladatok a Társadalomismeret témaköréhez 

1. Határozd meg, hogy milyen jellegű kiadások az alábbi tételek! Tegyél X-et a táblázat 

megfelelő oszlopába! 

 Fogyasztási kiadás Nem fogyasztási kiadás 

telefonszámla   

farmernadrág vásárlása   

elveszített könyvtári könyv 

pótlási díja  

  

okostelefon   

villanyszerelő számlája   

bliccelés után fizetendő sárga 

csekk 

  

a cigaretta árában megfizetett 

jövedéki adó 

  

kenyér vásárlása   

bor vásárlása   

jövedéki adó   

2. Válaszolj a kérdésekre ismereteid és a diagram alapján!35 

 
  

                                                 
35 A diagram a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat online adattárából származik. https://bit.ly/2KP2YqC (letöltés 

ideje: 2018. július 6.) 

https://bit.ly/2KP2YqC
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a) Mi a különbség alapbér és kereset között? Miért nagyobb a kereset, mint az alapbér? 

b) Fogyalmazd meg a diagram alapján, hogy mi az összefüggés az iskolai végzettség és az 

átlagkeseret között! 

3. Párosítsd az alábbiakban olvasható meghatározásokat a megadott fogalmakhoz! Két 

fogalom kimarad! 

deviza infláció kamat pénzkereslet pénzkínálat valuta 

      

 

A) A bankrendszer által a gazdaság számára rendelkezésre bocsátott pénzmennyiség. 

B) Valamely külföldi ország pénzére szóló, külföldön fizetendő követelés. 

C) Valamely ország törvényes fizetési eszköze készpénz formában. 

D) Az árszínvonal tartós emelkedése, a pénz vásárlóerejének romlása mellett. 

4. Számozással jelöld, hogy melyik értékpapírra jellemzőek az alábbi tulajdonságok! (A 

számokat írd az állításokhoz tartozó négyzetekbe!) Egy tulajdonsághoz több értékpapírfajta 

is tartozhat.   

1. államkötvény; 2. kötvény; 3. kincstárjegy; 4. részvény; 5. váltó 

a) kamatozik       

b) nem kamatozik       

c) állam bocsájtja ki       

d) tagsági viszonyt teremt       

e) kölcsönviszonyt teremt       

f) van lejárata       

g) nincs lejárata       
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III. A MUNKAFÜZETEK 

A tankönyvek mellé rendelhető munkafüzetek (Történelem 11. Munkafüzet, FI-504011102/1 

és Történelem 12. Munkafüzet, FI-504011202/1) a korábbi kiadványokhoz hasonlóan Herber 

Attila és Kampós András vezetőtanárok munkái.  

A szerzők – ahogyan a korábbi évfolyamok munkafüzeteinél is – tudatosan nem a 

tankönyvi leckék szerint rendezték el a feladatokat (egy lecke, egy feladatsor), hanem a 

tankönyvi fejezetekhez készítettek feladatsorokat, így vannak több leckét átívelő feladatok is. 

Hiszen az érettségin a diákok szintén nem „leckeízű” feladatokkal találkoznak, azaz ennek 

begyakoroltatása igen fontos az érettségi előtti, illetve az érettségi évében. A munkafüzet 

feladatai a kompetenciafejlesztést szolgálják (például 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 események, folyamatok 

részleteinek felfedezésére, továbbgondolására, esetleg a téma önálló feldolgozására 

mozgósítanak. Találhatunk olyan feladatokat is, amelyek a tantárgyi koncentrációt, 

kiegészítéseket valósítják meg. 

Tanári gyakorlatunk alapján bátran mondhatjuk, hogy érdemes fakultációs csoportnál 

is használni a munkafüzeteket, hiszen a feladatmegoldás megfelelő begyakoroltatására főleg 

itt van lehetőség. 

Nem kell az összes feladatot megoldani! Ahol van rá idő, lehetőség, egy-egy feladatot, 

de akár a munkafüzetben levő forrást is beemelhetjük a tanórába, kiadhatjuk házi feladatnak 

– sőt, nagyobb diákokat akár hasonló szellemű feladatok fabrikálására is kérhetjük, 

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 azt az elvet követték, 

hogy a biztos előismeretek segítségével akár „ismeretlen” forrás is megérthető, elemezhető. 

Ennek a képességnek az érettségi vizsgán majd nagy szerepe lesz.  

A források elemzéséhez, történelmileg „korrekt” értékeléséhez szükséges fogalmak 

megerősítéséhez, tisztázásához olyan feladatok nyújtanak segítséget, amelyek forrásrészletek 
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és értelmezéseik párba állítását jelölik ki célként. A feladatokat úgy állították össze, hogy ne 

álproblémákról, hanem valós kérdésekről szóljanak, amelyeket végig kell 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. 

A munkafüzetek változatos munkaformákat tesznek lehetővé. Ilyen lehet a kiselőadás 

készítése, a projektmunka, a kisesszék megalkotása, vagy éppen az eltérő történészi 

értékelések összehasonlítása, megvitatása. Célkitűzés volt, hogy a feladatok ne pusztán 

számon kérjenek, hanem bővítsék is az ismereteket.  

A munkafüzetek feladatai 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 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, szellemi élményt adó foglalkozás, az egyéni vagy 

csoportos felfedezések, a vita. 

A munkafüzetek hat, illetve öt nagyobb fejezetben tárgyalják a tananyagot. Minden 

fejezetben átlag 20 feladat található, amelyek feldolgozása történhet tanórán, gyakorló- vagy 

összefoglaló órákon, illetve házi feladatként.  

A munkafüzetek az esszéírásban is segítséget nyújtanak, hiszen a történelemórákon 

való számonkérés során a fogalmazásoknak, esszéknek hangsúlyos szerep jut. Ennek 

különösen azért van jelentősége, mert a középszintű írásbeli érettségi vizsgán a diákoknak két 

esszét (egy rövid, egy hosszú), emelt szinten pedig három esszét (egy rövid, egy hosszú, egy 

komplex elemző) kell megírniuk. A különféle források (írásos forrás, grafikonok, táblázatok, 

képek) alapján – azok lényeges elemeit is beledolgozva – kell egy adott témáról írni. Látszólag 

ezek a források „súgnak”, a tapasztalatok szerint azonban sokszor zavarba hozzák a tanulót. A 

jó esszé a megfelelő lexikai háttértudás és a forráselemzés egyensúlyából adódik.  
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11. évfolyam: 

I. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora: 17 feladat 

II. A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon: 22 feladat 

III. Az első világháború és következményei: 19 feladat 

IV. Európa és a világ többi része a két világháború között: 18 feladat 

V. Magyarország a két világháború között: 18 feladat 

VI. A második világháború: 22 feladat 

• Év végi ismétlés: 15 feladat 

• Hogyan írjunk esszét? 8 mintafeladat 

12. évfolyam: 

I. A hidegháború időszaka: 21 feladat 

II. Magyarország 1945 és 1956 között: 23 feladat 

III. A Kádár-korszak: 25 feladat 

IV. A világ és Magyarország 1990 után: 20 feladat 

V. Társadalomismeret: 12 feladat 

• Gyakorló feladatsor I. (12 feladat) 

• Gyakorló feladatsor II. (12 feladat) 

• Komplex forráselemző feladat  

 


