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A könyv nem csupán a történelmet kutató és tanító 
szakemberek számára fontos mű, hanem azoknak is 

ajánlható, akik a benne foglalt írások segítségével sze-
retnék nyomon követni a történelmi látásmód, a tantár-

gypedagógia közelmúltban végbement változásainak 
legfontosabb jellemzőit. Nagyon fontos volna, hogy 

azok is olvassák és értelmezzék az üzenetét, akiknek 
a következő években és évtizedekben módjukban áll 

majd részt venni a hazai oktatás- és nevelésügy, tanár-
képzés és doktori képzés alakításában.

Prof. dr. Kéri Katalin

Mind a gyakorló történelemtanárok, mind a 
leendő oktatók mentorai különleges kötetet 
kapnak a kezükbe. A történelemtanítás pe-

dagógiájának és didaktikájának olyan színes, 
számos irányba elágazó kaleidoszkópja, az 

információknak olyan változatossága… melyet 
monográfia, műfaji okokból, nem adhat. Hi-

szen – mint ezt a cím is jelzi – a vaskos könyv 
egy szakértelemmel és nagyfokú nyitottsággal 
szerkesztett – online – folyóirat anyagából állt 
össze, tudatos válogatás eredményeképpen.

Dr. Závodszky Géza
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Szerkesztői előszó

A Történelemtanítás online folyóiratot azzal a céllal alapítottuk meg tíz évvel ezelőtt, 
hogy megerősödhessen Magyarországon a történelemdidaktika mint a történelem-
tanítás tudománya. Meggyőződésünk, hogy a hazai történelemtanítás általános szín-
vonalát, módszereit akkor lehet érdemben fejleszteni, javítani, ha tudományosan alá-
támasztott megoldások, eszközök állnak rendelkezésre. Ennek érdekében vállaltuk, 
hogy tájékoztatjuk a hazai szakmai közvéleményt a nemzetközi történelemdidaktika 
meghatározó folyamatairól, és teret biztosítunk a hazai innovációk megismerteté-
sére. Nagy jelentőségűnek gondoljuk, hogy 2017 óta az MTA befogadta lapunkat a 
minősített folyóiratok sorába, ezzel is elismerve a szerkesztőség munkáját. 

A lap meghatározó feladatának tekinti a hazai és határon túli magyar történelem- 
oktatás különböző szakmai dokumentumainak nyilvánosságra hozását, véleménye-
zését, a mindennapi oktatási gyakorlat feltérképezését, az új törekvések segítését, és 
ezáltal is a történelemoktatás tudományos standardjainak megteremtését. 

A lap elmúlt tíz éve, a megjelent írások témái (tantervek, tankönyvek, tanórai 
módszerek és feldolgozások) és megközelítései azt mutatják, hogy a lap alapításakor 
megfogalmazott célokat összességében érvényesíteni tudtuk. 

E kötet kiadásának közvetlen apropóját a jubileum adja, hiszen a magyarországi 
történelemtanítást segítő, jelenleg egyetlen történelemdidaktikai/történelemmód-
szertani folyóirat, a Történelemtanítás 2020-ban ünnepli alapításának 10. évfordu-
lóját. Az évforduló alkalmából készített válogatás a jubiláló folyóirat legfontosabb, 
legérdekesebb írásait tartalmazza. 

A papíralapon és online verzióban egyaránt elérhető kötet válogatott írásai egy-
részt lenyomatát adják az elmúlt tíz év történelemoktatásáról való gondolkodásának, 
másrészt olyan hosszú távon megőrzendő gondolatokat, tapasztalatokat tartalmaznak, 
amelyek a későbbi tudományos diskurzusokban hivatkozási alapként vehetők számba. 

Szerkesztőként úgy válogattunk az írások között, hogy meg tudjuk teremteni  
a történelemtanítás elméletének és gyakorlatának egységét, valamint a hazai és nem-
zetközi folyamatok együttes láttatását. 

Az írások közlésénél alapvető szempont volt, hogy az eredeti online verzió bármi-
kor elérhető a folyóirat weboldalán (www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu), másrészt a 
könyv/papíralapon történő megjelenésben bizonyos írásokat rövidítve közlünk; más 
írásokból néhol hiányzik a melléklet, kép, térkép. A tanulmányok szakirodalmi jegy-
zékét is pontosítottuk, aktualizáltuk, kiegészítettük.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu
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A kötet – az elmúlt tíz év válogatott írásainak közreadása mellett – újdonságokkal 
is szolgál. Ilyen a bevezető tanulmány, amely az elmúlt harminc év történelemtaní-
tásának mozaikszerű feldolgozása, bemutatva e három évtized átalakulási folyama-
tának oktatásirányítási, pedagógiatörténeti, tanulás- és tanításmódszertani mérföld-
köveit. Továbbá a kötetben adjuk közre a friss adatokkal aktualizált bibliográfiákat 
is, valamint az újabb szakirodalommal kiegészített tanulmányokat, azzal a kifejezett 
céllal, hogy a kötet minden írása naprakészen segítse a további történelemdidaktikai 
kutatásokat és a történelemtanárok pedagógiai munkáját. 

Azzal a reménnyel nyújtjuk át a válogatást szaktanár és történész, didaktikus és más 
neveléstudománnyal foglalkozó, valamint érdeklődő pedagógus kollégáinknak, hogy 
szép számmal találnak az írások között hasznos gondolatokat, megvalósításra váró 
ötleteket, melyek hozzájárulhatnak történelemtanításunk folyamatos megújulásához. 

Egyúttal köszönjük a Magyar Történelmi Társulat elnökségének erkölcsi, anyagi, 
illetve a Tanári Tagozat elnökségének szakmai támogatását, melyek nélkül ez a kötet 
nem jöhetett volna létre.

F. Dárdai Ágnes – Kaposi József – Katona András
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Főtitkári ajánlás

A magyar tudományosság a XIX. század utolsó harmadában robbanásszerű fejlődé-
sen ment keresztül, és számos területen elérte az európai élvonalat. Különösen igaz 
ez a megállapítás a történettudományra. Ma már szinte hihetetlennek tűnik, még-
is tény: a magyar történettudomány intézményei az európai úttörők közé tartoztak.  
A magyar történettudományt átfogó Magyar Történelmi Társulat a kiegyezés évé-
ben, 1867-ben alakult meg, egy időben az orosz és a brit hasonló társasággal, de meg-
előzve a német és a francia országos történeti társulatokat. A Társulat megalakulásá-
nak évében elkezdte kiadni a Századok c. történettudományi szakfolyóiratot, amely  
a mai napig létezik, és a magyar történettudomány egyik legfontosabb fóruma. 

A Századokat csak a német Historische Zeitschrift előzte meg (1859), a francia, a 
spanyol és a lengyel szaklap egy, az olasz másfél, míg az angol és a cseh majdnem 
két évtizeddel a magyar lap után indult útjára. A magyar történészek nemcsak  
a szervezeti keretek megalkotásában jártak elöl, hanem a század végére tudományos 
munkásságuk színvonala is az európai élvonalba emelte őket. A Magyar Történelmi 
Társulatnak kiemelt szerepe volt ebben a szellemi pezsgésben. Nemcsak a Századok 
kiadásával, hanem számos forrásgyűjtemény és monográfia publikálásával segítette 
elő a magyar történettudomány fejlődését. Megalakulása után mintegy két évtizeddel 
tagjainak száma már majdnem elérte a kétezret. A történészek mellett történelemta-
nárok és minden, a magyar történelem iránt érdeklődő személy számára nyitva állt. 

A kezdeti fénykort hullámhegyek és hullámvölgyek követték, a Társulatnak vol-
tak sikeres és kevésbé dicsőséges korszakai. Legfontosabb célja, a magyar történet-
tudomány eredményeinek minél szélesebb körben történő megismertetése azonban 
megalapítása óta változatlan. Amikor öt évvel ezelőtt Hermann Róberttel átvettük  
a vezetését, programot készítettünk arról, hogyan képzeljük el a patinás, immár 150 
éves szervezet megújítását. Kitűzött céljaink között ott szerepelt többek közt a tago-
zati élet és a társulati könyvkiadás újraindítása is. Elképzeléseink szerencsére sorra 
valósulnak meg, így az elmúlt években egymás után alakultak a vidéki csoportok, 
és létrejött saját könyvsorozatunk, a Századok könyvek sorozata is. A Társulat Ta-
nári Tagozata jó pár éves Csipkerózsika-álom után 2017 novemberében alakult újjá, 
most pedig megjelent a Tagozat gondozásában az első saját kötet is, amely a Történe-
lemtanítás című, 10 évvel ezelőtt útjára indult digitális folyóirat meghatározó, sokat 
olvasott tanulmányaiból közöl tematikus válogatást. Születése fontos határkő mind 
a folyóirat, mind a Tagozat, de az egész Társulat életében is. A Történelemtanítás az 
elmúlt tíz évben jelentősen hozzájárult a történelemtanítás és a történettudományi 
kutatások tartalmi és módszertani értelemben vett megújításához, a szemléletmód 
átalakulásához, s remélhetőleg a most közreadott kötet – amely egyszerre érvel a mo-
dern pedagógiai törekvések, valamint a jó és fontos oktatási hagyományok megtartá-
sa mellett – maga is népszerű lesz az érdeklődők körében. 
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A történettudomány művelői többnyire egyirányú útként képzelik el a történészek 
és a tanárok közti kapcsolatot. E felfogás szerint a történész kutat, feltár, észrevesz, 
újragondol, rendszerez, összefoglal, átír vagy megír, esetleg közzétesz, a tanár fő fel-
adata ugyanakkor a történész eredményeinek továbbadása, a legfrissebb kutatások 
mielőbbi tananyagba építése lenne. Ez a kötet azonban láthatóan kétirányúként te-
kint erre a kapcsolatra: nem csupán a tanárok közti információáramlást, együtt gon-
dolkodást segíti, de a történészt is inspirálja, ösztönzi, rávezeti, hogy munkájában 
milyen igényekre legyen figyelemmel. Melegen ajánlom tehát ezt a kötetet a történet-
tudomány minden művelőjének, oktatójának, olvasójának, valamennyi barátjának, 
és remélem, hogy ezt az első könyvet számos további követi még a Magyar Történel-
mi Társulat égisze alatt – én biztos az olvasójuk leszek.

Prof. dr. Csukovits Enikő
főtitkár 

Magyar Történelmi Társulat 
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Elnökségi köszöntő – Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság (ISHD) 

Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a Magyar Történelmi Társulat Tanári 
Tagozatának legújabb hozzájárulását a történelemtanítás és történelemdidaktika 
szakmai diskurzusához. A történelemtanítás nélkülözhetetlen a civil társadalmat 
megalapozó és a szakmai függetlenséget védelmező liberális intézmények fenntartá-
sában. A történelmi gondolkodás elsajátítása nehéz feladat, és ennek így is kell lennie, 
hiszen ez hajthatatlan ellenállást jelent a politika csábításának és szeszélyének. A ki-
váló történész, Randolph L. Braham azt sürgette, hogy nézzünk szembe közvetlenül 
a történelemmel, hogy megértsük és elfogadjuk az emberi cselekvés és saját embersé-
günk tanulságait és következményeit. Máskülönben hogyan tudná egy állampolgár 
megítélni azt, hogy a történelmi szereplők milyen jól szolgálták országukat? 

A fegyelmezett kritikai gondolkodáshoz szükséges képességek, amelyeket a diák-
jainknak átadunk, meghatározóak a jelen és a múlt értékelésében, és elengedhetet-
lenek a demokráciához, amely a történelmi kontextusban folyó vita által tud egyre 
jobban kibontakozni. John Dewey szerint „az oktatás az intézmények, szokások és 
törvények által kialakított mintákon alapul. Csak egy igazságos államban lesznek ezek 
olyanok, amelyek megfelelő oktatást biztosítanak.” A céhes hagyományokon és füg-
getlenségen alapuló pártatlan akadémiai intézmények által támogatott történelemta-
nítás biztosítja számunkra a lehetőséget, hogy ezen igazságos állam felé mozduljunk 
el. Ezt szolgálja ez a kötet is, amely a történelemdidaktikai ötletek és jógyakorlatok 
élénk megvitatására ösztönöz. 

A kötet kitűnő áttekintést ad a történelemtanítás magyarországi fejlődésével kap-
csolatos elképzelésekről és vitákról, és megfelelő egyensúlyt teremt az elmélet és gya-
korlat között. Meggyőzni a diákokat – és még inkább a környezetüket – a történelmi 
tudás és a történelmi gondolkodás fontosságáról nem könnyű feladat. Szembesülünk 
a kihívást jelentő digitális világgal, amely másodpercek alatt, azonnal elérhetővé teszi 
az archívumok és könyvtárak tartalmait, de amely ugyanakkor elárasztja harsány 
haszontalanságokkal is a fiatalokat, és a kritikus történészi vizsgálódáson alapuló 
munkáknál szórakoztatóbb és könnyebben befogadható alternatív valóságokat is 
kínál. A diákok érdeklődésének fenntartása az osztálytermekben kulcsfontosságú, 
a kötet ennek megvalósulásához módszerek és ötletek sorát kínálja. A történelem 
nem statikus, ezért minél inkább be tudjuk vonni a tanulókat az élénk viták világá-
ba, annál inkább kedvük lesz felfedezni történészi hivatásunk valódi, belső értékeit.  
A történelemtanítás folyamatos kísérletezés is, például arról a fontos kérdésről, hogy 
hogyan használjam az olyan rendelkezésre álló ismeretforrásforrásokat, mint ami-
lyenek a tankönyvek. A tankönyvek betekintést engednek keletkezésük időszakába, 
gyakran közvetítik nemcsak a szerzők, hanem a kiadók nézőpontját és elfogultsá-
gát is, és ezáltal kritikai elemzés tárgyául is szolgálhatnak. A kötet a tantervek körül 
kialakult diskurzus bemutatásával zárul, s ebben olyan témák is megjelennek, mint 
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a társadalomismeret tanításának megszüntetése, vagy az európai uniós tagságból 
következő változtatások. Ezek a nem jelentéktelen ügyek nagy biztonsággal további 
kérdésfeltevésekhez, vitákhoz vezetnek, több szempontból aláhúzva a történelem-
tanítás jelentőségét a politikai szereplők, közösségek, és a történész szakma szem-
pontjából egyaránt.

A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata remek áttekintést nyújt az elmúlt 
harminc év tanítási gyakorlatáról és innovációiról. A magyar történelemoktatók és  
a történelemdidaktika területén kutatók elmúlt harminc éves tapasztalatának megér-
tése nemzetközi nézőpontból is nagy jelentőségű. Egymástól tanulva nagyon fontos, 
hogy ne csak a sikerre vezető ötletekről és gyakorlatokról olvashassunk, hanem az el-
múlt harminc évben megjelenő feszültségekről is. A nemzetközi történelemprojektek 
sikere az ilyen erőfeszítéseken múlik, ezért a tanárok és kutatók egyaránt örömmel 
veszik kézbe ezt a kötetet.

Prof. dr. Karl P. Benziger
A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság (ISHD)

Tudományos Tanácsának elnöke

Greeting – International Society of History Didactic (ISHD)

It is with real pleasure that I introduce the Hungarian Historical Society’s latest 
contribution to the scholarly discussion of history education and history didactics 
in Hungary produced by their Teacher’s Division. History education is integral to the 
continuation of the liberal institutions that undergird civil society and protect the 
independence of our profession. Learning how to think historically is difficult, as it 
must be, to provide the citizen with the rigor to withstand the lure and outrage of po-
litical whim. The eminent historian Randolph L. Braham urged that we face history 
directly in order to come to terms with the lessons and consequences of human acti-
on and our own humanity. How else can the citizen assess how well historical actors 
have served their country? These rigorous critical thinking skills that we pass on to 
our students are central to an evaluation of the present and the past and essential to 
democracy which thrives on argument based in historical context. John Dewey said, 
“Education proceeds from the patterns furnished by institutions, customs, and laws. 
Only in a just state will these be such as to give the right education.” History educa-
tion supported by independent academic institutions that rely on guild tradition and 
independence provide us with the opportunity to move towards that just State and 
this volume dedicated to a vigorous discussion of ideas and best practices in the field 
of History Didactics does just that.

This volume provides an excellent overview of ideas and arguments about histo-
ry teaching as it has developed in Hungary and provides the right balance between 
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practice and theory. Convincing students let alone the community in which they live, 
the value of historical thinking and knowledge is no easy task. We face competition 
from the digital world that at once provides us with the ability to access archives and 
libraries in seconds but at the same time provides our students with lurid distractions 
that entertain and provide alternative realities far easier to digest than the critical 
inquiry method inherent to our practice. Keeping students engaged in the classroom 
is critical and this volume provides a variety of ways and ideas to make this a rea-
lity. History is not static and the more we are able to include students into a world 
of lively debate the more likely they will be willing to see the intrinsic value of what 
we do. Teaching history in the classroom is an experiment and how to make use of 
prepared materials such textbooks is an important question. Textbooks provide us 
with a snapshot in time as to when they were written and often embrace perspective 
and bias not only of the author but also the publisher, providing the student with a 
ready source for critical investigation. The volume concludes with discussions cen-
tered around curriculum such as the decision to eliminate social studies and changes 
stimulated by membership in the European Union. These are not insignificant mat-
ters and are sure to stimulate further debate which in many ways underscores the 
importance placed in history education by political actors, the community, and the 
historical profession at large. 
The Hungarian Historical Society’s Teaching Division has provided a wonderful 
overview of the past thirty years of teaching innovation and practice. Understand-
ing the changes that Hungarian history teachers and researchers of history didactics 
have gone through is critically important in an international perspective. We learn 
from each other and it is critical that we read not only about ideas and practices that 
lead to success in the classroom but also about the kinds of tensions engendered by 
the last thirty years of change. The success of global history projects depends on these 
important endeavors and both teachers and researchers will be glad to have this vo-
lume in their hands.

Prof. dr. Karl P. Benziger
International Society of History Didactic

Chairman of the Scientific Council
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BEVEZETŐ TANULMÁNY

F. Dárdai Ágnes – Kaposi József 
Változó történelemtanítás Magyarországon (1990–2020) 
Trendek, mozaikok, mintázatok

A  tanulmány a  magyarországi történelemtanítás elmúlt harminc évének okta- 
tásirányítási, pedagógiatörténeti kereteit, a  tanulás-tanítás módszertan elméle-
ti és gyakorlati jellemzőit és az átalakulási folyamat mérföldköveit szándékozik 
bemutatni. Az írás célja, hogy a hazai és nemzetközi szakmai nyilvánosság tá-
jékoztatása érdekében objektív képet adjon az  elmúlt évtizedekben a  történe-
lemtanítást érintő innovációkról, változásokról, továbbá, hogy erősítse a  törté-
nelemdidaktikai szakma legitimációját. A szerzők megállapítják, hogy az elmúlt 
harminc évben jelentős változások diagnosztizálhatók a  központi tartalmi és 
módszertani dokumentumokban, a  tantervekben, a  vizsgakövetelményekben 
és a tankönyvekben is. Pozitívumként említhető, hogy megszűnt a korábbi tör-
ténelemtanítást uraló marxista ideológia hegemóniája, átalakultak, moder-
nizálódtak a  tanítási tartalmak, középpontba került a  kompetenciafejlesztés. 
Nőtt a  jelenkor feldolgozásának jelentősége a tananyagokban és új értékek (pl. 
demokrácia) fogalmazódtak meg. A  tartalmi szabályozókban, tankönyvekben 
megjelent a  plurális, multiperspektivikus szemléletmód, valamint a  forrás- és 
tevékenységközpontúság. Az  iskolai tanítás gyakorlatában elindult a  tanuló-
központú tanulási-tanítási stratégiák térhódítása, valamint az  IKT-eszközök 
intelligens alkalmazása is. A  felsőoktatásban új szemléletű tanárképzés indult 
el, de a  történelemdidaktika mint önálló diszciplína elfogadtatása, egyenjogú-
sítása mind az  akadémiai, mind a felsőoktatási szférában még várat magára. 
A kedvező folyamatok ellenére ellentmondásos az áttekintett folyamat mérlege, 
mivel a pozitív változások csak részeredményekkel jártak és nem hozták a törté-
nelemtanítás átfogó és széles körű megújítását.
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Ágnes F. Dárdai – József Kaposi 
Changing History Teaching in Hungary (1990–2020) 
Trends, Mosaics, Patterns

The study aims at presenting the educational policy and pedagogical histo-
ry framework of history teaching in the last thirty years. It also presents the 
theoretical and practical characteristics and milestones of the transforma-
tion of learning-teaching methodology in Hungary. The purpose of this ar-
ticle is to inform the domestic and international professional public about 
the innovations and changes affecting history teaching in recent decades 
thereby strengthening the legitimacy of the history didactics profession. 
In summary, the authors conclude that there were significant changes in 
central curriculums, exam requirements and textbooks over the past thirty 
years. Key positive changes were the following: the ideological hegemony 
of Marxist history teaching has vanished, competence development has be-
come the focus of teaching and learning, the contents have been moder-
nized. Significance of the Modern Ages has increased and new values (e.g. 
democracy) have been defined. The plural, multiperspective, source- and 
activity-based approach has appeared in regulators and textbooks, the sp-
read of learner-centered learning-teaching strategies and intelligent use of 
ICT tools has also started. A new approach has been established in higher 
education as well, however, it is a hindrance that the acceptance of histo-
ry didactics as an independent field of science is still pending in both the 
academic and higher education spheres. Against the fortunate processes 
the account of the procedures is controversial, since the positive changes 
provided only partial results and have not brought widespread and extensi-
ve reform of history teaching.
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Bevezető gondolatok

Kötetet indító tanulmányunk az 1990 és 2020 közötti magyar közoktatás, tanárképzés 
– kiemelve a hazai történelemtanítást – meghatározó folyamatait, jelenségeit kívánja 
felvázolni. A szerzők különböző szinten és mértékben részesei, sőt időnként befolyá-
soló szereplői is voltak a tanulmányban bemutatott folyamatoknak. Ebből, és meg- 
győződésükből is fakadóan egyszerre képviselik a folyamatosság szempontját a ha-
zai tradíciók megtartása érdekében, valamint a megújítás nézőpontjait az új kül- és 
belföldi gondolatok, megközelítések, illetve innovációk implementálása érdekében.

E mozaikszerű áttekintés a  hazai történelemtanítás kontextusának főbb pillére-
it próbálja felvázolni a korszak alapvető neveléstudományi és történelemdidaktikai 
szakirodalmának felhasználásával. A tanulmány fókusza a történelemtanítás, mely 
folyamatainak megértéséhez tablóként villantunk fel néhány meghatározó közpoli-
tikai döntést, dokumentumot. Azt kívántuk tehát bemutatni, hogy azok a folyóirat-
cikkek, amelyek a kötet gerincét adják, milyen oktatáspolitikai, pedagógiai, oktatás-
módszertani környezetben fogalmazódtak meg.

Oktatásirányítási háttér
Magyarországon az  1980-as évek közepétől – még a  Kádár-korszak keretei között 
– megindult az oktatási- és oktatásirányítási rendszer átalakulása. A korábbiakban 
a döntően politikai szempontú kormányzást egyre inkább szakpolitikai döntéselőké-
szítés és -hozatal váltotta fel. Ennek egyik eredményeként lépett érvénybe az 1985-ös 
oktatási törvény, amely számos ponton felülírta a  korábbi központi jellegű szabá-
lyozást, és megnyitotta az utat a különböző iskolakísérletekre, alternatív pedagógiai 
megoldások alkalmazására.1

Az 1989/90-es rendszerváltozás után polgárjogot nyert a plurális világnézetű ok-
tatás, megszűnt az  állam iskolaalapítási és -fenntartási monopóliuma, és megnyílt 
a lehetőség az egyházi és alapítványi iskolák terjedésére. Jelentős mértékben decent-
ralizálódott az  oktatási rendszer. Általánossá vált a  szabad iskolaalapítás és isko- 
laválasztás joga, bővült az  iskolák szakmai autonómiája, a  tantestületek, diákok és 
szülők egyetértési és véleményezési jogköre.2 Az 1993-as közoktatási törvény3 kodifi-
kálta az átalakulási reformfolyamat fenti eredményeit, és az időközben tagolttá/sze-

1 Báthory Zoltán (2001): Maratoni reform: a magyar közoktatás reformjának története 1972–2000. Ökonet, Bu-
dapest; Gazsó Ferenc (1988): Megújuló egyenlőtlenségek. Társadalom, iskola, ifjúság. Kossuth Kiadó, Budapest; 
 Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. OKKER, Budapest; Kozma Tamás (1990): Kié az 
iskola? Educatio Kiadó, Budapest; Nagy Péter Tibor (2012): Oktatás, -történet, -szociológia. Gondolat Kiadó, Buda-
pest, Iskolakultúra-könyvek sorozat 44.
2 Jelentés a magyar közoktatásról (1995). Szerk.: Halász Gábor – Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, 
Budapest, 1996. 13–19.
3 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.
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lektívvé vált iskolaszerkezet (8 és 6 osztályos gimnáziumok) megváltozását, továbbá 
a tankönyvkészítés és -kiadás állami monopóliumának megszüntetését. Létrejöttek 
a minisztérium szakmai irányítást segítő, ellenőrző szakmai testületei (pl. Országos 
Köznevelési Tanács) is.4 A felsőoktatás intézményei visszanyerték szakmai autonó-
miájukat, önkormányzatukat. Visszakapta önállóságát a Magyar Tudományos Aka-
démia,5 és számos oktatással foglalkozó szakmai civil szervezet jött létre.6

A változások az oktatás tartalmait is jelentősen érintették. A különböző tantervi 
dokumentumokból kikerültek a szocialista ideológiára és nevelésre vonatkozó elvá-
rások. Elfogadottá vált a  tartalmak tekintetében a  többféle érték és nézet együttes 
megjelenítése. Az 1995-ben kiadott új szemléletű Nemzeti Alaptanterv (NAT)7 a tar-
talmi szabályozás terén tovább bővítette az intézményi szintű szakmai döntések kö-
rét. Helyi készítésű pedagógiai programok, tantervek, tankönyvek váltak az iskolai 
pedagógiai munka alapdokumentumaivá.

Az 1990-es években végbement a középfokú képzés expanziója, az egyes korosztá-
lyokon belül a korábbi 40%-ról közel 70%-ra nőtt az érettségi bizonyítványt szerezni 
szándékozók aránya. A 2000-es évek fordulóján – az egyetemi integráció nyomán 
– létrejöttek a középkori hagyományokra is támaszkodó universitas típusú intézmé-
nyek, majd az ún. bolognai folyamathoz való csatlakozás révén kialakult az  euró-
pai mintákhoz igazodó többszintű (BA/MA) felsőoktatási rendszer.8 E folyamatok 
együttesen 2005-ben új (kétszintű) érettségi rendszer9 és kompetencialapú követel-
ményekre épülő vizsgafeladatok, valamint standardizációs szemléletű értékelés beve-
zetését eredményezték.10 A változó társadalmi igények és jogszabályi környezet, az új 
intézmények alapítása és a régiek bővítésének következtében az egyetemek a „nyitott 
kapuk” elvét követték, így 1990–2004 között a felsőoktatásban a nappali tagozaton 
tanulók száma közel háromszorosára növekedett. 

Az ezredfordulót követően felgyorsultak az európai uniós csatlakozási folyamatok. 
Egyre markánsabban jelentek meg hazánkban a tudásgazdaság kihívásaiból adódó 
nemzetközi tendenciák, elvárások. Nyilvánvalóvá vált az emberi képességek felérté-
kelődése, az egész életen át tartó tanulás paradigmája, a kompetenciaalapú oktatás 

4 Jelentés a magyar közoktatásról (1997). Szerk.: Halász Gábor – Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, 
Budapest, 1998. 17–31.
5 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról. 
6 Trencsényi László (1997): A pedagógusszakma civil szerveződései. Vázlatos körkép 1990–96. Kézirat. Országos 
Közoktatási Intézet, Budapest.
7 130/1995 (X. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról.
8 Kozma Tamás (2004): Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. 
9 100/1997. kormányrendelet az érettségi vizsga szabályzatáról; 40/2002. OM-rendelet a részletes érettségi követel-
ményekről; 243/2003. 12.17. kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; 
202/2007. (VII. 31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege.
10 Jelentés a magyar közoktatásról (2000). Szerk.: Halász Gábor – Lannert Judit. Országos Közoktatási Inézet, 
Budapest, 2001. 19–23. ; Jelentés a magyar közoktatásról, 2003. Szerk.: Halász Gábor – Lannert Judit. Országos 
Közoktatási Intézet, Budapest, 2004. 23–26.; Új érettségi Magyarországon (2006). Szerk.: Horváth Zsuzsanna – 
Lukács Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 7–38.
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széles körű alkalmazásának szükségessége. Ezt a személetet tükrözte a NAT 2003-as, 
és még egyértelműbben a  2007-es korrekciója, amely az  Európai Unió által aján-
lott kulcskompetenciák beépítésével járt. Az  Európai Unióhoz való csatlakozásból 
is következő versenyképességi kihívások, a nyilvánosságra kerülő PISA-eredmények 
mind jobban rávilágítottak a hazai oktatási rendszer eredményességi és hatékonysági 
problémáira. Noha nem alakult ki átfogó oktatási stratégia, felerősödött a minőség-
politikai szemlélet, amely az akkreditációs eljárások (tanterv, vizsga, tankönyv) stan-
dardizációs fejlesztését, új mérési-értékelési rendszer elindítását (DIFER, Kompe-
tenciamérés) és az intézményi szintű minőségfejlesztési programok (IMIP, FEMIP) 
megjelenését eredményezte.11

A 2000-es évek második felében mind jobban szembe kellett nézni az iskolásko-
rú népesség jelentős számú csökkenésével, a  társadalom peremére szorult csopor-
tok arányának növekedésével, valamint a  társadalom elöregedésével.12 Az EU által 
elfogadott Lisszaboni szerződésből származó kritériumoknak való megfelelés fel-
erősítette a  technológiai forradalom és a  digitális technológia oktatásban történő 
térnyeréséből adódó kihívásokat, és új kvalifikációs rendszerek létrehozását tette 
szükségessé. A 2008-as gazdasági világválság nyomán elindult forráskivonást nem 
tudták kellő mértékben ellensúlyozni a megjelenő uniós programok és források (HE-
FOP, TÁMOP). A leszakadók integrációját, az osztályszintű pedagógiai folyamatokat 
megújítani szándékozó kompetencialapú programcsomagok is felemás eredménye-
ket hoztak, miként a  továbbképzési rendszer és a  tankönyvpiac teljes privatizálása 
is. Érdemben nem javult sem az oktatási rendszer eredményessége, sem a leszakadók 
felzárkóztatását elősegítő méltányossági kritériumoknak való megfelelés és az okta-
tásra vonatkozó társadalmi elégedettség indexe sem.

2010 után gyökeresen átalakult az oktatásirányítás, megszűnt az oktatásügy önálló 
minisztériumi képviselete. A 2011-ben elfogadott köznevelési, felsőoktatási és szak-
képzési törvények – az  előző évtizedek eredménytelenségére hivatkozva – a  „sza-
bályozási inga” ellenkező irányba történő kilengését indították el. Fokozottan nőtt 
az állami szerepvállalás mértéke, és erőteljes központosítási törekvések bontakoztak 
ki a fenntartás, foglalkoztatás, tartalmi szabályozás és az ellenőrzés területén. Prio-
ritásként jelentek meg a munka világának elvárásai, az egyházi intézményrendszer 
bővítésének, valamint az oktatási piac korlátozásának a szándéka.13

11 Jelentés a magyar közoktatásról (2010). Szerk.: Balázs Éva – Kocsis Mihály – Vágó Irén. Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet, Budapest, 2011. 17–32.
12 Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért (2008): 
Ecostat, Budapest; Bölcsek Tanácsa (Szerk.): Szárny és teher (2009): A magyar oktatás helyzetének elemzése, háttér- 
anyag. Budapest, 5–40.
13 Iskola/Erkölcs/Tudás (2009): A köznevelési, szakképzési, felsőoktatási és felnőttképzési rendszer újjáépítése. Ba-
rankovics István Alapítvány.
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A közoktatásban 18 évről 16-ra csökkent a tankötelezettségi korhatár,14 új, előíróbb 
jellegű központi tantervek (NAT, Kerettantervek 2012) léptek hatályba.15 Az önkor-
mányzatok helyett az állam lett a legnagyobb iskolafenntartó, tankerületi- és felügye-
leti rendszer jött létre,16 és új pedagóguséletpálya-modell lépett érvénybe,17 a korábbi 
normatív finanszírozást a feladatfinanszírozás váltotta fel, és az évtized végére be-
fejeződött a  tankönyvpiac államosítása, központosítása.18 A  szakképzési rendszert 
a munkaadói érdekek és létszámok növekedése érdekében folyamatos átalakítás jel-
lemezte. Erőteljesen érvényesült a  gazdasági szféra befolyása, a  duális jellegű kép-
zési struktúra (iskola/üzem) széles körű elterjesztési szándéka. Két-háromévenként 
változott a képzési utak, formák megnevezése, tartalma, rövidült a képzési idő, és 
csökkent az általános műveltséget megalapozó tantárgyakra fordítható időkeret.19 

A felsőoktatás területén is lényegi változások következtek be, váltakozó mértékben 
és intenzitással folytatódott az egyetemi integráció, növekedett az állam fenntartó, 
irányító, ellenőrző szerepe. A kancellári rendszer bevezetésével átalakult az egyete-
mek belső irányítási rendje, a rektorok és a szenátusok egyre inkább a tudományos 
szféra irányítóivá váltak.20 A pedagógusképzés rendszere 2013-at követően részlege-
sen osztatlanná és kétféle (egyetemi/főiskolai) kimenetelűvé vált.21 A doktori fokozat 
megszerzésének is új rendszere épült ki. 

Az elmúlt harminc év mérlege ellentmondásos, hiszen a kezdeti decentralizálási 
és a későbbi centralizálási törekvések és átfogó jogszabályi változások ellenére, jelen-
tős EU-források bevonása mellett sem hozott áttörő és látványos javulást. Elmaradt 
az iskolaszerkezet esélyteremtő és költséghatékonyságot javító átalakítása, a telepü-
lések és intézmények közötti esélykülönbségek korrekciója, a  minőségi oktatáshoz 
való hozzáférés általánossá válása. Számos helyi és regionális innováció ellenére az 
oktatási rendszer egésze még javítandó.22

14 2011. évi. CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
15 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról; 50/202. (XII. 21) EMMI rendelet a keret-
tantervek kiadásának és jogállásának rendjéről.
16 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról.
17 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.
18 Varga Júlia (szerk.): A közoktatás indi kátorrendszere 2018 és 2019. Magyar Tudományos Akadémia és az Euró-
pai Bizottság Magyarországi Képviselete, 2018, 2019. 
Györgyi Zoltán (2016): Közoktatás-irányítási változatok. Új Pedagógiai Szemle, 66. évf. 5–6. sz. 18–39. 
19 Fehérvári Anikó (2014): Látlelet a mobilitásról és a szakképzésről. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest;  
Mártonfi György (2016): A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai. Educatio, 25. évf. 1. sz. 46–57.
20 2011. évi. CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. 
21 283/2012. (X. 4.) Kormányrendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzé-
kéről; 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési 
és kimeneti követelményeiről.
22 I.m.: A közoktatás indikátorrendszere 2018 és 2019.
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A pedagógia világa – pedagógusok 

A tudásalapú társadalomban alapvetően megváltozott a tudás szerepe, értelmezése 
és létrehozásának módja. Egyre meghatározóbbá vált a kompetenciaalapú, kimeneti 
szemléletű, a tanulási eredményekre fókuszáló oktatási paradigma. Mind jobban el-
fogadottá vált az egész életen át tartó tanulás igénye és szükségessége (life long lear-
ning), és az a  felismerés, hogy az IKT-eszközök széles körű alkalmazása, valamint 
a  tudásmegosztó platformok, tanulási hálózatok fokozatos térnyerése jelentős mér-
tékben javíthatja az oktatási folyamatok eredményességét.

A tanulási eredményesség mérése érdekében megjelentek a kompetenciaalapú nem-
zetközi mérések (PISA). Jelentős szemléletváltásként értelmezhető, hogy a megjelenő 
legújabb elvárások a kompetenciákat általában nemcsak individuális, hanem közösségi 
szempontból közelítik meg (collective competencies), és egyre markánsabban jelenik 
meg a student agency vagy a student voice perspektívája, amely azt az álláspontot fejezi 
ki, hogy a tanulók vegyenek részt a tanulási folyamatokban és a kurrikulum alakításá-
ban (OECD, jelenleg futó Education program 2030).

A pedagógia világában a tanulásfelfogás látványosan módosult: az oktatás folya-
mata tanulócentrikussá vált, ahol a pedagógus többé nem az ismeretek kizárólagos 
forrása, hanem a tanuló önálló ismeretszerzésének szervezője, tervezője és irányítója. 
Ezen új megközelítések jelentős mértékben átalakították a  tanórák korábban meg-
szokott formáit, felépítését, és középpontba állították a  tanulói nézőpontú tanulási 
tevékenységeket. Az általánossá váló új tanulási technológiák döntően az egyes tanu-
lók sajátos egyéni igényeit állították középpontba, így felgyorsult az intézményesített 
oktatás világában a tanulás perszonalizációja. Ennek szellemében az elmúlt évtize-
dekben újabb és újabb tanulásszervezési eljárások (pl. a portfólió, projekt), pedagógi-
ai módszerek (pl. disputa, játékosítás) jelentek meg, amelyek felértékelték a pedagó-
gusok szakmódszertani tudását.23

A pedagógusoknak egy új, az eddigitől eltérő sajátosságokkal rendelkező oktatási 
világban kell megállniuk a helyüket, így a pedagógiai munka professzionalizációjá-
nak kérdése az elmúlt időszak meghatározó kérdésévé vált. Kiemelt szempontként 
jelent meg, hogy a pedagógusok gazdag módszertani repertoárral rendelkezzenek, 
mert ez garantálhatja az eredményes munkavégzést. Nem véletlen, hogy a tanárok 
képzésének kérdése egyre inkább fókuszba kerül a fejlett országok szakpolitikai gon-
dolkodásában. Az  európai gyakorlatban a  tanárság folyamatos fejlődésen alapuló, 
életpályaként való komplex megközelítése jellemző: a tanári életpálya szakaszai egy 
koherens rendszert alkotnak, mely a tanári kompetenciákra épül.24

23 Einhorn Ágnes (2012): Pedagógiai kultúraváltás a feladatkultúra megváltoztatásával, avagy miben fejleszti a ta-
nárt a feladatfejlesztés? In: Szerk.: Kozma Tamás – Perjés István: Új kutatások a neveléstudományokban. MTA Pe-
dagógiai Tudományos Bizottsága, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 
24 Stéger Csilla (2012): Tanárképzési helyzetkép a bolognai reformok után. Phd-értekezés. ELTE, Budapest.
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A magyarországi pedagógusképzésnek régóta anomáliája, hogy minden reform- 
intézkedés ellenére az  elmélet és a  gyakorlat, azaz a  diszciplináris képzés, a  neve-
léstudomány és a pedagógiai/szakmódszertani gyakorlat három önálló területe kö-
zött nem szerves, hanem esetleges a kapcsolat mind az akadémiai szférában, mind 
az  egyetemeken folyó szakmai-módszertani felkészítés során. A  hazai pedagógus-
képzést az elmúlt másfél évtizedben több nagy jelentőségű reformfolyamat is érin-
tette, részint a  felsőoktatás, részint a közoktatás oldaláról. Ezek közül mindenkép-
pen kiemelhető a felsőoktatás tömegesedése, az integrációs folyamatok véghezvitele, 
a bolognai rendszer bevezetése, a képesítési- és kimeneti követelmények megjelenése, 
valamint a közoktatási változások (pl. új típusú tartalmi szabályozók, hagyományos 
felvételi eltörlése) hatásainak begyűrűzése.

A folyamatokat az  is nehezítette és mind a mai napig nehezíti, hogy a tantárgyi 
didaktikai tudás (közismertebb nevén szakmódszertani, tantárgypedagógiai tudás) 
általában nem kellően preferált a felsőoktatásban, amelyet az is mutat, hogy ez a terü-
let némely egyetemen a diszciplináris felkészítés részét képezi, más helyütt a pedagó- 
giai képzéshez tartozik. Miközben a közoktatás szemlélete már több mint két évtize-
de az élethosszig tartó tanulás paradigmájára épül, a pedagógusképzés által közvetí-
tett tartalmakban, szemléletben még mindig túlsúlyban vannak az akadémikus ele-
mek. A szak- és neveléstudomány korszerű elméleti megállapításait az oktatók ritkán 
fordítják le a gyakorlat nyelvére. Ezáltal az egyetemek, főiskolák padsoraiból kikerülő 
pályakezdő pedagógusok nemegyszer tanácstalannak érzik magukat, és tanulmá-
nyaikra visszatekintve gyakran fölöslegesnek ítélik azokat az ismereteket, amelyeket 
a felsőoktatás közvetített feléjük.25 

A kedvezőtlen jelenségek egyik oka, hogy a pedagógusképzésben a diszciplínát ok-
tató tanárok elenyésző százaléka rendelkezik közoktatási tapasztalatokkal. Hasonló 
a helyzet a neveléstudományi intézetek/tanszékek többségében is, többnyire csak el-
méleti felkészültséggel rendelkező szakemberek oktatják a pedagógiai tárgyakat, ezért 
gyakran túlzottan elméletivé válnak a stúdiumok, mivel az  oktatók nem támaszt-
ják alá oktatói tevékenységüket hiteles gyakorlati példákkal. Továbbá a  tantárgy- 
pedagógiák (szakmódszertanok) gyakorlati jellegük miatt az utolsó helyet foglalják 
el a pedagógusképzés tantárgyi presztízslistáján. A tantárgypedagógusoknak a köz-
oktatás területén végzett kutatói-fejlesztői tevékenysége csak mellékesen minősül tu-
dományos teljesítménynek, az oktatók minősítésében a tudományos szempontoknak 
való megfelelés kényszere nemegyszer arra készteti az egyetemeken belül a tantárgy- 
pedagógiák képviselőit, hogy inkább a  diszciplináris területen végezzenek kutató-
munkát és doktori cselekményt.

25 Csapó Benő (2012) (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 289–326. 
Szőke-Milinte Enikő (2018) (szerk.): Pedagógiai küldetés – a küldetés pedagógiája. Tanulmányok a katolikus 
pedagógusképzésről és pedagógiáról. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.
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A történelemtanítás hazai és nemzetközi kontextusa

Az  elmúlt évtizedek történelemtanítási folyamatait a  változó emlékezet- és  okta-
táspolitika mellett leginkább az  átalakuló hazai történetírás és a  nemzetközi tör-
ténelemdidaktikára való reflektálás befolyásolta. A történetírás a tanítási tartalmak 
kiválasztása, az új kutatási eredmények közvetítése és az új tartalmi hangsúlyok meg-
jelenése tekintetében orientációs pontokat jelölt ki és adott, míg a nemzetközi törté-
nelemdidaktika az újszerű pedagógiai megközelítések, tanítási stratégiák és módsze-
rek vonatkozásában funkcionált zsinórmértékként. 

Változások a hazai történetírásban
Az  elmúlt másfél évszázadban Magyarországon az  egymást követő nemzedékeket 
folyamatosan sokkolták a  politikai és ideológiai rendszerváltások. A  XIX. és XX. 
század fordulóján a  nemzetállami kohéziót erősítő nacionalista történelemszemlé-
let és történelemtanítás érvényesült. Az 1920-as évektől a  szellemtörténeti felfogás 
vált uralkodóvá az iskolákban, amely az 1930-as években irredentizmusba torkollott. 
1945-től, a második világháború után egy rövid demokratikus átmenetet követően 
a bolsevik eszmerendszer kizárólagossága uralta a közbeszédet, és a vulgármarxis-
ta történelemszemlélet jellemezte a történelemtankönyveket. Az egypárti diktatúra 
az osztályharc, a „múlt végképp eltörlése”, a teljes diszkontinuitás hirdetése mellett 
a törvényszerű haladás teleologikus utópisztikus ígéretével negyven évre gúzsba kö-
tötte a történelemtudományt és a történelemtanítást. Az ötvenes évek terroruralma, 
majd 1956 után kiépülő „gulyáskommunizmus” pedig hibernálta az érdemi történel-
mi diskurzusokat, így számtalan egyéni, közösségi és nemzeti szinten földolgozatlan 
neuralgikus történeti kérdés maradt megválaszolatlan. Voltak tabutémák (pl. szovjet 
megszállás, egypártrendszer, zsidókérdés, trianoni trauma, kisebbségi kérdés), ame-
lyekről a hivatalos nyilvánosság keretei között nem lehetett beszélni. 

Az 1980-as évek végétől, a rendszerváltás előestéjén teret kapott a történelmi múlt 
ideológiamentes szemlélete, a plurális megközelítések igénye, és egyre nyilvánvalób-
bá vált, hogy tarthatatlan a  korábban tabusított témák (pl. a  szovjet megszállás) el-
hallgatása. A rendszerváltozást a történettudomány felszabadulásaként élte meg, mert 
megszabadulhatott a marxista történetírásban elvárt kötelező ideológiai ballasztoktól, 
így kiszorult az osztályharcos szemlélet, a formációelmélet, az anyagi/gazdasági alap 
elsődlegességének hirdetése. Megszűnt a jelenkori témák ún. internacionalista megkö-
zelítése és alapvetően átértelmeződött a XX. század második felének hazai történelme. 
Az 1956-os események átértékelése jelentős mértékben kikezdte a Kádár-rendszer legi-
timációs alapjait és megítélését: ellenforradalomból – forradalom/szabadságharc lett. 

A rendszerváltozást követően a történetírás szakított a korábban sokáig egyedural-
kodó teleologikus történelemfelfogással, azzal, hogy a történelem egy bizonyos irány-
ban halad, fejlődik, értelme, sőt végpontja is van. A történettudomány képviselői meg-
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haladták azt a XIX. századi beidegződést, mely szerint a történészek képesek leírni 
a múltat, „úgy, ahogy az történt”. Új témák jelentek meg, hangsúlyosabb lett a társa-
dalom- és mentalistástörténet, előtérbe került a nőtörténet, teret kapott a posztmo-
dern megközelítés és elfogadottá vált a multiperspektivikus látásmód. 

Meghatározó szempontként jelent meg a Európa-nézőpont, amely egyrészt a klasz-
szikus eszmei-társadalmi és gazdasági tradíciók (pl. zsidó-keresztény tanítások, hata-
lommegosztás elve, magántulajdon) újbóli legitimációját, másrészt Európához mint 
földrajzi, gazdasági és kulturális térséghez való tartozás deklarálását jelentette. E 
szemlélet egyik legnyilvánvalóbb megjelenése az MTA elismert történészprofesszorai 
által írt, a Magyarok Európában című sorozat,26 amelyik hosszú időn keresztül meg-
határozta nemcsak a tudomány nézőpontját, hanem a tanításét is, hiszen a tartalmi 
szabályozók döntően az itt megfogalmazott tézisekre támaszkodtak.27 A kilencvenes 
években – a bipoláris világ megszűnésével – hangsúlyosan jelent meg a globális szem-
lélet, amely a világ eseményeit másfajta megvilágításban komplexebb összefüggés-
rendszerben szemlélte.28 

A történetírás elismert szakmai műhelyei intézményesen és átfogó módon, szisz-
tematikusan nem foglalkoztak a  történelemtanítás elméleti és gyakorlati tudomá-
nyos kérdéseivel, de számos történész29 különböző szinten és mértékben részt vállalt 
a  közoktatást meghatározó tartalmi szabályozók (tantervek, érettségi követelmé-
nyek), tankönyvek készítésében, véleményezésében. 

A  történelemtanárok szakmai felkészülését a  legújabb történettudományi ered-
ményeket ismertető és népszerűsítő folyóiratok (História, Rubicon) segítették. A tör-
ténészek kutatásaik új eredményeit nemcsak a  tudományos szakfolyóiratokban és 
a történelemnépszerűsítő magazinokban, hanem sok történelemtanárt megmozgató 
konferenciákon, tanári rendezvényeken, továbbképzéseken tették ismertté, amelye-
ket többségében civil szakmai szervezetek kezdeményeztek és szerveztek (Magyar 
Történelmi Társulat Tanári Tagozata; Történelemtanárok Egylete).

A 2000-es évek során – a több pólusú világrendszer kialakulásával párhuzamo-
san – felértékelődött a  lokális és a személyes történelem. Számos, korábban elhall-
gatott téma került a  tudomány vizsgálódásának fókuszába, például a kommunista 
állambiztonság működése, az áldozatok kérdése, az egyházak helyzetének alakulása 
a diktatúra időszakában, vagy a civil szféra szerepe a mindennapi életben. Az emlé-
kezetpolitikában a személyes történetiség előtérbe kerülését az utóbbi időben a social 

26 Engel Pál (1990): Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. (Magyarok Európában). Háttér Lap- és Könyv-
kiadó, Budapest; Szakály Ferenc (1990): Virágkor és hanyatlás 1440–1711. (Magyarok Európában). Háttér Lap- 
és Könyvkiadó, Budapest; Kosáry Domokos (1990): Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867. (Magyarok Európá-
ban). Háttér Lap- és Könyvkiadó, Budapest.
27 Engel Pál – Szakály Ferenc – Kosáry Domokos – Glatz Ferenc (1993): Vezérfonal a magyar és az egyetemes 
tör ténelem tanításához. MTA Törté nettudományi Intézete, Budapest.
28 Fischer Ferenc: (1996): A megosztott világ történelmi-politikai atlasza 1941–1991. IKVA Kiadó, Budapest.
29 Többek között Engel Pál, Draskóczy István, Fischer Ferenc, Glatz Ferenc, Gyarmati György, Gyáni Gábor, Ha-
hner Péter, Hermann Róbert, Katus László, Németh György, Pálffy Géza, Pók Attila, Romsics Ignác, Salamon 
Konrád, Szakály Sándor, Tőkéczki László, Závodszky Géza.
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media nagymértékű terjedése tovább erősítette. A  közösségi média térnyerése pa-
radox módon kedvezőtlenül érintette a tudományos normákon alapuló történetírás 
elismertségének kizárólagosságát, mivel a tudományos írásművek a múltról bonyo-
lultabb, összetettebb képet alkotnak, miközben fölértékelődtek és tömegesen elérhe-
tővé váltak a  nem kellően bizonyított megállapításokat, leegyszerűsítő elméleteket 
(pl. összeesküvések szerepe) vagy áltudományos megközelítéseket tartalmazó írások. 

A történettudomány meghatározó műhelye ebben az időszakban az MTA és ennek 
Történelemtudományi Intézete, itt folytak szerteágazó kutatások, itt fogalmazódtak 
meg a legjelentősebb tudományos eredmények. A felsőoktatásban 1998–2008 között 
végbemenő expanzió és a bolognai reform megerősítette a felsőoktatási tudományos 
műhelyeket, az ott folyó kutatómunkát, amelyeket számos kiadvány megjelenése iga-
zol. Az ezredforduló időszaka után – és főleg az utóbbi évtizedben – új műhelyek, 
alternatív intézetek jelentek meg (pl. XXI. Század Intézet, VERITAS Történetkutató 
Intézet és Levéltár, Magyarságkutató Intézet), amelyek nemegyszer az akadémiától 
eltérő nézőpontoknak is teret adnak, és ebből következően más szemléletben mode-
rálják a történelemről gondolkodást, a múltról szóló diskurzusokat. 

A rendszerváltás után a történelemtanárok többsége a történettudománytól vár-
ta azt az egyértelmű, ideológiai elfogultságoktól mentes tudást, amelyet átadhatnak 
tanítványaiknak. Ma már világosan látszik azonban, hogy ez már akkoriban is illúzió 
volt, és az maradt ma is. A történettudománynak hosszabb időre van szüksége az el-
hallgatott témák, tévképzetek, hamis mítoszok – a közgondolkodást, közműveltséget is 
érintő – kibeszéléséhez, valamint a történettudományi, illetve tágabban a társadalmi 
viták lefolytatására, és a megfelelő társadalmi légkörre is.30 Sajnos ez utóbbi manapság 
egyre kevéssé adatik meg, mert plurális viszonyaink ellenére a múlttal való foglalatos-
kodás igen jelentős mértékben politikai csatatér is, így egy-egy történelmi esemény, 
jelenség értelmezése akarva-akaratlanul sokszor a szimbolikus politizálás részévé vá-
lik, és ellehetetlenül a higgadt és tárgyilagos vélekedések és narratívák megszületése.31

A nemzetközi történelemdidaktika főbb irányai, trendjei
Az elmúlt három évtizedben a nemzetközi történelemtanítás területén új – sokszor 
egymásba kapcsolódó, de nemegyszer egymással is vitatkozó vagy szemben álló – 
folyamatok diagnosztizálhatók. Ezek mindegyike összefüggésben áll a globális világ 
kihívásaival, a tudásgazdaság térnyerésével és az élethosszig tartó tanulás paradig-

30 Fischerné Dárdai Ágnes (2010): Történelemtanítás Magyarországon a XXI. század elején
(Helyzetkép és perspektíva). In: Történelemtanítás, 1. évf. 1. sz. [http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu 
/2010/02/fischerne-dardai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorszagon-a-xxi-szazad-elejen-helyzetkep-es-perspek-
tiva/ (Letöltés: 2020. nov. 19.)
31 Kaposi József (2018): Történelemtanítás és tanárképzés. In: Szőke-Milinte Enikő (szerk.) 2018: Pedagógiai 
küldetés – a küldetés pedagógiája. Tanulmányok a katolikus pedagógusképzésről és pedagógiáról. Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem, Budapest, 68–99., Kaposi József (2020): A hazai történelemoktatás dilemmái. Történelemta-
nítás, 1–2. sz. https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2020/05/kaposi-jozsef-a-hazai-tortenelemoktatas-di-
lemmai-11-01-03/ (Letöltés: 2020. nov. 19.)
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májával, kapcsolódik a társadalmak emlékezetpolitikájához, a történetírás átalaku-
lásához, a tudásfelfogás változásához, illetve a digitalizáció erőteljes térnyeréséhez.

Az 1990-es években a korábbi hazai gyakorlatban nem ismert nézőpontok, elmé-
letek szinte egyszerre váltak ismertté. A tartalmi szabályozás vonatkozásában meg-
határozó jelentőségű volt a  curriculum-elmélet, amely a  tananyag-kiválasztásban 
egyrészt a tanulók fejlesztési szempontjait állította a középpontba, másrészt az intéz-
ményi szakmai autonómiát növelő magtantervet (core curriculum) mint műfajt tette 
ismertté. Továbbá nemcsak a komplexebb tantárgyi megközelítést (pl. műveltségte-
rületek), hanem a tantárgyköziség nézőpontját is hangsúlyozta.32 

A hagyományos kronologikus megközelítés mellett teret kaptak más tematikus, 
szinkron megközelítések is, de a  kronologikus elv létjogosultsága alapvetően nem 
kérdőjeleződött meg. Ekkor vált elfogadottá – összefüggésben a konstruktivista pe-
dagógia térnyerésével – a  történeti témák ún. mélységelvű megközelítése (study of 
depth),33 amely abból indult ki, hogy az ismereteket nem csupán befogadni kell, ha-
nem a feldolgozás folyamán a tanulók tudatában újra kell építeni. Ezért ez a tanítási 
stratégia prioritásként a témák mennyisége helyett kevesebb téma hosszabb ideig tar-
tó tanulmányozásának a programját helyezi előtérbe.

A kilencvenes évek az új témák, új megközelítések és új feldolgozási módszerek meg-
jelenésének időszaka volt. Az oktatáspolitikai döntéshozók felismerték, hogy a  törté-
nelem tantárgy, illetve a  társadalom történelmi tudata jelentős mértékben hozzájárul 
a különböző népek, vallások és államok egymás közötti kapcsolatának megértéséhez, és 
kulcsszerepet kaphat a társadalmi devianciák (agresszió, kirekesztés) elleni küzdelem-
ben.34 Ekkor jelenik meg hangsúlyosan a történetírásban és -tanításban – összefüggésben 
a posztmodern szemlélet terjedésével – a társadalom-, a kultúr- és mentalitástörténet, és 
válnak mind általánosabbá a korábban periferikusan kezelt témák (Európán kívüli tér-
ségek, a nők és a gyermekek története, kisebbségek, természeti környezet) feldolgozása.

A  megváltozott szemléletmód nyomán az  emlékezetpolitikában hangsúlyosabb 
lesz a  személyes horizont, fölértékelődik az  oral history, és elfogadott lesz a  kultu-
rális sokszínűség értékként való megjelenése, a multiperspektivikus és kontroverzív 
megközelítés. A történelemoktatás célrendszerében kiemelt helyre került az ún. „nar-
ratív kompetencia”, amely kiemelt szemponttá teszi az alternatívákban gondolkodás, 
a vitakészség, az önálló véleményalkotás képességének a kialakítását és a probléma-

32 Szebenyi Péter (1989): A történelemtanítás Angliában (Közoktatási kutatások). Akadémiai Kiadó, Budapest; 
Mátrai Zsuzsa (1990): Az amerikai társadalomtudományi nevelés története: Értékek, eszmék, reformok, tantervek. 
(Közoktatási kutatások) Akadémiai Kiadó, Budapest; Pellens, Karl – Szabolcs Ottó (1991): Történelemtanítás 
Németországban (Közoktatási kutatások). Akadémiai Kiadó, Budapest; Nagy Erzsébet (1981): A történelemtanítás 
időszerű kérdései Franciaországban. Tankönyvkiadó, Budapest.
33 Chambliss, Marilyn J. – C. Calfee, Robert (1998): Textbooks for Learning Nurturing Children’s Minds. Blackwell 
Publishers. Wiley & Sons; Knausz Imre (2003): A mélységelvű tanításról. Új Pedagógiai Szemle, 53. évf. 8–11. sz.
34 Halász Gábor (2005): Demokráciára és aktív állampolgárságra nevelés a 21. században. Új Pedagógiai Szemle, 
55. évf. 7–8. sz. 65–70.; Huddleston, Ted-Rowe, Don (2002): Állampolgárságra és demokráciára nevelés az angol 
isko lákban. Új Pedagógiai Szemle, 52. évf. 3.sz. 31–40.
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megoldó gondolkodás fejlesztését.35 Ennek révén terjedt el német és angol nyelvte-
rületen a  problémaorientált történelemtanítás stratégiája (problemorientierter Ge- 
schichtsunterricht, problem based learning),36 vagy a  felfedeztető (entdeckendes 
Lernen, discovery learning), illetve kutatás- vagy kérdésalapú (forschendes Lernen, 
inquiry based learning) tanulás.37 E tanítási stratégiák nem a  történelmi ismeretek 
mechanikus megtanulására helyezik a hangsúlyt, hanem azon a felismerésen alapul-
nak, hogy a tanulói aktivitás és az autentikus kontextus fontos szerepet játszik a ta-
nulás eredményességében.38 A folyamat természetszerűen előtérbe hozta a történelmi 
ismeretek megtanulására (substantive history) irányuló tanítási elv, illetve a történet-
tudományi gondolkodás megértésére (disciplinary understanding) irányuló történe-
lemtanítási stratégia azóta is folyó versengését. 

A '90-es években válik általánossá a múlt tanulmányozásának globális szemlélete, 
miszerint a történelem nem más, mint az emberiség közös történelme. A többpólusúvá 
vált világrendben kap új értelmet és keretet az ún. Európa-horizont is.39 Ezzel összefüg-
gésben erősödik meg az felismerés, hogy a történelem tantárgy által közvetített attitű-
döknek a közösségi identitásképzés mellett kiemelt szerepe van a demokratikus rend-
szerek fenntartásában. Az állampolgári ismeretek iskolai tanításának felértékelődése 
az 1990-es évek végén indult el az európai kontinensen, ennek ösztönzője az Európa 
Tanács volt, amely elindította a demokráciára nevelés programját, és ennek egyik állo-
másaként 2005 a „Demokráciára Nevelés Éve”-ként jelent meg. A tantervek és követel-
mények egyre markánsabban egészültek ki jelenismereti tartalmakkal, valamint a de-
mokráciára nevelés szándékaival és újszerű, tanulói aktivitást igénylő gyakorlatával.40 

Az ezredforduló időszakában a kompetencialapú gondolkodásmód és az erre ala-
puló tanulási-tanítási stratégiák váltak az  oktatáselméletek egyik meghatározó je-
lenségévé. A „kodifikált” vagy „explicit” tudás helyett a tanuló személyes és szociális 
kompetenciáiba beágyazódó, „hallgatólagos vagy passzív” tudása kerül előtérbe. 41 

35 Kaposi József (2016): A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új nemzeti alaptanterv és a kerettantervek 
alapján. Történelemtanítás, (LI.) Új folyam, VII. évf. 1–2 sz.
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/kaposi-jozsef-a-tortenelemtanitas-kihivasai-es-lehetose-
gei-az-uj-nemzeti-alaptanterv-es-a-kerettantervek-alapjan-07-01-03/ (Letöltés: 2020. nov. 19.)
36 Uffelmann, Uwe (1999): Emotionen und historisches Lernen. In: Neue Beiträge zum Problemorientierten Geschi-
chtsunterricht. Schulz-Kirchner Verlag; F. Dárdai Ágnes (2002): Történelemdidaktika és kontroverzív történelem-
tanítás. Történelem. Tanítás. Módszertan. In: Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk.: Nagy Péter 
Tibor – Vargyai Gyula. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest. 34–43.
37 Kojanitz László (2011): A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái. Iskolakultúra, 29. évf. 11. sz. 54–77.
38 Jonassen, David H. (1997): Instructional design models for well-structured and ill-structured problem-solving 
learning outcomes. Educational Technology Research and Development, 45. 1. sz. 65–94. 
39 Vajda Barnabás (2020): Hidegháború és európai integráció. 2. jav. kiad. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom
40 I.m.: Jelentés a magyar közoktatásról (2003) 296; Setényi, János (2003): Civic learning in teacher education: 
The Hungarian experience. In: Patrick, John J. – Hamot, Gregory E. – Leming, Robert S. (ed.): Civic learning 
in teacher education: International perspectives on education for democracy in the preparation of teachers. ERIC 
Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, Bloomington, 205–225.
41 European Commission (2007): Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework, Luxem-
bourg: Office for Official Publications of the European Communities.
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E gondolkodásmód térhódítása abban is megnyilvánult, hogy a diskurzusok fókuszá-
ba kerültek az ún. kulcskompetenciák.

A kompetenciaalapú szemlélet nyomán hangsúlyossá váltak az ún. kulcsfogalmak 
(key ideas), mivel ezek lehetővé teszik, hogy a diákok képessé váljanak a különböző 
események közötti kapcsolatok, hasonlóságok, különbségek felismerésére, a feldolgo-
zott történelmi ismeretek rendszerezésére, általánosítások, ismétlődő történeti min-
ták azonosítására.42 A kompetencialapú stratégiák és a számos országban kétpólusú-
vá váló tantervi szabályozás értelemszerűen vezettek az oktatás világában a minőségi 
és eredményességi szempontok erősödéséhez. Ez a  gondolkodásmód érvényesült 
többek között a mérési-értékelési rendszerek kiépülésében és az ún. kimeneti vagy 
vizsgakövetelmények szerepének fölértékelődésében.

Az oktatás világát érintő europaizálódási folyamatok fontos eleme volt az európai 
kulcskompetenciák kidolgozása, amelyek útjelzőként orientálhatják a  tagországok-
ban zajló tartalmi fejlesztéseket. A történelemoktatás tekintetében ebbe a keretrend-
szerben a  szociális és állampolgári kompetencia került be, amelyben megjelentek 
„az interperszonális, intellektuális és szociális, valamint a polgári kompetenciák is”.43  
A dokumentum rögzítette az állampolgári nevelés szempontjából meghatározó is-
mereteket, képességeket és attitűdöket, kitért a  meghatározó jelentőségű doku-
mentumokra (pl. Európai Unió Alapjogi Chartájára), illetve a  nemzeti európai és 
világtörténelmi események összefüggéseire, valamint az  európai integráció intéz-
ményrendszerére. A képességnél kiemeli a közügyekben való jártasságot, valamint 
a  közösségi tevékenységekben, döntéshozatalokban való részvétel szükségességét. 
Jellemző annak a hangsúlyozása is, hogy az egész nevelési folyamat része a komplex 
társadalmi problémamegoldási gondolkodásmódnak, amely abból indul ki, hogy a 
társadalmi kérdésekről többdimenziós komplex rendszerekben kell gondolkodnunk, 
vagyis látnunk kell, hogy sokféle szereplő, érdek és alternatíva jelenik meg. 

Az  elmúlt évtizedben a  történelemdidaktikai diskurzusokban elfogadottá vált, 
hogy a történelemtanítás egyik legfontosabb feladata a történelmi gondolkodás (his-
torical thinking)44 fejlesztése. A történelem iskolai tanulásának egyik meghatározó 
célja olyan adaptálható értelmezési keretrendszer kialakítása, amely révén „a feldol-
gozott események, a megismert folyamatok jól strukturált, új helyzetekben is hatéko-
nyan alkalmazhatók és elősegítik a múlt vagy a jelen megértését, a jövőbeni változások 
értelmezését.”45 Továbbá a  történelemmel való foglalkozás hozzásegíti a tanulókat 
a  történetileg és kulturálisan eltérőnek, másnak, különbözőnek a  megértéséhez és 

42 Stradling, Robert (2001): Teaching 20th-century European history. Council of Europe Publishing; Kojanitz 
László (2017): A kauzális történelmi gondolkodás fejlesztése és értékelése. Eruditio – Educatio, 12. évf. 4. sz. 13–30.
43 I.m.: Jelentés a magyar közoktatásról (2006) 199.
44 A nemzetközi szakirodalom használja még a historical consciousness vagy historical reasoning kifejezéseket, sőt 
nemegyszer a historical literacy is ennek megjelölésére szolgál.
45 Kojanitz László (2013): A történelmi gondolkodás fejlesztése. Iskolakultúra, 23. évf. 2. sz. 28–47.
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„olyan ismeretek, képességek, attitűdök és értékek alkalmazására, amelyek képessé te-
szik az egyént, hogy hatékonyan részt vegyen a demokratikus értékeken alapuló min-
dennapi életben, a civil társadalomban.”46 Az ilyen szemléletű tanítási gyakorlatban 
pedig a tanulók tanulásának, „cselekvési kompetenciájuk kialakításának előmozdítá-
sa (learning by working) előbbre való, mint a múlt eseményeinek puszta interpretálása 
(frontális tanítás)”.47 Az utóbbi években előtérbe került az inklúzió, a kulturális di-
verzitás problémaköre.48

A korántsem teljességre törekvő áttekintés azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedekben 
a történelem tanításának számos nemzetközi elmélete és gyakorlata megjelent a hazai 
szakmai diskurzusban, nemegyszer összhangban a Nemzetközi Történelemdidakti-
kai Társaság és az EuroClio szakmai ajánlásaival. A reformgondolatok különösen a 
tartalmi szabályozókban jelentek meg, de ezen újdonságok a többször változó okta-
táspolitikai tér és az új pedagógiai paradigmából adódó kihívások koordinátarend-
szerében nem tudtak még koherens módon beépülni a hazai pedagógiai gyakorlatba.

A történelemtanítás
Az elmúlt évtizedek hazai történelemoktatásának átfogó felmérésére nem került sor,49 
így ebben a részben az általános kép bemutatása mellett a tantervekben, vizsgaköve-
telményekben és a tankönyvek terén bekövetkezett változásokat mutatjuk be. Ezek 
külön-külön és összeségükben is jól jelzik azokat a tendenciákat, ellentmondásokat, 
amelyek jórészt a rendszerváltozás eszmei-szellemi következményeire, az oktatáspo-
litikai fordulatokra, a „felülről” irányított reformszándékokra és a változó szemléletű 
pedagógiai gondolkodás kihívásaira vezethetők vissza.

Általános áttekintés 
A kommunista diktatúra évtizedeiben a történelem tantárgy kiemelt feladata a rend-
szer ideológiai legitimálása volt. Több évtizeden keresztül központi tantervek és tan-
könyvek alapján, ellenőrzött rendben, tartalommal és módszerekkel folyt a történe-
lemtanítás. A történelem oktatását a rendszerváltozás előszele természetes jelleggel 
felpezsdítette, hiszen számos, korábban tabunak nyilvánított történelmi esemény, 
dokumentum és szemléletmód vált nyilvánossá és elfogadottá. A kádári diktatúra 

46 Hoskins, Bryony – Crick, Ruth Deakin (2008): Learning to learn and civic competences: different currencies or 
two sides of the same coin? Centre for Research on Lifelong Learning (CRELL), Ispra. 3.
47 I.m.: F. Dárdai (2002a)
48 Diversität im Geschichtsunterricht. Inklusive Geschichtsdidaktik (2019). Barsch, Sebastian – Degner, Bettina – 
Kühberger, Chrisitan – Lücke, Martin (Hrsg.) Wochenschau, Frankfurt/M.
49 Jelentősebb obszervációra 2001-ben került sor. Lásd: Ranschburg Ágnes (2004): Történelem. In: Tartalmak és 
módszerek az ezredforduló iskolájában. Szerk.: Kerber Zoltán. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 116–141.
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utolsó éveiben lehetőség volt arra is, hogy bizonyos politikai vagy ideológiai okokból 
tiltott tartalmakat és gondolatokat is közvetítsen a tanítás a diákoknak. 

Nem kell bizonygatni és igazolni, hogy a  történelemtanárok jelentős része az   
1980-as évek végi és az 1990-es évek eleji fordulatot alapvetően felszabadulásként élte 
meg. A különböző „ballasztoktól” való szabadulás vágya minden józanul gondolkodó 
tanárt megérintett. A rendszerváltoztató években széles körű szakmai önszerveződés 
indult el (pl. tanári szervezetek, műhelyek jöttek létre, kiadványok láttak napvilágot), 
és a  történelemtanárok közösségei a  különböző konferenciákon határozottan, ered-
ményesen tudták artikulálni a szaktanári érdekeket. Ezen alkalmakkor a különböző 
nézőpontokat képviselők sokszor késhegyig menő vitát folytattak arról, hogy mit kell 
elhagyni a korábban kötelező tananyagból, illetve mit kell beemelni a korábban til-
tottak közül. Sajátos módon a tartalmakhoz kapcsolódóan viszonylag kevés szó esett 
a tanórai módszerekről, a feldolgozás különböző formáiról; ez azt mutatta, hogy a tör-
ténelemtanárok a változások kulcsának a tananyag átrendezését és nem a feldolgozási 
stratégiák megváltoztatását tartották.50

A politikai rendszerváltás nem tudta kezelni azokat a problémákat, amelyek már 
a Kádár-rendszerben is hol nyilvánvalóan, hol latens módon jelen voltak (pl. a diákok 
motivációhiánya, érdektelensége, az olvasottság hiánya, szövegértési gondok). A 1990-es 
évek közepétől a tanárok egy része úgy érezte, hogy szakmai presztízse – a korábban 
(önként vagy kényszerrel) képviselt, de egyik napról a másikra részben vagy egészé-
ben megtagadott történelemszemlélete miatt – megkopott. Ennek hátterében az állt, 
hogy a közvélemény és a  szakma egy része is egyszerű előjelváltozásként értelmezte 
a politikai változásokat. Ennek jellemző példája volt 1956 tanítása, amelyet a rendszer-
váltás előtt ellenforradalomként, majd azután – néhány hónapon belül – forradalom-
ként kellett tanítani. Új kihívásként fogalmazódott meg a többféle történelemszemlélet 
egyidejű jelenléte, a determikus, egy nézőpontú történelemszemlélet tarthatatlansága 
is. E változások érthető, de kevéssé szerencsés kísérőjelensége lett a ’90-es évek elejé-
től a mindenfajta történelmi értelmezés, magyarázat és értékítélet kiiktatása a tanítási 
folyamatból, arra való hivatkozással, hogy a korábbi ideologikus megkötöttségek után 
újabb gondolkodási béklyókkal már nem akarják a tanárok terhelni a tanítást.

A kialakuló és terjedő ún. „tényfetisizmus”51 szellemében (miszerint csak a  tör-
ténelmi adatokat kell feldolgozni) sok tanár visszatért a korábban meghaladott mo-
nologikus módszerekhez, a frontális tanításhoz, sőt szélsőséges esetekben a tanórai 

50 Szabolcs Ottó (2007): A történelemtanítás jövőjének gondjairól. Történelempedagógiai füzetek, 11. évf. 25. sz. 
5–10. I.m.: Fischerné Dárdai (2010); Kaposi József (2010): Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának ala-
kulásáról. Új Pedagógiai Szemle, 60. évf. 3–4.sz. 69–92.; Kaposi József (2015a): Válogatott tanulmányok I. Történe-
lem-érettségi-megújulás. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest. Kaposi József (2020b): A hazai történelemtanítás 
történetének rövid áttekintése. In.: Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem, Budapest. 41–61.; Katona András (2004a): Történelemtantervek a Kádár-korszakban. In: Tu-
datformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Intézet, Budapest. 87–104. 
51 Katona András – Sallai József (2002): A történelem tanítása. Tantárgypedagógiai összefoglaló. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest. 69–86.
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diktáláshoz, melynek eredményeként a  determinista szemléletű „folyamatológia”52 
jellemezte a tanítási gyakorlatot. 

A  rendszerváltozáshoz kapcsolódó időszakban a  szaktanárok attitűdjét a  biza-
kodás jellemezte, mind a  tananyagtartalmak várható átalakulása, mind a  történe-
lemtanítás céljait és módszereit illetően. A bizakodás hátterében elsősorban az állt, 
hogy lehetőség kínálkozott a korábbi tabutémák és tiltott megközelítések beemelésére, 
valamint a hatalom által korlátozott vagy elvett szakmai autonómia visszaszerzésére. 
Ugyanakkor a tananyagtartalmon túllépő viták, a történelem értelmezéséről, a világ-
ban lezajlott tudásforradalom gyakorlati hatásáról szóló elemzések elmaradása sajná-
latos módon hozzájárult ahhoz, hogy a kor kihívásaira választ adó ún. narratív kompe-
tenciákra53 épülő nemzetközi gyakorlat egyáltalán nem, vagy nem olyan kontextusban 
érkezett Magyarországra, amely lehetővé tette volna a honi hagyományok organikus 
továbbfejlesztését és egy olyan szintézis megteremtését, amely egyszerre képviselte vol-
na a hazai örökséget és az új európai elvárásokat, trendeket.

A  rendszerváltozás jelentős mértékben csökkentette annak a  lehetőségét, hogy 
iskolán kívüli eszközökkel (pl. szakfelügyelettel) közvetlenül befolyásolni lehessen 
a mindennapi tanítási gyakorlatot. Ez az iskolák és a szaktanárok szakmai autonómi-
ájának megerősödéséhez vezetett. Az állam csak áttételeken keresztül tudta érvénye-
síteni azon szándékait, amelyek a modern pedagógiai gondolkodás általánossá téte-
léből következtek volna.54 A gyakorlat szintjén ez azt jelentette, hogy az intézmények 
maguk készítették a pedagógiai dokumentumokat, helyi tanterveket, de az ezekből 
következő szemléletváltás a gyakorlatban nem vagy alig ment végbe. Az elvárt tan- 
tárgypedagógiai változások nem következtek be, így az  iskolákban tanórai szinten 
alig vagy egyáltalán nem lehetett észrevenni azokat a változásokat, amelyeket egyéb-
ként az intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek rögzítettek. Ezt igazolta 
a kilencvenes évek tartalmi szabályozásának hatásait feltáró, az Oktatáskutató Inté-
zet (OKI) által folytatott obszerváció,55 amely azt vizsgálta, hogy miként érintették 
a történelemtanárokat azok a szakmai kihívások, amelyeket a NAT (1995) és az azt 
követő kerettantervek (2001) bevezetése jelentett. Az obszerváció azt igazolta, hogy 
a szaktanárok a tanórákon továbbra is a korábban alkalmazott módszereket használ-
ják. A vizsgálat rámutatott arra a paradoxonra is, hogy amit a történelemtanítás meg-
újítását illetően a fejlesztők minimumnak ítéltek, azt a mindennapi praxist folytató 
szaktanárok maximumnak értékelték. A felmérés arra is rávilágított, hogy a tanári 

52 Engel Pál történész ironikusan így nevezte a teleologikus és utópisztikus történelemfelfogás leegyszerűsítő 
gyakorlatát „folyamatológiának”. Idézi: Herber Attila (2010): A történelemi tudat formálásának eszköztára a 
rendszerváltás előtti tankönyvekben. In: Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 4. sz. https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2010/12/herber-attila-a-tortenelemi-tudat-formalasanak-eszkoztara-a-rendszervaltas-elot-
ti-tankonyvekben-01-04-03/ (Letöltés: 2020. nov. 20.) 
53 I.m.: F. Dárdai (2002a) 35.
54 Jakab György (2000): A történelem tanítása az ezredfordulón I. Új Pedagógiai Szemle, 50. évf. 6. sz. 36–51.; Ja-
kab György (2000): A történelem tanítása az ezredfordulón II. Új Pedagógiai Szemle, 50. évf. 7–8. sz. 27–39.
55 I.m.: Ranschburg (2004) 116–141.
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munkában és az órákon a tankönyv és az ismeretjellegű követelmények dominanciá-
ja érvényesült, és kevés szerepet kapott a forrásfeldolgozás és -értelmezés. 

A későbbi felmérések is azt igazolták, hogy a történelemtanítási gyakorlat terén is 
nagyon differenciált képpel találkozhatunk. A 2005-ben bevezetett új érettségi – mint 
erős kimeneti követelmény – volt leginkább képes az osztálytermi folyamatok szintjéig 
hatást gyakorolni a tartalmak és módszerek megváltoztatására. A tanárok munkájá-
ban csökkent az a tevékenység, amely pusztán az információk átadására szorítkozott, 
és nőtt a forrás- és tevékenységközpontú tanítási gyakorlat aránya, kiegészülve új, in-
teraktív tanulásszervezési módszerekkel (pl. projekt, pármunka, drámapedagógia), és 
új szemléletű (az értő forrásolvasást, forráskritikát, multiperspektivikus és kontrover-
zív megközelítést hordozó) tankönyvekkel.

Természetesen az előzőekben leírt pedagógiai kultúraváltás a mindennapi általános 
gyakorlatban teljeskörűen nem vált általánossá. A tanórákon még továbbra is jelen van 
a frontális, diktálásos módszer, melyet az elmúlt évek felmérései is igazolnak. Az adatok 
szerint több mint 44  százalékpontnyi a különbség a diákok által elvárt élvezetes és figye-
lemfelkeltő, motiváló tanítás és a mindennapokban folyó óravezetési gyakorlat között.56  
Egy friss kutatást megalapozó online felmérés57 azt mutatja, hogy döntő fordulat nem 
történt a mindennapi gyakorlat terén a tevékenységközpontú oktatás vonatkozásá-
ban. A tanórákon a tanári előadás, magyarázat 15–20 percet, a szemléltetés 5–10 per-
cet vesz igénybe, így az órák 2/3-ad részét továbbra is a tanári tevékenységek uralják. 

A  kutatások/felmérések azt is nyilvánvalóvá tették, hogy a  pedagógusok, köztük 
a történelemtanárok nem pozitív lehetőségként élik meg a tanárszerep változásából – 
illetve a digitalizáció elerjedéséből – adódó új pedagógiai kihívásokat, tevékenységeket, 
hanem inkább teherként, illetve úgy, hogy eddigi ismereteikre, tudásukra nincs már 
szükség. A dominánsan ismeretátadó módszert alkalmazó tanárok számára az új el-
várások (motiváló és interaktív módszerek, aktív tanulói tevékenységek), tehát az ún. 
facilitátori szerep nem tűnik vonzónak, nincsenek is rá felkészülve, és arról sincsenek 
meggyőződve, hogy ez eredményesebb lenne a diákjaik felkészítése szempontjából.

A történelemtanítás helyzetének bemutatása nem nélkülözheti a tanulók felké-
szültségéről (ismereteikről, képességeikről, attitűdjeikről) származó tapasztalatokat. 
Sajnos ezen a téren nagyon hiányos a tudásunk. Ennek legfőbb oka, hogy az elmúlt 
30 évben nem volt olyan átfogó tudományos normákra támaszkodó országos adatfel-
vétel, mérés, amely a tanulók történelmi érdeklődésére, a feldolgozott témákhoz kap-
csolódó fogalmak értelmezésére, többszintű ok-okozati összefüggésekre, történelmi 
személyek, jelenségek árnyalt értelmezésére kérdezett volna rá. Természetesen kisebb 

56 Sági Matild (szerk.) (2015): A pedagógushivatás megerősítésének néhány aspektusa. Kézirat. Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet, Budapest, 88–89.
57 Kamp Alfréd (2019a): A történelemtanárok tanítási gyakorlatának és a digitális pedagógiával kapcsolatos nézete-
inek felmérése. Online országos kérdőíves kutatás történelemtanárok körében. Kézirat.
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vagy nagyobb helyi, regionális mérésekre58 sor került, de ezek közül egyik sem volt 
többször megismételt, idősoros, és ezek mindegyike általában egy-egy részkérdést 
járt körül és dolgozott fel. 

Rendelkezésünkre állnak a középiskolát záró történelemérettségi vizsga eredmé-
nyei is, de itt is csak az új típusú érettségi bevezetésének kezdetekor volt tudomá-
nyos igényű feldolgozás.59 Azóta lényegében csak az Oktatási Hivatal prezentációja 
alapján60 inkább statisztikai adatokat ismerünk: évente kb. 70 ezren tesznek vizsgát, 
8-9 százalékuk vállalja az emelt szintű megmérettetést. A diákok eredményeiről is 
számok derülnek csak ki: középszinten évente átlagosan országosan 3,5-es eredmény-
nyel zárulnak a vizsgák, és a gimnazisták átlagosan 10%-kal jobb eredményeket ér-
nek el, mint a szakképzésben és esti/levelező oktatásban tanulók. A történelmet emelt 
szinten választók relatíve magas száma sem informatív: nem a történelemtudomány 
iránti elköteleződést jelzi, sokkal inkább arról tanúskodik, hogy az itt szerzett felvételi 
pontok a felsőoktatás több területén (jog- és közgazdaságtudomány) is érvényesíthe-
tők. Ezt mutatja egyébként a történelem OKTV helyezettek egyetemi továbbtanulási 
útvonala is. Az érettségiből kinyerhető adatok feldolgozását jelentősen segíthetné a 
vizsga digitális alapra helyezése, amelynek lehetőségét öt évvel ezelőtt több tanulmány 
is vizsgálta,61 de azóta más irányt vettek a fejlesztések, így csak hosszabb időtávon és 
megfelelő tudású intézményes háttér kiépítése esetén képzelhető el.

Az általános iskolákról még kevesebb a tudásunk, hiszen itt nincs tanulmányo-
kat záró vizsga, és nem látszik semmiféle oktatáspolitikai törekvés, amely az orszá-
gos kompetenciamérést a társadalomtudományi területre is kiterjesztené. Sajnos az 
OECD keretében is kisebbségbe kerültek a demokratikus viszonyok felmérését szor-
galmazó országok. Így elgyengülni látszanak azok a nemzetközi szándékok, amelyek 

58 Szebenyi Péter – Vass Vilmos (2002): Történelmi tévképzetek, történelemszemlélet, nemzeti azonosságtudat. 
In: Az iskolai műveltség. Szerk.: Csapó Benő. Osiris Kiadó, Budapest, 135–167.; Zrinszky János – Kinyó László 
(2017): A történelmi tudás alkalmazása 8. évfolyamon: egy Vas megyei felmérés eredményei. In: Történelemtaní-
tás, (LII.) Új folyam VIII. évf. 1–2. szám; Kinyó László (2005): A magyar történelmi események, korszakok megíté-
lése 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei alapján. Magyar Pedagógia, 105. 
évf. 4. sz. 409–432.; Kojanitz László (2015): A diákok gondolkodásának fejlődése a történelemtanulás eredmé-
nyeként. Iskolakultúra, 25. évf. 11. sz. 45–52.; Albert Gábor (2011): Historiográfiai akciókutatás a Rózsakertben. In: 
Ladányiné Sütő Tünde (szerk.): „Tiszteld a múltat...”: 30 év a Rózsakertben, Budapest. 91–94.
59 Kaposi József – Dárdai Ágnes (2006): Merre tovább történelemérettségi? Javaslatok az új történelemérettségi 
továbbfejlesztésére. Új Pedagógiai Szemle, 56. évf. 10. sz. 21–35.; F. Dárdai Ágnes – Kaposi József (2008): A kezdet 
vége, avagy a történelemérettségi vizsga fejlesztésének további lépései. In Bánkuti Zsuzsa – Lukács Judit (szerk.). 
Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat. Tantárgyi vizsgák értékelése. Feladatfejlesztés. Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet, Budapest, 169–186.
60 Az előző évek érettségi vizsgáira vonatkozó információk, legfontosabb statisztikai adatok prezentációk, tanul-
mányok: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/prezentaciok_tanulmanyok (Letöltés: 2020. 11. 20.) 
61 Molnár Gyöngyvér – Pásztor-Kovács Anita (2015): A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az 
iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. Iskolakultúra, 25. évf. 4. sz. 49–61. 
Szepesi Gábor (2017): A digitális érettségi bevezetésének lehetősége történelem tantárgyból. http://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2018/05/szepesi-gabor-a-digitalis-erettsegi-bevezetesenek-lehetosege-a-tortenelem-tan-
targybol-08-03-03/ (Letöltés: 2020. nov. 20.)
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az IEA szociális és állampolgári kompetenciák (civic education)62 mérésének kiter-
jesztésére irányulnának. 

A tanulók történelmi érdeklődése, tudása tekintetében a különböző általános és kö-
zépiskolai versenyek sem szolgálnak elérhető információval. E gazdag, színes és sokféle 
területen, sokszor önzetlenül folyó tanári szakmai munka számba vétele, értékelése 
és tudományos feldolgozása a következő időszak feladata. A 2020/21 tanévre közel 50 
féle versenyt hirdettek meg63 központi, regionális és helyi intézmények (pl. az Oktatási 
Hivatal, Pedagógiai Központok, egyetemek, iskolák, szakmai és civil szervezetek, egye-
sületek, alapítványok). Ezeken bizonyára több ezer diák vesz részt (bár erről sincs ösz-
szesített adat) demonstrálva a történelem tantárgy iránti érdeklődést, és számos felké-
szítő tanárnak jelent szakmai kihívást a felkészítési folyamat, illetve elismerést diákjaik 
eredményes szereplése. A tantárgy helyzetéről tehát e versenyek adhatnának valami-
lyen érdemi szakmai visszajelzést, ha az ezekből származó, nagyon változó megbízha-
tóságú adatokat, feladatokat, megoldásokat és eredményeket kutatók rendszeresen és 
tudományosan feldolgoznák. Jelenleg azonban az adatbázisokon túl csak eredmények-
ről szóló híradások, beszámolók és személyes impressziók állnak rendelkezésünkre.64 

Tehát arra az alapkérdésre, hogy miként változott az elmúlt 30 évben a diákok 
történelem tantárgyhoz való hozzáállása, hogyan alakult a múlt feldolgozása révén 
történelmi tudatuk, és ebben milyen és mekkora szerepe volt az iskolai keretek kö-
zött folyó történelemoktatásnak, tudományos megalapozottságú választ nem tudunk 
adni. Ami azért sajnálatos, mert ez idő alatt hatszor módosultak a központi tantervi 
előírások és ebből következően a tankönyvek – és háromszor a tanári képesítésekre 
vonatkozó előírások. Ez azért is problematikus, mert elfogadott mintává válhat a té-
nyeket és adatokat mellőző beavatkozások rendszere, ez pedig hosszú távon a tudo-
mányos kutatások szükségességét kérdőjelezi meg.

Feldolgozatlan terület a  történelemtanítás szakmai szervezeteinek tevékenysége 
is. A  legnagyobb hagyománnyal (közel másfél évszázaddal) a  Magyar Történelmi 
Társulat és ennek Tanári Tagozata rendelkezik. A rendszerváltozás idején jött létre 
az elmúlt évben a 30. születésnapját ünneplő Történelemtanárok Egylete, valamint 
az utóbbi években alakult meg a Történelemoktatók Szakmai Szervezete. Munkássá-
guk és az országos jelentőségű folyamatokra, továbbá a történelemtanárokra gyako-
rolt hatásuk még feltáratlan terület.

A történelemoktatást közvetlenül támogató szakmai folyóiratok kérdésköre is fel-
dolgozatlan terület, ami többek között azért is sajnálatos, mert feltehetően komoly 

62 International Association for the Evaluation of Educational Achievement méréseit a '90-es években az a felisme-
rés motiválta, hogy a demokrácia és a béke fenntartása érdekében szükségessé vált a magasabb szintű állampolgári 
ismeretek vizsgálata.
63 Történelmi tanulmányi versenyek 2020/2021-es tanévben: Törizz otthon! http://torizzotthon.hu/tortenelem-ta-
nulmanyi-versenyek/; Történelemversenyek a 2020/2021-es tanévben: Újkor.hu: http://ujkor.hu/content/tortene-
lemversenyek-20192020-tanevben (Letöltés: 2020. nov. 20.)
64 https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles; https://folyoiratok.oh.gov.hu/article-category/tantrend (Letöltés: 
2020. nov. 20.)
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hatással voltak és vannak – különösképpen a változó tananyagtartalmak tekintetében 
– a mindennapi tanítási gyakorlatra. A történelemtanítás tartalmi változásait jelentős 
mértékben befolyásolta az 1979–2012 között az MTA Történelemtudományi Intéze-
te által kiadott História című ismeretterjesztő folyóirat, amely a legfrissebb kutatási 
eredményeket népszerűsítette a szaktanárok körében. E lap mintájára jött létre ma-
gánvállalkozásként 1990-ben a Rubicon című magazin, amely mind a mai napig segíti, 
szolgálja a szaktanárok új témák és megközelítések iránti érdeklődésének kielégítését.

A történettudomány legfrissebb kutatásait közreadó szemléletű lapok mellett sok-
kal hányatottabb sors jutott a tanárok módszertani felkészülését segítő Történelem-
tanítás című lapnak, amely a  rendszerváltozás után megszűnt, majd Módszertani 
Lapok. Történelem néven 1994–2003 között működött, míg a háttérintézmény átala-
kulásával megszűnt. Hasonló sorsa volt a Történelempedagógiai Füzetek sorozatnak, 
amely a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE közös kiadásában 
jelent meg 1997–2007 között.

A  korábbi évek módszertani jellegű folyóiratainak hagyományát 2010-ben egy 
kitágult perspektívával, szélesebb történelemdidaktikai fókusszal a Történelemtaní-
tás online folyóirat vitte tovább, ekkor jött létre magánkezdeményezésre, intézményi 
támogatás nélkül a Pécsi Tudományegyetem, valamint az ELTE és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem történelemdidaktikusai együttműködése következtében egy ki-
zárólag online platformon működő történelemdidaktikai folyóirat, szakmai fórumot 
teremtve a történelemtanítását jobbítását, megújítását szolgáló kutatók, Phd-hallga-
tók és gyakorló tanárok számára.

A  szükséges változások elmaradásának számos oka van, ezek feltárása további 
kutatásokat igényelne. Az  oktatáspolitika kiszámíthatósága, az  intézményi és pe-
dagógusi szakmai autonómia erősítése, az  iskolai szervezetfejlesztés támogatása, 
a  tudásmegosztó rendszerek és hálózatok elterjedése rövid távon sokat lendíthetne 
a reformfolyamat eredményességén. Az is kedvező hatást gyakorolna, ha az oktatás-
politikai döntések, támogatások hangsúlya az  ún. makroszintről átkerülne a  mik-
roszintre. A rendszerszintű beavatkozások helyett a tantermi folyamatok támogatá-
sára, a pedagógusok szakmai munkájának segítésére kellene sokkal több figyelmet 
és erőforrást biztosítani. A támogatási folyamat egyik sarokköve lehetne a központi 
innovációk társadalmasítása (pl. nevelési-oktatási programok, tankönyvek fejleszté-
se), a helyi jó gyakorlatok ösztönzése, megosztása.65 De ezt a folyamatot szolgálhatná 
a szaktanácsadói rendszer eredeti szándékainak helyreállítása is, a pedagógusképző 
intézmények bevonásával.66

65 Ezt igazolta a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának 2018-as Mentés másként és 2020-as Első kézből 
című konferenciája. https://tanaritagozat.tortenelmitarsulat.hu (Letöltés ideje: 2020. 11. 19.)
66 Kaposi József (2015b): Válogatott tanulmányok II. Tanterv. Történelem. Módszertan. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., 
Budapest, 153–166.
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Tantervek

A rendszerváltási folyamatokkal párhuzamosan 1988-ban megkezdődött az oktatás 
tartalmi szabályozásának átalakítása. Több éves, különböző mélységű és szintű vi-
ták folytak az egyes változatokról. Az 1995-ös Nemzeti alaptanterv (NAT) a 10 év-
folyam számára a  műfajából is következően csak az  elvárások „magját” határozta 
meg. Módosította a hagyományos tantárgyi kereteket (komplex műveltségterületeket 
hozott létre) és nem a tananyagot, hanem a tanulók fejlesztését állította középpont-
jába. A történelem tantárgy a komplex és integrált társadalomtudományi szemléletű 
Ember és társadalom műveltségi terület részévé vált (a Társadalomismeret és az Em-
berismeret mellett). 

A tantervi koncepcióból következően a korábban megkövetelt tartalmak és az el-
várt lexikai ismeretek mennyisége lényegesen csökkent. Az  integrált szemlélet azt 
jelentette, hogy a különböző, társadalomról és emberről szóló diszciplínákat a törté-
netiség mint rendező elv fogja keretbe, a komplexitás67 pedig arra utalt, hogy a mű-
veltségterület alapvetően a történelmi múlt feldolgozására, a társadalom alapstruktú-
ráinak megismerésére összpontosít. Ebből következően az általános fejlesztési célok 
egyszerre összpontosítottak a narratív kompetenciák68 kialakítására a társadalomtu-
dományi szemlélet érvényesítésére.

A műveltségterület felépítése, tartalmai egyértelműen lényeges elmozdulást mu-
tatnak a  hagyományosan kizárólag történelemtanítás-központú felfogáshoz képest 
a  „civic education”-nek nevezett komplex társadalomtudományi szemlélet felé. Ez 
pedig azzal a  következménnyel járt, hogy az  alaptanterv egyszerre jelenítette meg 
a kollektív emlékezet két formáját: a kommunikatív és a kulturális emlékezetet.69 E 
felosztást figyelembe véve a tanterv, bár dominánsan a kulturális emlékezet kialakí-
tásának szükségességére koncentrált, helyet kapott benne a jelenidejűség nézőpontja 
is. A változásokat a történelemtanárok jelentős része a történelemoktatás megcsonkí-
tásának, vagy, ahogy akkor megfogalmazták, „a történelemtanítás Trianonjaként”70 
élte meg. A tartalmi modernizáció élharcosai ugyanakkor sikerként értékelték a vál-
tozásokat.71 Az 1995-ös NAT abból a szempontból is fontos mérföldkő a hazai tartal-
mi szabályozásban, hogy magtantervként csak a legszükségesebb fejlesztési célokat, 
tartalmi elemeket szabályozta és készítésében kulcsszerepe volt a konszenzuskeresés-

67 Kinyó László – Molnár Edit Katalin (2012): Történelem és társadalomismeret, állampolgári kompetenciák. In: 
Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 289–326.
68 F. Dárdai Ágnes (2006): A történelmi tanulás sajátosságai. In: F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – tör-
ténelmi gondolkodás. A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára I. köt. XLI. ELTE BTK – Magyar Történelmi 
Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 14–29.
69 Assmann, Jan (2004): A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. 
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 51. és 53.
70 Szabolcs Ottó nagy vihart kavaró megfogalmazása. 
71 Sikernek tartották azért, mert „helyet adott a korábban csak elszórt kísérletként létező tantárgyi területek 'nagy-
korúsításának'.” Jakab György (2003): A csökött kistestvérek panaszai. A modultárgyak helyzetéről. Új Pedagógiai 
Szemle, 53. évf. 2. sz. 13.
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nek. A fejlesztési folyamatban a tudományos szféra (Magyar Tudományos Akadémia 
elismert történészei) mellett jelentős szerep jutott a hagyományos és akkor szervező-
dő civil szakmai szervezeteknek is. A készítés különböző fázisaiban – az akkor szűkös 
informatikai feltételek mellett – részletes kérdőívekben kérdezték ki a tantestületeket 
és tanárokat, hogy a tananyag mely elemei legyenek a kánon részei. Ez a konszenzus-
keresés tette nemzetivé ezt az alaptantervet, ugyanis azt nemcsak az legitimálja, hogy 
konkrétan mi van benne, hanem az is, hogy mennyi és milyen szintű szakmai meg-
állapodások állnak mögötte. A konszenzus léte is nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a  későbbi – különböző szemléletű és szándékú – kiegészítések, átdolgozások 
(2001, 2003, 2007, 2012) és a 2005-ben bevezetett történelemérettségi-követelmények 
is az 1995-ös NAT szemléletét és alapstruktúráját vitték tovább. 

A  NAT történelemoktatásra vonatkozó elemeiből feltétlenül kiemelendő, hogy 
jelentősen átalakult a korábban szinte csak a politikatörténetre fókuszáló tartalom, 
és jelentős teret kapott a társadalom-, életmód- és művelődéstörténet. Kaput nyitott 
az ismeretszerzési és -feldolgozási képességek és az attitűdökre vonatkozó fejlesztési 
szándékok középpontba kerülésének72 és a forrásokra épülő történelemtanítási para-
digma térnyerésének. A dokumentum elfogadottságát ugyanakkor nehezítette, hogy 
látens módon egy új iskolaszerkezet kiépítését preferálta, amely olyan iskolaszaka-
szokat hozott volna létre, amelyek kettévágták volna mind az általános, mind a kö-
zépiskola képzési szakaszait.73 Különösen a  történelemtanárok határolódtak el tőle 
a tantárgy kronologikus felépítése miatt. 

2000-ben az oktatási kormányzat a rendszer- és helyi szintű problémák feloldása 
érdekében központi kerettanterveket adott ki, amelyek az alaptanterv és a helyi tan-
tervek közé illesztve, iskolatípusonként jelölték ki a helyi alkalmazás keretrendsze-
rét. A kerettantervek korlátozták ugyan az iskolák szakmai önállóságát, de egyben 
biztosították a NAT-ban foglalt modernizációs elemek (tevékenységközpontúság, új 
tantárgyak, mozgógép- és média, jelenismeret, dráma és tánc) helyi szinten történő 
megvalósulását.

A  kerettanterveket az  iskolák és a  történelemtanárok többsége elfogadta, mivel 
tananyagbeosztása jól igazodott a  kialakult gyakorlathoz, és nem rendelt el olyan 
változásokat, amelyek lényegesen átrendezték volna a pedagógusok napi munkáját. 
A dokumentumok legjelentősebb újdonsága a  tevékenységközpontúság hangsúlyo-
zása volt, amely az önálló tanulói ismeretszerzés széles körű elterjesztését szolgálta, 
és ily módon – szándékai szerint – módszertani változásokat indukált. 

A  2003-as NAT-változat a  tudásról alkotott új felismerések és a  tért nyerő élet-
hosszig tartó tanulás paradigmája alapján frissítette a '95-ös dokumentumot, a mű-
veltségterületek konkrét tartalmait (a részletes követelményeket) pedig elhagyta, 

72 Knausz Imre (2001): A tananyag újragondolása. In: Knausz Imre (szerk.): Az évszámokon innen és túl... Megúju-
ló történelemtanítás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 43–50.
73 6 évfolyamos alapképzés, 4 évfolyamos alsó középfokú képzés (10. évfolyam után kötelező alapvizsga), 2 éves 
érettségire való felkészítés. 
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pontosabban a  kerettantervek szintjére helyezte. Ösztönözte sokféle kerettanterv 
megszületését, hogy az egyre jobban differenciálódó iskolarendszer igényeit ki lehes-
sen elégíteni.74 2007-ben a NAT-ba bekerültek az élethosszig tartó tanulást támoga-
tó, európai kulcskompetenciák (pl. digitális, szociális és állampolgári kompetencia,  
s a hatékony, önálló tanulás kompetenciája), így lehetővé vált a későbbi TÁMOP/EFOP 
keretében uniós források felhasználása a hazai tartalmi szabályozás fejlesztésében.75

A  NAT 2012-es változatának szerkezete és felépítése döntően a  folyamatosságot 
mutatja, míg a részletes tartalmi követelményekkel (Közműveltségi tartalmak) való 
kiegészítés visszatérést jelentett az 1995-ös NAT részletes követelményeihez. Az alap-
tantervi koncepció a  közös kulturális kódrendszer fenntartását a  társadalomtudo-
mányi komplexitás szellemében állította középpontjába.76 A dokumentum a történe-
lemtanítás céljaként a múlt feldolgozása révén a jelen megértését, a „civic education” 
szemlélet fontosságát, illetve ezen keresztül a  mindennapi közéletben való értő és 
aktív részvételt fogalmazza meg. Kiemeli a narratív megismerési mód alkalmazása, 
a motiváló tanulási környezet megteremtése és az értelmes tanulást támogató kulcs-
fogalmak (key ideas)77 használatának jelentőségét.78

A  NAT történelem anyagában a  markánsan megjelenő társadalmi, állampolgá-
ri ismeretek ugyanakkor paradox helyzetet teremtett, mert az önálló társadalomis-
meret oktatásának hívei úgy érezték, hogy „kihúzták a  lábuk alól a talajt”. A NAT 
implementációját elősegítő 2012-es kerettantervek újdonsága az előzetes tudás fon-
tosságának és az  egyes témákhoz rendelt általános nevelési-fejlesztési céloknak a 
megfogalmazása volt. A történelem kerettanterv kapcsán változás volt, hogy új tár-
sadalomismereti témák jelentek meg (gazdasági ismeretek, pénzügyi kultúra, munka 
világa) és változott a korszakbeosztás is (egy évfolyamra szűkült az ókor és a közép-
kor, és 1945 lett a befejező évfolyam kezdete).79 

74 Vágó Irén – Vass Vilmos (2006): Az oktatás tartalma. In: Jelentés a magyar közoktatásról (2006). Országos Köz-
oktatási Intézet, Budapest, 197–278.
75 Pálfi Erika (szerk.) (2015): Nemzeti stratégiák. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
76 Kaposi József (2012): Értékek és tartalmak, avagy a tartalom értékei. Új Pedagógiai Szemle, 62. évf. 1–2–3. sz.  
5–22.; A tartalmi szabályozás hazai változásai. Új Pedagógiai Szemle, 63. évf. 9–10.sz. 14–37. In: Kaposi József 
(2015b): Válogatott tanulmányok II. 69–110. 
77 I.m.: Stradling (2001)
78 Kaposi József (2016): A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek 
alapján. Történelemtanítás, (LI.) Új folyam VII. évf. 1–2. sz. https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/
kaposi-jozsef-a-tortenelemtanitas-kihivasai-es-lehetosegei-az-uj-nemzeti-alaptanterv-es-a-kerettantervek-alap-
jan-07-01-03/ (Letöltés: 2020. nov. 20.); Kaposi József (2015b): Válogatott tanulmányok II. Történelem-érettsé-
gi-megújulás. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest.
Kojanitz László (2016): A kerettanterv változásai – a történetmeséléstől a reflektív történelemszemléletig. Tör-
ténelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. évf. 1. sz. https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-lasz-
lo-a-kerettanterv-valtozasai-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/ (Letöltés: 2020. 
nov. 20.) 
79 I.m.: Kaposi (2016); Kaposi (2015b)
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A tantervi folyamat áttekintése azt mutatja, hogy lényegében a rendszerváltozáshoz 
kapcsolódóan került a diskurzusok középpontjába az a dilemma, hogy a történelem 
tantárgy hagyományosan kultúraközpontú (pl. tudományos és értéksemleges) meg-
közelítése mellett miként és milyen súllyal jelenjen meg a közéleti elkötelezettségű, 
a mindenkori jelen társadalomra koncentráló szemlélet.80 E vita hátterében egyrészt 
az a hagyomány áll, hogy a hazai tantervi szabályozás kezdetei óta a történelem tan-
tárgy az állampolgári nevelés leghangsúlyosabb terepeként működik,81 továbbá több 
mint egy évszázada meghatározó szerepe van a nemzeti identitás formálásában,82 és 
ezt a funkciót a rendszerváltozást és az Európai Unióhoz való csatlakozást követően 
is megtartotta. A magyar történelemtanításnak legfőképpen a nemzeti identitástudat 
formálása a célja, de fontos az Európához tartozás érzésének a kialakítása is. A vál-
tozó tudásfelfogás következtében a tradicionális ismeretközpontú szemlélet mellett 
egyre nagyobb teret kapott az a modernebb felfogás, hogy a történelem tantárgyban 
a  különböző tanulói képességek (ismeretszerzési és -feldolgozási, kommunikációs, 
gondolkodási, történelmi térben és időben való tájékozódás) fejlesztésére is szükség 
van. Ez pedig elvezetett az  ismeretek vagy képességek közel egy évtizeden át tartó 
tantervi vitájához (1995–2005), melyet tovább színesített az a kérdésfeltevés, miszerint 
az állampolgári ismeretek, attitűdök és készségek integrálhatók-e, és ha igen, miként 
a hagyományos tankönyvekből elsajátítandó iskolai tartalmakhoz, tevékenységekhez.

A folyamatok arról is tanúskodnak, hogy a hagyományos történelemoktatás tartal-
mai, elvárásai egyre markánsabban egészültek ki a demokráciára nevelés elemeivel, 
így többek között a társadalmi integráció és társadalmi kohézió komplex társadalmi 
problémamegoldási gondolkodásmód erősítésének középpontba állításával.83 Ennek 
a szemléletmódnak a folyamatos térnyerését a tartalmi szabályozókban is végig lehet 
követni, amelyet mind a 2003-as és 2007-es Nemzeti alaptanterv, illetve a 2005-ös 
érettségi követelmények is igazolnak.84 A  folyamat intenzitását az  is mutatja, hogy 
ebben az időszakban vált „nagykorúvá” az önálló tantárgyként, majd érettségi tárgy-
ként is megjelenő társadalomismeret, amelyet néhány felsőoktatási intézmény a tör-
ténelmet kiváltó felvételi tárgyként is elfogadott.85

80 Kinyó László (2012): Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jel-
lemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében. Phd-értekezés.
81 Szebenyi (2001), Id. Kinyó (2012) 
82 Katona András (2004b): A tanárképzésben a szakmódszertanos oktatók körében végzett kérdőíves felmérés 
első eredményei. Magyar Felsőoktatás, 6. évf. 3. sz. 13–15. I.m.: Katona – Sallai (2002)
83 I.m.: Halász – Lannert (2003)
84 Kaposi József (2016): A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek 
alapján; Kojanitz László (2014): A kerettanterv változásai – a történetmeséléstől a reflektív történelemszemléletig. 
In: Kaposi (2016b): Válogatott tanulmányok II. 167–200.
85 A feldolgozás nem tárgyalja a 2016–2020 közötti időszak tantervfejlesztési folyamatát, a 2020-ban elrendelt tar-
talmi szabályozókat, és azok bevezetésének kontextusát.
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Az érettségi

A  vizsgafejlesztés közel tízesztendős fejlesztőmunka eredménye, amelynek során 
többször jelentősen módosultak az oktatáspolitikai szándékok, nőtt a középiskoláz-
tatás iránti igény, és folyamatosan távolodtak egymástól a munkaerő-piaci elvárá-
sok, valamint az egyes tanulók és intézmények oktatási szándékai és lehetőségei. 
Ráadásul a megváltozott feltételek között egyre differenciáltabbá vált a felsőoktatás 
hozzáállása is a standardizált vizsgakövetelmények alapján történő szelekciós fel-
vételi kiválasztáshoz.86

A  Nemzeti alaptanterv kiadása után, 1995-ben elindult vizsgafejlesztés jelentős 
tartalmi és strukturális átalakítást eredményezett. Kiemelt társadalompolitikai cél 
volt a  középiskolai expanzió kezelése, a  felsőoktatási felvételi kiváltása. Ennek ér-
dekében lett kétszintű a vizsgarendszer, amelyben az ún. középszint döntően záró-
vizsga funkciókat kívánt ellátni, míg az emelt szint a felsőoktatási szelekciót kívánta 
szolgálni. A vizsgafejlesztés az egységesség, kétszintűség bevezetése mellett új tudás-
tartalmak megjelenését, a kompetenciafejlesztés előtérbe állítását, a standardizáció 
megteremtését és kiszélesítését, az egyéni tanulói utak választási lehetőségének bővü-
lését (flexibilitás), valamint a  felsőoktatási továbbtanulás igazságosabb feltételeinek 
megteremtését tűzte ki célként.87

A követelmények a két vizsgaszint közti különbség kijelölésével azt célozták meg, 
hogy a  középszintű elvárások alapvetően a  későbbiekben a  történelmet nem hiva-
tásszerűen használók számára jelentsenek kihívást, míg az  emelt szint kimondot-
tan a felsőoktatásban történelmet tovább tanulni szándékozóknak fogalmazta meg 
a tudnivalókat. A dokumentum a célrendszer megfogalmazásánál a két vizsgaszint 
közötti különbség érzékeltetésénél elsősorban a gondolkodási műveletekre és a kife-
jezőképesség árnyaltságára teszi a hangsúlyt, és nem a lexikai adatokra.88 

A 2005-ben bevezetett új történelemérettségi vizsga abból a fejlesztési szándékból 
indult ki, hogy korszerű történelmi műveltséggel az rendelkezik, aki gazdag és sokrétű 
ismeretanyag birtokában van, gondolatait képes mind szóban, mind írásban árnyal-
tan kifejezni, szemléletét a nyitottság, problémaérzékenység jellemzi, és aki ugyanak-
kor tisztában van a múlt rekonstruálásának objektív és szubjektív korlátaival.89

Az új érettségi vizsgakövetelmények ezért azt célozzák meg, hogy a tantárgy okta-
tási céljait illetően helyreálljon az ismeretátadás, a képességfejlesztés és a normaköz-

86 Horváth Zsuzsanna (2003): Az érettségi és az érettségizők. In: Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az 
ezredforduló Magyarországán. Szerk.: Nagy Mária. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
87 Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit (2005): A kétszintű érettségi vizsga. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz.
88 Kaposi József (2006): Változás az állandóságban – az új történelemérettségi. In: Szerk.: Horváth Zsuzsanna 
– Lukács Judit. Új érettségi Magyarországon, Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai. Országos Közokta-
tási Intézet, Budapest, 73–103. Kaposi József (2015a): Válogatott tanulmányok I. Történelem-érettségi-megújulás. 
Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest.
89 F. Dárdai Ágnes (2003): A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái. Raabe Kiadó, Budapest.
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vetítés hármasának belső egyensúlya. Kiemelt szerepet kaptak a követelményekben 
a történelmi tanulást biztosító kompetenciák, pl. az ismeretek megszerzése és felhasz-
nálása, térbeli és időbeli tájékozódás, az eseményeket alakító tényezők feltárása, a for-
rásfeldolgozás, az empátia és a kommunikációs képesség. A tartalmi újítás elsősorban 
azt szolgálta, hogy az  eseménytörténeti ismeretek mellett több figyelmet kapjanak 
a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a tartalmak, amelyek 
az egyes korszakok komplex, életszerű bemutatásához szükségesek. A témaköröknél 
60–40%-os lett a magyar és az egyetemes történelem megoszlása, és nőtt a XIX–XX. 
század történetének súlya. Csökkent a lexikális ismeretek köre, mert a vizsga felada-
taiban csak a kerettantervekben az adott témához megfogalmazott lexikális adatokat 
lehetett számon kérni. 

A  történelem tantárgy esetében a  vizsgareform meghatározó eleme az  írásbeli 
vizsgarész bevezetése volt, melyet a vizsgateljesítmények összemérhetősége, a vizsga 
követelményeinek és feltételeinek egységesítése, az új – nemzetközi szempontból is 
újdonságnak számító – mérési, értékelési gyakorlat elterjesztése, a szemléleti, tartal-
mi, módszertani reformok gyakorlati érvényesítése indokolt. Az  új típusú írásbeli 
vizsgafeladatok a hagyományos adatközpontú szemlélet helyett az alkalmazott tudás 
mérését kívánták középpontba állítani. A feladatok nem a megtanultak reproduká-
lását, hanem a tanultak új helyzetekben történő (produktív) alkalmazását várták el. 
Ennek érdekében minden írásbeli feladat magában foglal valamilyen ismeretforrást 
(szöveget, képet, térképet, diagramot, grafikont, karikatúrát stb.), amely vagy tartal-
mazza a szükséges információkat, vagy segít előhívni azokat az ismeretelemeket (pél-
dául fogalmakat), amelyekkel a feladat sikerrel megoldható. Újszerű elemként jelent 
meg a vizsgán a segédeszközök, ismeretforrások (például térkép, helyesírási tanács-
adó szótár) használatának engedélyezése.

A szóbeli vizsga követelményei a történelmi jelenségek és események probléma-
központú megközelítését állította középpontba. Ezt szolgálták a  tematikus téma-
körök (gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra; népesség, település, életmód; 
egyén, közösség, társadalom; nemzetközi együttműködés és konfliktusok; politikai 
intézmények, eszmék, ideológiák; a modern demokráciák működése), és az az elvá-
rás, hogy a diákok egy történeti problémát összefüggéseiben ismertessék, elemez-
zék és értelmezzék.

Az érettségi vizsga értékelési rendszerének fontos eleme lett az összemérhetőség-
re való törekvés. A globális értékelést felváltotta a kompetenciák szerinti analitikus 
értékelés. amely mérhető kritériumokkal fejezi ki az  elvárható tudás minőségét és 
mennyiségét. Az újszerű javítási, értékelési szempontokat az is jelezte, hogy a felada-
toknál a  megfogalmazott kritériumok elsődlegesen az  elvégzendő műveletre (pél-
dául megadott szempontok alapján információk gyűjtése, egyszerű következtetések 
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megfogalmazása történelmi események okairól, következményeiről) és nem csupán 
az elvárt konkrét tartalmakra (fogalmakra, történelmi adatokra) vonatkoznak.90

Az új történelemérettségi elindításának egyik legnagyobb kockázata a középszin-
tű írásbeli vizsga bevezetése volt, hiszen a vizsga több mint 150 éves története során 
soha sem kellett minden vizsgázónak írásban számot adnia tudásáról. Az  írásbeli 
bevezetésének kockázatát ráadásul az  is növelte, hogy a  fejlesztési folyamat során 
jelentős mértékben nőtt (50%-ról 70%-ra) az  egyes korosztályokon belül az  érett-
ségi vizsgára jelentkezők száma, mely óhatatlanul felvetette a tömeges bukás, vagy 
a drasztikus színvonalesés lehetőségét. Sőt, az írásbeli vizsga bevezetése annak a ve-
szélyét is magában hordozta, hogy az összemérhetőségre való törekvés nyomán el-
marad a tartalmi megújítás, és továbbra is meghatározó marad a lexikai ismeretek 
számonkérése. A történelemtanárok többsége tartott attól, hogy felkészítő munkájuk 
esetleges eredménytelensége nagyobb nyilvánosság elé kerülhet.

A  történelemérettségi követelményei 2017-ben a  vizsgafejlesztők elemző tanulmá-
nyára91 és egyéb gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva több ponton megváltoztak.92 
Az érettségi témakörei igazodtak a változó kerettantervi előírásokhoz, a kompetenciák-
nál történt egyfajta egyszerűsítés, összevonás. Módosultak a feladatok tartalmi kijelölé-
sének arányai, nőtt az írásbeli vizsgarész összpontszáma és csökkent a feladatok válasz-
tásának lehetősége. A módosítások sajnálatosan nem növelték a vizsga standardizációs 
elemeit és kevéssé mozdultak el az alkalmazható tudásmérés továbbfejlesztése felé sem.

A 2005-ben bevezetett érettségi követelmények egyértelműen a kompetenciafej-
lesztés és az élethosszig tartó tanulási képességek kialakítását, valamint a multipers- 
pektivikus és tevékenységközpontú tanítási szándékokat állították a  középpontba. 
Az  érettségi a  mindennapi tanítási gyakorlat szintjén jó folyamatokat indított el. 
A  szabályozókban bekövetkezett változások kétségkívül elősegítették a  forrásköz-
pontú történelemtanítás, az új típusú képességfejlesztő feladatok, a problémamegoldó 
gondolkodást segítő különféle tananyagok fejlesztését, valamint az  iskolai történe-
lemtanítás szemléletmódjának változásait.93 A  változások jelentőségét az  alábbiak-
ban értékelte a Jelentés a magyar közoktatásról 2006-os kötet tanulmánya: „A tantár-
gyak közül csak egyet, a leginkább tradicionálisnak tartott történelmet emeljük itt ki, 
amelyben jelentős modernizációs lépés történt: tartalmilag a XX. század történelmé-
nek, a jelenismeretnek, az állampolgári tudatosságnak az erősítésével, módszertanilag 
elsősorban a források használatának kikényszerítésével.”94 

90 I.m.: Kaposi József (2006)
91 U.o. F. Dárdai Ágnes – Kaposi József (2008)
92 A változásokat részletesen bemutatja A történelemérettségi nagykönyve I–II. (2016). Szerk.: Boronkai Szabolcs 
– Csapodi Zoltán – Farkas Katalin – Kovács Örs – Tamásiné Makay Mariann. Bölcselet Egyesület, Budapest.
93 Fischer-Dardai, Agnes – Kaposi, József (2006): Das neue zweistufige Abitur im Fach Geschichte in Un-
garn. In: Erdmann, Elisabeth – Maier, Robert – Popp, Susanne (Hrsg.): Geschichtsunterricht international  
Bestandsaufnahme und Visionen. Worldwide Teaching of His tory Present and Future. Ĺ enseignement de Ĺ histoire 
 dans le monde Bilan et visions. Hannover. Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 117., 85–99.
94 I.m.: Vágó Irén – Vass Vilmos (2006)
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Az  érettségi követelmények továbbfejlesztése rövid távon megvalósítható lenne 
a feladatkészítés professzionalizálásával, további minőségbiztosítása a feladatok elő-
zetes kipróbálásával, a  javítási-értékelési tudás folyamatos fejlesztésével, egységesí-
tésével, a folyamatban közreműködők hierarchiájának megteremtésével.95 A szóbeli 
vizsgánál érdemes lenne a szóbeli helyett a diák önkéntes döntése alapján választott, 
projektalapú vizsgát engedélyezni.

Az érettségi hosszú távú fejlesztésének vonatkozásában döntő és érdemi változta-
tást a vizsgarendszer teljes reformja (pl. egyszintűség, vizsgatárgyak számának radi-
kális csökkentése) hozhat, amely feltehetően a papíralapú vizsga elektronikus alapra 
való helyezésével96 is jár, és olyan új mérési eljárások (pl. adaptív tesztelés) megjelené-
sét eredményezheti, amelyek a korszerű történelmi műveltség eredményes elsajátítá-
sának új módszertani repertoárját is kikényszerítik.

Tankönyvek
A  tanítás-tanulás folyamatában manapság is kitüntetett szerepük van a  taneszkö-
zöknek, amelyek a  generációváltás időszakát élik, hiszen a  korábbiakban döntően 
papíralapon létező tudásbázisok jelentős része digitális formában is hozzáférhetővé 
válik. Az internet mind szélesebb körű használata a mindennapokban, a köz- és fel-
sőoktatás majdnem minden területén új kihívásokat hoz létre a hagyományos tanesz-
közök terén. A tankönyveket az elmúlt másfél évszázad során, a tömegoktatás általá-
nossá válásától kezdve, az európai kultúrkörben mindig is kitüntetett figyelem övezte. 
Ugyanakkor a tankönyvek a mindenkori oktatási viszonyok tükreként is felfoghatók.97 

Hazánkban a ’90-es évek folyamán azért is kerültek a tankönyvek az oktatáspo-
litika figyelmének középpontjába, mert hosszan elhúzódtak a tartalmi szabályozás 
alapdokumentumának tekinthető Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó viták, melyek 
révén a pedagógusok szakmai tekintetben elbizonytalanodtak, és ebben a „vákuum-
ban” a folyamatosan kiépülő tankönyvpiac és a tankönyvek vették át a mindennapi 
szaktanári munkát meghatározó tartalmi szabályozás funkcióit. Az ezredforduló tá-
ján zajló – ma már szakmailag kezdetlegesnek nevezhető – tankönyvvizsgálatok arra 
mutattak rá, hogy a sokszereplős tankönyvpiac megteremtése nem hozta automati-
kusan magával a  tankönyvek tanulhatóságának egyértelmű javulását. Sőt, ellenke-
zőleg: a '90-es években készült történelemtankönyvek szinte minden tantárgy esetén 
az ismeretanyag jelentős mértékű növekedésével jártak. Egyes esetekben a szakszó-
kincs 2-3-szorosára bővült a  korábbiakhoz képest.98 E kedvezőtlen tendencia ma-
gyarázata az, hogy a jogszabályok a tanárokhoz telepítették a tankönyvrendelést, így 

95 I.m.: F. Dárdai Ágnes – Kaposi József (2008)
96 Szepesi Gábor (2017): A digitális érettségi bevezetésének lehetősége történelem tantárgyból. Történelemtaní-
tás, (LII.) Új folyam VIII. évf. 3–4. sz. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/szepesi-gabor-a-digita-
lis-erettsegi-bevezetesenek-lehetosege-a-tortenelem-tantargybol-08-03-03/ (Letöltés: 2020. 11. 20.)
97 Dárdai Ágnes (2002b): A tankönyvkutatás alapjai. Dialog Campus Kiadó, Pécs–Budapest.
98 I.m.: F. Dárdai Ágnes (2002b)



44

Bevezető tanulmány

a kiadók inkább a gyakorló tanárok – sok esetben maximalista – szempontjait vették 
figyelembe, mint a tankönyvből tanuló diákokét.99 

A 2007-es átfogó tankönyvvizsgálat100 a kétségtelen eredmények mellett több terü-
leten tárt föl problémákat és jelölt meg beavatkozási területeket. Pozitívumként rög-
zítette, hogy a XXI. század elejére fokozatosan megújult a hagyományos tudáskánon, 
így több modernebb tartalmi elem jelent meg, és ezzel párhuzamosan elindult az is-
meretelemek csökkentésének folyamata is. A kutatás megelégedéssel nyugtázta azt is, 
hogy egyre fontosabb szempont a hazai tankönyvekben a tanulói életkori sajátossá-
gokhoz való alkalmazkodás, továbbá az a pedagógiai szándék, hogy az egyes témák 
tárgyalásánál középpontba állítsák a  tanulók érintettségét, és ezáltal is motiválják 
őket a tananyag feldolgozására. Megállapította, hogy a tankönyvkiadók a fejlesztések 
területén jelentős eredményeket értek el, így az életkori sajátosságok figyelembevéte-
le, továbbá az aktív tanulói részvétel ösztönzése a tanulási-tanítási folyamatban egyre 
fontosabb szempontként érvényesült. 

Az elmúlt évtizedekben a tankönyvek területén sokoldalú változás történt hazánk-
ban, folyamatosan javult – összefüggésben a  jóváhagyási eljárás minőségbiztosítá-
sának javulásával – a  tartalmi szabályozókban megjelenő nevelési-oktatási célok és 
a tankönyvek koherenciája, továbbá a tankönyvek szakmai, technikai minősége, cél- 
orientáltsága. Örvendetes módon egységes szemléletű és felépítésű tankönyvcsaládok 
jöttek létre, amelyek tanulhatóságát és taníthatóságát jól kiegészítik a képességfejlesz-
tő munkafüzetek, feladatgyűjtemények, adattárak, témazáró feladatlapok és tanári ké-
zikönyvek.101 A tankönyvek bírálata, jóváhagyása tudományos, oktatási és könyvésze-
ti szempontok szerint történik. A kerettanterveknek való tartalmi (lexikai) megfelelés 
döntő kritérium, mivel a pedagógiai-módszertani értékelésnek nincsenek egységesen 
elfogadott tudományos standardjai. Ezért, illetve megbízható kvantitatív és kvalitatív 
elemekre épülő beválásvizsgálat alkalmazása hiányában, tartalmi-módszertani tekin-
tetben az eredmények nemegyszer szakmailag ellentmondásosak.

Paradox módon egyszerre diagnosztizálhatók a  tankönyvfejlesztés terén pozitív 
és negatív folyamatok. Pozitívnak ítélhető, hogy a tankönyvekben a fogalommagya-
rázatok, a  kérdések és a  feladatok folyamatos gyarapodása látható. A  tankönyvek 
mögött meghúzódó didaktikai apparátus egyre sokszínűbb, akárcsak a  tankönyvi 
dizájn. Mind több kiadványból kitetszik, hogy a szerzők és a szerkesztők számára el-
engedhetetlen a tanuláselméletek ismerete. Negatívumként diagnosztizálható, hogy 

99 Kojanitz László (2008): Tanuló- és tanulásközpontú tankönyvértékelés. In: Simon Mária (szerk.): Tankönyvdia-
lógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 67–75.
100 F. Dárdai Ágnes – Kojanitz László (2007): A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. Új Pedagó-
giai Szemle, 57. évf. 1. sz. 56–69. 
101 Kaposi József (2012): A tankönyv szerepének változásai. Iskolakultúra, 52. évf. 12. sz. 56–70.
Im: Kaposi József (2015b): Válogatott tanulmányok II. Történelem-érettségi-megújulás. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., 
Budapest. 113–131.
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metodológiailag nincs kellően tisztázva, hogy mi a  tankönyv tanulásban betöltött 
szerepe. A tankönyvek sokszor elavult tanulási stratégiát követnek, nem vagy csak 
alig segítik elő a tanulói aktivitást, az értelmes tanulást. Sok esetben a fogalmi rend-
szerük, a tevékenységrendszerük és az illusztrációik is esetlegesek, szövegeik gyak-
ran érthetetlenek vagy túl nehezek a diákok számára, túl sok szakszót használnak. 
Az ellentmondásos folyamat hátterében az is áll, hogy az elméletileg megalapozott 
és tudományos módszerekkel végezhető tankönyvkutatás hazánkban a nemzetközi 
trendekhez képest közel másfél évtizedes lemaradásban indult meg. 

A tankönyvek terén új helyzetet teremtett 2014-ben a több mint negyedszázados 
piaci alapú tankönyvkiadás és -terjesztés visszaállamosítása.102 A változás nyomán 
a  tankönyvfejlesztés döntően állami feladat lett, amelynek eredményeként nem-
csak a kiadók száma, de az intézmények választási lehetőségei és maga a tankönyvi 
választék is csökkent. Ezzel a  folyamattal párhuzamosan viszont általánossá vált 
a diákok térítésmentes tankönyvi ellátása. A monopolhelyzetbe került állami tan-
könyvfejlesztő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) a tudásközvetítő médiumok 
(tankönyvek, digitális tanítási, tanulási eszközök, tudástárak stb.) új generációjának 
fejlesztését indította el 2014-ben.103

A  nyomtatott tankönyvek fejlesztésével párhuzamosan egy nagy kapacitású és 
könnyen hozzáférhető világhálós felület: a  Nemzeti Közoktatási Portál (NKP) ki-
építése is megkezdődött. Az utóbbi években az ún. Újgenerációs tankönyvek digi-
tális változata, az  Okostankönyv is ismertté vált. Ez egy reszponzív megjelenésű, 
böngészőben futtatható, SCORM-csomagként közzétett HTML-könyv. Távlatosan 
az  okoskönyvek alapanyaga alkalmas lehet arra, hogy a  tankönyvfejlesztés állami 
monopoliumából adódó ellentmondásokat kezelje, mert e termék intelligens haszná-
latával minden pedagógus saját digitális tankönyvet szerkeszthet tanulói számára.104 
A digitális oktatás általánossá válása bizonyára jelentős mértékben átalakítja a jövő-
ben a tankönyvfejlesztés, -használat és - ellátás jelenlegi gyakorlatát.

102 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi törvény egyes rendelkezésének végrehajtásáról, vala-
mint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet.
A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet.
103 Kojanitz László (2014): Az újgenerációs tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere. Új Pedagógiai Szem-
le, 64. évf. 5–6. sz. 45–67.; Kaposi József (2015c): A kísérleti tankönyvek és a Nemzeti Közoktatási Portál fejleszté-
se. In.: Bencze Lóránt (szerk.): Polgári nevelés – digitális oktatás. Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Budapest, 21–27.
104 Kamp Alfréd (2019b): Az új fejlesztésű Okostankönyv módszertani lehetőségei a megújuló Nemzeti Köznevelési 
Portál keretrendszerében. Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. évf. 3–4. sz. https://www.folyoirat.tortenelemtani-
tas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-kozne-
velesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/ (Letöltés: 2020. nov. 20.) 
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A történelemtanárok képzése 

A hazai pedagógusképzést az elmúlt másfél évtizedben több nagy jelentőségű reform-
folyamat is érintette, részint a felsőoktatás, részint a közoktatás oldaláról. Ezek közül 
mindenképpen kiemelhető a  felsőoktatás tömegesedése, az  integrációs folyamatok 
véghezvitele, a bolognai rendszer bevezetése, a képesítési- és kimeneti követelmények 
megjelenése, valamint a közoktatási változások (pl. új típusú tartalmi szabályozók, 
hagyományos felvételi eltörlése) hatásainak begyűrűzése.105

A tárgyalt időszak kezdetén az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján106 a tanár-
képzés duális volt, azaz az általános iskolai tanárok képzése a tanárképző főiskolá-
kon, míg a középiskolai tanárok képzése az egyetemeken történt. A közoktatás ex-
panziója, a felsőoktatási intézményrendszer differenciálódása, továbbá a tanári pálya 
professzionalizálódásának hazai és nemzetközi igénye a ’90-es évek elején elindította 
az egységes, egyetemi szinten integrálódó tanárképzés átalakítását. 

1997-ben született meg a  rendelkezés valamennyi tanárszak egységes tanári ké-
pesítési követelményeiről.107 A kormányrendelet melléklete a szakmódszertani (tan- 
tárgypedagógiai) képzést igen röviden, három ponton definiálta: 1) a szakmódszer-
tani képzés kapcsolódjon az adott szakterület tartalmi, elméleti témaköreihez, a pe-
dagógiai-pszichológiai általános képzéshez, valamint az  iskolai gyakorlatokhoz; 2) 
a szakmódszertan (a történelem) a rokon szakok, tantárgyak, illetve műveltségterü-
letek rendszerében átfogóan, integráltan elhelyezkedő stúdium; 3) időkerete szakon-
ként legalább 150 óra. 2002-ben a kreditrendszerű oktatás bevezetésével a szakmód-
szertan kreditszámát 7-ben határozták meg.108

A kétciklusú, osztott képzésre való átállás 2006. július 1-én lépett hatályba. Meg-
valósulása nem egyértelmű sikertörténet, hiszen sok érdeksérelemmel járó, felemás 
megoldások (is) születtek, bár vannak – különösen a tanárképzés területén – érté-
kelhető eredmények.109

Mindenekelőtt ki kell emelni a  történelemtanítás módszertanával foglalkozó tár-
gyak nagyobb óraszámát, valamint kreditszámát (a korábbi 7 kredit helyett 10). Az új 
típusú képzésben az általános szakmai ismeretek és a történelemtanári ismeretek okta-
tása szétvált, s ez utóbbi a korábbinál jóval hangsúlyosabb szerepet kapott, a pedagógus 
professzió erősítésének nyilvánvaló szándékával. Ezt a szándékot szolgálta a tanulmá-
nyok végét lezáró tanári képesítő vizsga is. Miközben üdvözölni kell a – tanári profesz-

105 Fischer-Dárdai, Ágnes – Kaposi, József (2015): The Correction of the Bologna Reform Process. Changes in 
the Training of History Teachers in Hungary. In: Erdmann, Elisabeth – Hasberg, Wolfgang (ed.): History Teacher 
Education, Wochenschau Verlag, 29–43.
106 1993. LXXX. törvény a felsőoktatásról (Hatályon kívül helyezve: 2006. márc. 1-től.)
107 111/1997 (VI.27.) Kormányrendelet a tanári képesítés követelményeiről (Hatályon kívül helyezve: 2005. dec. 30-tól)
108 77/2002. (IV. 13. ) Kormányrendelet a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrend-
szerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről (Hatályon kívül helyezve: 2007. szept. 1.-től)
109 Kotschy Beáta (2009): Új elemek a tanárképzés rendszerében, Educatio, 18. évf. 3. sz. 371–378.; Hunyady 
György (2009): A Bologna-rendszerű tanárképzés hazai vitapontjai: a kilengő mérlegelés. Educatio, 18. évf. 3. sz. 
317–334.
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sziót erősítő – előírásokat, azonban a mindenki számára kötelezően előírt képesítési 
követelmények mind tartalmukban, mind a szóhasználatban igen elavult koncepciót 
tükröztek. A történelemtanításhoz szükséges kimeneti követelményeket szűk pedagó-
giai fókusszal, egyértelműen történelemmetodikai, nem pedig egy tágabb – a történet-
tudományhoz is szorosabban kötődő – történelemdidaktikai alapon fogalmazták meg. 

Az új rendszerű tanárképzés követelményei struktúrájukat tekintve hasonlóságot 
mutattak a hatályos Nemzeti Alaptantervvel, továbbá az érettségin elvárt követel-
ményeknek is megfeleltek, így a két dokumentum szellemisége és szóhasználata sok 
tekintetben megegyező.110

A  reformfolyamat a  történelemtanári képzést erőteljesen érintette, hiszen a  struk-
turális változások szervesen összekapcsolódtak a  szakmai-módszertani kihívásokkal. 
A modern curriculumelmélet alapján álló tantervi reformokban markánsan megjelenő, 
a tartalmakat háttérbe rendező, a diákok fejlesztésére koncentráló felfogás, összekapcso-
lódva az Ember és társadalom műveltségterület komplex társadalomtudományi szemlél-
tével felkészületlenül érte a klasszikus történelem tantárgyat tanító egyetemi oktatást.111

A bolognai rendszer a tanárképzés vonatkozásában nem tudta sem a szakmai, sem 
a pedagógiai tárgyak vonatkozásában meghaladni a korábbi szisztéma eredményes-
ségét. Az egységes tanárképzés pályaválasztási rugalmassága sem tette vonzóbbá a ta-
nári pályát, ugyanakkor a szakok olyan túlburjánzásához vezetett, amely nem volt 
összhangban a közoktatás intézményeinek pedagógusszükségleteivel. Szintén nehe-
zítette az összhangot az egyszakos tanárok képzése, amely elhelyezkedési gondokat 
generált. További problémát jelentett, hogy az osztott képzés nehezítette a tanári mes-
terség három összetevőjének (a diszciplína, a szakdidaktika és a pedagógia-pszicho-
lógia) összehangolt fejlesztését. A kétlépcsős szisztéma számos esetben – így a kro-
nologikus felépítésű történelemtanári képzés esetében is – a szaktudományi tárgyak 
mesterséges szétszabdalását eredményezte. Az egységes tanári mesterszak pedig azt 
sugallta, hogy a tanári szakok szakmai része csak másodlagos. Ezzel összefüggésben 
éles kritikaként fogalmazódott meg, hogy a pedagógikum szerepe a tanárképzésben 
túl hangsúlyos, ennek ellenére nem készít fel kellőképpen a pedagógiai problémahe-
lyzetek megoldására, a felzárkóztató és differenciált tanításra.112 

A  felsőoktatási törvény113 elfogadását követően (2011. december) elkezdődtek 
a szakmai egyeztetések, amelyek nyomán 2013 januárjában114 megjelentek az új ké-
pesítési kimeneti követelmények (KKK) és az év szeptemberében már osztatlan kép-
zésben indult meg a történelem szakos tanárjelöltek felkészítése. 

110 I.m.: Fischer-Dárdai – Kaposi (2015)
111 Katona András (2004b): A tanárképzésben a szakmódszertanos oktatók körében végzett kérdőíves felmérés első 
eredményei. Magyar Felsőoktatás, 6. évf. 3. sz. 13–15. I.m.: Kaposi (2018)
112 Radnóti Katalin – Király Béla (2012): A bolognai rendszerű tanárképzés tanulságai. Iskolakultúra, 22. évf. 3. 
sz. 105–112.; Laczkovich Miklós (2009): Bologna és a tanárképzés. Fizikai Szemle, 59. évf. 6. sz. 218–220.
113 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
114 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 
kimeneti követelményeiről.
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Az osztatlan tanárképzés új rendszerében ismét különvált az általános iskolai (4+1 
éves) és a középiskolai tanárok (5+1 éves) képzése. A képzésben a felvétel konkrét ta-
nári szakra történik (pl. történelemtanár) egy bemenettel, de két kimeneti lehetőség-
gel (általános iskolai, illetve középiskolai tanár). Az elméleti tanulmányokat követő 
gyakorlati idő mind az általános iskolai, mind a középiskolai tanárok esetében fél 
évről egy évre emelkedett.

Az  újonnan bevezetett történelemtanár-képzésben – a  tantervekben megjelenő 
komplex társadalomtudományi gondolkodásmód következményeként – a képzés 
neve kiegészült az állampolgári ismeretek szóval. Az érvénybe lépő tanárképzési szak 
követelményei egyrészt jelezték a korábbi reform előremutató elemeinek továbbvite-
lét, másrészt egyértelműen mutatták a közoktatás, mint dominás megrendelő érde-
keinek érvényesítését. Lényegében ugyanazok a kompetenciaterületek jelennek meg 
(tér-idő, kritikai gondolkodás, kommunikáció), amelyek a NAT-ban szerepelnek, 
kiegészülve azzal, hogy milyen módszertani tudással, attitűddel kell rendelkeznie 
a végzett hallgatónak. Érvényesült benne az is, hogy a képzés súlypontja a modern 
és jelenkorra tevődött át, megfogalmazódott a  több nézőpontú, árnyalt történelmi 
feldolgozási képességre, értékelésre való felkészítés szükségessége is, valamint kö-
zéppontba kerültek az ezek elsajátíttatását elősegítő forrás- és tevékenységközpon-
tú történelemtanítás követelményei. Így meghatározó tanári kulcskompetencia lett 
az ismeretszerzési képességek fejlesztése, a forráskritika tanításának szükségessége, 
az elektronikus adathordozók tanítási célú felhasználása.115

Az  eddigi tapasztalatok arról szólnak, hogy az  egyetemek kizárólag 5+1-es tör-
ténelemtanár-képzést folytatnak, és csak a korábbi főiskolákon van 4+1-es, ún. ál-
talános iskolai tanárképzés. Ez utóbbinak a népszerűsége alatta marad az egyetemi 
képzésnek. A változtatások kapcsán többen problematikusnak ítélték – és az európai 
trendtől elfordulónak minősítették – az egységes tanárképzés megszüntetését, vala-
mint azt, hogy csökkent a pedagógiai tárgyak kreditszáma és ezzel a súlyuk, és azt 
fogalmazták meg, hogy ez a csökkenés kedvezőtlenül befolyásolhatja a folyamatosan 
változó pedagógiai feltételekhez igazodó tanári professzionalizáció megvalósítását. 

Az elmúlt évtizedek folyamatai azt mutatják, hogy a korábban domináns szaktár-
gyi tudás, más néven diszciplináris felkészítés szerepe és súlya lényegesen kevesebb 
lett, és sokkal markánsabban jelennek meg azok az elvárások, amelyek az általános 
pedagógiai tevékenységhez kapcsolódnak. A  pedagógusképzés szemléletváltozását 
egyértelműen mutatják a  történelemtanár-képzésre vonatkozó követelmények is, 
egyrészt abban a  vonatkozásban, hogy az  elvárásokat kompetenciákba (ismeretek, 
képességek, attitűdök) rendezve fogalmazzák meg, másrészt a kompetenciákon belül 
a konkrét tartalmak rovására hangsúlyosabbak lettek az általános ismeretfeldolgozá-
si, kommunikációs és szakmódszertani képességek.116

115 Deák Máté – Erostyák János – Fischer Ferenc – Gerner Zsuzsanna – Kaposi József (szerk.) (2013): A tanár-
képzés jövőjéről. I. kötet. Pécs–OFI–PTE BTK–PTE TTK, 65–84. 
116 A történelemtanár-képzés kontextusáról, a követelményekről bővebben: Kaposi (2020b)
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A tanárképzés területén természetesen még további feladatok várnak megoldásra. 
Egy viszonylag friss felmérés a történelemtanár-képzés vonatkozásában azt vizsgál-
ta117 tíz felsőoktatási intézményben, hogy a kínált tanegységek mennyiben fedik le 
a Nemzeti alaptantervben megjelenő fejlesztési területeket, a nevelési célokat, illetve 
a műveltségterületek tartalmait, követelményeit. A kutatás – többek közt – azt tár-
ta fel, hogy például a  médiatudatosságra való speciális felkészítést, a  gazdasági és 
pénzügyi kultúra vagy a munka világának megismerését szinte egyetlen felsőokta-
tási program sem tartalmazza kötelező jelleggel, miközben ezek mindegyike része 
az Ember és társadalom 5–8., illetve 9–12. évfolyamos tanterveinek.

Magyarországon a  közoktatásban, de a  pedagógusképzésben is a  történelem 
a népszerű tantárgyak egyike, melynek jelentőségét az adja, hogy kitüntetett szerepe 
van a korokon átívelő műveltség, a nemzeti identitás és az európai azonosságtudat 
kialakításában, fejlesztésében. Kulcsszerepet játszik a  társadalomban élők felelős 
állampolgárrá válásában, hiszen az együttműködésre épülő modern társadalmak-
ban e tárgy tanulása a záloga azoknak a képességeknek és attitűdöknek, amelyek 
a társadalmi értékválasztást és a közösséghez tartozás érzését alapjaiban befolyásol-
ják. Ezért a történelemtanár-képzés jövőjére vonatkozóan – az eddigi tapasztalatok 
alapján – mindenképpen arra kellene törekedni, hogy továbbra is markánsabban 
jelenjenek meg benne a  közoktatásból származó igények, de ezek kapcsolódjanak 
a hazai és nemzetközi történelemdidaktikai kutatások legfontosabb eredményeihez. 

Egy 2019-es hivatalos statisztikai adat szerint kb. 8000 történelem szakos tanár118 
van a pályán. Közülük több mint 2500 Budapesten (1655) és Pest (882) megyében dol-
gozik. A legtöbb történelemtanár Észak-kelet-Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemp-
lén (650), Szabolcs-Szatmár-Bereg (521) és Hajdú-Bihar (475) megyékben tevékeny-
kedik. A legkevesebb pedig Nógrád (168), Somogy (218) és Vas (222) megyékben 
található. Az osztatlan tanárképzés 2013-as bevezetése óta állnak rendelkezésünkre 
adatok az érettségi után történelemtanári szakra jelentkezőkről.119 Eszerint évente az 
elmúlt nyolc év átlagában 560 hallgató kezdi el tanulmányait 10 képzőhelyen (7 egye-
tem, 3 főiskola), a hallgatók többsége az ELTE-n. A bekerülési ponthatár 305–350 
közötti sávban mozog.120 Az adatok arról tanúskodnak, hogy nem a legkiválóbbak, 
hanem döntően a jó felkészültségű diákok ülnek be az egyetemi padsorokba. A felvett 
történelem szakos hallgatók közel 70%-a sikeresen zárja tanulmányait, és háromne-
gyed részük középiskolai tanárként végez. Oktatási statisztikák szerint a pedagógus 
végzettségű hallgatók kb. harmadrésze végzését követően pályaelhagyó lesz, másik 
harmaduk pedig a munkába állás első három évében válik azzá.121

117 Gál László (2015): A tantervi kurzuskínálat a felsőoktatás adatai alapján. Kézirat, TÁMOP 4.1.2.B. Oktatásku-
tató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
118 2019-es KIR alkalmazotti nyilvántartás adatai alapján a történelem (a történelem és állampolgári ismeretek, a 
hon– és népismeret) tantárgyat tanító pedagógusok összlétszáma. 
119 A FELVI adatbázis alapján a szerzők saját adatgyűjtése, számítása.
120 500 pont a maximálisan elérhető és jelenleg 305 pont alatt nem lehet felsőoktatási tanulmányokat elkezdeni.
121 Polónyi István (2019) Az életpálya bevezetése után. Új Pedagógiai Szemle, 69. évf. 5-6. sz. 115–129.



50

Bevezető tanulmány

Összegzés

A  történelemdidaktika önálló diszciplínaként való elfogadásáért az  elmúlt három 
évtizedben váltakozó sikerű küzdelem folyt Magyarországon. Sikernek tekinthető, 
hogy a történelemdidaktika által közvetített korszerű szempontok és ajánlások beke-
rültek a felülről és központilag vezérelt reformok nyomán a tartalmi szabályozókba 
(tantervek, vizsgakövetelmények) és a tankönyvekbe is. Létrejöttek az egyetemeken 
történelemdidaktikai műhelyek (PTE, PPKE), bár ezek befolyása az akadémiai szfé-
rára marginális maradt. Döntően civil szakmai erőkre támaszkodva a szakmai folyó-
iratok (Módszertani Lapok. Történelem, Történelemtanítás) működése és különböző 
szakmai konferenciák folytonossága tette lehetővé kisebb-nagyobb megszakítással 
a rendszeres diskurzust a történelemtanítás elméleti és gyakorlati kérdéseiről. Sajná-
latosan e fórumok ismertsége, hatása a mindennapos pedagógiai gyakorlatra az év-
tizedek során inkább csökkent, minthogy kiteljesedett volna. Pedig ezek a fórumok 
lehetnének a történelemtanárok közös tanulásának meghatározó színterei, és a helyi 
innovációkra épülő hálózatok létrejöttének bázisai.

Ha a meg nem valósult célok felől tekintjük át a folyamatot, akkor azt látjuk, hogy 
sem az akadémiai, sem a felsőoktatási szféra nem fogadta be maradéktalanul a törté-
nelemdidaktikát mint önálló diszciplínát. Az akadémiai területen – bár kiírtak szak-
módszertani tudást fejlesztő pályázatok, ezek főleg a  természettudományos oktatás 
modernizációját támogatták – nem történt meg a remélt paradigmaváltás. A történe-
lemtudományban a  történelemtanítás célrendszerét illetően továbbra is a  hagyomá-
nyos felfogás dominál, miszerint az iskolai keretek között a kiválasztott tartalmak és 
az ehhez kapcsolódó tényanyag megismertetése a tanítás legfontosabb célja. Az utóbbi 
három évtizedben meglazult a történész szakma és a történelemtanárok közötti koráb-
bi, a rendszerváltozást megelőző időkben rendszeresnek mondható szakmai kapcsolat. 

Ha a  történelemtanítás átalakulásának eredményei oldaláról tekintünk vissza, ak-
kor megállapítható, hogy jelentős változások diagnosztizálhatók tartalmi és módszer-
tani szempontból a dokumentumokban, a tantervekben, a vizsgakövetelményekben és 
a  tankönyvekben is. Ezek a  változások egyrészt a  tananyagtartalmak hangsúlyainak 
megváltozásában, másrészt a  szemlélet- és feldolgozásmódok (kompetenciaközpon-
túság) módosulásában érhetők tetten. A  változó Nemzeti alaptantervek (2003, 2007, 
2012) és különösen az érettségi követelmények (2005, 2015) egyértelműen a kompeten-
ciafejlesztés és az  élethosszig tartó tanulási képességek kialakítását, valamint a  multi- 
perspektivikus és tanulóközpontú tanulási-tanítási stratégiákat állították a középpontba. 

A tartalmi szabályozás tekintetében az időszak meghatározó eleme a 2005-ös érett-
ségi reform volt, több szempontból is. Egyrészt ennek készítési folyamata több kor-
mányzati ciklusokon át tartott, viszonylag széles körű szakmai közvélemény bevoná-
sával és a nyilvánosság előtt. Másrészt ez a reform hozta be a gyakorlatba a kötelező 
írásbeli vizsgát, amely hangsúlyossá tette a kompetenciaközpontú tanítást, a forrás-
központúságot, továbbá az esszéfeladatoknál nem a tényekre, hanem a gondolkodási 
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műveletekre helyezte a hangsúlyt. A középiskolai tanítási gyakorlat mindennapjaira 
is leginkább az új történelemérettségi követelményei gyakoroltak jelentős befolyást. 
A  leglényegesebb elmozdulások abban érhetők tetten, hogy megállt a  tényszerű is-
meretek (adatok) további bővülése a tanórai munka során és felértékelődött a taní-
tási folyamatban a különböző típusú források feldolgozásának szerepe. Így nagyobb 
teret kaphatott az ismeretszerzési és -feldolgozási képesség kialakítása és a beleérző 
képesség (perspektívaváltás) gyakorlati alkalmazása. Egyértelműen rögzíthető, hogy 
a vizsgára való felkészítés számos új, tanulói tevékenységre épülő tanítási módszert 
vitt be a gyakorlatba, és mindenképpen segítette a diákok ismeretszerzési képességei-
nek fejlesztését. A bevezetett érettségi fontos hozadékának tekinthető, hogy kimutat-
hatóan nőtt a tanórákon a tanulók egyéni vagy csoportban végzett feladatmegoldása, 
melynek révén nőtt a problémamegoldásra és az elmélyült gondolkodásra fordított 
idő. Az  új történelemvizsga bevezetésének egyik fontos következménye lett az  is, 
hogy a  forrás- és tevékenységközpontú történelemtanítás, valamint az érettségi té-
telek összeállítása korszerű informatikai eszközök használatára ösztönözte a szakta-
nárokat. Az egységes javítási-értékelési szempontok megjelenése pedig jelentős mér-
tékben segítette a tanárok iskolán belüli, sőt bizonyos esetekben az  iskolák közötti 
kooperációját. Az együttműködést jól szolgálták és szolgálják a vizsgáztatásra felké-
szítő tanártovábbképzések, valamint az emelt szintű vizsgán való közreműködések.

A tartalmi szabályozókban bekövetkezett változások összességében elősegítették 
a forrásközpontú történelemtanítás, az új típusú képességfejlesztő feladatok, a prob-
lémamegoldó gondolkodást segítő különféle tananyagok fejlesztését, valamint az is-
kolai történelemtanítás szemléletmódjának változásait, a  különféle interaktív és  
reflektív módszerek, alternatív programok, újszerű tankönyvek kidolgozását. 

A hosszú távú társadalompolitikai célok (nemzeti és európai identitás, társadalmi 
szolidaritás, a  demokrácia iránti elkötelezettség), az  állandóan változó emlékezés-
kultúra és a  sokszínű történetírás, valamint a megváltozott tudásfelfogás komplex 
szemléletű történelemtanítást indukálnak, amelynek végső célja a történelmi művelt-
ség (historical literacy) kialakítása. Élményalapú, a tanulók érdeklődését felkeltő tör-
téneteket kell az iskolai feldolgozás középpontjába állítani, amelyek tartalmazzák a  
narratív gondolkodásmód kialakításának építőelemeit. Ezért rugalmasabbá kell ten-
ni az  iskolai keretekben feldolgozott történelmi tartalmak kijelölését, hogy a tanu-
lók érdeklődésének motiváló ereje szervesen összekapcsolható legyen a tradicionális 
nemzeti kulturális kódrendszer átörökítésének szándékával. Megkerülhetetlennek 
látszik a történelemtanítás gyakorlatában a modern és jelenkor súlyának további nö-
velése, valamint a globális és lokális témák új egyensúlyának megtalálása. Kiemelten 
kell foglalkozni a történelmi- és kulcskompetenciák, továbbá a gondolkodás fejlesz-
tésével, és egyre hangsúlyosabb elvárásként jelenik meg a dokumentumok értelmezé-
séhez szükséges szövegértési alapkészségek, a nyelvi vagy egyéb kommunikációs (pl. 
vizuális) kódok, valamint a manipulációra alkalmas eszközök és technikák felisme-
résének elsajátíttatása.



52

Bevezető tanulmány

Eredménynek tekinthető, hogy a történelemtanítás jobbításáért 10 évvel ezelőtt 
megalapított szakmai folyóirat (Történelemt@nítás. Online történelemdidaktikai 
folyóirat www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu ) látogatottsága, elismertsége stabil-
nak mondható, és sikerült olyan legitim szakmai szervezethez kötődni (Magyar 
Történelmi Társulat), amelynek támogatásával eleven kapcsolat létesülhet a  ma-
gyarországi történészekkel. Sikerült újjáéleszteni a  Társulat Tanári Tagozatát is, 
amely konferenciáival, a Történelemtanítás online folyóirattal a hazai történelem-
tanítás szolgálatában áll.
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283/2012. (X. 4.) Kormányrendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjé-

ről és a tanárszakok jegyzékéről
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intéz-
ményekben történő végrehajtásáról

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi törvény egyes rendelkezé-
sének végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 
szóló 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet

A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, vala-
mint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

-
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F. Dárdai Ágnes – Katona András – Korpics Zsolt 
Tíz éve a történelemtanítás szolgálatában az online Történelemtanítás1

Minden tudománynak és professziónak – így a tanárinak is – szüksége van szak-
mai folyóiratra. Világszerte ez az  a  publikációs felület, ahol az  adott szakmát 
érintő legfontosabb kérdések, dilemmák, problémák megjelenítése lehetséges. 
A szakmai folyóiratok egyfajta legitimációs eszköznek is tekinthetők, hiszen egy 
történelmi tárgyú tudományos vagy módszertani problémát történelmi szakfo-
lyóiratban tárnak fel a  szakemberek. 2009 őszén fogalmazódott meg a  gondo-
lat, hogy a digitális kornak megfelelően elektronikus úton kellene a hazai elődök 
nyomdokába lépni, és ismét ellátni a  történelemtanári szakmát némi szellemi 
munícióval, lehetőséget adni innovatív ötletek, gondolatok megfogalmazására. 
2010. február 1-jén jelent meg a Történelemtanítás online folyóirat első száma. 
Azóta 2020-ig 26 megjelenéssel és 40 számmal jelentkeztünk (13 önálló és 13 ösz-
szevont szám volt), bennük 367 írással és 177 szerzővel, köztük több jeles hazai és 
külhoni professzorral, szaktekintéllyel. Ebben a kötetben az eddig megtett útról 
adnak számvetést a szerkesztők.

Ágnes Dárdai – András Katona – Zsolt Korpics 
History Teaching: Ten years online in the service of history teaching

All sciences and professions – teachers, too – need a  professional journal. All 
around the world, this publication interface offers the given profession the chan-
ce to print the most important questions, dilemmas and problems. Professional 
journals can also be seen as a kind of tool of legitimization, as scientific or metho- 
dological problems in the subject of history are discovered by professionals in 
professional journals. Ten years ago, in the autumn of 2009, the idea was for-
mulated that following in the footsteps of our predecessors and in line with the 
digital age an electronic professional journal must be done in order to supply 
once more the history teachers with a  little intellectual munitions and giving 
them the chance to express their innovation ideas and thoughts. The first issue of 
the online journal History Teaching appeared on February 1, 2010. Since then, we 
have appeared 36 issues, in which some 300 articles by more than 160 authors, 
among them a number of well-known professors and authorities from Hungary 
and abroad. In this volume the editors take stock of the road travelled thus far.

1 Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. évf. 1. sz. (2019. március) némileg bővített változata.
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dardai-agnes-katona-andras-korpics-zsolt-tiz-eve-a-tortene-
lemtanitas-szolgalataban-az-online-tortenelemtanitas-10-01-03/ (Letöltés: 2020. júl. 14.)
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Rövid történet

2009. november 28-án mutatták be, majd 2010. február 1-jén jelent meg a Történelemtaní-
tás online folyóirat első száma. Tehát 10 éve látott napvilágot az első ilyen online folyóirat, 
amely két korábbi történelemmódszertani periodikum folytatója. Az 1956 és 1989 között 
létező Történelemtanításé (szerkesztője 1964-ig Almási János, majd azt követően Szabolcs 
Ottó volt), valamint az  1994 és 2003 között működő Módszertani Lapok. Történelem 
címűé (szerkesztője Závodszky Géza volt). Természetesen még mindkettő papíralapú volt.

A szakmai folyóiratok egyfajta legitimációs eszköznek is tekinthetők, hiszen például 
egy biológiai tárgyú tudományos vagy módszertani problémát biológiai szakfolyóirat-
ban tárnak fel a szakemberek. (Németországban mintegy 15-féle periodika és felület van, 
amely a történelemtanítást szolgálja.) A Történelemtanítást 1989-ig az állam, majd a Mód-
szertani Lapok. Történelem címűt az 1990-es évektől előbb az OKSZI, majd a KÁOKSZI 
(Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény) támogatta és adta ki 2004-ig. 

2009 őszén fogalmazódott meg a gondolat, hogy a digitális kornak megfelelően 
elektronikus úton kellene újra megjelennünk. (Az ötletet közvetlenül az ELTE BTK-n 
2008-ban indult Anyanyelv-pedagógia folyóirat adta.) Ebben a munkában szerencsére 
hamar tekintélyes szakmai szövetség alakult ki az ELTE BTK-s ötletgazda Katona 
András, F. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem nemzetközileg is elismert vezető 
történelemdidaktikusa és Kaposi József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szak-
módszertanos tanára között. Már a megalakuláskor csatlakozott a csapathoz Dárdai 
Ágnes közvetítésével egy ifjú, Pécsett végzett kolléga, Korpics Zsolt, aki az online fo-
lyóirat technikai szakértője lett. Sikerült megnyernünk Csepela Jánosnét, általános 
iskolai körökben jól ismert ELTE-s vezetőtanárt, több sikeres munkafüzet szerző-
jét, a tanítási gyakorlat igazi szakemberét is. Így alakult ki az ötfős, máig is együtt 
dolgozó csapat: F. Dárdai Ágnes, főszerkesztő; Kaposi József, főszerkesztő-helyettes; 
Katona András, felelős szerkesztő; Csepela Jánosné (társ/olvasó)szerkesztő és Korpics 
Zsolt, online szerkesztő együttműködésében.

2009. november 28-án egy ELTE-n rendezett konferencián került sor a  folyóirat 
koncepciójának a bemutatására, amit a jelen lévő kollégák lelkesen támogattak. 2010 
februárjában megjelent az akkor még próbaszámnak szánt első számunk. Az online 
folyóirat kiadója kezdetben a Magyar Történelmi Társulat, gondozója annak Tanári 
Tagozata volt. Ezért is lett a szerkesztőbizottság elnöke Borsodi Csaba, a tagozat ak-
kori elnöke, jeles történészekből és szakemberekből álló csapat élén, akik a szerkesz-
tőbizottság tagjai lettek: Gyarmati György, Hermann Róbert, Kardos József, V. Mol-
nár László, néhai Mózes Mihály, Sallai József, Vonyó József, Vajda Barnabás. Szakmai 
támogatóink voltak: a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tör-
ténettudományi Intézete, az ELTE Bölcsészettudományi Karának Szakmódszertani 
Központja, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának Tanárképző Intézete. Partnereink sorában tudhattuk kezdettől az Oktatásku-
tató és Fejlesztő Intézetet és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot is.
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Ars poeticánk

Célunk a történelem szakmódszertana színvonalának emelése, a történelem- és a pe-
dagógiai tudományokon belüli megbecsültségének növelése, a történelemtanítás gya-
korlatának a segítése volt. Betekintést kívántunk nyújtani a határon túli magyar és 
európai történelemdidaktika és -tanítás elméleti és gyakorlati kérdéseibe is, valamint 
a  történelem(tan)könyvek és -taneszközök világába. A  szerkesztők arra törekedtek, 
hogy a folyóirat minél aktuálisabb és színvonalasabb írásokat kínáljon az olvasóknak.

Rovataink közül a  Tanulmányok főleg elméleti (történelemdidaktikai és  
-módszertani, történettudományi és -elméleti, tantárgy- és tudománytörténeti) írá-
sokat ad közre. Nem zárkózunk el tehát történészeink egy-egy hangsúlyos témát 
bemutató tanulmányának a közlésétől sem, de a történettudomány eredményeinek 
közlését egy tágabb kultúraközvetítő kontextusba helyezzük. Kérjük tőlük, hívják fel 
olvasóink figyelmét arra, hogy a  történettudomány eredményeinek milyen iskolai 
(tantervi, tankönyvi vagy más taneszközbeli) reprezentációja lehet. 

A Közlemények rovatban oktatáspolitikai döntésekről, dokumentumokról (pl. tan-
tervek, tantárgyi programok) kívánjuk tájékoztatni olvasóinkat, a velük kapcsolatos 
vélemények közlését, a vitát is felvállalva. Ebben a rovatban adtunk teret a legifjabb 
történészek, az OTDK-s győztesek és helyezettek munkáinak a közlésére. (15 ilyen 
munka látott 2020-ig napvilágot hasábjainkon.)

A Műhely a gyakorlati nevelőmunkát szolgáló rovat. Különösen ennek kapcsán kér-
tünk gyakorló történelemtanárokat, hogy tanítási ötleteiket és tapasztalataikat osszák 
meg olvasóinkkal. Megszólítottuk azonban a történelemtanár-jelölteket, doktorandu-
szokat is, akik tanári szakdolgozatuk, disszertációjuk eredményeit tehették közzé itt 
a szélesebb pedagógus-közvélemény számára. Ebben sikeresek voltunk, mert számos 
tanárjelölti szakdolgozat, doktorandusz publikáció jelent meg folyóiratunkban. Ami-
vel azonban nem vagyunk elégedettek: a gyakorló tanárok írásainak megjelenése le-
hetne jóval számosabb, örülnénk, ha bővebben kapnánk ilyen anyagokat.

A Szemle rovat tankönyveket, tankönyvcsaládokat, taneszközöket, a történelem-
tanításhoz kapcsolódó nyomtatott és egyéb (pl. elektronikus) kiadványokat mutat 
be, ajánl az olvasók figyelmébe. Különösen fontosnak tartjuk a korrekt és szakszerű 
tankönyvkritika több évtizedes magyar hagyományainak a folytatását.

A  Horizont tudósításokat tartalmaz külföldön megjelent történelemdidaktikai 
kiadványokról, az európai történelemtanítás, a tengerentúli társadalomtudományos 
nevelés egyes kérdéseiről. Szívesen adunk tájékoztatást a határon túli magyar törté-
nelemtanítás örömeiről és gondjairól egyaránt, annak reményében, hogy kölcsönö-
sen tanulhatunk egymástól.

A  Kaleidoszkóp rovatban a  történettudomány és a  történelemtanítás eseményeiről, 
szakmai programokról, pályázatokról, versenyekről, játékos vetélkedőkről kívánjuk tájé-
koztatni olvasóinkat. Ez az ún. kis színesek (pl. 150 éve történt, A magyar oktatás és törté-
nelemtanítás évfordulónaptára, Kitekintés a világtörténelem érdekességeire stb.) rovata is.
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Portálunk

2016-ig portálja is volt a folyóiratnak, olyan folyamatosan fejlődő és bővülő adatbá-
zissal, mely megkönnyíthette a történelemtanárok mindennapi munkáját. 

Ezek között szerepelt egy hétrészes, közel 200 oldalas tantárgytörténet 7 közléssel 
(Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából); az ehhez kapcso-
lódó 95 portréval A  magyar történelemtanítás arcképcsarnoka (Andics Erzsébettől 
Veress Juditig); továbbá Történelemtantervek: Szemelvények harmadfél évszázad ma-
gyarországi történelemtanterveiből (1735–1990) (28 tanterv rövid kivonata); A magyar 
történelemtanítás történetéből: Kis magyar tankönyvtörténet. 

De voltak itt repertóriumok és bibliográfiák is, amelyek a szakirodalmi tájékozó-
dást segítették:

Repertóriumok:
 � A  Történelemtanítás online történelemdidaktikai folyóirat repertóriuma, 

2010–2018.
 � A  Történelempedagógiai füzetek repertóriuma. 1–29. szám (1997–2008) 

Főszerkesztő: Dr. Szabolcs Ottó.
 � A Módszertani Lapok: Történelem repertóriuma, XXXV/1.–XLIV/10. évfo-

lyam. (1994–2003) Főszerkesztő: Dr. Závodszky Géza.
 � Bibliográfiák:
 � Katona András: Szakirodalmi válogatás. Történelem szakmódszertan (2010-

ig) (28 oldal)
 � Dr. Mucsi József PhD: Bibliográfia történelempedagógiai cikkekről (1999–2009) 

(194 oldal)
 � Gyertyánfy András: A történelemtanítás módszerei, eszközei, színterei (1994–

2014). Válogatott bibliográfia. Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. 1–2. szám 
2015. július http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/a-tortene-
lemtanitas-modszerei-eszkozei-szinterei-1994-2014-06-01-14/ 

Ez utóbbi már a felsorolt dokumentumok új helyén, a Tanári Tagozat honlapján 
jelent meg újra, 2018 márciusától.

Eredmények és kudarcok
A  folyóirat életében eltelt tíz év során sikerekben és kudarcokban egyaránt volt ré-
szünk. Kezdjük a sikerekkel. A legnagyobb siker, hogy még élünk és létezünk. Ugyanis 
– és ez kudarc – egyetlen forint támogatás nélkül dolgozott végig az ötfős szerkesztő-
ség, és természetesen szerzőinknek sem tudtunk honoráriumot fizetni. Bár a Magyar 
Történelmi Társulat égisze alatt jöttünk létre, de nem tudtuk elérni a mai napig sem 
annak anyagi támogatását. Sőt, eddig még az sem sikerült, hogy a Társulat elismerje 
saját folyóirataként a Történelemtanítást, pedig a tagdíjfizetők zöme történelemtanár, 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/a-tortenelemtanitas-modszerei-eszkozei-szinterei-1994-2014-06-01-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/a-tortenelemtanitas-modszerei-eszkozei-szinterei-1994-2014-06-01-14/
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akiket a folyóirat főleg igyekszik szolgálni. Annak viszont örülhetünk, hogy a Társu-
lat jelenlegi vezetése támogatta az évek óta tetszhalott állapotban lévő Tanári Tagozat 
újraélesztését. Talán ennek a patinás szervezetnek az internetes felületén jelenhetünk 
meg újra rövidesen, mert – bár a szerkesztőség három egyetemről verbuválódott, de – 
meggyőződésünk, hogy a helyünk a Társulatnál, és nem valamelyik egyetemnél van. 
Nemcsak arra vagyunk büszkék, hogy a Századok 1867 óta a  történészek folyóirata, 
hanem arra is, hogy a Történelemtanítás 1956 óta a történelemtanároké.

Eredmény az is, hogy – bár a szerkesztőség átlagéletkora nem alacsony – sok fiatalt 
tudtunk bevonni a közös munkába. Már említettük, hogy tucatnyi OKTV-s díjnyer-
tes és helyezett középiskolás ifjú szerző dolgozata jelent meg az elmúlt évtizedben, 
közzétéve értékes kutatási eredményeiket. Kaposi József jó ötlete volt feléjük nyitni. 
Mivel a főszerkesztő, helyettese és a szerkesztő is egyetemi háttérrel rendelkezik/ren-
delkezett, ezért a végzős tanárjelöltek és doktoranduszok, ifjú PhD-fokozattal rendel-
kező történészek és történelemtanárok felé is nyitottunk. 

Sajnálatos ugyanakkor, hogy gyakorló, kellő tapasztalattal rendelkező tanároktól 
a vártnál kevesebb írás érkezik a szerkesztőségbe. Tudjuk, hogy kollégáink a közokta-
tásban óraszámokkal és egyéb feladatokkal is nagyon leterheltek, de bőségesen rejlik 
innovációs erő bennük. Ezért továbbra is a legnagyobb nyitottsággal várjuk a beszá-
molókat a  történelemtanításban zajló kísérletekről, társadalomtudományos projek-
tekről, melyek a  megújulás lehetőségét kínálják a  rutinba belefulladni nem akaró 
kollégáinknak, mert ők vannak túlnyomó többségben. De várunk óra- és témavázla-
tokat, feladatokat, teszteket, valamint beszámolókat versenyekről, vetélkedőkről, bár 
ez utóbbiak száma a közelmúltban örvendetes módon növekedett. 

Komoly eredményünk – és ez a  színvonalunk mellett a  főszerkesztő energikus 
fellépésének is köszönhető –, hogy folyóiratunk felkerült az MTA 2. osztálya Tör-
ténettudományi Bizottsága által lektoráltnak elismert kiadványoknak a  listájára 
(eISSN száma: 2061–6260).2 Ez ugyanis azt jelenti, hogy a nálunk megjelenő írások 
felvehetők a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT). Jelenleg már 96 minősí-
tett írásunk található a rendszerben. (Összes írásunknak több mint a negyede.) Ez 
jelentősen emeli folyóiratunk tudományos presztízsét. További célunk nemzetközi 
adatbázisokhoz való csatlakozás lehet, hiszen angol nyelvű absztrakttokkal rendelke-
zünk. Fel szeretnénk kerülni a minősített pedagógiai folyóiratok listájára is.

2 A Történettudományi Bizottság folyóiratlistája (Letöltés: 2018. okt. 16.)
https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/Tortenettudomanyi%20Bizottsag%20folyoiratlis-
ta_18.10.26.pdf (Letöltés: 2019. jan. 3.)

https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/Tortenettudomanyi Bizottsag folyoiratlista_18.10.26.pdf
https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/Tortenettudomanyi Bizottsag folyoiratlista_18.10.26.pdf
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A Történelemtanítás látogatottsága

A  legjelentősebb értékmérő azonban a  folyóirat olvasottsága. A havi látogatottsági 
adatokból az alábbiak olvashatók ki:

 � A látogatások száma jól követi az iskolaévet – a szünetek jól azonosíthatók 
a görbén. 

 � A kiugrások elsősorban a folyóirat egyes számainak megjelenéseit jelzik.
 � A látogatottság az ismertséggel együtt növekedett, de a jobb adatok annak is 

köszönhetők voltak, hogy idővel a szüneteknél megfigyelhető visszaesések 
is rövidebb ideig tartottak. (2013-ban az egyébként jó évközi adatok ellenére 
éppen ez utóbbit nem sikerült megoldani – vissza is esett a látogatottság.)

 � A 2016-os vírustámadást követően a korábbi látogatottsági szintet nem si-
került azonnal elérni, melynek több oka is lehet. (Egyik fontos tényező a fo-
lyóirat mellett működő portál megszűnése, amely működése alatt sokszor 
a  folyóirat látogatottságának kétszeresét is elérte, és jelentősebb forgalmat 
tudott irányítani a folyóirat oldalára is.)

 � Sajnos a 2016 áprilisa és 2017 márciusa közötti időszakról nem rendelke-
zünk egyetlen adattal sem.

Az éves látogatottsági adatokat szemlézve jól látható az emelkedő tendencia a 2016-os 
vírustámadásig, tovább az is, hogy a helyreállítás teljes mértékben sikerült, még ha 
a 2015-ös csúcsot 2019. december 31-ig sem sikerült meghaladni, csak megközelíteni.

1. ábra: Éves látogatottsági adatok (2010–2019)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

oldalmegtekintés 28383 33052 40139 35793 40791 44681 12594 25395 42015 43256

egyedi oldalmegtekintés 19057 23595 29563 29319 35108 37470 10276 21314 33414 34488
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Érdekes lehet a  legolvasottabb cikkek listája is, melynél nem vettük figyelembe, 
hogy mikor jelentek meg, és mennyi idő alatt érték el az adott helyezést, bár nyilván-
való, hogy a régebben megjelent írások előnyben vannak:

1. táblázat: A Történelemtanítás legolvasottabb írásai

Cikk 
(szerző – cím) Folyóiratszám Látogatások 

(db)

Hende Fanni: Spárta és Athén összehasonlítása 2012/1–2. 2812 

Száray Miklós: A térkép szerepe és elemzése a történelemórán 2010/2. 1889

Nemzeti alaptanterv 2012 – Ember és társadalom műveltségi 
terület 2012/1–2. 1690

Hermann Róbert: A publicista Görgei Artúr 2018/1–2. 1317

Varga Emese: Történelmi játékfilmek a történelemtanításban 2013/2. 1107

Gyertyánfy András: Kompetenciák a történelemtanításban – 
kritikai megközelítésben 2017/1–2. 1002

Németh Ervin: Októberi lázrózsák (Szerkesztett játék október 
23-a tiszteletére) 2010/3. 898

Az első világháború következményei Magyarországon és 
Európában 2014/2–4. 851

Tomka Béla: Miért tanulmányozzuk a történelmet? Bevallott 
és rejtett célok 2018/1–2. 808

Már a  folyóiratban megjelent írásokat tematikusan szemléző cikk is született, 
amely az IKT-vonatkozású munkákat veszi sorra.3

Egy kihasználatlan erőforrás
A Történelemtanítás Facebook-oldala 2010. február 27. óta működik, és az azóta eltelt 
időben 1609 követőt gyűjtött. Ezt a számot azonban körültekintően kell értelmezni. 
Ha például nagyobb, történelemmel foglalkozó oldalakat nézünk, ez a közösség ele-
nyésző méretű:

 � Múltkor – 140 000 feletti követő;
 � Rubicon – 67 200 feletti követő.

De más szervezetekhez és a Társulat oldalaihoz képest szép eredményt értünk el:
 � Történelemtanárok Egylete – 6066 követő;
 � Magyar Történelmi Társulat – 2016 követő;

3 Érsek Attila (2015): A Történelemtanítás online folyóirat IKT-vonatkozásokat tartalmazó írásai 2010 és 2015 
között. Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. évf. 3–4. sz. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/
ersek-attila-a-tortenelemtanitas-online-folyoirat-ikt-vonatkozasokat-tartalmazo-irasai-2010-es-2015-ko-
zott-06-03-08/ (Letöltés: 2019. jan. 3.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/hende-fanni-sparta-es-athen-osszehasonlitasa-03-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/szaray-miklos-a-terkep-szerepe-es-elemzese-a-tortenelemoran/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/nemzeti-alaptanterv-2012-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulet-03-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/nemzeti-alaptanterv-2012-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulet-03-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/hermann-robert-a-publicista-gorgei-artur-09-01-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/varga-emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-04-02-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/gyertyanfy-andras-kompetenciak-a-tortenelemtanitasban-kritikai-megkozelitesben-08-01-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/gyertyanfy-andras-kompetenciak-a-tortenelemtanitasban-kritikai-megkozelitesben-08-01-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/nemeth-ervin-oktoberi-lazrozsak-szerkesztett-jatek-oktober-23-a-tiszteletere-01-03-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/nemeth-ervin-oktoberi-lazrozsak-szerkesztett-jatek-oktober-23-a-tiszteletere-01-03-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/tomka-bela-miert-tanulmanyozzuk-a-tortenelmet-09-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/tomka-bela-miert-tanulmanyozzuk-a-tortenelmet-09-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/ersek-attila-a-tortenelemtanitas-online-folyoirat-ikt-vonatkozasokat-tartalmazo-irasai-2010-es-2015-kozott-06-03-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/ersek-attila-a-tortenelemtanitas-online-folyoirat-ikt-vonatkozasokat-tartalmazo-irasai-2010-es-2015-kozott-06-03-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/ersek-attila-a-tortenelemtanitas-online-folyoirat-ikt-vonatkozasokat-tartalmazo-irasai-2010-es-2015-kozott-06-03-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/ersek-attila-a-tortenelemtanitas-online-folyoirat-ikt-vonatkozasokat-tartalmazo-irasai-2010-es-2015-kozott-06-03-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/ersek-attila-a-tortenelemtanitas-online-folyoirat-ikt-vonatkozasokat-tartalmazo-irasai-2010-es-2015-kozott-06-03-08/
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 � Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – 587 követő;
 � Történelemtanítás – 1609 követő;
 � Történelemoktatók Szakmai Egyesülete – 767 követő.

Pedig a Facebook-oldal aktivitása az utóbbi években kizárólag az új számok megje-
lenésére korlátozódik, és azt is csak egyetlen bejegyzéssel népszerűsíti (vagyis a meg-
jelenés mellett nem emeltünk ki különálló cikket vagy témákat).

Ne felejtsük el továbbra sem, hogy mindehhez a szerkesztőségnek egyetlen forint 
sem állt rendelkezésre, és a kevés humánerőforrás miatt a kezdeteknél még élénk, 
más oldalakkal fenntartott együttműködések sem maradtak fenn, nem beszélve a fo-
lyóirat módszertani portáljáról, ami jelenleg egyáltalán nem üzemel. 

A  Történelemtanítás Facebook-oldalában tehát van lehetőség, melyet a  Magyar 
Történelmi Társulat Tanári Tagozatának, de talán inkább az  egész Társulatnak és 
a történelemtanítást támogató szervezeteknek is ki kellene használnia (példaként: hí-
rek és posztok megosztásával).

További kihívások
A folyóirat létrejötte óta több kihívással is küzd a kevés mozgósítható erőforrás miatt:

 � betagozódás a Tanári Tagozat felületére;
 � a Társulat anyagi és erkölcsi támogatásának az elnyerése;
 � élőbb kapcsolat a gyakorló tanárokkal, akiknek a folyóirat készül; 
 � csatlakozás nemzetközi adatbázisokhoz; 
 � a folyóirat oldalának védelme és folyamatos karbantartása;
 � a felület szükséges megújulásának kérdése: az oldal 2009-es indítását köve-

tően csak minimális módosításokra voltak lehetőségeink, így az már nem 
igazán felel meg az új elvárásoknak;

 � a keresőoptimalizálás által biztosított új lehetőségeinek kihasználása;
 � 10. évfordulónk alkalmából egy papíralapú válogatás kiadása a Társulat égi-

sze alatt az évtized legjobb írásaiból;
 � a szerkesztőségi őrségváltás előkészítése.

Fontos hangsúlyozni, hogy a  kihívás nem feltétlenül csak pénzügyi jellegű. 
Olyan technológiát választottunk, melynek fenntartását a  szerkesztőség eddig is 
képes volt menedzselni. A fontosabb ebben az esetben a tudás becsatornázása, illet-
ve az időfaktor kezelése.

Ha e technikai kihívásokhoz a  folyóirat működőképességének megőrzéséhez 
kapcsolódó (jóval nagyobb volumenű) nehézségeket is hozzárendeljük, és az  ezek 
ellenére elért eredményeket is megvizsgáljuk, akkor egy kifejezetten sikeres projek-
tet látunk. Szeretnénk továbbra is méltóak lenni az új feltételek között is az elődök, 
Szabolcs Ottó és Almási János 33, Závodszky Géza 10 évig működő folyóiratához. 
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10. évfordulónk alkalmából egy válogatást adunk ki a Társulat égisze alatt az évti-
zed legjobb írásaiból. Ezzel is tisztelegni akarunk előttük, és előkészíteni kívánjuk 
az újabb évtizedet, amelyet majd bizonnyal fiatalabbak visznek tovább, remélhetőleg 
már a Társulat erkölcsi és anyagi támogatásával, profibb körülmények között. Mert 
a Történelemtanításnak tovább kell élnie, éppen a történelemtanítás érdekében!

Legyen tehát a  Történelemtanítás online folyóirat a  történelemtanárok fontos 
szakmai fóruma, gondolataiknak, írásaiknak nívós megjelenési felülete. Érjük el, 
hogy kollégáink, tanítványaink, hallgatóink, doktoranduszaink ismerjék meg fo-
lyóiratunkat, és használják ki, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által is elis-
mert, lektorált folyóiratban kínálunk publikálási lehetőséget. Népszerűsítsük együtt 
a folyóiratot, küldjenek nekünk értékes, jó írásokat, amelyek mindannyiunk érdekét 
szolgálják, mert hiszünk abban, hogy egy dinamikus, színvonalas írásokat tartalma-
zó folyóirat növeli a  történelemtanítás minőségét, emeli a  történelemtanárok szak-
mai presztízsét!
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Tomka Béla 
Miért tanulmányozzuk a történelmet? Bevallott és rejtett célok1

A  történelem kutatása és bemutatása lehet társadalmilag értékes és értéktelen: 
szolgálhat nemes szándékokat, de célja lehet a manipuláció, a hamis információk, 
mítoszok terjesztése is. A következőkben azt tekintjük át, hogy milyen fontosabb 
indítékok állhatnak a történelem tanulmányozása és felhasználása mögött. Ennek 
során megkülönböztetjük a bevallott és a rejtett célokat. Az előbbieket a történe-
lemmel foglalkozók nyíltan vállalják, míg a másik csoportba tartozó törekvések 
gyakran leplezve maradnak a közönség előtt, de ettől függetlenül ezek társadalmi 
hatása is nagy lehet. 

Béla Tomka 
Why do we study history? Admitted and Hidden Objectives 

The research and presentation of history may be socially valuable as well as worthless: 
it may serve noble intentions, but its aim may also be to manipulate and to spread 
false information or myths. In the following, we review important motives that 
may stand behind the study and use of history. In the course of this, we differenti-
ate between declared and concealed goals. The former are admitted openly by tho-
se who deal with history, while the aspirations that belong to the other groupware 
often concealed from the public, but regardless of this, they can have a significant 
impact on society.

Aligha van valaki, aki kétségbe vonja a biológia, a kémia vagy a fizika tanításának 
szükségességét. Ezek a tudományterületek – sok más diszciplínával együtt – közvet-
lenül növelhetik jólétünket: a korábbinál hatékonyabb gyógyszerek, jobb telefonok, 
vagy éppen biztonságosabb gépkocsik előállításához járulhatnak hozzá. Igaz, napja-
ink természet- és műszaki tudományának jó néhány eljárása és eredménye komoly 
erkölcsi és gyakorlati dilemmákat vet fel, s a jövőben az ilyen problémák – a génmani-
pulációtól a környezeti károkig – várhatóan még égetőbbek lesznek. Ezek a veszélyek 
azonban a társadalom jelentős részében kevéssé tudatosultak, így ezen tudományok 
művelésének értelmével szemben szkepszis alig érezhető.

A történelem tanulmányozásának eredménye és társadalmi jelentősége korántsem 
ilyen egyértelmű a közvélemény számára, és ugyanez érvényes általában a humán és 

1 Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam IX. évf. 1–2. sz. (2018. június) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2018/08/tomka-bela-miert-tanulmanyozzuk-a-tortenelmet-09-01-02/ (Letöltés: 2020. júl. 14.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/tomka-bela-miert-tanulmanyozzuk-a-tortenelmet-09-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/tomka-bela-miert-tanulmanyozzuk-a-tortenelmet-09-01-02/


Tomka Béla: Miért tanulmányozzuk a történelmet? Bevallott és rejtett célok

73

társadalomtudományokra. Bizonyára mindenki találkozott már olyan vélemények-
kel, melyek a  történelem kutatását és oktatását haszontalannak minősítették. Ezek 
szerint hiába tudunk többet a múltról, attól még nem lesz jobb az életünk, vagyis 
nem leszünk képesek többet fogyasztani, és nem lesz kevesebb a szegény sem. Rá-
adásul nemcsak a hétköznapi emberek, hanem nagy gondolkodók is kétségeiket fe-
jezték ki azzal kapcsolatban, hogy a történelem ismerete haszonnal jár. Csupán egy 
ilyen példát említve, Hegel sokat idézett megállapítása szerint „[a] történelem legfőbb 
tanulsága az, hogy a népek és kormányok soha semmit nem tanultak belőle.”2 Az is 
gyakran felmerül, hogy nincs objektív történetírás, hiszen a múltat egyszer így ér-
telmezik, máskor eltérően, éppen az aktuális politikai kurzus érdekeinek megfelelő-
en. A történelemmel való foglalkozás értelmét kétségbe vonó vélemények különösen 
erősek a mi régiónkban, ahol a közelmúltban jó néhány rezsim valóban erőteljesen 
befolyásolta a humán és társadalomtudományokat, hogy azok a saját elképzeléseinek 
megfelelő eredményeket produkáljanak. 

Ezzel szemben tapasztalat az, hogy a történelmet szinte minden kultúrában és min-
den időszakban érdemesnek tartották a tanulmányozásra. Így van ez ma is, amikor 
változó mértékben és módon, de minden oktatási rendszer közvetít a múltra vonat-
kozó ismereteket. A történészek szakmai önállóságát tiszteletben tartó demokratikus 
rendszerekre ez éppúgy érvényes, mint a történelem kutatását és oktatását manipu-
lálni törekvő, tekintélyelvű rezsimekre. Ez a tény már önmagában is elbizonytalanít-
hatja a történészi munka hiábavalóságát hangoztatókat. Ehelyett sokkal inkább arról 
van szó, hogy a történelem tanulmányozása változatos célokkal történhet és eltérő 
társadalmi funkciókat tölthet be.

Vagyis a történelem kutatása és bemutatása lehet társadalmilag értékes és értékte-
len: szolgálhat nemes szándékokat, de célja lehet a manipuláció, a hamis informáci-
ók, mítoszok terjesztése is. A következőkben azt tekintjük át, hogy milyen fontosabb 
indítékok állhatnak a  történelem tanulmányozása és felhasználása mögött.3 Ennek 

2 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1994): Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Bd. 1: Die Vernunft 
in der Geschichte. Hrsg. von Johannes Hoffmeister, Meiner, Hamburg, 19.; Hasonló véleményekre lásd: Tosh, 
John (2010): The Pursuit of History: Aims, Methods, and New Directions in the Study of Modern History. Longman, 
London, 27–28. 
3 Ezt a kérdést más megközelítés alapján tárgyalja: Dahn, Thomas C. (2017): A korszerű történelemtanítás felada-
tai, nehézségei és kihívásai. Történelemtanítás, (LII.) Új folyam VIII. évf. 1–2. sz. http://www.folyoirat.tortenelem-
tanitas.hu/2017/10/thomas-c-dahn-a-korszeru-tortenelemtanitas-feladatai-nehezsegei-es-kihivasai-08-01-04/ 
(Letöltés: 2018. jan. 23.); Az újabb hazai szakirodalomban a tantervek szemszögéből vizsgálja a történelem tanítá-
sát: Katona András (2012): A megőrizve változtatás jegyében az új történelem kerettantervekről. Történelemtaní-
tás, (XLVII.) Új folyam III. évf. 2–4. sz. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-a-meg-
orizve-valtoztatas-jegyeben-az-uj-tortenelem-kerettantervekrol-03-02-09/ (Letöltés: 2018. jan. 23.); Kojanitz 
László (2014): A  kerettanterv változásai – a  történetmeséléstől a  reflektív történelemszemléletig. Történelemta-
nítás, (XLIX.) Új folyam V. évf. 1. sz. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-keret-
tanterv-valtozasai-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/ (Letöltés: 2018. jan. 23.); 
Kaposi József (2016): A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek 
alapján. Történelemtanítás, (LI.) Új folyam VII. évf. 1–2. sz. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/
kaposi-jozsef-a-tortenelemtanitas-kihivasai-es-lehetosegei-az-uj-nemzeti-alaptanterv-es-a-kerettantervek-alap-
jan-07-01-03/ (Letöltés: 2018. jan. 23.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/thomas-c-dahn-a-korszeru-tortenelemtanitas-feladatai-nehezsegei-es-kihivasai-08-01-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/thomas-c-dahn-a-korszeru-tortenelemtanitas-feladatai-nehezsegei-es-kihivasai-08-01-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-a-megorizve-valtoztatas-jegyeben-az-uj-tortenelem-kerettantervekrol-03-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-a-megorizve-valtoztatas-jegyeben-az-uj-tortenelem-kerettantervekrol-03-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/kaposi-jozsef-a-tortenelemtanitas-kihivasai-es-lehetosegei-az-uj-nemzeti-alaptanterv-es-a-kerettantervek-alapjan-07-01-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/kaposi-jozsef-a-tortenelemtanitas-kihivasai-es-lehetosegei-az-uj-nemzeti-alaptanterv-es-a-kerettantervek-alapjan-07-01-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/kaposi-jozsef-a-tortenelemtanitas-kihivasai-es-lehetosegei-az-uj-nemzeti-alaptanterv-es-a-kerettantervek-alapjan-07-01-03/
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során megkülönböztetjük a bevallott és a rejtett célokat.4 Az előbbieket a történelem-
mel foglalkozók nyíltan vállalják, míg a másik csoportba tartozó törekvések gyakran 
leplezve maradnak a közönség előtt, de ettől függetlenül ezek társadalmi jelentősége 
is nagy lehet. 

Bevallott célok
A történészek maguk is jó néhány érvet hangoztatnak arra vonatkozóan, hogy mi-
ért szükséges és hasznos a tevékenységük. Ezek között leggyakrabban a következők 
szerepelnek: 

1. a történelem tanulmányozása révén információkat nyerhetünk az emberek 
viselkedéséről és a társadalmak működéséről; 

2. a múlt szakszerű, tudományos feltárása révén cáfolhatjuk az arra vonatko-
zó, torz társadalmi önismeretet eredményező mítoszokat; 

3. a történelem megismerése szükséges a különféle identitások kialakításához; 
4. a történelem bemutatása hozzájárul a humanisztikus értékek terjedéséhez 

és az általános műveltség gyarapításához; 
5. a történelmet tanulmányozók olyan fontos elemzési és más készségekre 

tesznek szert, melyek segítik őket a  szakmai és mindennapi életben való 
boldogulásban; 

6. a történelem a szépség forrása. 
Az alábbiakban először ezeket a bevallott célokat vesszük sorra.

1. A társadalmak működésének megismerése
A  társadalmak működési mechanizmusainak, törvényszerűségeinek megértése nagy 
gyakorlati jelentőséggel bír, hiszen ezek ismeretében nő a  társadalmi problémák ha-
tékony megoldásának az esélye.5 Ez is oka annak, hogy egy sor tudomány foglalkozik 
a társadalmi élet különböző aspektusaival. Közéjük tartozik a szociológia, a politológia 
vagy a közgazdaságtan, melyek leginkább a jelen vagy a közelmúlt folyamatait vizsgál-
ják. Ha azonban csak ezekre a rövid távú tapasztalatokra támaszkodunk, akkor nyil-
vánvalóan korlátozzuk a rendelkezésünkre álló információkat. Egy sor társadalmi jelen-
ség ma eleve nem is tanulmányozható. Például a jelenre koncentrálva nem vizsgálhatók 
megfelelően a háborúk keletkezésének és lefolyásának körülményei Európában. Márpe-
dig ezek nyilvánvalóan lényeges információk napjaink társadalmai számára, mivel is-
meretük esélyt kínál arra, hogy elkerüljük az erőszakos cselekményeket a kontinensen. 

4 Southgate, Beverly (2005): What is History for? Routledge, London – New York: 31–84.
5 Stearns, Peter (1998): Why Study History?
https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/historical-archives/why-stu-
dy-history-(1998) (Letöltés: 2015. ápr. 25.) 

https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/historical-archives/why-study-history-(1998)
https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/historical-archives/why-study-history-(1998)
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A történelem segít kiegészíteni a jelennel foglalkozó társadalomtudományok esz-
köztárát. Ez ugyanis jóval korlátozottabb, mint a  természettudományoké, hiszen 
a  társadalmakkal nem lehet kísérletezni, és így utóbbiak kutatói nem tudják ma-
gyarázataik érvényességét tesztelni. A  történelem erre is kínál egyfajta megoldást, 
mivel „laboratóriumként” szolgálhat a  kutatók számára. Ez tagadhatatlanul nem 
olyan, mint egy természettudományi labor, hiszen ennek felhasználásával nem lehet 
kontrollált és megismételhető kísérleteket folytatni. Ellenben hosszú távon meg lehet 
figyelni, hogy bizonyos társadalmi jelenségek mikor következnek be, és milyen kö-
vetkezményekkel járnak. Vagyis a történelem ilyen módon is nagy információs bázist 
kínál ahhoz, hogy megismerjük a társadalmak működését. 

Ennek megfelelően, ha a jelen vagy a jövő alakulása érdekel minket, akkor a múlt-
beli folyamatokat kell tanulmányoznunk, mert azokból erednek. Ha valamilyen 
társadalmi jelenségnek az  okát kívánjuk megfejteni, akkor ehhez elengedhetetlen 
a  múltbeli jelenségek vizsgálata. Esetenként elegendő a  közelmúltig visszanyúlni, 
máskor azonban távolabbra kell visszatekinteni.6 

Természetesen a történelem ismerete nem feltétlenül eredményezi az észszerű po-
litikai cselekvést, vagyis a társadalmak nem szükségképpen tanulnak a történelem-
ből. Az első világháború szenvedései után sok kortárs vélte úgy, hogy a háború nem 
ismétlődhet meg, de csalódniuk kellett. Mint látni fogjuk, a történelmet olyan for-
mában is lehet kutatni és tanítani, mely inkább a társadalom manipulációját, s nem 
a tanulási folyamat előmozdítását célozza.

Mindazonáltal nem ritka az sem, hogy a népek és kormányok képesek voltak megfe-
lelő következtetéseket levonni a negatív történelmi tapasztalatokból, s így megelőzték 
azok megismétlődését. A közelebbi múltra vonatkozóan a legnyilvánvalóbb ilyen pél-
da a második világháborút követő európai integrációs folyamat, mely eleve „békepro-
jekt”-ként indult, vagyis azzal a szándékkal határozták el a nyugat-európai országok 
vezetői az együttműködést, hogy megelőzzék a korábbi évtizedekben-évszázadokban 
sorozatosan visszatérő háborúkat Európában. Ezt a célt tagadhatatlanul elérték.

A világháborús emlékek halványodásával, vagyis azzal, hogy az újabb generációk 
már csak hírből ismerik a nagy háborúkat, láthatóan csökken az ellenállás azokkal 
az  eszmékkel szemben, melyek előkészítették a  vérontásokat. Mindenekelőtt a  na- 
cionalizmus erősödése hozható ezzel összefüggésbe. Ebből következően a  történé-
szek egyik fontos feladata az, hogy ébren tartsák a negatív történelmi tapasztalatok, 
a háborúk és népirtások emlékét, s ezzel esélyt adjanak arra, hogy azok ne ismétlőd-
jenek meg. Ezzel tagadhatatlanul nagy szolgálatot tesznek saját társadalmuknak.

6 Kocka, Jürgen (1986): Sozialgeschichte: Begriff – Entwicklung – Probleme. Vandenhoeck and Ruprecht, Göttin-
gen, 123.
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2. Történelmi mítoszok cáfolása

Mítosznak hagyományosan a múltról szóló, de hamis, a történeti valóságot elferdítő 
elképzeléseket tekintjük. Ez a tényekkel alá nem támasztott elbeszélés az ellenpontját 
jelenti a történetírói munkának, melynek értelmét éppen az adja, hogy bizonyítékokra 
épül. Ez persze nem jelenti azt, hogy a történész tévedhetetlen, de azt igen, hogy a tör-
téneti munkában megjelenik az igény a tények feltárására, ami a mítoszból hiányzik. 

A  történeti mítoszok igen sokszínűek lehetnek: megjelennek közöttük a  népek 
és egyes társadalmi csoportok eredetére vonatkozó elbeszélések, vagy a  történelmi 
személyek csodálatos képességeiről szóló történetek, melyek gyakran háborúkhoz 
kapcsolódnak.7 A mítoszképzés szabályai szerint a nemzet katonái sohasem szerve-
zetlenség, rossz kiképzés vagy gyávaság miatt szenvednek vereséget, hanem túlerő, 
árulás, esetleg rossz felszerelés okozza vesztüket. A háborús mítoszok által közvetí-
tett kép alapján a nemzet katonái mindig hősiesek és soha nem követnek el gaztette-
ket a civil lakossággal szemben, míg az ellenség katonái ezt gyakran megteszik. Nem 
szükséges hangsúlyozni, hogy ezek az elképzelések nem tükrözik a háborúk valósá-
gát, és azt, hogy a háborúk hétköznapjaira a legkevésbé sem a nemes tettek, hanem 
az emberi alantasság és brutalitás irányította cselekedetek a jellemzőek. 

A mítoszokat nehéz cáfolni, mert azok gyakran az önbecsapás eszközei: azt mond-
ják, amit a közönségük hallani szeretne. Szilárd gyökereket kínálnak, a nemzeti fel-
sőbbrendűség érzetét keltik, és koherenciát, egyértelműséget teremtenek ott, ahol ez 
nincs meg.8 A  mítoszok hamis képet közvetítenek a  múltról, és így eltorzítják va-
lóságérzékelésünket. Ezért a történészek már Thuküdidész óta feladatuknak tartják 
a mítoszok cáfolását. Hangjukat nehezen hallják meg, de csak akkor hasznos a tevé-
kenységük, ha mást mondanak, mint amit a közönség – vagy legalábbis annak egy ré-
sze – hallani akar. A történelmi tévhitek cáfolata, a mítoszrombolás ma a történelem 
kutatóinak és oktatóinak különösen nagy jelentőségű feladatává vált, mivel a médiá-
ban tömegével jelennek meg olyan vélemények, melyek semmibe veszik a legelemibb 
történeti tényeket és összefüggéseket is. 

3. Identitás, illetve identitások kialakítása
A történelem tanulmányozása segíthet válaszolni a „ki vagyok én” kérdésére. Mind-
annyian különböző csoportokhoz tartozunk egyidejűleg, mint például a  család, 
a  helyi közösség, a  munkahelyi kollektíva, valamely etnikai vagy más kisebbség, 
a nemzet, az európai társadalmak tágabb közössége. Ezek történetének megismerése 
segítséget jelent számunkra, hogy kialakítsuk identitásunkat – illetve identitásain-
kat, hiszen a legtöbb identitás összebékíthető.9 

7 McNeill, William (1986): Mythstory, or Truth, Myth, History, and Historians. American Historical Review, vol. 
91, no. 1, 6–9.
8 Southgate (2005) 40–49.
9 Jordan, Stefan (2005): Einführung in das Geschichtsstudium. Reclam, Stuttgart, 40. 
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A történelem identitásformáló hatása az egyik fontos oka annak, hogy az iskolák-
ban tanítják a történelmet.10 A kormányok ugyanis ennek segítségével kívánják erősí-
teni a nemzeti identitást, hogy növeljék a nemzeti kohéziót, és így egyszerűbbé tegyék 
saját irányítási feladataikat. Ez az önmagában elfogadható törekvés azonban gyakran 
eltorzul, és a történelem egyoldalú, akár nacionalista szemléletű bemutatásához ve-
zet. Ennek következtében a történelem kutatása és tanítása puszta politikai propa-
gandaeszközzé válik, és a nemzeti identitás megteremtéséhez ugyan hozzájárul, de 
nem tudja betölteni más funkcióit. Ráadásul az  így kialakított nemzeti identitás is 
torz lesz, hiszen hamis önképen alapul.

A történelem kutatója és oktatója akkor szolgálja közösségét, ha nem egy elfogult 
képet propagál, hanem valóban hozzájárul a csoport önismeretéhez. Ez akkor lehet-
séges, ha a történelem tanulmányozása a szakma szabályai szerint történik, vagyis 
kiegyensúlyozott és kritikai elemeket is tartalmaz. A nemzet múltjára is érvényes, 
hogy az oktatásnak nemcsak annak pozitív, hanem negatív aspektusait is be kell mu-
tatnia. Ez a  társadalom fontos érdeke, hiszen csak megfelelő nemzeti önismerettel 
lehet elkerülni a tévutakat és a fejlődési zsákutcákat. Ha megismerjük, hogy milyen 
események, döntések, folyamatok vezettek egy nemzeti katasztrófához (pl. háború-
hoz), akkor növeljük annak esélyét, hogy az a jövőben ne ismétlődjék meg.

4. Az általános, humanisztikus műveltség gyarapítása  
és ezzel az erkölcsi érzék fejlesztése

A történelem a morálisan követhető és a humanisztikus szempontból visszataszító cse-
lekedetek hatalmas példatára. Az ilyen minták megismerése mindenkinek segíthet ab-
ban, hogy tisztázza saját értékrendjét. Természetesen a cselekedetek megítélése erősen 
függ attól, hogy az adott társadalomban mi számít erkölcsileg követendőnek és mi nem. 
Bizonyos történelmi helyzetekben eleve nem egyértelmű, hogy a szereplők a humanisz-
tikus elveknek megfelelő döntést hozták-e meg, és így ezek lehetőséget adnak a történe-
lem tanulmányozójának arra, hogy saját erkölcsi érzékét próbára tegye. Hasonló dilem-
mákkal regényekben és más irodalmi alkotásokban is találkozhatunk, de életszerűbb 
és így megtermékenyítőbb lehet, ha valós történelmi események jelentik a kontextust. 

Bőven ismerünk azonban olyan múltbeli példákat is, melyek esetében – a humanisz-
tikus elveket mérceként használva – nem kétséges, hogy a cselekvők magatartása miként 
értékelhető. Az ilyen helyzetek tanulmányozása erősítheti az említett értékek érvényesü-
lését a mai társadalomban. Különösen akkor igaz ez, ha nemcsak a nagy történelmi sze-
mélyiségeket – hősöket vagy éppen hírhedt történelmi alakokat – ismerjük meg, hanem 
a hétköznapi emberek magatartását is, akik szintén példát mutathattak szorgalmukkal, 
bátorságukkal, vagy éppen azzal, hogy egymással összefogva érték el céljaikat.11

10 Stearns (1998) 3.
11 Uo.
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5. Gondolkodási készségek fejlesztése

A történelem kutatásának és oktatásának hagyományos indítéka a művelt és képzett 
személyiség kialakításához való hozzájárulás.12 Ebbe beletartozik a  humanisztikus 
műveltség már említett alapelveinek elsajátítása, de emellett fontos készségek kiala-
kítása is. A történelem tanulmányozása révén jártasságot szerezhetünk a rendelke-
zésünkre álló különböző bizonyítékok értékelésében, s a  társadalmi fejlődésre vo-
natkozó változatos interpretációk érvényességének megállapításában. Ez hozzájárul 
az absztrakt gondolkodás fejlesztéséhez, továbbá lehetőséget ad olyan, más területe-
ken is alkalmazható képességek elsajátítására, mint az elemzés és szintetizálás igénye, 
a kifejezőkészség, a gondolatok írásban és szóban való színvonalas közlése. Az em-
lített készségeket természetesen más humán és társadalomtudományok művelése és 
oktatása is fejleszti, de a gyermekek vagy serdülők igényeihez képest a politikatudo-
mány, a szociológia és más társadalomtudományok meglehetősen specializált isme-
reteket közvetítenek, gyakran módfelett elvont módon. A  társadalom működésére 
vonatkozó tudás a fiatalabb generációk számára általában könnyebben befogadható, 
ha történelmi kontextusban jelenik meg.13 

6. Szórakoztatás
A történelmet sokan pusztán azért tanulmányozzák, mert ez számukra szórakoztató 
tevékenység és a szépség forrása, vagyis ők örömüket lelik abban, hogy a múltban 
lezajlott eseményekkel foglalkoznak. Az ismeretterjesztő történeti kiadványok vásár-
lóit és olvasóit többnyire nem az motiválja, hogy hasznos módon töltsék idejüket, ha-
nem egyszerűen érdekesnek tartják egy-egy neves történelmi alak életének, vagy egy 
csata lefolyásának megismerését. Mivel az  ilyen ismeretterjesztő kiadványok vagy 
tévéműsorok általában nagyobb tömegekhez jutnak el, mint a  tudományos szak-
munkák, így színvonaluknak nagy a jelentősége. Értéküket az határozza meg, hogy 
képesek-e megbízható ismereteket közvetíteni szórakoztató formában, vagy csak 
a példányszám és a nézettség növelése a céljuk, s ennek érdekében akár történelmi 
mítoszokat is terjesztenek és félrevezetik a közönséget. Mint arra már sokan rámu-
tattak, fontos az, hogy az ismeretterjesztő kiadványokat is kiváló történészek írják, s 
ne tájékozatlan amatőrök tegyék azt – ugyanúgy, ahogyan az egészségügyi tanácsadó 
könyvek megírását is célszerű orvosokra bízni.14 

12 Florescano, Enrique (1994): The Social Function of History. Diogenes, vol. 168. 41–50. 
13 A történelem oktatásának e funkciójára a hazai irodalomban lásd: Kojanitz László (2015): A diákok gondol-
kodásának fejlődése a történelemtanulás eredményeként. Iskolakultúra, 25. évf. 11. sz. 44–52.; Dárdai Ágnes, F. 
(2007): A problémaorientált történelemtanítás koncepciója. Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 11. sz. 49–59.; Gyer-
tyánfy András (2014): Gondolatok történelemtanításunk helyzetéről. Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. 
évf. 2–4. sz.
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/gyertyanfy-andras-gondolatok-tortenelemtanitasunk-helyze-
terol-05-02-03/ (Letöltés: 2018. jan. 23.)
14 Tosh (2010) 49–50.

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=30538
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/gyertyanfy-andras-gondolatok-tortenelemtanitasunk-helyzeterol-05-02-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/gyertyanfy-andras-gondolatok-tortenelemtanitasunk-helyzeterol-05-02-03/
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A történelem tanulmányozásának rejtett céljai

A múlt bemutatásának lehetnek rejtett céljai is, melyek leggyakrabban a politikai ha-
talom megszerzésével és megtartásával függnek össze. Nem csupán a történészek, fi-
lozófusok, teológusok és más kutatók tartják ugyanis fontosnak a történelmet maguk 
és a társadalom számára. Mellettük a politikusok is látják a múlt tanulmányozásá-
nak jelentőségét, s gyakran kísérletet tesznek arra, hogy azt saját céljaikra használják 
fel.15 Mint jeleztük, a különböző közösségeknek szükségük van múltjuk ismeretére 
identitásuk kialakításához. Főként ezért jelentkezik igény a politika részéről a törté-
nelemre vonatkozó ismeretek iránt, hiszen – mint szintén láttuk – ilyen módon azok 
a közösségek kohézióját is erősíthetik. Mivel a modern politikai rendszerek főként 
nemzeti keretekben szerveződnek, ezért a politika elsősorban a nemzeti történelem 
bemutatásának módját kívánja befolyásolni.16 A nemzeti identitások kialakítása vagy 
átformálása gyakran tények fabrikálásával, hamis mítoszok kialakításával, s különö-
sen történelmi események és folyamatok jelentőségének eltúlzásával és egyes témák 
elhanyagolásával történik.17 Az ilyen manipulációkat a bennük részt vevő politikusok 
és történészek a XIX. században még meglehetős nyíltsággal végezték, de ma már 
nem ismerik el, hiszen akkor csökkenne hatásuk és a közönség is elítélné tevékeny-
ségüket. Más esetekben a rejtett törekvések nem ennyire tudatosak, s inkább a törté-
nész témaválasztásából, módszertani elfogultságából következnek.

Az  írás második részében a  történelem tanulmányozásának legfontosabb rejtett 
céljaival foglalkozunk, melyek 

1. a politika szolgálata; 
2. a jelenlegi viszonyok, vagyis a status quo fenntartása.

1. A politikai hatalom szolgálata, politikai manipuláció
A  történetírás politikai eszközként való felhasználása régi jelenség. Ennek leggya-
koribb megnyilvánulását a történeti tények meghamisítása vagy elhallgatása jelenti. 
Mindez ölthet szélsőséges formát, mint az a náci Németországban történt, ahol a hi-
vatalos történetírás nem csupán Hitlert és rendszerét ábrázolta a német történelem 
betetőzéseként, hanem az agresszív külpolitikai célokhoz is történeti érvelést szolgál-
tatott. A  szisztematikus hamisításra szintén közismert példa a  sztálini Szovjetunió, 
ahol a kegyvesztetté vált bolsevikokat – mint Kamenyev és Trockij – még a korábbi 
Sztálinnal vagy Leninnel közös képeikről is kiretusálták.18 Más esetekben a célok és 

15 Tomka Béla (2015): A jelenkortörténet kutatása: kinek az eszköze? In: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): A történész 
műhelye. Komp-Press, Kolozsvár, 227–242.
16 Hobsbawm, Eric J. (1994): The Historian between the Quest for the Universal and the Quest for Identity. Dioge-
nes, vol. 168. 54–55.
17 Baets, Antoon De (2009): Responsible History. Berghahn Books, New York – Oxford: 9–39.
18 Sothen, Hans Becker von (2013): Bild-Legenden Fotos machen Politik: Fälschungen – Fakes – Manipulationen. 
Ares Verlag, Graz, 76–81., 104–109. 
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a módszerek nem ennyire agresszívek. A dokumentumok nyílt hamisításánál kevésbé 
tetten érhető a történeti tények szélesebb nyilvánosságban való megjelenésének, vagy 
egyenesen a szakmai fórumokon való közlésének megakadályozása. Az ukrán holo-
domor évtizedeken keresztül való tabusítása a Szovjetunióban és szatellitállamaiban, 
vagy az első világháború alatti örmény népirtás még ma is tartó tagadása és politikai 
okokból való száműzése a tankönyvekből számos országban egyaránt ide sorolható.19

A  történeti kutatás szakmai autonómiájának megsértése előfordul minden kor-
szakban és a legtöbb országban, de az utóbbi évtizedek nyugati demokráciáiban csak 
elszigetelt ilyen esetekről beszélhetünk. A második világháború utáni francia, brit 
vagy nyugatnémet politika intézményrendszere, a történetírás szakmai kultúrája és 
a szakma önvédelmi képessége megakadályozta a közvetlen politikai beavatkozást. 

Ugyanakkor Kelet-Európában a közelmúltban sem volt ismeretlen a történészek 
szakmai autonómiájának hiánya. A kommunista országokban ismert módon intéz-
ményesült a politika beavatkozása a tudományba, amihez az objektivitás és pártos-
ság egységének doktrínája adott alapot. E felfogás szerint a kommunista pártosság 
éppen az objektivitás garanciája volt, mert lehetővé tette, hogy a tudós a társadalmi 
totalitást ragadja meg, hiszen a proletariátus érdekei egybe estek a társadalmi fejlődés 
általános tendenciájával. A rendszerváltozás után a legtöbb kelet-közép-európai or-
szágban is kiépültek a szakmai függetlenség jogi és intézményi alapjai, az egyetemek 
és a kutatóintézetek autonómiáját garantáló jogi keretektől kezdve a kutatásfinanszí-
rozás kormányoktól való függetlenségéig. Egyszersmind a szélesebb közvélemény is 
támogatta ezt a tudományszervezési modellt, amely Magyarországon például meg-
mutatkozott abban is, hogy a felmérések szerint az MTA a közvélemény szemében 
a leginkább bizalomra érdemesnek tartott intézmény lett a rendszerváltozás után.20

Az utóbbi években mindez változáson ment keresztül a kelet-közép-európai régió 
több országában. A politikai döntéshozók ma jóval közvetlenebbül kívánják befolyá-
solni a  történeti kutatásokat, mint tették a  rendszerváltozást követő két évtizedben. 
A gyakran csupán rejtetten megjelenő érvelés szerint a politikai vezetés a nemzeti, il-
letve társadalmi érdeket jeleníti meg, melybe beletartozik az elmúlt évtizedekben át-
alakuló nemzeti identitás erősítése, és ezért ennek elősegítése céljából a kormánynak 
joga van befolyásolni a tudományos kutatást is. A politika szereplői elsősorban a jelen-
kortörténetre figyelnek, ennek kutatására próbálnak hatni és ezt próbálják felhasználni 
céljaikra, mert ettől várják a legtöbb eredményt. Egy példa illusztrálhatja ezt. Magyar-
országon a közelmúltban a kormány a pénzügyi források radikális átcsoportosításá-
val új jelenkor-történeti kutatóhelyeket hozott létre. Ezek azonban nem a hazai vagy 
a  nemzetközi kutatói közösség szakmai ellenőrzése alatt állnak, hanem közvetlenül 

19 Wirth, Laurent (2000): Facing Misuses of History. In: Iggers, Georg G. – Wirth, Laurent (eds.): Learning and 
Teaching about the History of Europe in the 20th Century. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 23–56.
20 Keller Tamás (2013): Értékek 2013. Bizalom, normakövetés, az  állam szerepéről és a  demokráciáról alkotott 
vélemények alakulása Magyarországon. TÁRKI, Budapest, 14.
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a kormánytól függnek.21 Ezzel párhuzamosan a  létező szakmai műhelyek fenntartá-
sa fokozatosan megnehezült, aminek jeleként a felsőoktatás költségvetési támogatása 
2010 után négy év alatt reálértéken a felére csökkent. Ez az Európában példátlan mére-
tű visszaesés nyilvánvalóan érintette a jelenkortörténettel foglalkozó tanszékeket, in-
tézeteket is. Vagyis a szűkös források elosztása nem a szakmai teljesítmények alapján 
történik, hanem jelentős mértékben pártpolitikai célok határozzák meg. 

E beavatkozás negatív társadalmi-tudományos következményei egyértelműek: 
a politikai befolyás torzítja a szakmai teljesítmények értékelését, és a politikai napi-
rend határozza meg a témaválasztást a szakmai szempontok helyett. Ha ez tartósan 
fennmarad, akkor a történetírás és a történelem oktatása nem tudja betölteni fontos 
társadalmi funkcióit, melyekről az írás első felében volt szó.

2. A status quo fenntartása
A történészek maguk sincsenek mindig teljesen tudatában annak, hogy milyen törek-
véseket és társadalmi értékeket erősítenek munkájukkal. Ha a hagyományos, a XIX. 
században kialakult történetírás által közvetített képet vesszük szemügyre, akkor ki-
tűnik, hogy a múlt kiemelt szereplői a nemzetek, valamint az uralkodók, politikusok, 
hadvezérek – utóbbiak kevés kivételtől eltekintve mind férfiak. Ennek fontos üzenete 
van a mai közönség számára is. A hagyományos szemléletű történeti munkák egy-
részt akaratlanul is azt sugallják, hogy a történelem menetét a nemzetek alakítják, 
melyek úgyszólván ősidők óta léteztek. Ezzel szemben tudjuk azt, hogy a ma ismert 
nemzetek egyáltalán nem régi képződmények, hiszen Európában nagyjából a XIX. 
század elejére alakultak ki, más kontinenseken pedig ennél is később formálódtak. 

Szintén fontos üzenetet hordoz az, ha a történelemnek csak azokat az aspektusait 
tárgyaljuk, melyekben döntően férfiak jelennek meg. Egy példával élve: amennyiben 
a történelem a „dobok és trombiták története” – vagyis a csaták, az ezekhez kapcso-
lódó személyek és általában a politikai események dominálnak benne –, és elhanya-
goljuk a mindennapi élet, a társadalomtörténetet bemutatását, akkor szinte kizárólag 
férfiak lesznek a történeti elbeszélés szereplői. A nők ennek megfelelően csupán a vál-
tozások elszenvedői maradnak, akiknek úgyszólván semmilyen történeti szerepük 
nem volt. Ez nyilvánvalóan a múlt hamis képe, és erősítheti azoknak a ma is meglévő 
normáknak a továbbélését, melyek a nők számára passzív társadalmi szerepet szán-
nak. Így a jelzett történelemszemlélet a jelenlegi társadalmi viszonyok, a status quo 
konzerválását segítheti elő, jóllehet ez nem feltétlenül célja. 

Az  ilyen csapdákat mindazonáltal nehéz elkerülniük a  történészeknek és a  tör-
ténelem oktatóinak, hiszen – maradva utóbbi példánknál – a  történelemnek való-
ban voltak olyan időszakai, amikor a  nők a  mainál kevesebb joggal rendelkeztek, 
és a közéletből is teljesen ki voltak szorítva. Ebben az  esetben is segíthet azonban 

21 Gyáni Gábor (2016): A történelem mint emlékmű. Kalligram, Budapest, 131. 
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a módszertani tudatosság, melynek révén feltárhatjuk esetleges elfogultságainkat és 
reflektálhatunk ezekre: bemutathatjuk, hogy az általunk választott történeti perspek-
tíva milyen következményekkel jár a múlt értelmezésére nézve.

Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy a  történelem tanulmányozása fontos 
társadalmi funkciókat tölt be, s így a  történelem kutatói és oktatói munkájuk ér-
telméről meggyőződve, kellő öntudattal tehetik dolgukat. A  történetírás ugyanis 
más tudományokhoz hasonlóan hozzájárulhat a  társadalmi jólét növeléséhez, még 
ha ezt nem is olyan módon teszi, mint a  mérnöki diszciplínák vagy éppen az  or-
vostudomány. A történelem információkat nyújt számunkra az emberi társadalmak 
működéséről, mely nélkülözhetetlen a jelen problémáinak megértéséhez, és így hoz-
zájárulhat azok megoldásához. A történelem megismerése segítheti az egyének iden-
titásának formálódását, s ugyanígy bátoríthatja a társadalmak kohézióját és a nem-
zetek közötti kooperációt. A történelem kutatása és oktatása azonban egyszersmind 
veszélyeket is hordoz: ha mellőzi a szakmai szabályokat, s politikai célokat szolgál, 
akkor éppen a nemzetek közötti és a társadalmakon belüli ellentétek elmélyítéséhez 
vezethet. A nacionalizmus több európai országban látható erősödésével ennek veszé-
lye ma jóval nagyobb, mint akár egy évtizeddel korábban volt. 
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Fischerné Dárdai Ágnes 
Történelemtanítás Magyarországon a XXI. század elején 
(Helyzetkép és perspektívák)1

A  tanulmány áttekinti az  1990-es rendszerváltozástól kezdődően a  magyaror-
szági történelemtanítás helyzetét. Ennek keretében bemutatja, hogy a  történe-
lemdidaktika a hazai tudományos közéletben nem tudta kivívni emancipációját, 
noha számos fejlesztésnél (tantervek, tankönyvek, vizsgák) megjelentek az e téren 
felhasználható nemzetközi tapasztalatok. Feldolgozza a történelemtanárok kép-
zésének korábbi és mai struktúráját, kitérve a bolognai rendszer bevezetésének 
kezdeteire és problémáira. A tanulmány bemutatja a tartalmi szabályozás új do-
kumentumainak (NAT 1995 és 2003) műveltségképét és szerepüket az  oktatás 
modernizációjában, a kompetenciafejlesztés előtérbe kerülésében. A tanulmány 
kitér a tankönyvek változó tudásképére és szerkesztési elveire (forrásközpontú-
ság), valamint részletesen bemutatja a 2005-ben bevezetett új történelemérettségi 
szemléletét, tudásfelfogását, a  vizsgafeladatok és értékelési útmutatók főbb jel-
lemzőit (kompetenciaalapúság, standardizáció). Feldolgozza az érettségi beveze-
tésének tapasztalatait, és utal a tanórai munka állandó és változó elemeire. Ösz-
szegzésként megállapítja, hogy számos kedvező folyamat indult el az elmúlt két 
évtized alatt, de a szükségesnek tartott paradigmaváltás csak hosszabb időtávban 
és megfelelő társadalmi környezetben képzelhető el.

Ágnes Fischer-Dárdai 
History education in Hungary at the beginning of the 21st century 
(Situations and perspectives)

This paper gives a summary of history education in Hungary from the time of 
the change of system in 1990. It shows that history didactics could not be eman- 
cipated in Hungary’s scientific public life, even though useful international ex-
perience appeared on the scene in many developments (curricula, textbooks, 

1 Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 1. sz. (2010. február)
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/fischerne-dardai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorsza-
gon-a-xxi-szazad-elejen-helyzetkep-es-perspektiva/ (Letöltés: 2020. júl. 15.) A magyar történelemoktatás helyze-
tét bemutató jelen tanulmány megírásakor az egyes alfejezetek bemutatásához felhasználtunk olyan kéziratokat, 
amely részterületek megírására az abban legautentikusabb szakembereket kértük fel. Jakab György oktatáskuta-
tó a rendszerváltás utáni történelemtanítás legégetőbb kérdéseit vette górcső alá. Szabó Márta történelemtanár 
a történelemtanítás gyakorlati tapasztalatait foglalta össze. Köszönet illeti őket, hogy gondolataikat megosztották 
velem, írásaikat rendelkezésünkre bocsátották, illetve felhatalmaztak bennünket publikációik felhasználására. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/fischerne-dardai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorszagon-a-xxi-szazad-elejen-helyzetkep-es-perspektiva/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/fischerne-dardai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorszagon-a-xxi-szazad-elejen-helyzetkep-es-perspektiva/
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exams). The paper sketches the previous and present-day structure of the training 
of history teachers, including the start of the introduction of the Bologna process 
and problems encountered. It shows new documents for curriculum (National 
Curriculum ’95 and 2003), their picture of general education and their role in 
the modernization of education as competency development was brought to the 
front. The paper outlines the changing perception of textbooks and their diffe-
rent editorial concepts (source-based) and shows in detail the approach of the 
new national secondary school-leaving exam for history introduced in 2005, its 
approach to knowledge, the main features of the exam tasks and the evaluation 
thereof (competency-based, standardization). The paper deals with the experi-
ence of introducing the exam and touches on those elements of the curriculum 
which changed and those which remained in place. To sum up, it states that se-
veral favourable processes have begun in the last two decades, but the necessary 
paradigm shift can only be achieved over a longer period of time and in the ap-
propriate social environment.

Bevezetés

Az  elmúlt másfél évszázadban Magyarországon az  egymást követő nemzedékeket 
folyamatosan sokkolták a  politikai és ideológiai rendszerváltások. A  XIX. és XX. 
század fordulóján a  nemzetállami kohéziót erősítő nacionalista történelemszemlé-
let és történelemtanítás érvényesült. Az 1920-as évektől a  szellemtörténeti felfogás 
vált uralkodóvá az iskolákban, amely az 1930-as években irredentizmusba torkollott. 
1945-től, a második világháború után egy rövid demokratikus átmenetet követően 
a bolsevik eszmerendszer kizárólagossága uralta a közbeszédet, és a vulgármarxis-
ta történelemszemlélet jellemezte a történelemtankönyveket. Az egypárti diktatúra 
az osztályharc, a „múlt végképp eltörlése”, a teljes diszkontinuitás hirdetése mellett 
a törvényszerű haladás teleologikus utópisztikus ígéretével negyven évre gúzsba kö-
tötte a történelemtudományt és a történelemtanítást. Az ötvenes évek terroruralma, 
majd 1956 után a kiépülő „gulyáskommunizmus” pedig hibernálta az  érdemi tör-
ténelmi diskurzusokat, így számtalan, egyéni és közösségi szinten földolgozatlan, 
neuralgikus történeti kérdés maradt megválaszolatlan. Voltak tabutémák (pl. szovjet 
megszállás, egypártrendszer, zsidókérdés, trianoni trauma, kisebbségi kérdés), ame-
lyekről a hivatalos nyilvánosság keretei között nem lehetett beszélni. 

Nem csoda, hogy az 1980-as évek végétől, a rendszerváltás előestéjén teljes ideo-
lógiai elbizonytalanodás jellemezte a történelemtanítást, majd a rendszerváltás után 
a történelemtanárok sokasága a történettudománytól várta azt az egyértelmű, ideo-
lógiai elfogultságoktól mentes tudást, amelyet átadhatnak tanítványaiknak. Ma már 
világosan látszik azonban, hogy ez már akkoriban is illúzió volt, és az maradt ma 
is. Azért, mert a történettudománynak hosszabb időre volt szüksége az elhallgatott 
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témák, tévképzetek, hamis mítoszok – a közgondolkodást, közműveltséget is érintő 
– kibeszéléséhez, a történettudományi, illetve tágabban a társadalmi viták lefolytatá-
sára időre, és persze megfelelő társadalmi légkörre is szüksége van. Sajnos ez utóbbi 
manapság egyre kevéssé adatik meg, mert plurális viszonyaink ellenére a múlttal való 
foglalatoskodás igen jelentős mértékben politikai csatatér is, így egy-egy történelmi 
esemény, jelenség értelmezése akarva-akaratlanul sokszor a  szimbolikus politizá-
lás részévé válik, és ellehetetlenül a higgadt és tárgyilagos vélekedések és narratívák 
megszületése. 

Másrészt azért sem kaphattak a rendszerváltás után a történelemtanárok a történet-
tudománytól egyértelmű, „egyetlen igaz” történelmi tudást, mert a történettudomány 
mai magyar képviselői hamar szakítottak azzal a  XIX. századi beidegződéssel, mely 
szerint a történészek képesek leírni a múltat, „úgy, ahogy az történt”. Miközben igye-
keznek pontosan feltárni a „történeti tényeket”, tudatosítják, hogy e tények megítélése 
a történetírás jellegéből adódóan korról korra változik, a történészek kérdésfelvetésének, 
gondolkodásmódjának, sőt a mindenkori történeti közgondolkodásnak megfelelően.2

1. Létezik-e történelemdidaktika Magyarországon?
A fentiek alapján óhatatlanul kínálkozik a kérdés: a történészek által módszeresen, és 
nemzetközi mércével mérten is magas színvonalon feltárt történeti eredmények, az új 
történeti szemlélet hogyan szervesültek a  széles társadalom közgondolkodásában? 
Milyen transzfermódok léteznek Magyarországon, amelyek közvetítenek a történész 
szakma, és kutatásuk befogadói, „fogyasztói” között? Milyen kapcsolat, átjárás van 
a magyar történettudomány és a magyar történelemtanítás között? Ezek mind olyan 
kérdések, amelyeket a történelemdidaktika határoz meg kutatásának tárgyaként. Jo-
gosan merül fel tehát a kérdés, létezik-e történelemdidaktika mint a történeti kultúra 
kutatásának tudománya Magyarországon? 

A  legegyszerűbb lenne azt állítani, hogy Magyarországon a – nyugati értelemben 
vett önálló, intézményesült – történelemdidaktika, akár mint önállósult aldiszciplí-
na a történettudományon belül, akár mint „híd” a történettudomány és a pedagógia 
között, egyszerűen nem létezik. E kijelentéssel hamar elintézhetnénk a hazai történe-
lemdidaktika státuszát bemutató fejezetet, ám a  helyzet ennél sokkal bonyolultabb, 
árnyaltabb. Kezdjük azzal, hogy már maga a  fogalom (történelemdidaktika) sem 
egyértelműen ismert és elfogadott. Használata tetszőleges, önkéntes: néhány „meto-
dikus” vallja következetesen „történelemdidaktikusnak” magát. Tudomásunk szerint 
mindössze két egyetemen szerepel a  történelemtanár szakos hallgatók képzésében 
a  „történelemdidaktika” elnevezésű kurzus. A  többi egyetemen ugyanerre a  tárgyra 

2 Erről bővebben: Gyáni Gábor (1997): Mit várhat az iskola a szkeptikus történelemtanítástól? Új Pedagógiai Szem-
le, 47. évf. 4. sz. 97.
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többféle elnevezés szolgál: szakmódszertan, történelempedagógia, tantárgypedagógia.3 
Mindenesetre tény, hogy a  Bologna-képzés mesterképzési ciklusában az  Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által rendeletben meghatározott közös képesítési követelmé-
nyekben nem szerepel a „történelemdidaktika” kifejezés, helyette a „szakmódszertani” 
követelmények olvashatók, amelyek nemcsak az elnevezésben, hanem tartalmában is 
egy – pusztán a módszertani felkészítésre szűkített – szemléletet tükröznek.

Nemcsak a miniszteriális hatóságok szakemberei, hanem a hazai történészek sem 
ismerik a  történelemdidaktika mint tudomány nemzetközi státuszát, eredményeit, 
legfontosabb kutatásait, intézményeit, nemzetközi szervezeteit. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémián belül sem a történettudományi, sem pedig a pedagógiai tudomá-
nyos osztály nem tartja számon a  történelemdidaktikát mint aldiszciplínát. A  Pe-
dagógiai Osztályon belül létezik ugyan egy „szakmódszertani szakosztály”,4 a többi 
iskolai tantárgy képviselőivel együtt itt van (korlátozott) lehetőség történelemdidak-
tikai relevanciájú kérdésekben a szakma tudományos érdekeinek érvényesítésére, e 
műhely azonban nem hallatja a hangját. Nincsenek kifejezetten a történelemtanítás 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó történelemdidaktikai/történelemmód-
szertani folyóiratok,5 még az olyan, a tanárok körében népszerű történelmi magazi-
nok is, mint a História, a Rubicon, igen ritkán kérik fel azt a néhány „módszertanost”, 
hogy a  történelemtanítás fontos kérdéseiről elmélkedjenek, vitázzanak. Ezek után 
már nem csodálkozhatunk, hogy hiányoznak a történelemdidaktikai tanulmányokat 
közlő kötetek, elméleti szintézisek is. Hogyan is születnének, amikor nincsenek tör-
ténelemdidaktikai alapkutatások sem. A  történelemdidaktika kutatási tárgykörébe 
tartozó témában Magyarországon történészek publikálnak, nem pedig „módszerta-
nosok”. Az a néhány publikáció, amely történelemdidaktikai témában megszületik, 
pedagógiai szaksajtóban jelenik meg, amelyet a  történész szakma nem olvas, így e 
gondolatok reflektálatlanok maradnak.6 Nem véletlen tehát, hogy a történelemdidak-
tikai szakma legitimációs problémákkal küzd. 

Az okok keresésekor nem lehet elhallgatni, hogy a szakma kezdeményezései nem 
látványosak, érdekérvényesítő képessége gyenge, képviselői szétszórtan, „magányos 

3 A  továbbiakban e fogalmakat szinonimaként használjuk. A  kérdésről részletesen írt Katona András (1997): 
A tantárgypedagógia kérdéséhez – a történelemtanítás felől szemlélve. Új Pedagógiai Szemle, 47. évf. 6. sz. 99–111.
4 Ma MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság. (Szerkesztői megjegyzés)
5 A  rendszerváltozás idején a  Történelemtanítás c. folyóirat megszűnt, helyette a  Módszertani Lapok. Történe-
lem következett 1994-től 2003-ig, majd forrás-, valamint támogatási szándékhiány miatt megszűnt. A  folyóirat 
megszűnése kettős értelemben is jelzésértékű volt: egyrészt az oktatásirányítási hatóság nem tartotta fontosnak 
a történelemtanítással foglalkozó szakmai lap fenntartását, másrészt a szakma (történészek, módszertanosok, tör-
ténelemtanárok) a tiltakozásnak, hiányérzetének semmilyen formában nem adott hangot. Történelemdidaktikai 
jellegű tanulmányokat, a történelemtanítással kapcsolatos írásokat jelenleg általános pedagógiai jellegű folyóira-
tokban közlünk.
6 Dárdai Ágnes (2006): Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás I–II. A történelemtanári továbbképzés 
kiskönyvtára XLI–XLII., ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest; Dárdai Ágnes 
(2007): A problémaorientált történelemtanítás koncepciója. Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 11. sz. 49–59.; Jakab 
György (2006): A történelemtanár dilemmái. Műveltség és/vagy szakértelem és/vagy kompetencia. Új Pedagógiai 
Szemle, 56. évf. 10. sz. 3–21.
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harcosként” működnek, tudományos reputációjuk alacsony, ezért elismertségük mind 
az akadémiai vonalon, mind pedig a felsőoktatási képzőhelyeken csekély.7 Nincs mit 
csodálkozni ezek után azon, hogy Magyarországon történelemdidaktikai, szakmód-
szertani, történelempedagógiai (nevezzük bárhogy) témából nem lehet tudományos 
fokozatot szerezni. Nincs egyetlen doktori iskola sem, amely programjai közé bevette 
volna a történelem tantárggyal, tanítással, tankönyvekkel kapcsolatos kutatási témá-
kat. Aki ma történelemdidaktikai témában kíván kutatni és tudományos fokozatot 
szerezni, az vagy történettudományi, vagy pedagógiai doktori iskolába jelentkezik.8 

További problémát jelent, hogy a  pedagógiai kutatások között az  utolsók sorába 
tartoznak a szakdidaktikák. Míg az előbbiek az 1990-es évek óta látványos és jelentős 
eredményeket tudnak felmutatni, az utóbbiak jórészt kullognak az események után, 
jobbára az éppen esedékes alaptantervek és tantárgyi kerettantervek adaptálására szo-
rítkoznak, pedig a  szaktárgyi képességfejlesztés területén, kompetenciavizsgálatok-
ban alapkutatásokra lenne szükség. Ez a hiány bizonyára nagyrészt abból fakad, hogy 
a történelemdidaktikának (mellesleg más szakdidaktikáknak is) nincsenek szervezett 
műhelyei Magyarországon. Ez azt is jelenti, hogy szétforgácsolt létük következtében 
érdekérvényesítő szerepük is csekély, megbecsültségük minimális. Nem történt meg 
a fiatal korosztályok generációváltása, elmaradt az ambiciózus fiatal kutatók és gya-
korló tanárok szakmai műhellyé szervezése és a Magyar Tudományos Akadémia ku-
tatóhálózatába való becsatornázása, a  történész szakmával való intenzív párbeszéd 
elindítása. A nemzetközi történelemdidaktikai kutatásokhoz, teljesítményekhez ké-
pest évtizedes lemaradásunk van, szakmánk most vívja meg legitimációs harcát, és 
ebben azért szerencsére nagy segítséget jelent az a tény, hogy a történelem a közgon-
dolkodásban, a tantárgy pedig a köz- és felsőoktatásban továbbra is kiemelt státusszal 
rendelkező, közérdeklődésre számot tartó, a média által is jól pozicionált téma.

Bár a  történelemdidaktika emancipációját illetően nem tudunk látványos ered-
ményekről számot adni, mégis halvány reményre adhatnak okot bizonyos – vitatha-
tatlanul pozitív – tények, amelyek azonban nem elméleti, inkább gyakorlati eredmé-
nyek. Megemlíthetjük a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatát, amely több 
politikai rendszeren átívelő kontinuus szakmai szervezetként évtizedek óta a magyar 
tanártársadalom generációit képezi tovább a legújabb történettudományi és pedagó-
giai kutatási eredményeknek megfelelően. E munkában kiemelkedő szerepet játszott 
– a még 80 évesen is aktív – Szabolcs Ottó, akinek elvitathatatlan szerepe volt a ma-

7 Az  alacsony elismertség okaként meg kell említeni, hogy a  szakmódszertant oktatók (nemcsak a  történelem, 
hanem minden szak!) között sokkal alacsonyabb a tudományos fokozatot szerzettek száma, mint a szaktanszéken 
dolgozó történészeknél. Ma Magyarországon nincs szakmódszertanos, aki a legmagasabb tudományos fokozatot, 
„a Magyar Tudományos Akadémia doktora” (DSc) címet birtokolná. A hazai történelemdidaktika helyzetéről lásd: 
Kereszty Orsolya (2005): Egy európai összehasonlító felmérés tanulságai a történelemdidaktika hazai értelmezé-
séhez. Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 11. sz. 49–57.
8 Sajátos tendencia az utóbbi években, különösen a fiatal kollégák esetében, és egyértelműen karrierokokból, hogy 
fokozatukat inkább a történettudományi, nem pedig pedagógiai doktori iskolában szerzik meg, habár oktatási és 
kutatási érdeklődésük inkább történelemdidaktikai. E választásuk is jelzi a történelemdidaktika mint tudomány-
terület helyének, presztízsének bizonytalanságát.
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gyar történelemtanítás folyamatos megújításának szervezésében. A Társulat évente 
megrendezett konferenciái, illetve rendszeresen kiadott Történelempedagógiai Fü-
zetei és más kiadványai az 1960-as évek elejétől kontinuitást biztosítanak a történe-
lemtanárok szervezett továbbképzésében. Egy másik szervezet, a Történelemtanárok 
Egylete ugyancsak éves konferenciáival és webes felületű fórumaival a történelemta-
nárok számára biztosít hasznos információkat, szakmai fórumokat.9

Az eredmények közé kell sorolni azt is, hogy a kétszintű érettségi közel 10 éves 
fejlesztőmunka utáni bevezetésével sikerült a  történelemtanítást egy modernizáci-
ós pályára állítani. A legmodernebb nemzetközi történelemdidaktikai szakirodalom 
kutatási eredményeinek bázisán komoly fejlesztő munka zajlott az  Országos Köz-
oktatási Intézet keretein belül,10 amelynek eredményei az érettségi vizsga kimeneti 
szabályozásán, illetve a tanári továbbképzéseken keresztül eljutottak a széles tanár-
társadalom, illetve a felsőoktatási képzőhelyek felé, hiszen a Bologna-képzésre való 
átállással (különösen a mesterképzések programjainak tervezésekor) újból a történe-
lemtanítás felé fordult a képzőintézmények szaktanszékeinek figyelme.

2. A történelemtanárok képzése11

Magyarországon és Európa nagyobb részében – különösen a német nyelvterületen 
– a duális rendszerű képzés terjedt el, melyben már a bemenetnél különvált az egye-
temi és főiskolai képzés.

Magyarországon ezt a duális képzési rendszert már 1936-ban rugalmasabbá tette 
egy olyan felsőoktatási törvény, amely lehetővé tette a főiskolai diplomával rendelke-
zők számára a kiegészítő egyetemi képzést. Lényegében tehát azt, hogy addigi főis-
kolai tanulmányaik beszámításával egyetemi oklevelet szerezhettek a hallgatók. Így 
ebben a  duális rendszerben is lehetőség volt az  első ciklusból átmenni a  másikba. 
Ennek keretében folytattak a felsőoktatási intézmények ún. diplomaváltó képzéseket, 
amelyben a főiskolai teljesítményeket beszámították.

A  Bologna-rendszerre történő átállás viharos gyorsasággal kényszerítődött ki, 
melynek eredményeként totális – a felsőoktatás szinte egészét érintő – „vágányátállí-
tás” történt. Oktatóink zöme a duális képzéshez volt hozzászokva, míg a 2006 őszén 

9 Tisztelettel adózunk Szabolcs Ottó több évtizedes elkötelezett munkája iránt a Tanári Tagozat élén, és értékeljük 
személyes történelem-módszertani teljesítményét. 
10 E fejlesztőmunka irányítója, „motorja” Kaposi József volt, akinek koordinációs szerepét magam a nemzetközi 
történelemdidaktikai szakirodalom folyamatos nyomon kísérésével, legújabb kutatási eredményeinek adaptálásá-
val támogattam (F. Dárdai Ágnes).
11 Az  alábbiakban a  Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének történelemtanár mesterképzési 
szakját mutatjuk be. 2009 nyarán végeztek az első Bologna-képzésben részt vevő hallgatók, ezért nem volt összeha-
sonlítási lehetőségünk más képzőintézmények tapasztalataival. Mivel a pécsi történelemtanár mesterképzés már 
engedéllyel rendelkezik, és 2009 őszén elindult az új típusú képzés, ezért ezt a programot mutatjuk be. Terjedelmi 
korlátok miatt nem térünk ki sem a korábbi képzés bemutatására, sem pedig a korábbinak a Bologna-szisztémával 
való összehasonlítására. Ugyancsak nem részletezzük a 3 éves első ciklusban folyó történelem alapszakos képzést, 
hanem a második ciklusban zajló történelemtanári mesterképzést mutatjuk be fő vonalaiban, amelynek kidolgo-
zásában történelemdidaktikusként részt vettem (F. Dárdai Ágnes).
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általánosan beindult oktatási modell a lineáris képzést írta elő, amelyet minden át-
menet, tesztelés nélkül, azonnal élesben vezettek be. Már a rendszer elindulásakor 
is felmerültek kételyek, de az első Bologna-évfolyamok tanulmányainak befejeződé-
sével még nagyobb a bizonytalanság, hogy végzőseink mit kezdenek a BA-fokoza-
tukkal, amely nem jelent szakképesítést számukra. Két út áll előttük, vagy kilépnek 
a  munkaerőpiacra (amelynek fogadókészségéről, „felszívóerejéről” csak sejtéseink 
vannak), vagy a szakképesítést adó egyetemi oklevél, azaz az MA fokozat megszerzé-
séért vállalják a további tanulmányokat. Mivel mesterképzésre csak az első ciklusban 
végzett hallgatók 30%-a mehet, és tanári végzettséget csak a  mesterképzés keretei 
között lehet szerezni, ezért előzetes felméréseink alapján úgy látjuk, hogy a hallgatók 
jelentős része – későbbi viszonylag biztos egzisztenciát remélve – érdeklődik a törté-
nelemtanári mesterszak iránt.12 

A Bologna-rendszerű képzés keretei közötti történelem alapszak 2006 őszén indult 
el. Mind a történelem alapszak, mind a történelemtanári mesterszak közös (minden 
képző intézményre kötelező) képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. számú 
Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) rendelete,13 valamint a képzőintézmé-
nyek közötti (a tantárgystruktúrára, illetve azok kredittartalmára vonatkozó) egyez-
tetések határozták meg. 

A történelem alapszak képesítési követelményei célul tűzték ki olyan szakemberek 
képzését, akik az egyetemes és magyar történelemből, a rokon- és segédtudományok-
ból, valamint a  történelem alapszakhoz tartozó szakirányokból (levéltár, régészet) 
és szakirányú specializációból (muzeológia) felsőfokú alapismeretekkel, képességek-
kel és készségekkel rendelkeznek, és képesek történelmi, illetve általában társadalmi 
és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Ezek 
biztosítják számukra, hogy olyan feladatokat lássanak el, amelyek történeti, társada-
lomtudományi felkészültséget igényelnek, és lehetővé teszi számukra, hogy egyetemi 
tanulmányaikat tovább folytassák mester (master) szinten.

A  történelemtanár mesterképzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú vég-
zettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a  köz-
oktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, 
tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő 
folytatására való felkészítés. Az általános szakmai ismeretek megszerzésére az alap-
képzésben kerül sor, a  tanári mesterképzés ezeket mélyíti el és egészíti ki a  törté-
nelemtanítás szempontjából fontos ismeretekkel. A  differenciált szakmai anyag 
tantárgyai az érettségi témakörökre épülnek, a gyakorlati képzést pedig az egyetem 
gyakorlóiskoláival való szoros együttműködéssel valósítjuk meg.

12 Teszik ezt annak ellenére, hogy a  demográfiai apály elérte a  közoktatást is, az  iskolabezárások és  
-összevonások mindennaposak országszerte, és hogy a tanári pálya presztízse soha nem látott alacsony szinten van.
13 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről: http://cdn.
felvi.hu/bin/content/dload/jogszabalyok/15_2006_alap_mester_kkk_20080201.pdf (Letöltés: 2020. júl. 14.)

http://cdn.felvi.hu/bin/content/dload/jogszabalyok/15_2006_alap_mester_kkk_20080201.pdf
http://cdn.felvi.hu/bin/content/dload/jogszabalyok/15_2006_alap_mester_kkk_20080201.pdf
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A  korábbi történelemtanári egyetemi egységes képzéshez képest a  többciklusú 
képzés tanterve jelentősen átalakult. Ezek az átalakulások elsősorban a két képzés 
filozófiájának, koncepciójának eltéréseiben gyökereznek. Kiemelendő a  két képzé-
si forma különbségei közül a történelemtanítás módszertanával foglalkozó tárgyak 
nagyobb aránya, a korábbi 7 kredit helyett 10. Az új típusú képzésben az általános 
szakmai ismeretek és a  történelemtanári ismeretek oktatása szétválik, s ez utóbbi 
a korábbinál jóval hangsúlyosabb szerepet kap, a pedagógus professzió erősítésének 
nyilvánvaló szándékával. Ezt a szándékot szolgálja a tanulmányok végét lezáró tanári 
képesítő vizsga is. Miközben üdvözlendőek ezek a – tanári professziót erősítő – elő-
írások, nem hallgathatjuk el, hogy a mindenki számára kötelezően előírt képesítési 
követelmények mind tartalmukban, mint szóhasználatukban igen elavult koncepciót 
tükröznek. E koncepció a történelemtanításhoz szükséges kimeneti követelményeket 
szűk pedagógiai fókusszal, egyértelműen történelemmetodikai, nem pedig egy tá-
gabb – a történettudománnyal is szorosabb kapcsolatban lévő – történelemdidaktikai 
alapon tételezi. A képesítési követelmények ilyen szűk, metodikai értelmezésű felfo-
gását összhangban látjuk fentebb kifejtett azon véleményünkkel, hogy nem ismertek 
a nemzetközi és hazai történelemdidaktikai kutatások eredményei, ezért sajnos nem 
jelennek meg a történelem tanítását befolyásoló jogszabályi dokumentumokban.

Új elemként jelent meg a képesítési követelményekben az Ember- és társadalom-
ismeret tanári szak, mely a Nemzeti alaptanterv által képviselt tantárgyi integráci-
ós szándékok felsőoktatási megjelenéseként értelmezhető. Ismereteink szerint eddig 
egyetlen felsőoktatási intézménynek sem sikerült akkreditálnia ezt a képzést, min-
den bizonnyal azért, mert jelentősen átlépi a  jelenlegi tanszéki kereteket, és mert 
az akkreditálásra beadott kérelmek inkább „történelemtanári” programként íródtak, 
nem pedig társadalomismeretinek.

Az alábbiakban bemutatjuk a 4 féléves, 30 kredites történelemtanári képzés min-
tatantervét.

1. táblázat: A történelemtanári képzés mintaterve

Tantárgyak
Félévek Számonkérés

típusa Kredit
1. 2. 3. 4.

Szakmódszertani ismeretek 10

Történelemdidaktika 30 Kollokvium 2

A történelem és rokonszakok, mű-
veltségterületek

15 Kollokvium 1

A történelemtanítás eszközei 30 Gyakorlat 2

A történelemtanítás gyakorlati 
kérdései

30 Gyakorlat 2

Tanítási gyakorlat 45 Gyakorlat 3
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Alapozó képzés 4

Történetírói irányzatok és hatásuk a 
történelemoktatásra

15 Kollokvium 1

A művelődés- és művészettörténet 
nagy korszakai

30 Kollokvium 2

A történelem tér- és idődimenziói 15 Kollokvium 1

Szakmai törzsanyag 14

Ókori vallások és civilizációk 45 Gyakorlat 3

Közép- és koraújkori magyar és egye-
temes történelem

45 Gyakorlat 3

Újkori magyar és egyetemes törté-
nelem

45 Gyakorlat 3

Modernkori magyar és egyetemes 
történelem

75 Gyakorlat 5

Szabadon választható ismeretek 30 Koll/Gyak. 2

Szakmai zárószigorlat Szigorlat 0

Összesen 90 105 135 120 30

3. Történelemtanítás: tartalmi (tantervi és vizsga-) szabályozás, 
tankönyvek, érettségi, történelemóra14

3.1. Tartalmi szabályozás

Az ezredfordulóhoz kapcsolódó informatikai forradalom és az ezzel összefüggő tár-
sadalmi-gazdasági és kulturális változások alapvetően átértékelték a tudásról vallott 
korábbi elképzeléseket, szertefoszlott az egész életre megszerezhető tudás illúziója, 
ami felértékelte az  információkezelést, azaz a  „mit” tudásával szemben általában 
a „hogyan” tudását. Ennek következményeként a korábban szaktárgyi ismereteknek 
nevezett tudásfogalom helyébe új tudásfelfogás került, melynek összetevőit a művelt-
ség, a szakértelem és a kompetencia fogalmával lehet jellemezni. A műveltség ebben 
az összefüggésben egyfajta tájékozódást, a köznapi életben való eligazodást, össze-
függések átlátását, alkalmazható tudást jelent, a szakértelem egy konkrét szakterület 
(pl. történettudomány) alapelveinek, fogalomkészletének, kutatási módszereinek és 
sémáinak birtoklását, valamint azok különböző helyzetekben való mozgósítását fe-
jezi ki, míg a kompetencia a tudás azon szegmensét jellemzi, amelynek elsajátítása 
természetes közegben, a mindennapi tapasztalatok során történik. 

A  kommunista diktatúra évtizedeiben a  történelem tantárgy egyik feladata 
a rendszer ideológiai legitimálása volt. Több évtizeden keresztül központi tantervek 

14 Kaposi József (2006): Változás az állandóságban – az új történelemérettségi. Új érettségi Magyarországon. Hon-
nan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai, OKI (Kézirat) tanulmánya alapján.
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és tankönyvek alapján, szigorúan ellenőrzött rendben, tartalommal és módszerekkel 
folyt a történelemtanítás. A diktatúra utolsó évtizedében azonban volt arra lehetőség, 
hogy bizonyos politikai vagy ideológiai okokból tiltott tartalmakat és gondolatokat is 
közvetítsen a tanítás a diákoknak. Viszonylag nagy volt a tanárok úgynevezett mód-
szertani szabadsága, amelynek leple alatt korszerű tartalmakat is ugyancsak korszerű 
módszerekkel tanítottak. A rendszerváltozás után heves szakmai viták folytak első-
sorban a történelemoktatás tartalmi megújulásáról. A viták – összhangban a törté-
nettudomány tartalmi megújulásával – érintették a történelem tantárgy tanításának 
célját, feladatait és helyét az oktatási rendszerben. 

A Nemzeti alaptanterv (NAT) 1995-ös kiadása – mely az 1–10. évfolyamokra vonat-
kozott – nemcsak a korábbi központi tantervi szabályozás egész rendszerét változtatta 
meg, de megreformálta magát a tantervet mint szabályzó eszközt is. Az alaptanterv 
(core curriculum) módosította a hagyományos tantárgyi kereteket (tíz műveltségte-
rületet hozott létre), nem iskolatípusokra, hanem évfolyamokra osztotta a követelmé-
nyeket és középpontjába nem a tananyagot állította, hanem a tanulók fejlesztését. En-
nek szellemében olyan közös kereszttanterveket (cross curriculum) is megjelenített, 
amelyek több műveltségterületen is érvényesek. A dokumentum a tanulásszervezés és 
tananyag-elrendezés döntéseit alapvetően az egyes iskolák szintjére delegálta.

A NAT több szempontból is átértékelte a  történelem tantárgy korábbi helyzetét. 
A történelem az Ember és társadalom műveltségi terület részévé vált (a társadalom-
ismeret és az emberismeret mellett), a korábban megkövetelt tartalmak és az elvárt 
lexikai ismeretek mennyiségét csökkentette, illetve lényegesen megváltoztatta a tan-
anyag-elrendezés korábbi rendjét. (Pl. megszüntette a kronologikus történelemtaní-
tást az 5–6. évfolyamon, a 10. évfolyammal lezárta a  jelenkor történetét). A válto-
zásokat a  történelemtanárok jelentős része a  történelemoktatás megcsonkításának, 
vagy ahogy akkor megfogalmazták, „Trianonként” élte meg.15 

A tartalmi modernizáció élharcosai ugyanakkor a változásokat sikerként értékel-
ték, hiszen „az iskolai követelmények komplex műveltségi területek formájában törté-
nő megfogalmazása helyet adott a korábban csak elszórt kísérletként létező tantárgyi 
területek »nagykorúsításának« (például emberismeret, mozgóképkultúra és médiais-
meret), valamint lehetővé tette egyes tantárgyi területek differenciálódását is (például 
társadalmi ismeretek, állampolgári és gazdasági ismeretek), illetve kerettantervi meg-
jelenésüket (hon- és népismeret, kapcsolódás Európához).”16 

A fentiekből adódóan az 1990-es éveket alapvetően a Nemzeti alaptanterv körül 
folyó viták határozták meg, melyek különösen az 1995-ös elfogadást megelőzően, il-
letve azt követően kaptak széles társadalmi nyilvánosságot. Ennek eredményeként 
a tantervi viták is átpolitizálódtak és a különböző színezetű oktatási kormányzatok 

15 „A történelemtanításunk Trianonja a NAT” mondás Szabolcs Ottótól származik, egy ’90-es évek végi történe-
lemtanári konferencián hangzott el.
16 Jakab György (2000): A történelem tanítása az ezredfordulón I–II. Új Pedagógiai Szemle, 50. évf. 6. sz. 36–51. és 
7–8. sz. 27–39.
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„harci terepévé” váltak. Így közel tíz év alatt három eltérő szabályzóhoz kellett iga-
zodnia az oktatási rendszer egészének és a pedagógusoknak is. 

A NAT implementációját jelentősen megnehezítette az a tény, hogy nem a közok-
tatás kimeneti végpontjáig (12. évfolyam), hanem egy új határig (10. évfolyam) szabá-
lyozta az oktatás tartalmát, és másutt húzta meg a pedagógiai szakaszhatárokat, mint 
ahol a domináns iskolarendszerben voltak.

A  központi tantervi szabályozás rendszerében alapvető változás történt az   
1998-as kormányváltást követően. Az oktatási miniszter által 2000-ben kiadott keret-
tantervek (curriculum frame) – a Nemzeti alaptanterv és a helyi tantervek közé beik-
tatott szabályozási szint – az oktatási rendszer integritásának és átjárhatóságának biz-
tosítását, valamint a hagyományos tantárgyi struktúra visszaállítását tűzte ki célként. 
A változások nyomán a Nemzeti alaptantervet kiegészítették a 12. évfolyam végéig, és 
hozzáillesztették a 8+4-es iskolarendszerhez. A történelem ismét önálló tantárgy lett 
az általános iskolában, melynek kronologikus tanítása ismét az 5. évfolyamtól kezdő-
dött. A társadalomismeret, az emberismeret, a mozgókép- és médiaismeret ugyanak-
kor az ún. modul tantárgyak között kapott szerepet, ami azt jelentette, hogy az iskolák 
a helyi tanterveikben vagy önállóan, vagy más tantárggyal integrálva taníthatták.

A 2002-ben hivatalba lépett kormány elsők között módosította a kerettantervi ren-
deletet – megszüntetve annak „túlszabályozását” – és elrendelte a NAT felülvizsgá-
latát. Az időközben nyilvánosságra került tantárgyi obszerváció azt rögzítette, hogy 
a tantervi szabályozások érdemben nem hoztak változást tanórai szinten, így tovább-
ra is meghatározó maradt az ismeretátadásra, az elméletekre való koncentrálás, vala-
mint a tantárgyi integráció esetlegessége és a modern oktatási tartalmak beemelése.

A 2003-ban kiadott új Nemzeti alaptanterv megőrizte az 1995-ben elfogadott NAT 
szellemi örökségét és a tíz műveltségi területre épülő alapszerkezetét, attól mégis eltért 
néhány szakmai kérdésben. A tervezetből kimaradtak a „részletes követelmények”, 
a korábbinál nagyobb hangsúlyt kaptak az „általános fejlesztési követelmények” és 
a „kereszttantervek”, valamint a szabályozás átfogta a közoktatás teljes vertikumát 
az elsőtől a  tizenkettedik évfolyamig. Az új NAT bevezetése felmenő rendszerben, 
2004. szeptember 1-jével az általános iskolák első évfolyamán vette kezdetét.

A dokumentum így fogalmazza meg a történelem tanítására vonatkozó alapelveit, 
céljait: „A  történelem a  társadalom közös emlékezete. Tanításának célja a  történelmi 
műveltség elsajátítása, amely a közös kommunikációs alapot, és ezáltal a kölcsönös meg-
értés lehetőségét biztosítja a  szűkebb és tágabb közösség (a lakóhelytől a  nemzeten át 
az emberiségig) számára. Mindez nélkülözhetetlen a közösséghez tartozás tudatának, 
különösen a nemzeti és európai identitástudatnak az elmélyítéséhez. A történelmi folya-
matok megértése alapozza meg a történelmi tudat kialakulását, vagyis annak konkrét 
belátását egyrészt, hogy a jelen – egyéni életünket is beleértve – nagymértékben a múlt 
eseményeinek eredménye, másrészt, hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nem-
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zedékek sorsára is. Ezért fontos, hogy a történelmi múlttal való találkozás és a történe-
lemből fakadó tanulságok feldolgozása a tanulók számára személyes élmény legyen.”17

A  változások a  történelem tantárgy tekintetében azt is jelentették, hogy a  tan-
anyagról szóló fejezet (A tartalom kulcselemei) nem tartalmazza a korábban megszo-
kott témákat, tartalmakat az őskortól napjainkig. Itt olyan tartalmi elemek jelennek 
meg (pl. a tanulók a 9–12. évfolyamon ismereteket szerezzenek az európai történelem 
jelentős állomásairól és legalább egy Európán kívüli civilizációról; a határon túli ma-
gyarok történetéről és kultúrájáról; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek 
– köztük a romák – történetéről; a magyarországi zsidóság történetéről; a XX. század 
nagyhatalmi, társadalmi és értékkonfliktusairól stb.),18 melyek különböző témákhoz 
kapcsolódhatnak, és feldolgozásuk a  tananyag kiválasztásának és elrendezésének 
egészen különböző modelljei keretében történhet meg. Az utolsó fejezet (A reflexiót 
irányító kérdések) olyan – egyértelműen nem megválaszolható és a filozófiai gondol-
kodás felé is utakat nyitó – kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket az adott szakaszban 
a gondolkodásfejlesztés középpontjába kell állítani.

A tartalmi szabályozás ilyen változását természetesen joggal lehet magyarázni az-
zal, hogy korunkban egyre nehezebb meghatározni, mit értünk ma korszerű tartal-
makon a történelemtanításban. Ennek nehézségét nemcsak az okozza, hogy felgyor-
sult a történelmi idő, kitágult a történelmi tér, áttekinthetetlenné váltak a hírforrások 
és kibogozhatatlanul egymásba olvadni látszanak a különböző civilizációk kulturá-
lis örökségei, hanem egyre szélesebb körben tért hódít a  történelem feldolgozásá-
nak szubjektivizmusa, mely nemcsak a múltból való válogatás korábban elfogadott 
nézőpontjait kérdőjelezi meg, hanem magát a válogatást is, és a tananyagtartalmak 
leküzdendő rosszként jelennek meg. Ez a gondolatmenet lényegében megtagadja azt 
a konszenzuális kiindulópontot, hogy a történelem a társadalom közös emlékezete, 
melynek feldolgozása révén nemcsak a diákok önazonossága fejlődik ki, hanem vele 
párhuzamosan a közösségi (szociális) identitás is kialakul. A legújabb történettudo-
mányi kutatások által is ösztönzött új tartalmak térnyerése minden bizonnyal szük-
séges és kívánatos, de veszélyeket is hordoz magában, hiszen „túlhajtása” könnyen 
az elmúlt évszázadokban rögzült „kulturális kánon” teljes kiüresedéséhez vezethet. 
A  kulturális tudáskánon tartalmának kiüresedése, esetleges radikális átalakulása, 
a közösségi tudás megértéséhez szükséges kulturális kód elvesztése nemcsak a fiata-
lok műveltségi problémáit vetíti előre, hanem a globalizálódó világban a közös kultu-
rális (ezen belül történelmi) tudás kontinuitását is veszélyezteti a fiatal korosztályok 
számára, és ezáltal a társadalmi kohézió meglazulását (megszűnését) is okozhatja.

17 Nemzeti alaptanterv 2003. Oktatási Minisztérium, Budapest, 2004. 63.
18 Uo. 70.
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3.2. Tankönyvek

A kilencvenes évek közepének szakmai – bár több vonatkozásban politikai síkon is folyó – 
vitái végül is azt eredményezték, hogy a történelem tantervi szabályozása lényegében csak 
„papíron” létezett, és a gyakorlatban a tankönyvek vették át a tantervek tartalmi szabályo-
zó funkcióját. Abban, hogy a tankönyvből, mely eredeti funkcióját tekintve segédeszköz, 
meghatározó tartalmi és módszertani szabályozó lett, feltétlenül szerepe volt az elhúzódó 
és sokszor terméketlen tantervi vitáknak, valamint a kiépülő és folyamatosan bővülő tan-
könyvpiacnak, melynek a szabályozatlanságában a kiadók kiváló piaci értékesítési lehetősé-
get ismertek fel. Miközben a különböző nézőpontokat megjelenítő szakmai szintek képvise-
lői, a társadalmi szervezetek sokszor késhegyig menő vitát folytattak a történelem tantárgy 
céljait és tartalmát illetően, aközben a biztos támpontot kereső pedagógusok fokozatosan 
a tankönyveket fogadták el a tanítási folyamat legfontosabb legitimációs tényezőinek. 

E döntésben bizonyára az  is szerepet játszott, hogy a  rendszerváltozás egyrészt 
megteremtette a tankönyvpiacot, másrészt megadta a pedagógusok számára a tan-
könyvválasztás szabadságát. A tankönyvek az 1990-es évek folyamán 8–10 év alatt 
váltak a pedagógusok számára a legfontosabb oktatáspolitikai és oktatási eszközök-
ké, éppen abban az  időszakban, amikor a  legélesebb viták folytak mind a közélet-
ben, mind a szakmai berkekben a történelemtanítás céljairól, módszereiről. Ma már 
egyértelműen látszik, hogy a tankönyvek fokozatosan kialakuló „mindenhatósága” 
egyik oldalról jól kezelte azt a fajta bizonytalanságot, amely az 1990-es évek tartal-
mi és módszertani vitáival függött össze, hiszen ezt a sok esetben nehezen átlátha-
tó helyzetet a pedagógusok számára megoldhatóvá tette. Ugyanakkor gátjává is vált 
a megújítási törekvéseknek, mivel számos esetben mind tartalmi, mind módszertani 
vonatkozásban olyan elemeket „betonozott be”19 vagy hagyott változatlanul, me-
lyeket feltétlenül meg kellett volna változtatnia. Ezért a változások további menete 
szempontjából központi kérdés a tankönyvek, illetve a hozzájuk kapcsolódó, egyéb 
tanítást segítő eszközöknek a  fejlesztése és szinkronba hozása azokkal a  célokkal, 
melyeket a különböző oktatáspolitikai dokumentumok meghatároznak. Természete-
sen ez csak fokozatosan és olyan eszközökkel vagy intézkedésekkel valósítható meg, 
mely nem eredményezi a tankönyvkínálat drasztikus csökkenését.20

19 Fischerné Dárdai Ágnes – Kojanitz László (2007): A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. Új Pedagógiai Szemle, 
57. évf. 1. sz. 56–69. Az Oktatási Minisztérium által megrendelt vizsgálat során a kutatócsoport összehasonlította, hogy miként változott 
meg az  elmúlt harminc évben az  irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, kémia, fizika és természetismeret (környezetismeret) 
tantárgyak ismeretanyaga és az ismeretanyagok feldolgozásának módja az általános iskolai tankönyvekben. A munka során feltártuk, 
milyen különbségek figyelhetők meg a mai és a korábban használt tankönyvek tematikája, tartalma, szakmai nyelvezete, didaktikai ap-
parátusa és a bennük található ismeretek mennyisége és nehézségi szintje között. A vizsgálat során gyűjtött és rendszerezett tapasztalatok 
alapján következtetéseket fogalmaztunk meg arról, hogy miként értékelhetők a változások a taníthatóság és a tanulhatóság, az életkori 
adottságokhoz és a tanulók tanulási képességeihez való alkalmazkodás szempontjából. A vizsgálatban részt vevő szakértők a tartalmi 
elemzésekben leírtakat tankönyvanalízisen alapuló adatokkal és konkrét példákkal is alátámasztották.
20 2004-ben megjelent a  tankönyvvé nyilvánítást, tankönyvellátást és -támogatást igen részletesen szabályozó rendelet. (23/2004. /
VIII. 27./ OM rendelet) Ez utóbbi dokumentum 2006-os módosításának leghangsúlyosabb és legnagyobb vitákat kiváltó eleme, hogy 
a hatósági tankönyvbírálati szempontok némelyikénél számszerű határértéket vezet be. (10/2006. /III. 27./ OM rendelet A tankönyvvé 
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. /VIII. 27./ OM rendelet módosításáról)



F. Dárdai Ágnes: Történelemtanítás Magyarországon a XXI. század elején

97

3.3. Az új történelemérettségi

A 2005-ös új érettségi bevezetése abban a tekintetben egyedinek is nevezhető, hogy 
fejlesztése kormányzati ciklusokon keresztül folyt, így alapelemeiben jó néhány 
kompromisszumos elem megtalálható benne, ráadásul számos oktatáspolitikai 
problémára adekvát választ tudott adni. Az egységesség szellemében közelítette a kü-
lönböző iskolatípusokban, képzési formákban és intézményekben leteendő vizsgák 
követelményeit, és jelentős mértékben szabványosította magukat a vizsgákat, pl. fel-
adatok, értékelési szempontok, szaktanári közreműködés és eljárásrend tekintetében. 
Mederben tudta tartani a ’90-es években elinduló, a közoktatás expanziójából eredő 
ellentmondásokat, a fenntartók eltérő jogi, földrajzi, vagyoni stb. helyzetéből adódó 
sajátosságokat, a különböző szempontú és minőségű iskolai innovációkat.

A  tartalmi szabályozás – különösen a kétszintű érettségi vizsga – folyamatában 
a fentiekből is következően hol nyilvánvalóan, hol latens módon felvetődött annak 
kérdése is, hogy az új vizsgadokumentumok mely releváns tanulási modelleket, il-
letve tudásszerveződési formákat követik, az  általános műveltség, a  szakértelem 
vagy a kompetencia elsajátításának modelljét állítják-e középpontba, és mit értenek 
történelmi tudáson. Az összeállítók végül is e három – sok tekintetben eltérő tanu-
lási, tanítási módszereket alkalmazó – modell sajátos keveréke mellett döntöttek. 
A döntés hátterében a megőrzés és megújítás egyensúlya megtartásának szándékán 
túl az  a meggondolás is állt, hogy a  történelmi megismerés elképzelhetetlen a kö-
zösségek együttesen elfogadott narratíváinak (mítoszok, mondák, történeti szövegek 
stb.) feldolgozása, az egyedi eseményekből levont általánosítások, azonos szerkezetű 
történések forgatókönyveinek (script) megértése nélkül. Vagyis az általános művelt-
séget jelentő, társadalmi életre vonatkozó történetek nemcsak a narratív megismerést 
szolgálják, hanem olyan kognitív folyamatokat is, mint a logikai következtetés, az in-
dukció, a dedukció, illetve a korrelatív gondolkodás, amelyek a képesség- és kompe-
tenciafejlesztés alapelemeit is jelentik.

Az új történelemérettségi filozófiai alapvetése az, hogy a történelem megismerése 
során a tanulók tényeket, adatokat, ismereteket, összefüggéseket tanulnak meg, ame-
lyek általános történelmi műveltségük fundamentumát képezik. Történelmi tényis-
meretük és tudásuk azonban csak abban az esetben válik saját maguk és a társadalom 
számára is releváns, hasznos tudássá, ha a történettudomány által kínált konstruk-
ciókat, sémákat, fogalmakat rugalmasan képesek adaptálni a múlt, valamint a jelen 
megértéséhez. A  történeti tanulás mindenekelőtt történelmi gondolkodást jelent, 
annak a képességnek a birtoklását, hogy a tanuló a múlt-jelen-jövő hármas dimen-
ziójában tudjon gondolkodni, hogy életkori sajátosságainak és fejlettségi szintjének 
megfelelően ismerje és tudja alkalmazni a történettudomány vizsgálati eljárásainak 
legfontosabb alkotóelemeit (történeti probléma felismerése, megfogalmazása – a heu-
risztika, a kritika, az interpretáció módszereinek ismerete és alkalmazása –, történeti 
probléma megoldása válaszadással és ítéletalkotással). 
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Az új érettségi vizsgakövetelmények azt célozzák meg, hogy a  tantárgy oktatási 
céljait illetően helyreálljon az  ismeretátadás, a képességfejlesztés és a normaközve-
títés hármasának belső egyensúlya. E változtatásra azért volt szükség, hogy érvé-
nyesülhessen a nevelési-oktatási folyamatban a nemzeti és európai azonosságtudat, 
a  humanista és demokratikus értékrend közvetítése. A  tartalmi újítás elsősorban 
azt szolgálja, hogy az  eseménytörténeti ismeretek mellett több figyelmet kapjanak 
a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a tartalmak, amelyek 
az egyes korszakok komplex, életszerű bemutatásához szükségesek.

A képesség jellegű követelmények (kompetenciák) hangsúlyossá tétele a történe-
lem tantárgyban azt jelentette, hogy a források használata és értékelése, a szaknyelv 
alkalmazása, a térbeli és időbeli tájékozódás, az eseményeket alakító tényezők feltá-
rása, a  történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása kiemelt 
fejlesztési célként fogalmazódott meg. A vizsgaszabályzat két szinten határozza meg 
az érettségi követelményeit. Kiindulópontja az, hogy középszinten a mai társadalom-
ban tájékozódni tudó ember történelmi ismereteit és képességeit kell megkövetelni, 
míg az emelt szintű érettségi esetében elsősorban a felsőoktatásban történelmet ta-
nuló diákok felkészítése történik. A középszintű vizsga a jelöltektől az egyszerűbb is-
meretszerzési eljárásokat, kifejezőképességet, a rendszerezés és alkalmazás alapvető 
formáit, valamint a történelmi ítéletalkotás készségének meglétét igényli. Ez azt je-
lenti, hogy a legfontosabb tényeket, adatokat, ismereteket, egyszerű összefüggéseket, 
a kreativitás és a történelmi ismeretek alkalmazásának alacsonyabb fokait szükséges 
számon kérni. Az  emelt szintű vizsga a  jelöltektől a  középszintű követelményeket 
meghaladó, bonyolultabb ismeretszerzési és kifejezőképességet, összetettebb rend-
szerezési, alkalmazási, összehasonlítási és elemzési szempontok alkalmazását, vala-
mint magasabb fokú gondolkodási műveleteket, önállóbb ítéletalkotási készségeket, 
továbbá a  történelmi tények, adatok tágabb körének ismeretét követeli meg. A  két 
szint közötti különbség az adott téma megközelítési módjában, a tényanyag meny-
nyiségében, a történeti források terjedelmében, sokféleségében, valamint a feladatok 
eltérő nehézségi fokában jelenik meg. A középszintű követelmények teljesítése nélkü-
lözhetetlen az emelt szintű követelmények teljesítéséhez, noha azokat az emelt szint 
követelményei között nem tüntetik fel.

A témakörök konkrét meghatározásánál és megfogalmazásánál a fejlesztők abból 
indultak ki, hogy érvényesüljenek az általános vizsgakövetelményben megfogalma-
zott korszerűsítő szándékok, így a vizsga a  lexikális ismeretek lényegesen szűkebb 
körét jelölte ki. Így a modell biztosította a magyar és az egyetemes történelem 60–
40%-os megoszlását, és meghatározó módon jelent meg benne a  XIX–XX. század 
története. A témakörök mindkét szinten azonosak, de emelt szinten több altémát tar-
talmaznak. Az egyes témakörökhöz rendelt ún. altémák megfogalmazásakor az aláb-
bi szempontok is érvényesültek: a politikatörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, 
a művelődés-, az életmód- és a mentalitástörténetnek is fontos szerep jusson, illetve 
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a  témakörökhöz kapcsolódó konkrét tartalmak meghatározásakor a  történettudo-
mány legújabb eredményei is megjelenjenek.

Az  új dokumentumok meghatározó célja, hogy a  lexikális ismeretek lényegesen 
szűkebb körét követelje meg a tanulóktól. Ezért a vizsga feladataiban csak az alap- és 
a középfokú kerettantervek követelményeiben megfogalmazott konkrét lexikális ada-
tokat lehet számon kérni. Ettől az elvtől csak akkor lehet eltérni, ha az adott feladat 
föltünteti (kronológiai táblázattal, fogalommeghatározással, szöveges forrással, tér-
képpel stb.) mindazokat a lexikális ismereteket, melyek a megoldáshoz szükségesek.

A  vizsgareform korszerűsítő törekvéseinek meghatározó eleme az  írásbeli vizs-
garész bevezetése, melyet a  vizsgateljesítmények összemérhetősége, a  vizsga köve-
telményeinek és feltételeinek egységesítése, az  új – nemzetközi szempontból is új-
donságnak számító – mérési, értékelési gyakorlat elterjesztése, a szemléleti, tartalmi, 
módszertani reformok gyakorlati érvényesítése indokolt. A  változások az  írásbeli 
vizsgafeladatok oldaláról elemezhetőek a  legközérthetőbben, hiszen ezek mutatják 
leginkább azokat a  szemléletbeli különbségeket, amelyek a hagyományos adatköz-
pontú, valamint az alkalmazott tudás mérését célzó feladatok között húzódnak. Ilyen 
módon az érettségi feladatai nem egyszerűen a megtanultak visszaadását (reprodu-
kálását), hanem a tanultak új helyzetekben történő (produktív) alkalmazását várják 
el. Minden írásbeli feladat magában foglal valamilyen ismeretforrást (szöveget, képet, 
térképet, diagramot, grafikont, karikatúrát stb.), amely vagy tartalmazza a szükséges 
információkat, vagy segít előhívni azokat az ismeretelemeket (például fogalmakat), 
amelyekkel a feladat sikerrel megoldható. A megfogalmazott követelmények újszerű 
eleme, hogy a vizsgán tudatosan jelennek meg azok a segédeszközök, ismeretforrások 
(például térkép, helyesírási tanácsadó szótár, segédletek stb.), amelyeket a szaktaná-
rok, illetve a diákok a mindennapi munkában gyakorta használnak.

A szóbeli vizsga a történelmi jelenségek és események problémaközpontú bemuta-
tását várja el a tanulóktól. E vizsgaforma elsődleges célja az, hogy kiderüljön, a diákok 
szóbeli kifejezőképessége milyen színvonalon áll, illetve miként tudnak a történelem 
különböző dimenzióiban (például gazdaság-, társadalom-, politikatörténet) eliga-
zodni, és a tételben meghatározott problémát összefüggéseiben ismertetni, elemezni 
és értelmezni. A vizsga témakörei: gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra; né-
pesség, település, életmód; egyén, közösség, társadalom; nemzetközi együttműködés 
és konfliktusok; politikai intézmények, eszmék, ideológiák; a modern demokráciák 
működése. Középszinten az ún. szabad téma felhasználási lehetőségével ugyanakkor 
a követelmények arra is módot adnak, hogy az iskolák a helyi tanterveikben megfo-
galmazott sajátosságokat (például helytörténet) is számon tudják kérni.

A vizsga értékelési rendszere újszerűnek tekinthető, amennyiben mérhető krité-
riumokkal fejezi ki az  elvárható tudás minőségét és mennyiségét, biztosítva ezzel 
a teljesítmények méltányos és az eddigieknél objektívebb és megbízhatóbb mérését. 
Értékelési szempontból az új érettségi vizsga meghatározó eleme az összemérhető-
ségre való törekvés. A vizsgadokumentumok pontosan rögzítik a vizsgán elvárt tel-
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jesítményeket, a vizsga menetének alapvető elemeit, valamint a  javítás és értékelés 
meghatározó szempontjait. A vizsgafeladatok részletes javítási útmutatóval készül-
nek, így lehetővé válik az is, hogy a vizsgákon jelenleg alkalmazott, ún. globális ér-
tékelési gyakorlatot fölváltsa a  kompetenciák szerinti, ún. analitikus értékelés. Így 
a szöveges (kifejtendő) feladatoknál újszerű javítási, értékelési szempontok érvénye-
sülnek, hiszen a megoldási útmutatóban megfogalmazott kritériumok elsődlegesen 
az elvégzendő műveletre (például megadott szempontok alapján információk gyűjté-
se, egyszerű következtetések megfogalmazása történelmi események okairól, követ-
kezményeiről) és nem csupán az elvárt konkrét tartalmakra (fogalmakra, történelmi 
adatokra) vonatkoznak.

3.3.1. Az érettségi bevezetésének tapasztalatai

Az új történelemérettségi elindításának egyik legnagyobb kockázata a középszintű 
írásbeli vizsga bevezetése volt, hiszen a vizsga több mint 150 éves története során so-
hasem kellett minden vizsgázónak írásban számot adnia tudásáról. Az írásbeli beve-
zetésének kockázatát ráadásul az is növelte, hogy a fejlesztési folyamat során jelentős 
mértékben nőtt (50%-ról 70%-ra) az egyes korosztályokon belül az érettségi vizsgá-
ra jelentkezők száma, mely óhatatlanul felvetette a tömeges bukás vagy a drasztikus 
színvonalesés lehetőségét. Sőt az írásbeli vizsga bevezetése annak a veszélyét is ma-
gában hordozta, hogy az összemérhetőségre való törekvés nyomán elmarad a tartal-
mi megújítás, és továbbra is meghatározó marad a lexikai ismeretek számonkérése. 
Az  azóta lezajlott vizsgák nem igazolták a  félelmeket. Az  írásbeli bevezetése nem 
hozott kudarcot sem a vizsga eredményességét, sem a  tartalmakat és módszereket 
illetően. Összességében csökkent (2,2%-ról átlagosan 0,4%-ra) az  eredménytelenül 
vizsgázók száma, másrészt a feladatsorok meggyőzték a kétkedőket arról, hogy hazai 
viszonyok között is érvényesíthetők a vizsgáztatási gyakorlatban a tudás értelmezésé-
ben a világban bekövetkezett változások és az értékelés standardizációjának kísérlete. 
Arra is megnyugtató választ adott a vizsga, hogy a  feladatfejlesztés eredményeit – 
az alkalmazott tudást mérő feladatokat – vizsgahelyzetben is lehet alkalmazni.

Minden túlzás nélkül megállapítható, hogy az új történelemérettségi követelményei 
jelentős befolyással voltak a  középiskolai tanítási gyakorlat mindennapjaira. A  leg-
lényegesebb elmozdulások abban érhetők tetten, hogy megállt a  tényszerű ismere-
tek (adatok) további bővülése a tanórai munka során, sőt bizonyos iskolatípusokban 
elindult egy szükséges és kívánatos csökkenés is, és felértékelődött a  tanítási folya-
matban a különböző típusú források feldolgozásának szerepe. Így nagyobb teret kap-
hatott az ismeretszerzési és -feldolgozási képesség kialakítása és a beleérző képesség 
(perspektívaváltás) gyakorlati alkalmazása. Egyértelműen rögzíthető, hogy a vizsgára 
való felkészítés számos új, tanulói tevékenységre épülő tanítási módszert vitt be a gya-
korlatba, és mindenképpen segítette a diákok ismeretszerzési képességeinek fejleszté-
sét. A bevezetett érettségi fontos hozadékának tekinthető, hogy kimutathatóan nőtt 
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a tanórákon a tanulók egyéni vagy csoportban végzett feladatmegoldása, melynek ré-
vén nőtt a problémamegoldásra és elmélyültebb gondolkodásra fordított idő.

Az új történelemvizsga bevezetésének egyik fontos következménye lett az is, hogy 
a forrás- és tevékenységközpontú történelemtanítás, valamint az érettségi tételek ösz-
szeállítása korszerű informatikai eszközök használatára ösztönözte a szaktanárokat. 
Az  egységes javítási-értékelési szempontok megjelenése pedig jelentős mértékben 
segítette a tanárok iskolán belüli, sőt bizonyos esetekben az iskolák közötti koope-
rációját. Az  együttműködést jól szolgálták és szolgálják a  vizsgáztatásra felkészítő 
tanártovábbképzések, valamint az emelt szintű vizsgán való közreműködések.

Fontos tanulságként fogalmazható meg, hogy sokkal több figyelmet és energiát 
kell fordítani a tanárképzés és -továbbképzés gyakorlatára abból a szempontból, hogy 
a  vizsgakövetelmények milyen felkészültségű és jellegű tanári munkát igényelnek. 
Tudatosítani szükséges a pedagógusjelöltekben, hogy korábbi általános és középis-
kolai tanítási-tanulási tapasztalataik csak részben hasznosíthatók, és ha eredménye-
sen akarnak tanítani, kikerülhetetlenül új módszertani eljárások alkalmazására van 
szükségük. A jelenlegi rendszerben a gyakorló pedagógusoknak van talán a legnehe-
zebb helyzetük, hiszen egy kialakult és rutinosan működő tanítási gyakorlatot kell 
megváltoztatniuk, ráadásul sokszor számukra nehezen érthető vagy feldolgozható 
tanítási körülmények között. A  pedagógusoknak saját, mindennapi közvetlen ta-
pasztalataik ellenében kellene változtatniuk, ami majdnem hogy lehetetlenség, hi-
szen józan belátás nélkül ez nem nagyon megy. Másrészt – és erre az érettségi beve-
zetésének tapasztalatai is utalnak –, hogy azon iskolák azon pedagógusai lehetnek 
a változtatás „zászlóvivői”, akik sem az elit iskolák közé, sem a teljesen leszakadtak 
közé nem tartoznak, hiszen számukra az újfajta tanítási, tanulási stratégia egyrészt 
jelentheti az elithez való felzárkózást, másrészt hozzájárulhat az egyébként óhatat-
lanul bekövetkezhető leszakadás megakadályozásához. Azaz várhatóan az  iskolák 
középmezőnye lehet a  leginkább érdekelt az  új tanítási módszerek befogadásában, 
elterjesztésében és mindennapi használatában.

Sokkal több időt kell fordítani a tanárok felkészítésére. Ennek keretében meg kell 
győződniük a szaktanároknak arról, hogy az érettségi új koncepciója sokkal tágab-
ban értelmezi a  történelmi tudást, mint a  jelenlegi meghatározó gyakorlat, vagyis 
nemcsak a lexikai adatok elsajátítására és a könnyen reprodukálható összefüggések-
re akar felkészíteni, hanem az  ismeretforrások használatára, ezzel is megteremtve 
az élethosszig való tanulás feltételeit. A szaktanári felkészítések során annak is tuda-
tosulnia kell, hogy a tevékenységközpontú, tanulócentrikus oktatás milyen módszer-
tani kihívásokkal jár a tanárok számára.

A szaktanári felkészítő munkában lényegesen nagyobb szerepet kell kapnia az is-
meretforrásokkal (például szöveg, ábra, kép, térkép) való tananyag-feldolgozásnak, 
mely a tanulók aktív és egyéni feladatmegoldó munkájára épít. Mindez alapvetően 
tevékenységközpontú tanítási órát feltételez, melyen a hangsúly a tartalmi ismeretek 
feldolgozása mellett a tanulói képességfejlesztésre helyeződik.
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A jövőben a  sikeres vizsgafelkészítés kiemelt területévé válik a  szövegértési és 
szövegalkotási feladatok gyakorlása. Ennek keretében meghatározó jelentősége lesz 
a képesség jellegű követelményekhez illeszkedő szövegalkotási algoritmus begya-
koroltatása (a feladat megértése, a tématartás; a problémához kapcsolódó tér- és idő- 
koordináták meghatározása; a  forrásokból származó információk felhasználá-
sa; következtetések megfogalmazása stb.) és a történelmi események reproduktív 
kronológiai „felmondása” helyett az értelmezések, magyarázatok, következtetések 
(okok feltárása; önálló kérdések, nézőpontok megfogalmazása stb.) szélesebb körű 
alkalmazásának.

A szaktanároknak ki kell egészíteniük eddigi értékelési gyakorlatukat, különöskép-
pen az írásbeli szöveges feladatainál, de a szóbeli tételeknél is. A korábban megszokott 
tartalmi szempontok (például nevek, évszámok) mellett értékelni kell a  feladatban 
megfogalmazott probléma megértését, a  tématartást, a  válaszelemekben megjelenő 
képességek használatát és azok minőségét (a szakszókincs relevanciáját, az elemzés 
koherenciáját, a kifejezőképességet és a nyelvhelyességet stb.), valamint színvonalát.

A  vizsgakövetelmények koncepciója nemcsak lehetőséget biztosít, de el is várja 
a  szaktanári módszerek változatos alkalmazását, a  feldolgozandó tananyag minden-
kori adaptálását, súlyozását, ha szükséges, szelektálását, illetve az  egyes kiválasztott 
témákban való elmélyülést, valamint a tanulók felkészültségi és felkészítési szintjéhez 
igazodó, differenciált feladatkijelölési és értékelési módszerek gyakorlati alkalmazását.

A tanárok módszertani felkészítése, illetve önképzése során nagy hangsúlyt kell 
kapnia annak a pedagógiai evidenciának, hogy önmagukban lévő módszerek nin-
csenek, csak a  tanárok módszertani tevékenysége létezik. Tudásuk, tapasztalatuk, 
személyiségük, a módszerek közötti választási képességük, azaz módszertani kom-
petenciájuk dönti el, hogy bizonyos pedagógiai szituációkban és témákban melyek 
azok a módszerek, amelyek illeszkednek az oktatás – és így az érettségi vizsgaköve-
telmények – célrendszeréhez és tartalmi elvárásaihoz, ezáltal biztosítva valamiféle 
hatékonyságot, és melyek azok, amelyek nem válnak a mindennapi pedagógiai praxis 
részévé. Mivel a módszerek nem attól korszerűek, hogy annak tartjuk őket, hanem 
attól, hogy mennyire adekvátak egy adott pedagógiai helyzettel, így a jövőben vár-
hatóan a tanítás módszertani megalapozottságának és főleg tudatosságának minden 
korábbinál nagyobb szerepe lesz.

A történelem tanítása az emberiség közös, de változó emlékezetét örökíti át nem-
zedékről nemzedékre. Az  „emlékezet” az  elmúlt évszázadokban leggyakrabban 
a múltról szóló elbeszélésekben, tanításokban jelent meg. A tanításokban hosszú idő 
óta kitüntetett szerepe volt a  mesélőnek, vagyis a  tanárnak, aki legtöbbször maga 
volt a  legfontosabb információs forrás. Az új évezred információs forradalma óha-
tatlanul átalakítja ezt a szerepet, melynek eredményeként egy új egyensúly alakul ki 
a tanári „mesélés” (közlés) és a tanulói ismeretszerzés között. A kialakuló új mun-
kamegosztás bizonyára folytatja a hagyományosnak nevezhető tanári elbeszéléseket, 
de magába építi mindazokat a  tapasztalatokat is, amelyek az  elmúlt évtizedekben 
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az aktívabb tanulói tevékenység iskolai térnyerését célozták (például munkáltató óra) 
és a régebben élt emberek életének megértésére, feldolgozására törekedtek (például 
történettanításon alapuló történelemtanítás).

Optimistán feltételezhető, hogy a vizsgakövetelmények visszaszabályozó szerepe 
révén az új érettségi bevezetése a történelem oktatása terén az elmúlt évtizedek egyik 
legnagyobb hatású változását indította útjára, hiszen számos elemével kényszeríti ki 
az élményszerűen fejlesztő, probléma-, forrás- és tevékenységközpontú tanítási gya-
korlat elterjedését, mely záloga lehet a múlt és jelen összefüggéseit széleskörűen fel-
táró és a történelem több szempontú értelmezését is lehetővé tevő történelemtanítási 
gyakorlat általánossá válásának.

3.4. Tantermi, tanórai gyakorlat 
A tantermi, tanórai gyakorlatban látványos változások történtek 2005 után.21 A 2002-es 
tanulmányban22 megszólaltatott országos hírű szakértők és megyei szaktanácsadók 
által megfogalmazott, kívánatosnak mondott tartalmi és módszertani megújulás 
tényleges megvalósulása minden bizonnyal még távolinak tűnik, de megállapítható 
az ez irányban történt határozott elmozdulás.

Biztató jelnek tekinthetjük az  eszközök változatosabbá válását, a  tankönyvek és 
feladatgyűjtemények rendszeres, napi rutinná váló tanórai használatát, a különböző 
csoportszervezési formák tudatos és szakmailag megalapozott alkalmazását, a tanu-
lók gyakori tevékenykedtetését, az ismeretszerzési eljárások reflektált alkalmazását, 
a tanulói teljesítményellenőrzés rendszerességét. Továbbra is hiányoznak, vagy jelen-
téktelen mértékben vannak jelen azonban a tanulóközpontú, kooperatív óravezetési 
stratégiák, a projektek, a kontroverzív és multiperspektivikus megközelítési módok, 
még mindig uralkodó a politika- és eseménytörténet.

Tekintsük át röviden a  megújulást jelző tényezőket! Állításainkat egy olyan kis 
mintás vizsgálattal támasztjuk alá, melyet 48 tanóráról (6 iskola, ezek között volt 4 és 
8 osztályos gimnázium, különböző korcsoportok az 5–12. évfolyamig) készült jegy-
zőkönyvek és a tanárjelöltek megfigyelései alapján elemeztünk. A vizsgálatba bevont 
tanórákon a tanárjelöltek a következő eszközök, illetve médiák használatát figyelték 
meg (az említés gyakoriságának sorrendjében): tábla, térkép (falitérkép és tanulói at-
lasz), a tanár által készített feladatlap, írásvetítő, tankönyv, munkafüzet, oktató- és 
művészfilm, projektor. Ami a  táblát illeti, megállapítható, hogy az szinte kizárólag 
a tanári óravázlat kialakításának eszköze, viszont furcsa, hogy erre is csak az órák 
töredékén használják. Ugyanez elmondható szinte minden eszközre. Minden törté-

21 A történelemórai tantermi gyakorlatra vonatkozó megállapításainkat szaktanárokkal, tanárjelöltekkel folytatott 
konzultációk, informális beszélgetések, történelem szakos egyetemi hallgatók által a  tanítási gyakorlatuk során 
a gyakorló iskolák (különböző iskolatípusokban és vezetőtanáraikon kívül az iskola más, különböző nemű és élet-
korú tanárai) tanóráin készített protokolljai és reflexiói alapján összegeztük. 
22 Csala Istvánné Ranschburg Ágnes (2002): A történelemtanítás helyzete és fejlesztésének feladatai. Új Pedagó-
giai Szemle, 52. évf. 9. sz. 51–67.
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nelemtanár használt valamilyen eszközt (átlagosan egy-kettőt tanóránként), ugyan-
akkor ez az eszközök viszonylag szűk körét érinti, és fontos eszközök részleges vagy 
teljes hiányát tapasztaltuk. (Például az  egyik vizsgált történelemórán – ahol ókori 
népmozgásokat magyarázott a tanár –, nem került elő a térkép.) Egyik vizsgált tanó-
rán sem került sor számítógép használatára, internetes, illetve interaktív eszközök, 
tanulói prezentációs eszközök használatára.

Kedvelt eszközzé vált újra a  tanárok által készített feladatlap, amit részben gya-
korlásra, többnyire azonban mérés-értékelésre használtak. A munkafüzeteket szinte 
minden esetben a  tanulók figyelmének lekötésére használták: a  szóbeli felelés köz-
ben az osztály tanulói egyéni munkában oldották meg a munkafüzet feladatait, majd 
közösen ellenőrizték a megoldásokat. A feladatmegoldás tehát rendkívül formalizált, 
szinte sehol nem épült be a tanóra tartalmi struktúrájába, és főleg nem a fejlesztési 
célokat szolgálja, hanem fegyelmező eszköz, illetve a vizsgára való felkészülés eszköze.

A csoportszervezési formák tekintetében továbbra is kedvelt munkaszervezési for-
ma a frontális óra, a tanári előadás (bemutatás, magyarázat), illetve a kérdve kifejtő 
módszer, ami azonban már nem jelent egyeduralmat, kizárólagosságot, mert mellet-
te a tanárok gyakran alkalmazzák az egyéni feladatmegoldást, a plénumbeszélgetést 
(bár a jegyzőkönyvek alapján arra következtethetünk, hogy a beszélgetés tanári kér-
déseket és tanulói válaszokat jelent), valamint a páros és a csoportmunkát is. (Az 50 
vizsgált történelemórából 3-3 órán). Előfordult egyéni gyűjtőmunka, drámapedagó-
giai, szerepjátékszerű feladat is.

A tartalom tekintetében az órák többségének vezérfonalát változatlanul esemény-
történeti jellegű témák jelentették. Két-három órán került sor problémafelvetésre, tör-
ténelmi jelenségek kapcsán jelenkori problémák tárgyalására (pl. beszélgetés az ókori 
és a jelenkori rabszolgaságról). Néhány alkalommal a tanulók is lehetőséget kaptak 
kérdések megfogalmazására. A vizsgált órák jelentős részén sor került a tanulók tu-
dásának ellenőrzésére. Az ellenőrzés legfontosabb formái a szóbeli felelés és az írás-
beli dolgozat, amelyeket általában szóbeli, valamint írásbeli (osztályzattal) történő 
értékelés követett. Nem találtunk példát a tanulói önértékelésre, portfóliókészítésre.

A történelemtanítás gyakorlatának értékelésekor, bár látjuk a korábbi frontális módsze-
rek masszív továbbélését, látnunk kell a tartalmi szabályzókban kívánatosnak tartott egyéb, 
modernnek tartott módszerek gyakoribb és tudatosabb alkalmazását (ideértve az eszköz-
használatot, a tanulásszervezési eljárásokat és a tanár-diák interakciók változatos formáit), 
másrészt a megválasztott módszerek és tartalmak szervesülését, tudatosságát.

Érdemes röviden figyelembe venni a  jegyzőkönyvkészítők szempontjait, beál-
lítottságát is.23 A  megfigyelési szempontok megválasztása a  tanár kollégák, illetve 
tanárszakos hallgatók által (tanári kérdések, fegyelmezési módszerek, a tanári ma-
gyarázat logikája, eszközhasználat megfigyelése) arra enged következtetni, hogy bár 
a történelem szakos egyetemi hallgatók az egyetemi történelemdidaktikai tanulmá-

23 A  jegyzőkönyvek kitöltésekor a  tanárjelölteknek minden esetben önállóan is meg kellett határozniuk néhány 
megfigyelési szempontot, valamint reflexiót is kellett készíteniük iskolai gyakorlatuk összegzéseként.
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nyaik során számos korszerű módszerrel és eszközzel megismerkedtek,24 de szem-
léletmódjukat a korszerű módszerek iránti kíváncsiság mellett a  saját középiskolai 
tapasztalataik, élményeik alapján a  konzervatív (értsd: tanár- és ismeretközpontú, 
leíró-magyarázó, statikus) módszertani kultúra iránti feltétlen bizalom, és ebből 
adódóan a formabontónak számító, tanuló- és problémaközpontú módszerek iránti 
bizalmatlanság jellemzi.25

Elmondható tehát, hogy a történelemtanítás módszertani és tartalmi megújulása 
a  tantervi dokumentumokban, az érettségi vizsga kimeneti szabályozásában, vala-
mint a gyakorló tanárok tanítási gyakorlatában tetten érhető fenti tapasztalatok alap-
ján megindult, de az elért eredmények még részlegesnek mondhatók. 

Összegzés
A  Magyarországon 1989–1990-ben bekövetkezett rendszerváltás közösségi eufóri-
ája, látszólagos „össznépi egysége” idején a  történelemtanárok széles tábora azt re-
mélte, hogy az iskolai történelemoktatás viszonylag gyorsan és sikeresen megtisztul 
diktatórikus múltszemléletétől és meghatározó szerepet játszik majd egy új típusú 
demokratikus nemzeti közösség kialakításában. Ez a feltételezés nem csupán arra vo-
natkozott, hogy a történelem tantárgy megszabadul a „puha diktatúra” nyilvánvaló 
hazugságaitól, érinthetetlen tabutémáitól és ideologikus felhangjaitól, hanem arra is, 
hogy alapvető szemléleti változások nyomán képes lesz egy sokszínű polgári társada-
lom nemzeti identitásának és történelmi tudatának formálására. Az elmúlt húsz év 
során természetesen nagyon sok minden történt a magyarországi történelemoktatás 
területén. A tantárgy sokat gazdagodott, erősödött az elmúlt két évtizedben. A tan-
anyag időbeli határa kitolódott: már nemcsak 1956-ig, hanem 1990-ig, a rendszervál-
tásig tanulják a történelmet diákjaink. Ráadásul a kétszintű érettségi követelménye-
ibe szisztematikusan beépültek jelenismereti elemek is. Gazdagabbá vált a tantárgy 
azáltal is, hogy a korábban domináns politikacentrikus ismeretek mellett újabb tár-
sadalmi alrendszerek története került be a tananyagba. A korábbinál jóval nagyobb 
hangsúlyt kapott az életmód- és mentalitástörténet, a művelődéstörténet, a különbö-
ző kisebbségek, a nők története stb. A kétszintű érettségi bevezetésével a tárgy nem-
csak megőrizte korábbi presztízsét, de az írásbeli vizsgával még növekedett is jelentő-
sége. Ezen állításunkat alátámasztja a Jelentés a közoktatásról 2006 című összefoglaló 
is: „A  tantárgyak közül csak egyet, a  leginkább tradicionálisnak tartott történelmet 
emeljük itt ki, amelyben jelentős modernizációs lépés történt: tartalmilag a XX. század 

24 A jegyzőkönyvek összeállítói a tanulóközpontú, kontroverzív, multiperspektivikus történelemdidaktikai elvek 
alapján összeállított tematika szerint vezetett gyakorlati és elméleti stúdiumok keretében, interaktív módszerekkel 
tanulták a történelemdidaktikát 2005 és 2007 között.
25 Jellemzően megfogalmazott fenntartások: „Túl sok idő ment el a feladatra.” „Nem marad elég idő a tananyag 
elvégzésére.” Tehát tananyagnak változatlanul a logikusan elrendezett ismerethalmazokat gondolják.
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történelmének, a jelenismeretnek, az állampolgári tudatosságnak az erősítésével, mód-
szertanilag elsősorban a források használatának kikényszerítésével.”26 

A  Nemzeti alaptantervben, illetve a  kétszintű érettségi követelményekben már 
teljes egyértelműséggel fogalmazódott meg az a pedagógiai igény, hogy kompeten-
ciafejlesztés révén kell felkészíteni a jövendő nemzedéket az élethosszig tartó tanu-
lásra. Ennek nyomán folyamatosan születnek új típusú írott és digitális készségfej-
lesztő, a  problémamegoldó gondolkodást segítő tananyagok. Megerősödött az  ún. 
„forrásközpontú történelemtanítás” is, ahol már evidenciának számít a  történelem 
multiperspektivikus, problémaorientált megközelítése, és mind tartalmában, mind 
műfajában sokféle, kontroverzív történeti források alkalmazása. Vitathatatlan az is, 
hogy az elmúlt két évtizedben roppant sokat gazdagodott az iskolai történelemokta-
tás módszertanában, eszközrendszerében, hiszen számtalan alternatív program és 
módszertani újdonság jelent meg a tankönyvekben, a szerzők tudatosan felvállalták 
a többszempontúságot, a történeti témák kontroverzív tárgyalását, és meghatározóvá 
vált a forrásközpontú megközelítés.

Végül szükséges e gondolat kapcsán megemlíteni a rendszerváltás után kialakult 
gazdag tankönyvkínálatot. A korábbi évtizedek egytankönyvűsége után a tankönyv- 
piac liberalizálásával számtalan tankönyvkiadó született, amelyek a tartalmi és mód-
szertani változtatási szándékokat figyelembe véve, sokszor ellenőrizetlenül bocsátot-
ták ki új, „reformnak” nevezett tankönyveiket. 2005-től kezdve azonban elmondható, 
hogy a hagyományos, nyomtatott alapú tankönyvek mellett egyre inkább feltűnnek 
a digitális taneszközök, amelyek valószínűleg az országos pályázati rendszer támoga-
tása által egyre inkább teret fognak hódítani.27

A  legegyszerűbb lenne tehát mindezek alapján azt mondani, hogy a  történelem 
tantárgy „rendszerváltása” már meg is valósult, hiszen a paradigmaváltás már a múlt 
század hetvenes éveiben megkezdődött – az  internacionalista, illetve marxista sal-
langok fokozatos visszaszorításával, továbbá a nemzetközpontú történelemszemlélet 
dominanciájának visszaállításával –, ezért a politikai rendszerváltás után már csak 
az „utolsó simításokat” kellett elvégezni. A helyzet azonban ennyire nem rózsás. Bár 
kétségtelen, hogy nagyon sok eredményről számolhat be a magyar történelemtanítás, 
volt tehát értelme az elmúlt két-három évtized fejlesztő munkáinak, azonban defini-
tíve nem lehet kijelenteni, hogy a történelemoktatás teljes demokratikus átalakulása, 
paradigmaváltása már megtörtént. Mindenekelőtt azért nem, mert az ilyen nagyság-
rendű változások szorosan összefüggenek az adott közösség, jelen esetben a mai ma-
gyar társadalom önreflexiójával, helyzetértelmezésével és jövőképének tisztázásával, 
azaz történeti közgondolkodásának alakulásával. 

Maradtak ugyanis kérdések bőven: „Melyek azok a történelmi hagyományok, ame-
lyek fontosak, vagy tanulságosak számunkra? Mit gondolunk történelmi műveltségünk 

26 Vágó Irén – Vass Vilmos (2006): 5. Az oktatás tartalma. In: Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Szerk. Halász 
Gábor – Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 217.
27 Kojanitz László (2007): A tankönyvek minőségének megítélése. Iskolakultúra, 17. évf. 6–7. sz. 114–126.
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tradicionális kánonjáról? Milyen transzfermódok léteznek Magyarországon, amelyek 
közvetítenek a  történész szakma és kutatásuk befogadói, ’ fogyasztói’ között? Milyen 
kapcsolat, átjárás van a magyar történettudomány és a magyar történelemtanítás kö-
zött? Létezik-e történelemdidaktika, mint a történeti kultúra kutatásának tudománya?

Kik és milyen módon kompetensek az iskolai történelmi ’tudáskánon’ meghatározá-
sában, karbantartásában? Milyen társadalmi-gazdasági (munkaerőpiaci) kihívásokra, 
elvárásokra kell reagálnia a köz- és felsőoktatás történelmi képzésének? Melyek azok 
a készségek és képességek, amelyeket a  történelemtanítás keretén belül érdemes meg-
alapozni, fejleszteni? Milyen a történelem tantárgy viszonya a többi jelenismereti tárgy-
hoz? Milyen közoktatási következményei lesznek az ún. bolognai folyamatnak? Milyen 
egyéb kérdések fontosak még a történelem tantárgy korszerűsítésével kapcsolatban?”28

A  kérdéseket még sorolhatnánk és részletezhetnénk. Mindenesetre e kérdéshal-
maz már alkalmas lehet arra, hogy a meglévő gyakorlati tapasztalati eredményekre, 
kezdeményezésekre, tényekre alapozva egy leendő magyar történelemdidaktika tu-
dományos és intézményi legitimációját előkészítsük, és a  jövőre vonatkozó hosszú 
távú kutatási témáit körvonalazzuk.
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Kaposi József 
A hazai történelemoktatás dilemmái1

Az  írás a  hazai történelemtanítás aktuálisan szürreális viszonyaiból kiindulva 
az  elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások tükrében összefoglalja, mely 
alapelvek mentén lenne érdemes szakmai körökben megvitatni a  történelem-
tanítás dilemmáit. Ennek kapcsán érvel a  történelmi műveltség (historical lite-
racy) fejlesztési célként való elfogadása mellett. Rögzíti a  történelmi műveltség 
fontosabb építőkockáit: például narratív megismerés, kollektív identitásképzés, 
adaptív történelmi gondolkozás képességének elsajátítása. Kiemelten fontosnak 
tekinti az állampolgári nevelés érdekében a tantárgy társadalomismereti komple-
xitásának fenntartását, a dokumentumok (források) multiperspektivikus feldol-
gozását, a hazai tradíciókra épülő közös kulturális kódrendszer újragondolását és 
az aktív tanulást biztosító interaktív módszereket. Az írás szerzője reméli, hogy 
a történelemtanítás alapkérdéseiről – miért, kinek, mit és hogyan – megfogalma-
zott javaslatai a tudomány és a mindennapi gyakorlat képviselői számára egya-
ránt az értelmes szakmai vita kereteit tudják biztosítani. 

József Kaposi 
The dilemmas of history education in Hungary

This paper summarizes on which principles it would be worth considering when 
we debate the dilemmas of teaching history in professional circles in the light of 
changes that have taken place in the past decades, starting with the surreal state 
of affairs in history teaching in Hungary at present. In this connection, he argues 
for the acceptance of historical literacy as a development goal. It outlines the most 
important building blocks of historical literacy: e.g. narrative cognition, collective 
identity formation, acquiring the ability for adaptive historical thinking. He consi-
ders it extremely important that the subject, following the previous practice, provi-
des complex social knowledge for the purpose of civic education, and the multiper-
spective processing of documents (sources), a rethinking of the common cultural 
coding system based on Hungarian traditions, and interactive methods should also 
play an important role in history learning. The author hopes that his recommen-
dations provide a framework for meaningful professional debate on fundamental 
issues of history teaching for both academic and everyday practitioners. 

1 A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata 2018. december 1-jei Mentés másként: Történelemtanítás a Kárpát-medencében c. 
konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata. Történelemtanítás, (LV.) Új folyam XI. évf. 1–2. sz. (2020. május).
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Bevezetés

A jelenlegi hazai történelemtanítás helyzetére emlékeztet Salvador Dalí Rabszolgapi-
ac Voltaire eltűnő mellszobrával2 című képe. A mű a kettős képalkotás iskolapéldája, 
amelyben a  különböző történelmi idősíkok, ábrázolási módok nemcsak egymásra 
csúsznak, de az információk és szimbólumok egymással kissé gunyorosan és szelle-
mesen „vitatkoznak” is. A kép közelről, illetve távolról nézve más-más értelmezési 
lehetőségeket kínál és tesz lehetővé. Különös perspektívájú, a konkrét valóságon túl-
mutató, úgynevezett szürreális alkotás. 

Miért látom szürreálisnak a kialakuló helyzetképet? 
A rendszerváltozással felgyorsuló ún. demokratizálódáshoz és modernizációhoz 

kapcsolódó folyamatok áttekintése azt mutatja, hogy minden ellentmondásosságuk 
ellenére jelentős változások következtek be. A  többségében központilag vezérelt és 
szabályozott modernizációs törekvések a tartalmi szabályozókban, tankönyvekben, 
tanárképzésben hozzájárultak az iskolai történelemtanítás elméletének és gyakorla-
tának változásaihoz. A változások jórészt a fejlesztési célok, tananyagtartalmak hang-
súlyainak módosulásában, a kompetenciaközpontúság erősödésében és a módszerek, 
feldolgozásmódok gazdagodásában érhetők tetten. „A  tantárgyak közül csak egyet, 
a leginkább tradicionálisnak tartott történelmet emeljük itt ki, amelyben jelentős mo-
dernizációs lépés történt: tartalmilag a XX. század történelmének, a jelenismeretnek, 
az  állampolgári tudatosságnak az  erősítésével, módszertanilag elsősorban a  források 
használatának kikényszerítésével.”3 Persze az  is igaz, hogy a  mindennapi gyakorlat-
ban átütő erejű szemléletváltás nem következett be, azaz „… határozottan nem lehet 
kijelenteni, hogy a történelemoktatás teljes demokratikus átalakulása, paradigmavál-
tása már megtörtént.”4 A diagnózishoz az is hozzátartozik, hogy a jelentősebb szem-
léletváltást nehezítette a közpolitikai gondolkodásmód ellentmondásossága, a folya-
matos oktatáspolitikai irányváltásokból adódó bizonytalanság, és ebből következően, 
a meg-megújuló modernizációs és implementációs folyamatok befejezetlensége.

Mindent összevetve: az  elmúlt 30 esztendőben számos olyan folyamat indult el 
mind a történetírás, mind a történelemtanítás terén, amely azt célozta, hogy a hazai 
folyamatok szinkronban legyenek a nemzetközi trendekkel. Ugyanakkor az elmúlt 
időszakban a  már-már visszafordíthatatlannak látszó folyamattal szemben gyöke-
resen ellentétesnek tűnő köz- és szakpolitikai szándékok fogalmazódtak meg, illetve 
tendenciák kerültek a  szakmai közvélemény figyelmébe. Úgy tűnik – miként Dali 
képén is – a hazai történelemtanítás különböző történelmi síkjai egymásra csúsztak, 

2 https://salvadordali.gportal.hu/picview.php?prt=21560&gid=2890822&index=2 (Letöltés: 2020. márc. 26.)
3 Vágó Irén – Vass Vilmos (2006): Az oktatás tartalma. In: Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Szerk.: Halász Gá-
bor – Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006. 217. http://mek.oszk.hu/08400/08429/08429.
pdf (Letöltés: 2020. márc. 26.)
4 F. Dárdai Ágnes (2010): Történelemtanítás Magyarországon a XXI. század elején (Helyzetkép és perspektíva). 
Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 1. sz. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/fischerne-dar-
dai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorsza-gon-a-xxi-szazad-elejen-helyzetkep-es-perspektiva/ (Letöltés: 2020. márc. 26.)

http://mek.oszk.hu/08400/08429/08429.pdf
http://mek.oszk.hu/08400/08429/08429.pdf
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/fischerne-dardai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorsza-gon-a-xxi-szazad-elejen-helyzetkep-es-perspektiva/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/fischerne-dardai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorsza-gon-a-xxi-szazad-elejen-helyzetkep-es-perspektiva/
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egymásba torlódtak. Torlódott társadalomnak nevezi a szakirodalom azt a jelensé-
get, amikor két különböző történelmi korszak viszonyai egyszerre jellemzik a társa-
dalmi struktúrát, gazdasági viszonyokat, eszmei, politikai irányzatokat, a kulturális 
kapcsolatrendszert és végső soron a mindennapokat. 

A történelemtanításról folyó újabb diskurzusok mintha azt a diagnózist jeleznék, 
hogy az elmúlt több mint 100 év legalább három-négy egymásnak ellentmondó, sőt 
bizonyos értelemben kizáró történelmi értelmezései jelen vannak a napi gyakorlat-
ban. Mindez abból is adódik, hogy az elmúlt század folyamán – összekapcsolódva 
„hét rendszerváltással” – nagyjából hétszer írtuk újra történelmünket. S úgy tűnik, 
folyamatos a múltért folyó küzdelem, és minden generáció újabb és újabb értelmezési 
kereteket keres és kínál. Sajnos e küzdelemben az egyszerű „előjelváltások” dominál-
nak – amit korábban pozitívnak ítéltünk meg, az negatív lett, és fordítva – ahelyett, 
hogy a narratívák a múlt bonyolult összefüggéseit próbálnák meg értelmezni. A múl-
tért folyó állandó harc – mivel a tartalmak mellett az értelmezési keretek újraértelme-
ződnek – természetesen nem könnyíti a történelemtanítás helyzetét.

A történelemtanítás nehéz helyzetét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy számos 
tanár paradox módon arról panaszkodik, hogy túlzottak – vagy egyre minimálisab-
bak – a követelmények, és az állandó változtatások kiszámíthatatlanná, helyenként 
„túltermetté” teszik a pedagógiai munkát. Továbbá a diákok egyre kevéssé értik és 
szeretik a történelmet, ráadásul a felsőoktatásban tanítók nem egyszer azt fogalmaz-
zák meg, hogy a tanárképzésre belépő hallgatók felkészültsége nem elegendő ahhoz, 
hogy a későbbiekben igazán jó tanár nevelődjön belőlük. 

A helyzet feltárásához az is hozzátartozik, hogy a modern nemzetállamok kiépülé-
séhez és az ipari forradalomhoz köthető intézményes iskolarendszer az egész világon 
komoly útkeresési szakaszban – ha úgy tetszik, válságban – van. „Az ipari forrada-
lomtól futószalagszerű oktatási gyakorlatot örököltünk. A város közepén van egy nagy 
betonépület, amelyet számos, pontosan ugyanolyan teremre osztottak és minden te-
remben padok és székek sorakoznak. Amikor megszólal a csengő, bemegyünk az egyik 
terembe harminc másik gyerekkel együtt, akik velünk azonos évben születtek. Minden 
órában bejön egy-egy felnőtt is, és beszélni kezd. Ezért fizeti őket a kormány. Az egyi-
kük a Föld alakjáról beszél, a másik az emberiség múltjáról, a harmadik az emberi 
testről. Könnyű kinevetni ezt a modellt, és szinte mindenki egyetért abban, hogy hiába 
ért el a múltban eredményeket, mára csődbe ment.”5 Ezzel párhuzamosan nagyot vál-
tozott az elmúlt évtizedekben a tudásról, tanulásról vallott pedagógiai gondolkodás, 
amelynek gyakorlatba való átültetése hosszadalmas és bonyolult folyamat. Mindez 
azzal is jár, hogy az eltérő szemléletű tanulási-tanítási paradigmák egymásra torlód-
tak és különböző nézőpontok egymásra csúsztak, amelynek eredményeként a gya-
korló pedagógusok mindinkább elvesztik tájékozódó képességüket. 

5 Harari, Yuval Noah (2018): 21 lecke a 21. századra. Animus, Budapest, 232.
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A problémát az is tetézi, hogy a történészi és történelemtanári szakma különböző 
csoportjai sajnálatosan nem az  együttműködés, a  közös alapértékek elfogadásáról 
vitáznak, hanem politikailag éppen a kedvezményezett csoport partikuláris érdekeit 
kívánják dominánssá tenni. Ezért is volna fontos, hogy a történelemtanári szakmán 
belül mindenki egy kicsit „hátrébb lépjen”, hogy többféle perspektíva jelenjen meg, 
és a szaktudomány, valamint a pedagógusok szakmai szervezetei rögzítsék közösen 
azokat az alapelveket, amelyekben egyetértünk és melyek visszavonhatatlanul a tör-
ténelemtanítás megújításához, korszerűsítéséhez vezetnek. Az igazat megvallva ne-
héz optimistán tekinteni a jelenre és a jövendőre, mert a korábbi évtizedek illúzióit 
többszörösen felülírta az „elsuhanó idő.”

Először is lássuk be, hogy a történelemtanítás alapkérdésére csak látszólag egysze-
rű válaszokat adni, mert bár csak négy meghatározó kérdésre adott válaszra lenne 
szükség, de ezek mindegyike „nyitott”, és sokféle variációs lehetőséget rejt magában. 
Az első, hogy miért is tanítunk történelmet, a második, hogy kiknek tanítjuk, és e 
kettőből következően mit és hogyan, milyen pedagógiai célrendszer és módszertani 
repertoár alapján kellene tanítanunk.

Értelemszerűen a  négy alapkérdés komplex módon összefügg egymással, hiszen 
az  oktatási rendszer kontextusa (társadalmi, eszmei, gazdasági, politikai, tudomá-
nyos stb.) döntő módon behatárolja a miértre adott válaszok lehetséges tartományát. 
Vagyis többé-kevésbé explicit kijelölik a műveltségterületek/tantárgyak általános és 
specifikus nevelési-fejlesztési céljait, amelyek egyben a  feldolgozandó tartalmak ki-
választását is jelentős mértékben meghatározzák. Tehát azt, hogy milyen műveltség- 
anyaggal készíti fel az iskola a jövő nemzedéket. A felkészítés célrendszerét emellett 
értelemszerűen befolyásolja az adott iskolai közeg, a tanulók életkora, szociokulturális 
háttere, közössége, akik alapvetően alanyai, de – mivel a tanulás-tanítás interakciók 
sorozatán keresztül valósul meg – paradox módon nemegyszer tárgyai is a formális 
keretekben folyó felkészítés mindennapi gyakorlatának. Ez a sokszögű és differenci-
ált keretrendszer jelöli ki leginkább a tanulás-tanítás mikéntjét, azokat a konkrét és 
egyedi pedagógiai szempontokat, didaktikai megoldásokat, amelyeket a pedagógusok 
a tanulók motiválása és a felkészítés eredményessége érdekében alkalmaznak. 

A  négy szempont, valamint az  azokra adható válaszvariációk tehát egy bonyo-
lult, többsíkú koordinátarendszerben és kölcsönhatásaiban ún. komplex rendszert 
alkotnak. A komplex rendszerek működése ugyanakkor többféle tényező, szempon-
tok, elvárások stb. egyidejű intelligens alkalmazásán alapulnak, így a laikusok szá-
mára a maguk összetettsége révén nehezen átláthatók. Fejlesztésük – amelyet erős 
jövőorientáltság jellemez – a tényezők bonyolult összefüggési rendszeréből adódóan 
magában hordozza a bizonytalanságot, az „ugrás a sötétbe” kiszámíthatatlanságát6 

6 Halász Gábor (2007): Képességfejlesztés, iskolavezetés és pedagógiai paradigmaváltás. In: Kiss Éva (szerk.): 
Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK. Pécsi Tudományegyetem BTK, 
Pápa – Pécs, 370.
http://halaszg.ofi.hu/download/Iskolavezetes_tanulas.htm (Letöltés: 2020. márc. 26.)
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és az  elvárt eredmények ellentmondásosságát. A  történelemtanítás többszereplős, 
és időben-térben eltérő, illetve változó szempontokat, érdekeket megjelenítő, köl-
csönhatásokra is épülő komplex rendszer. Így a felvetett alapkérdésekre – kinek, mit, 
miért, hogyan – képtelenség egyszerű válaszokat adni. Ugyanakkor a  komplexitás 
felismerése és a mögötte lévő bonyolult összefüggésrendszer beazonosítása talán ma-
gyarázatul szolgál arra, hogy az elmúlt évtizedek különböző előjelű és típusú reform- 
intézkedései miért nem hozhatták meg a remélt eredményeket. 

Ahhoz, hogy az eredményes továbblépés feltételrendszerét kijelöljük, mindenkép-
pen szükségesnek látszik a  jövő történelemtanítását lényegileg befolyásoló kompo-
nensek kijelölése: úgymint a történelemszemlélet, a történetírás, a tudásfelfogás, ma-
gának a történelemdidaktikának szükséges az elmúlt évtizedekben történt változásait 
összefoglalni. Majd az ezekből levont tanulságok felhasználásával érdemes kijelölni 
azokat az alapelveket, amelyek alkalmasak lehetnek egy érdemi vita kereteinek meg-
határozásához, a közös gondolkodás elindításához. Mert senkiben ne legyenek két-
ségek – bármilyen nagyszerű tervek fogalmazódnak is meg –, széles körű szakmai 
egyeztetés, sőt a dolgok komplexitása miatt az érdemi konszenzus nélkül nem lehet 
a hazai történelemoktatás helyzetén érdemben javítani.

Történelemszemlélet és történetírás 
A XX. század második felének társadalmi és szellemi változásai kikerülhetetlenné 
tették a történelemnek mint tudományos fogalomnak olyan irányú újradefiniálását, 
amely során nem lehet egyenlőségjelet tenni a  múlt, az  emlékezet és a  történelem 
fogalmak közé, noha ezek a mindennapi közbeszédben nemegyszer szinonimaként 
jelennek meg. „Emlékezet, történelem: távolról sem szinonimák, szinte minden szem-
beállítja őket. […] A történelem mindig problematikus és tökéletlen rekonstrukciója 
annak, ami már nem létezik.”7 

A mai történetírás érdeklődési köre az emberi tevékenységek teljes körére kiter-
jed, vizsgálódásának tárgyává és módszerévé tette az  „alulról bemutatott történel-
met”, az egyszerű embereknek saját múltjukról alkotott képét, az oral historyt, és egy 
komplexebb emlékezéskultúra megteremtését célozta. A jelenkori történelemszemlé-
let és történetírás – éppen ezért – is abból indul ki, hogy „A történelem […] tökéletlen 
rekonstrukciója annak, ami már nincs.”8 Továbbá érvényesül benne a szemlélet, hogy 
„Nem az a kérdés itt, hogy mik a tények, hanem az, hogy miként írhatók le a tények an-
nak érdekében, hogy az egyik fajta magyarázatot jobban igazolják, mint a másikat.”9 
Ebből is következően átalakultak a múlt építőkockáiról, vagyis a forrásokról való vé-

7 Nora, Pierre (2009): Emlékezet és történelem között. Napvilág Kiadó, Budapest, 14−15. https://www.szaktars.
hu/napvilag/view/nora-pierre-emlekezet-es-tortenelem-kozott-2009/?pg=15&layout=s&query=Eml%C3%A9ke-
zet%2C%20t%C3%B6rt%C3%A9nelem%3A%20t%C3%A1volr%C3%B3l%20 (Letöltés: 2020. márc. 26.)
8 Lukacs, John (2005): Egy nagy korszak végén. Európa Kiadó, Budapest, 111.
9 White, Hayden (1978): The Fictions of Factual Representation. In: White, Hayden: Tropics of Discourse: Essays 
in Cultural Criticism. Baltimore, 134.

https://www.szaktars.hu/napvilag/view/nora-pierre-emlekezet-es-tortenelem-kozott-2009/?pg=15&layout=s&query=Eml%C3%A9kezet%2C t%C3%B6rt%C3%A9nelem%3A t%C3%A1volr%C3%B3l 
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/nora-pierre-emlekezet-es-tortenelem-kozott-2009/?pg=15&layout=s&query=Eml%C3%A9kezet%2C t%C3%B6rt%C3%A9nelem%3A t%C3%A1volr%C3%B3l 
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/nora-pierre-emlekezet-es-tortenelem-kozott-2009/?pg=15&layout=s&query=Eml%C3%A9kezet%2C t%C3%B6rt%C3%A9nelem%3A t%C3%A1volr%C3%B3l 
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lekedések is: „a történeti adatok, források, szövegek, tények nem maguktól értetődőek, 
nem elég összeilleszteni őket, sokkal inkább elmúlt korok tanúi, akik önmaguktól nem 
beszélnek, hacsak nem kérdezzük őket.”10 Ezért is mondhatjuk, hogy a jó történészt 
„[…] a problémaérzékenység, a ’kérdezni tudás’ választja el a rossz történésztől”,11 to-
vábbá azt, hogy az ún. történetírói munka „nemcsak látás, hanem a látottak átgon-
dolása is. És ilyen vagy olyan értelemben a gondolkodás mindig értelmezés.”12 Ezért is 
vált elfogadottá az a közvélekedés, hogy nincs egyedüli „érvényes történelem”, amely 
a múltat a maga teljességében föl tudná tárni. 

A történettudomány szakított a korábban egyeduralkodó teleologikus történelem-
felfogással, a tényekkel bizonyított, az egyetlen történelmi igazság tézisével. Az a fel-
fogás, hogy a történelem egy bizonyos irányban halad, fejlődik, értelme van, sőt meg 
is érthető, nagyon távol áll korunk fő szellemi áramlataitól.13 

A történetírás hazai viszonyaira – az általános nemzetközi folyamatok mellett – 
más sajátos tényezők is hatással vannak, már csak azért is, mert a történettudomány 
Magyarország XX. századi történelme során számos rendszerváltozást azonosított 
be. Úgy tűnik, hogy ez a „rendszerváltoztató” folyamat még ma is tart, így ezzel ösz-
szefüggésben folyamatosan jelenünk része a múlt értelmezése és újraértelmezése. Ez 
pedig azt jelenti, hogy az ún. történelmi közgondolkodást mind a mai napig a törté-
neti kánonról folyó permanens viták határozzák meg.

1. táblázat: A hagyományos és az új történetírás összehasonlítása

Szempontok Hagyományos történetírás Az új történetírás

Általános  
célkitűzés

Elsősorban a politikával foglalkozik. Érdeklődése minden emberi tevé-
kenységre kiterjed.

Témák/tartalmak „A történelem múltbéli politika: a 
politika jelenben zajló történelem.”14

„Mindennek van története.”15 

Nézőpont A politikai események elbeszélésére, 
értelmezésére összpontosít.

A társadalmi, gazdasági, művelődési 
struktúrák bemutatására, elemzésére 
koncentrál.

10 Bloch, Marc (2006): A  történész mestersége I. In: Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.): Történelem- 
elmélet I. Osiris Kiadó, Budapest, 32−33. https://www.szaktars.hu/osiris/view/gyurgyak-janos-kisantal-tamas-szerk-tor-
tenetelmelet-ii-osiris-tankonyvek-2006/?pg=46&layout=s (Letöltés: 2020. márc. 26.)
11 Lukacs (2005) 32.
12 Lukacs (2005) 57−58.
13 Vö. Lukacs (2005) 49.
14 Seeley, John, Id. Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.) (2006): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris 
Kiadó, Budapest.
15 Haldane, John Burdon Sanderson, Id. Bódy – Ö. Kovács (2006)

https://www.szaktars.hu/osiris/view/gyurgyak-janos-kisantal-tamas-szerk-tortenetelmelet-ii-osiris-tankonyvek-2006/?pg=46&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/gyurgyak-janos-kisantal-tamas-szerk-tortenetelmelet-ii-osiris-tankonyvek-2006/?pg=46&layout=s
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Szempontok Hagyományos történetírás Az új történetírás

Dokumentumai „Felülről láttatja az eseményeket”: 
a nagy emberek nagy tetteire helyezi 
a hangsúlyt (államférfiak, egyházi 
méltóságok, hadvezérek). 

„Alulról bemutatott történelem”: a 
hétköznapi emberek látásmódja és a 
társadalmi változásokkal kapcsola-
tos tapasztalatai (pl. a népi életmód, 
kultúra története). 

Feldolgozási 
központ

A legitim emlékezetre és a hivatalos 
dokumentumokra támaszkodik (pl. 
emlékiratok, jogszabályok és a levél-
tárakban megőrzött anyagok).

A sokszínű egyéni és közösségi 
emlékezetet, a dokumentumok széles 
körét dolgozza fel (pl. statisztikai 
adatsorok, különféle vizuális és szó-
beli források). 

Jellemzők Egy nézőpontú történészi megközelí-
tések, kérdésfeltevések és magyaráza-
tok jellemzik.

Bonyolult és több nézőpontú történé-
szi megközelítések, kérdésfeltevések 
és magyarázatok jellemzik.

Eszmék, 
ideológiák

Bemutatja a tényeket, kialakít egy ér-
telmezési keretet, sugall egy konszen-
zusos magyarázatot, vagyis rögzíti, 
„mi is történt valójában”.16 

Bemutatja a tények és adatok sokasá-
gát, az ellentétes álláspontokat, nem 
törekszik konszenzusos magyarázat-
ra, vállalja a „többszólamúságot”.

Forrás: saját szerkesztés

A  szemléletváltásnak köszönhetően a  korábban valamilyen világmagyarázatra, 
eszmére alapuló történetírás elméletnélkülivé vált, továbbá kitágult és plurálissá vált 
a történészi horizont, amelynek nyomán látótérbe kerültek a korábban „láthatatlan 
társadalmi csoportok” (nők, gyerekek, kisebbségek), illetve marginálissá a korábban 
egyeduralkodó teleologikus történelemfelfogás. Kiemelt helyre kerültek a  társada-
lom alapstruktúráit érintő változások, csökkent a politikatörténet helye és szerepe, 
lényegesen nagyobb hangsúllyal jelentek meg a gazdasági, kulturális, mentális válto-
zások. Fontosabb helyre sorolódtak a  jelenkor társadalmi jelenségeinek vizsgálatai, 
és megjelentek teljesen új témák is (pl. nők és gyerekek mellett a társadalmi hierar-
chiában alul lévők stb.). A  korábban meghatározó metatörténelem helyett fölérté-
kelődött a szaktörténelem (pl. társadalomtörténet), új tudományterületek (pl. szoci-
álpszichológia) és új megközelítések (pl. statisztika, kommunikációelmélet) jelentek 
meg. Mindezek lehetőséget teremtettek arra, hogy a történelem feldolgozásának és 
értelmezésének különböző nézőpontjai (perspektívái) megjelenjenek, és elfogadottá 
váljon a múlt feltárásának multiperspektivikus szemlélete és módszere. 

A  jelenkor történelemfelfogása és az  új történetírásból következő szemléletmód 
óhatatlanul felértékelte a történelmi nézőpont (perspektíva) beazonosításának szük-
ségességét, párhuzamosan azzal a megállapítással, hogy noha nincs egyedüli érvé-
nyes történelem, de minden nemzetnek van „kulturális kódja”, amelyek feldolgozása 
az újabb és újabb generációk számára a kollektív történelmi tudat, ha tetszik, nemzeti 
közösséghez tartozás alapvető élményét biztosítja.

16 Ranke, Id. Bódy – Ö. Kovács (2006) 
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Tudásfelfogás

Az ezredfordulóhoz kapcsolódó informatikai forradalom és az ezzel összefüggő tár-
sadalmi, gazdasági és kulturális változások alapvetően átértékelték a  tudásról val-
lott korábbi elképzeléseket. „Az  információrobbanás szertefoszlatta az  egész életre 
megszerezhető tudás illúzióját, […] felértékelte az  információkezelést, azaz a  ’mit’ 
tudásával szemben általában a ’hogyan’ tudását.”17 E gondolatmenet óhatatlanul fel-
értékelte azokat a tanítási és tanulási szempontokat, amelyek közül központi helyre 
került a problémaorientált tananyag-feldolgozás, hiszen ez olyan kognitív eljárásokat 
igényel a  tanulóktól, „… amikor a  megoldáshoz vezető út nem válik azonnal nyil-
vánvalóvá, és amikor a műveltségi területek vagy tantervi tartalmak, amelyek esetleg 
felhasználhatók, nem találhatók meg a tudomány egyetlen területén sem.”18 

Az elmúlt évtized során a világ számos országában a problémamegoldás tanórai 
felhasználása a kompetenciaalapú fejlesztés egyik kulcselemévé vált, hiszen nem a ta-
nultak reprodukcióját, hanem nyitottságot, kreativitást, az analógiás, analitikus és 
kombinatív gondolkodás széles körű alkalmazását várja el a diákoktól. Ennek nyo-
mán más megvilágításba került a kognitív kompetencia, valamint a perszonális, szo-
ciális és speciális kompetencia viszonyrendszere.

Egyre elfogadottabbá vált, hogy a tanulás többé nem a tudomány által kidolgozott 
és a tanár által közölt ismeretek megértését jelenti, hanem az információk megszer-
zésében és feldolgozásában fontos szerepet játszik az aktív tanulói részvétel. Sőt, az is 
része lett a pedagógiai közgondolkodásnak, hogy a  tanulók aktív tevékenységében 
rejlő nevelési-oktatási lehetőségek felhasználása nélkül, amely leginkább az egyéni/
páros és csoportos feladatmegoldásokban realizálható, nem valósítható meg a mo-
dern gazdaság és társadalom elvárásainak megfelelő személyiségfejlesztés. Ezért 
a fejlesztő hatások végső forrásai azok a tanulói tevékenységek, melyek legtöbbször 
összetett, kognitív, affektív vagy pszichomotoros feladatszériákból (lépésekből) épül-
nek fel,19 és egyre kevésbé kizárólag az  értelmi, intellektuális megismerést, hanem 
sokkal inkább az érzelmi-akarati tényezők fejlesztést szolgálják. Ennek révén a  ta-
nulói tevékenységek, feladatmegoldások – mint a tananyag-feldolgozás és a szemé-
lyiségfejlesztés kulcseszközei – mellékszereplőből főszereplővé váltak, újabb és újabb 
tanulásszervezési eljárások megjelenését tették lehetővé, illetve szükségessé, így pél-
dául megjelent a portfólió és a projekt is.

A  tudásról alkotott ismereteinkben bekövetkezett jelentős változásoknak kö-
szönhetően egyre meghatározóbbá vált a  kompetenciaalapú, kimeneti szemléletű, 
tanulási eredményeket előtérbe helyező oktatási paradigma. A tanulási folyamattal 

17 Vágó Irén (2000): Az oktatás tartalma. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közok-
tatásról 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 169. http://mek.oszk.hu/08400/08451/08451.pdf (Letöltés: 
2020. márc. 29.)
18 Halász – Lannert (2006) 8.
19 Bábosik István (2006): A feladat mint személyiségfejlesztő tényező. Új Pedagógiai Szemle, 56. évf. 4. sz. 50–60.

http://mek.oszk.hu/08400/08451/08451.pdf
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kapcsolatos paradigmaváltás jelentős mértékben megváltoztatta a pedagógia kulcs- 
szereplőinek feladatrendszerét. Az új pedagógiai szemléletben a pedagógusok a tu-
dásosztó szerepből „átlépnek” a  tanulástámogató szerepbe, melynek lényege, hogy 
a korábbi, döntően ismeretátadó funkció helyett egyre inkább az eligazító, magyará-
zó, közvetítő, ellensúlyozó szerep (facilitátor) válik hangsúlyossá.

2. táblázat: A hagyományos és a XXI. századi tanulás-tanítás összehasonlítása

Szempontok Hagyományos tanulás-tanítás 21. századi tanulás-tanítás

Tudásforrás Az iskolarendszerű formális 
oktatás a meghatározó terepe 
a tanulásnak, a tudás megszer-
zésének. 

Különböző tudásforrásokra, 
informális és nonformális 
tanulásra támaszkodik.

Tanulási tér Döntően osztálykeretekben, 
„szemben a tanárral”.

Változatos tanulási keretek, 
terek – együttműködést támo-
gató elrendezés.

A feldolgozás mikéntje Pedagógusközpontú, ő irányít-
ja, szervezi a diákok tanulási 
folyamatát.

Tanulóközpontú, probléma-
orientált, kutatásalapú és 
személyre szabott. 

Tantervek Központilag (pl. államilag) 
rögzített tartalmak és idő- 
keretek. 

Helyileg, az érintettek bevo-
násával elfogadott pedagógiai 
tervek, időkeretek.

Fejlesztési célok I. A központilag előírt nevelési- 
oktatási célok és tartalmak 
megtanítása.

Számol a tanulók eltérő érdek-
lődésével, fejlődési ütemével, a 
szociokulturális háttérrel.

Fejlesztési célok II. Ismeretközpontú, főleg 
reprodukálásra és a „szakértői 
tudásra” összpontosít.

Kompetenciaközpontú, pro-
duktivitásra és a „műveltségre” 
koncentrál.

Módszerek I. Frontális oktatás osztályszin-
ten, szemléltetésközpontú.

Differenciált, interaktív, felfe-
dezés- és élményalapú.

Módszerek II. Kérdve kifejtő módszer 
dominál. 

Tevékenységközpontú, 
IKT-alapú, gazdag módszerta-
ni repertoár.

Értékelés I. Időszakos és főleg szummatív 
értékelés.

Folyamatos formatív és diag-
nosztikus értékelés.

Értékelés II. Versenyelvű, egyéni érdekérvé-
nyesítésre ösztönző.

Szolidaritási elvre épülő, 
kooperativitásra ösztönző.

Forrás: saját szerkesztés



118

I. Tapasztalatok – dilemmák – perspektívák

A kompetenciaalapú oktatás, a konstruktivista pedagógia terjedése, továbbá a tu-
dásról alkotott ismeretek bővülése ugyanakkor arra az ellentmondásra is rávilágí-
tott, hogy vannak tények, adatok, amelyeket csak meg kell tanulnunk, de nincs mit 
érteni rajtuk. „A modern idők egyik legelterjedtebb babonája szerint csak az értelmes, 
megértő tanulásra van szükségünk, az  értelmetlen magolás teljesen kiküszöbölhető, 
sőt kifejezetten kerülendő. Az  igazság azonban az, hogy ismereteink egy jelentős ré-
sze csak magolással sajátítható el, mivel az összefüggések objektíve sem léteznek. Nem 
lehet megértve tanulni, mivel nincs mit megérteni.”20 A korábban szaktárgyi ismere-
teknek nevezett tudásfogalom helyébe új tudásfelfogás került, amelynek összetevőit 
a műveltség, a szakértelem és a kompetencia fogalmával lehet jellemezni. A művelt-
ség ebben az összefüggésben egyfajta tájékozódást, a köznapi életben való eligazo-
dást, összefüggések átlátását, alkalmazható tudást jelent, a szakértelem egy konkrét 
szakterület (pl. történettudomány) alapelveinek, fogalomkészletének, kutatási mód-
szereinek és sémáinak birtoklását és azok különböző helyzetekben való mozgósítását 
fejezi ki, míg a kompetencia a tudás azon szegmensét jellemzi, amelynek elsajátítása 
természetes közegben, a mindennapi tapasztalatok során történik.21 

A mind szélesebb körben kibontakozó technológiai, kulturális és társadalmi változá-
sok a tudásról alkotott korábbi elképzelések jelentős átalakulását eredményezték. Egyre 
hangsúlyosabb igényként fogalmazódott meg a jól transzferálható, generikus kompe-
tenciák elsajátításának szükségessége. Többféleképpen is rögzítették azokat a kompe-
tenciákat és kompetenciaelemeket, amelyek a XXI. század kihívásainak megfelelő ver-
senyképes tudás alapjait jelentik. Ezek a különböző tanulmányokban és nemzetközi 
dokumentumokban összegzett főbb készségek: az ún. alapkészségek (írás, szövegértés, 
számolás) és az ún. transzverzális képességek, illetve a szakmaspecifikus képességek. 

A munka világa az ún. 4C modell (2013) keretében fogalmazta meg az általa leg-
versenyképesebbnek tartott képességeket: kritikus gondolkodás (critical thinking); 
együttműködés (collaboration); kreativitás (creativity); kommunikáció (communica-
tion). Ezen kompetenciák elsajátításában mind nagyobb szerepe van a nem formális 
(non-formal learning) és az informális (informal learning) keretek között megszer-
zett tudásnak, az IKT-eszközök széles körű alkalmazásának, valamint a tudásmeg-
osztó platformok, tanulási hálózatok fokozatos térnyerésének. Mindez olyan tanulási 
technológiák gyakorlati elterjedését teszi szükségessé, amelyek döntően az egyes ta-
nulók sajátos egyéni igényeit állítják középpontba, felerősítve a tanulás perszonalizá-
ciója iránti igényt és a hálózatban történő tudásmegosztást.22 

20 Csapó Benő (1992): Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 94.
21 Csapó Benő (2002): A tudáskoncepció változása: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Új Pedagógiai Szemle, 
52. évf. 2. sz. 38−45.
22 Bodnár Éva – Csillik Olga – Csuvár Fruzsina – Daruka Magdolna – Könczöl Tamás – Mihályi Krisztina 
– Sass Judit (2015): Iránytű helyett. Pillanatkép: kihívások, szempontok és tendenciák. Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet, Budapest, 87−118. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/iranytu_helyett.pdf (Letöltés: 2020. 
aug. 24.)

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/iranytu_helyett.pdf
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Történelemdidaktika

A történelemdidaktikai diskurzusokban elfogadottá vált, hogy a  történelemtanítás 
egyik legfontosabb feladata a  történelmi gondolkodásra való felkészítés, amelynek 
a felismerése tulajdonképpen egykorú lehet az egyes kultúrák, civilizációk létrejöt-
tével. Az egyes közösségek, népek történetét feldolgozó mítoszok ugyanis azon kí-
vül, hogy a közösségi identitás megteremtését, valamint a közösen vallott társadalmi 
normarendszer átörökítését szolgálták, valójában értelmezési keretet is adtak, hiszen 
a  „történelem nemcsak látás, hanem a  látottak átgondolása is. És ilyen vagy olyan 
értelemben a gondolkodás mindig értelmezés”.23 Vagyis minden, a múltról szóló törté-
net feldolgozásához szervesen kapcsolódik az értelmezés és a gondolkodás, valamint 
a  jelen és a  jövő dimenziója, azért is, mert „ha a  jövőről írunk vagy beszélünk, ezt 
úgy tesszük, hogy emlékezünk rá”, vagyis „előrefele élünk, de csak hátrafele tudunk 
gondolkodni”.24 Mindez joggal veti föl azt az alapkérdést, hogy a  történelemtanítás 
során mit is kell tanítanunk. Feltehetően nem tudunk mást tanítani, mint amit az év-
ezredek történetéből valamikor valakik lejegyeztek, és a közösség által elfogadottan 
történelmi tényekké váltak,25 másképpen szólva beépültek abba a „szellemi formába, 
amelyben egy kultúra számot ad magának múltjáról”.26 

A történelmi gondolkodás kialakulásában, kialakításában bizonyára komoly jelen-
tősége van annak, ha a tanulmányok során a diákok számára világossá válik, hogy egy 
„hétköznapi” esemény miként válik megkerülhetetlen történelmi ténnyé a  kollektív 
emlékezet és a  történeti értelmezés, feldolgozás során, és ebben az összefüggésrend-
szerben az adott történelmi esemény milyen okokkal és következményekkel magyaráz-
ható. Továbbá, hogy a diákok felismerjék azt a paradoxont, hogy a történelmi időben, 
térben játszódó események egyszerre mutatják a múlt állandó jelenlétét, folyamatos-
ságát (pl. életviszonyokban, gondolkodásmódban, mentalitásban) és jelzik a múlt fo-
lyamatos változásait (pl. technikai eszközökben, a természethez való viszonyulásban).

Az  elmúlt évtized nemzetközi történelemdidaktikai szakirodalma a  történelmi 
kulcskompetenciák kialakítására helyezte a  történelemtanítás hangsúlyát. Ennek 
keretében a „[…] történelmi kulcskompetenciák fejlesztésében alapvetően a történel-
mi dokumentumok (írott, íratlan, elsődleges, másodlagos, szöveges, képi stb.) feldol-
gozásához és értelmezéséhez, illetve a kritikai gondolkodás kialakulásához szükséges 
alapvető képességek elsajátítását és problémahelyzetekben való alkalmazását szorgal-
mazták […]”.27 A  történelmi kulcskompetenciák elsajátítása nyomán a  tanulók ké-
pesek „[...] a múlt-jelen-jövő hármas dimenziójában az adatok, a  tények, fogalmak, 

23 Ortegát idézi Id. Lukacs (2005) 57.
24 Id. Lukacs, (2005) 57–58.
25 Carr, Edward Hallett (2006): Mi a történelem? II. In: Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.): Történelem- 
elmélet I−II. Osiris Kiadó, Budapest, 1125.
26 Idézi Johan Huizingát Lukacs, (2005) 1156.
27 Strandling, Robert (2001): Teaching 20th-century European history. Council of Europe Publishing. 
http://www.sissco.it/download/dossiers/estradling.pdf (Letöltés: 2020. márc. 27.) 

http://www.sissco.it/download/dossiers/estradling.pdf
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a történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálására, illetve 
a történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, megfogal-
mazása, a kritika, az interpretáció)” alkalmazására,28 vagyis kialakul bennük a törté-
nelmi gondolkodás keretrendszere, amely nemcsak a múlt eseményeinek értelmezé-
sét, hanem a jövőbeli folyamatok beazonosítását, megértését is lehetővé teszi. 

A  kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az  ér-
telmes tanulás egyik összetevője. Az egyedi fogalmi ismeretek, az egy-egy konkrét 
történelmi témához kötődő fogalomhasználat jelentőségét is elsősorban az határozza 
meg, hogy elősegítik-e a kulcsfogalmak megértését, illetve megfelelő élmény- és is-
meretanyagot biztosítanak-e az  adaptív tudást hordozó kulcsfogalmak alkalmazni 
tudásához. A kulcsfogalmak tehát az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának cso-
mópontjait jelentik, amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcs-
fogalmak más és más kontextusban szükségszerűen újra és újra megjelennek. Képe-
sek a tanulásban, a jelenségek leírásában először rendezetlen halmazként megjelenő 
konkrét fogalmakat, tényeket struktúrákká, fogalmi hálókká rendezni, így alkalma-
zásuk révén könnyebb értelmezni és befogadni az új információkat és tapasztalatokat 
is. A kulcsfogalmak jelentőségét az adja, hogy ezek révén a diákok képessé válnak 
a  különböző történelmi ismeretek feldolgozására, rendszerezésére, általánosítások 
megalkotására, hasonlóságok, különbségek feltárására, ismétlődő történeti minták 
azonosítására és a különböző események közötti kapcsolatok létesítésére.29

Mind több országban általánosan elfogadottá vált, hogy a történelem iskolai tanulá-
sának egyik meghatározó célja olyan adaptálható értelmezési keretrendszer kialakítása, 
amely „… lehetővé teszi a tanulók számára az újonnan megismert események és folyama-
tok megértését és asszimilálását, akár a múltban történtekről, akár a jelenben lejátszódó 
eseményekről van szó”.30 Továbbá a történelemmel való foglalkozás hozzásegíti őket a tör-
ténetileg és kulturálisan eltérőnek, másnak, különbözőnek a megértéséhez és „… olyan is-
meretek, képességek, attitűdök és értékek alkalmazására, amelyek képessé teszik az egyént, 
hogy hatékonyan részt vegyen a demokratikus értékeken alapuló mindennapi életben, a ci-
vil társadalomban.”31 Az  ilyen szemléletű tanítási gyakorlatban pedig a  tanulók tanu-
lásának, „cselekvési kompetenciájuk kialakításának előmozdítása (learning by working) 
előbbre való, mint a múlt eseményeinek puszta interpretálása (frontális tanítás).”32 

28 Dárdai Ágnes (2006): A  történelmi tanulás sajátosságai. In: Hegedűs Gábor – Lesku Katalin (szerk.): 
Az MTA Pedagógiai Bizottság Szakmódszertani Albizottság. II. Országos Szakmódszertani Tanácskozás. Kecske-
méti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 98.
29 Strandling (2001)
30 Lee, Peter (2004): Historical literacy: Theory and rese-arch. International Journal of Historical Learning. Teaching 
and Research, 5. 1. sz. 1−12. http://centres.exeter.ac.uk/historyreso-urce/journal9/papers/lee.pdf (Letöltés: 2020. márc. 
27.); Id: Kojanitz László (2013): A történelmi gondolkodás fejlesztése. Iskolakultúra, 23. évf. 11. sz. 2. sz. 36. http://epa.
oszk.hu/00000/00011/00173/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_2_028-047.pdf (Letöltés: 2020. márc. 27.)
31 Hoskins, Bryony – Crick, Ruth Deakin (2008): Learning to learn and civic competences: different currencies or 
two sides of the same coin? Centre for Research on Lifelong Learning(CRELL) file:///C:/Users/KATONA~1/AppDa-
ta/Local/Temp/LBNA23360ENC.en.pdf (Letöltés: 2020. márc. 27.)
32 Dárdai Ágnes (2002): Történelemdidaktika és a kontroverzív történelemtanítás. In: Történelem – tanítás – módszertan. 
Tanulmányok a 75. éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk. Nagy Péter Tibor – Vargyai Gyula. OPKM, Budapest, 43.

http://centres.exeter.ac.uk/historyreso-urce/journal9/papers/lee.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00173/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_2_028-047.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00173/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_2_028-047.pdf
file:///C:/Users/KATONA~1/AppData/Local/Temp/LBNA23360ENC.en.pdf
file:///C:/Users/KATONA~1/AppData/Local/Temp/LBNA23360ENC.en.pdf
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3. táblázat: A hagyományos és a XXI. századi történelemtanítás jellemzői

Szempontok Hagyományos történelemtanítás 21. századi történelemtanítás

Általános célok A nemzeti identitás erősítése és az 
állampolgári tudat kialakítása. 

A közös kulturális kódrendszer 
feldolgozása, felkészítés az aktív 
állampolgárságra.

Tartalom kiválasztása Az egyetemes és magyar tör-
ténelem átfogó eseményeinek 
megismertetése, a „fejlődés” 
bemutatása.

A civilizáció története, a globális 
problémák és állampolgári nevelés 
szempontjából releváns történetek, 
témák, jelenségek feldolgozása.

Felépítés Kronologikus felépítés, átfogó 
megközelítés és folyamatközpon-
tú – „folyamatológiai” szemlél-
tetés.

Problémaközpontú, „mélység- 
elvű”, kutatás- és élményalapú, 
dokumentumokra épülő differen-
ciált feldolgozás.

Fókusz Tények, adatok, fogalmak meg-
ismertetése, tankönyvi szövegek 
megtanítása.

Ismeretszerzési, feldolgozási 
és kommunikációs képességek 
fejlesztése.

Nézőpont Egy nézőpontú, központilag elfo-
gadott magyarázatok, következte-
tések átadása.

Multiperspektivikus, az eltérő 
magyarázatok feldolgozásával a 
kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Fejlesztési cél Reproduktív képességek fejlesz-
tése.

Produktív és kreatív készségek 
fejlesztése.

Tevékenységek fókusza Tanári előadás, vizuális szemlélte-
tés, prezentáció.

Változatos és alkotó tanulói 
tevékenységek, interaktivitás, 
differenciálás.

Munkamódszerek Egyéni feldolgozás és jellemzően 
versenyelvű tanítás.

Együttműködésre ösztönző (pro-
jekt, problémamegoldás, csoport-
munka stb.) módszerek.

Értékelés I. Időszakos és jellemzően szummatív. Folyamatos és jellemzően formatív.

Értékelés II. Szóbeli feleletek, írásbeli tesztek, 
ismeretközpontú esszék. 

Prezentációk, projektek, probléma- 
és kompetenciaközpontú feladatok.

Forrás: saját szerkesztés

Összefoglalva a történelemtanítás elméletének változásait, meg kell jegyezni, hogy 
a legtöbb nyugat-európai országban a felsőoktatási szférában a történelemdidaktika 
mint a történelmi tanulást, a történelem megismerését vizsgáló kutatási irány töb-
bé-kevésbé önálló tudományággá fejlődött, és magát egyfajta alkalmazott társada-
lomtudományként ismertette el. Számos országban egyre elfogadottabbá vált, hogy 
azok a fejlesztési célok és tartalmak domináljanak, amelyek az ún. történelmi művelt-
ség (historical literacy) kialakítását állítják középpontba. A feldolgozandó történelmi 
témák egyre komplexebbé és aktuálisabbá váltak (pl. a  civilizációs szempontok és 
a jelenkor súlyának növekedése, a demokratikus attitűdök fejlesztésének hangsúlyo-
zása). Mindinkább széles körűvé vált a történelmi kulcskompetenciák és kiemelten 
a  narratív készségek, a  történelmi gondolkodás fejlesztésének szándéka, valamint 
a multiperspektivikus szemléletmód alkalmazása.
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Így a történelmi műveltség elemeinek tekinthetők már a következők is:
 � Jelenkori globális problémák ismerete; a civilizáció fejlődéséhez kapcsolódó 

témák; állampolgári ismeretek;
 � Tájékozódás időben, térben; ismeretszerzés, -feldolgozás;
 � Információs műveltség; kritikai gondolkodás, problémamegoldás; kommu-

nikáció, együttműködés;
 � Akusztikus, vizuális, szöveges dokumentumok használata.

Az iskola világát illetően az utóbbi két évtizedben a tanulási tartalmak és mód-
szerek kiválasztása vonatkozásában nőtt a  lokális szereplők (intézmények) szak-
mai önállósága, továbbá megerősödött a  minden egyes iskolát és minden egyes 
tanulót elérő eredménymérő-visszajelző rendszerek kiépítésének szándéka, vala-
mint a  pedagógusi munka professzionalizálódásának szükségessége. Ami a  törté-
nelemtanítás mindennapi gyakorlatát illeti, a  hagyományosnak nevezhető tanári 
elbeszéléseket, magyarázatokat egyre növekvő mértékben háttérbe szorítja az  ak-
tív és értelmes tanulásra, együttműködésre épülő, tevékenységalapú, nemegyszer 
a  hagyományos órakereteken átlépő pedagógiai fejlesztő munka (pl. projektek). 
Az  átalakulási folyamatban egyre általánosabbá válik a  tartalmak jelentőségének 
súlytalanodása, a  különböző típusú történelmi dokumentumok (források) feldol-
gozása, a digitális eszközök és technológiák széles körű alkalmazása és az újszerű 
– döntően élményalapú – módszertani megoldások (drámapedagógia, játékosítás,  
portfóliókészítés) alkalmazása.

Általános célkitűzés a hazai történelemtanítás 
alapelveinek vitájához

Az  átalakuló emlékezéskultúra és történetírás, valamint a  megváltozott tudásfelfogás 
nyomán a történelmi műveltség (historical literacy) kialakítását kellene általános fejlesz-
tési célként a történelemoktatás középpontjába állítani. Mit is jelent ez? Olyan összetett 
és flexibilis tudáskészletet, amely az általános emberi normák és az alapvető állampolgári 
kompetenciák (pl. demokratikus viselkedési szabályok) elfogadására épül, komplex mó-
don a transzverzális készségekre (kritikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás, 
kooperativitás) támaszkodik, de hangsúlyosan része az  induktív/deduktív és narratív 
megismerési módszer, az  alternatívákban való vizsgálódás képessége, a  tudástransz-
fer, az analógiás és adaptív gondolkodás. Tartalmazza a konkrét történelmi ismeretek 
elemzési-alkalmazási képességét, illetve az ehhez kapcsolódó értelmezési keretrendszert, 
hogy elősegítse a múlt vagy a jelen megértését, a jövőbeni változások értelmezését.33 

33 Lee, (2004): Id: Kojanitz (2013) 36.
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Alapelvek

A hosszú távú társadalompolitikai célok (nemzeti- és európai identitás, társadalmi 
szolidaritás, a demokrácia iránti elkötelezettség) olyan komplex szemléletű történe-
lemtanítást várnak el, amelyben fontos szerep jut a zsidó-keresztény, görög-római ér-
tékeknek, humanista elveknek, a felvilágosodás alapgondolatainak és a XIX. század 
uralkodó eszméin alapuló attitűdformálásnak. A jelen és jövő kihívásai nyomán fenn 
kell tartani a  történelem tantárgy társadalomismereti komplexitását, hogy magába 
foglalja az állampolgári kompetencia (civic competence) alapelemeit. 

4. táblázat: Elvárt attitűdök

Hatékony 
együttműködés

Kritikai 
gondolkodás

Társadalmi 
felelősség

Demokratikus eljárások

önbizalom többnézőpontúság a jog tisztelete demokrácia (és a demok- 
rácia alapelveinek) 
tisztelete

felelősség érvelési és elemzési 
készségek

szolidaritás a politikai intézmény-
rendszer ismerete

autonóm gondolkodás 
(önálló kezdeményező-
készség)

információk értel-
mezése

az embertárs tiszte-
lete, az emberi jogok 
tisztelete

a politikai folyamatok 
ismerete

a különböző 
meggyőződések elfoga-
dása és tisztelete

 források kezelése 
(felkutatás és hasz-
nálat)

a valamihez tartozás 
érzése

a nemzetközi szerve-
zetek, szerződések és 
nyilatkozatok ismerete

kooperáció médiaismeret fenntartható fejlődés politikai szereplőkkel 
való kapcsolat

konfliktuskezelés kreativitás környezetvédelem az alapvető politikai és 
társadalmi berendezke-
dés ismerete

empátia (körültekintő) ítélet- 
alkotás

a kulturális hagyo-
mányok védelme

a szabályok tisztelete

öntudat a jelen folyamatainak 
megértése

más kultúrák isme-
rete és tisztelete

részvétel

kommunikáció és 
odafigyelés

kérdésfeltevés más vallások isme-
rete és tisztelete

részvétel a civil társa-
dalommal kapcsolatos 
ismeretek, és részvétel 
ennek az életében, folya-
mataiban

érzelmi tudatosság diszkriminációelle-
nesség

Forrás: Citizenship Education at School in Europe, 2017. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
eurydice/content/citizenship-education-school-europe-%E2%80%93-2017_en (Letöltés: 2020. aug. 24.)

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/citizenship-education-school-europe-%E2%80%93-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/citizenship-education-school-europe-%E2%80%93-2017_en
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Kiemelten fontos az emlékezéskultúra komplex értelmezése (történetírás, emlékhe-
lyek, személyes történetek) és ennek összekapcsolása a személyes és kollektív identitás-
sal, a múlt és a feldolgozott történelem megkülönböztetése, történészi látás- és alkotás-
mód sajátosságainak megismertetése, az események és jelenségek multiperspektivikus 
és kontroverzív megközelítése. Törekedni kell a történelmi problémákat, jelenségeket 
leegyszerűsítően magyarázó, számos esetben ideológiavezényelt, „folyamatológiára”, 
„tényfetesizmusra” épülő történelemoktatási gyakorlat meghaladására. A  kollektív 
identitás kialakítása szempontjából is egyre meghatározóbbá válik – a globális tren-
deket is figyelembe véve – a lokális (nemzeti, helyi) kulturális kódrendszer megismer-
tetése; „…az iskolai nevelésnek kimondottan törekednie kellene a nemzeti elbeszélések 
világának megismertetésére. ”34 „Csakis a narratív mód révén tudjuk felépíteni identitá-
sunkat és megtalálni a helyünket a kultúránkban. Az iskoláknak gondozniuk, táplálni-
uk kell ezt a módot, és nem kellene természetesnek tekinteniük”.35 

Flexibilisebbé, rugalmasabbá kell tenni az iskolai keretekben feldolgozott történel-
mi tartalmak kijelölését, hogy a tradicionális nemzeti kulturális kódrendszer átörökí-
tésének szándéka és a tanulók érdeklődésének motiváló ereje szervesen összekapcsol-
ható legyen. Megkerülhetetlennek látszik a modern és jelenkor súlyának növelése, 
a globális és lokális témák új egyensúlyának megtalálása. Egyre nyilvánvalóbb, hogy 
az iskolai oktatás során feldolgozandó események, jelenségek kiválasztásánál szakíta-
ni kell az eddigi hagyományokkal, miszerint kizárólag a központilag (tantervileg) ki-
jelölt történeteket kell, szabad feldolgozni. A megváltozott tanulásfelfogások szerint 
ugyanis az oktatási eredményesség egyik meghatározó kritériuma az értelemgazdag 
tanulás (’meaningful learning’), amely a tanulók egyéni érdeklődésével és motiváci-
ójával szorosan összefügg. 

Élményalapú, a tanulók érdeklődését felkeltő történeteket kell az iskolai feldolgozás 
középpontjába tenni, amelyek tartalmazzák a  narratív szemlélet, gondolkozásmód 
építőelemeit: az idő- és a térdimenzió, a szereplők és viszonyaik, az előzmények, fel-
tételek, okok, következmények rendszere, a  realitás és a  fikció megkülönböztetése 
megismerhetővé válik, és amelyek implicit módon valamilyen transzferálható sémá-
kat, tanulságokat (érzelmi, intellektuális, erkölcsi) is magukban hordoznak. A nar-
ratív sémák megismerése, alkalmazása egy olyan tanulási technika, amely komoly 
transzferhatással rendelkezik, és a kognitív pszichológiai kutatások szerint nagyban 
segítheti az általános tanulási képességek elsajátítását.36

A nemzetközi ajánlások a  történelmi kulcskompetenciák fejlesztésében alapvető-
en a történelmi dokumentumok (írott, íratlan, elsődleges, másodlagos, szöveges, képi 
stb.) feldolgozásához és értelmezéséhez, illetve a kritikai gondolkodás kialakulásá-
hoz szükséges alapvető képességek elsajátítását és problémahelyzetekben való alkal-

34 Kinyó László (2005): A narratív készség fejlődése és szerepe a történelemtanításban. Magyar Pedagógia, 105. évf. 
2. sz. 113. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Kinyo_MP1052.pdf (Letöltés: 2020. márc. 27.)
35 Bruner, Jerome (1996/2004): Az oktatás kultúrája. Gondolat Kiadó, Budapest, 50. Idézi: Kinyó (2005) 113.
36 Molnár Gyöngyvér (2002): A  tudástranszfer. Iskolakultúra, 12. évf. 2. sz. 67. http://epa.oszk.
hu/00000/00011/00057/pdf/iskolakultura_EPA00011_2002_02_065-074.pdf (Letöltés: 2020. márc. 27.)

http://www.magyarpedagogia.hu/document/Kinyo_MP1052.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00057/pdf/iskolakultura_EPA00011_2002_02_065-074.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00057/pdf/iskolakultura_EPA00011_2002_02_065-074.pdf
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mazását szorgalmazzák.37 Továbbá egyre inkább elvárásként jelenik meg a dokumen-
tumok értelmezéséhez szükséges ún. nyelvi vagy egyéb kommunikációs (pl. vizuális) 
kódok, manipulációra alkalmas eszközök és technikák beazonosítása. A forrásfeldol-
gozások kapcsán tudatosítani szükséges, hogy az emberek cselekedetei mindig idő-, 
hely- és érdekfüggők, valamint a ma vagy a jövő újszerűnek tűnő jelenségei a törté-
nelem segítségével analógiásan értelmezhetők, „keretezhetők”. A  médiaműveltség-
hez és az aktív tanuláshoz kötődően pedig a különböző ajánlásokban a produktív és 
kreatív prezentációk készítésének elsajátítása és alkalmazása jelenik meg.

Kiemelten kell foglalkozni a  történelmi gondolkodás fejlesztésével, amely többek 
között az események és jelenségek okainak és következményeinek feltárását, illetve 
az ezeken belüli hierarchia (jelentőség) felfedezését jelenti. Továbbá a történelmi ana-
lógiák felismertetésére a narratívumokból kihámozható „rejtett történetszervező sé-
mák”,38 mintázatok (template) beazonosítását. Például: békés életmód → idegen erők 
támadása → válság, szenvedés → hősies küzdelem → végül győzelem az idegen erők fö-
lött → békesség. A mintázatok felismertetése paradox módon egyszerre várja el a kon-
vergens (összetartó) és divergens (széttartó) gondolkodás fejlesztését, alkalmazását, 
mivel egyszerre kell összpontosítani magukra a tényekre, valamint az ezeket előidéző 
és ezekből következő explicit és implicit okokra, feltételekre és következményekre.

Az alapelvek nyomán szükségesnek látszik a  történelmi műveltség módszertani, 
intellektuális, személyes-társas és kommunikációs kompetenciáinak beazonosítása.

5. táblázat: A történelmi műveltség kompetenciatartományai

Módszertani kompetenciák
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Intellektuális kompetenciák

Megfigyelés és vizsgálódás,
összehasonlítás, csoportosítás, 
osztályozás, rendszerezés.

Időbeli és térbeli tájékozódás

Narratív szemlélet, oksági gondolkodás, 
alternatívák felismerése, alkalmazása.

Adatgyűjtés, számítás, rendszerezés, 
tervezés, modellalkotás.
Információkezelés és feldolgozás, 
IKT-eszközök, technikák alkalmazása.

Multiperspektivikus megközelítés, 
analógiás gondolkodás,
mintázatok felismerése.

Kritikai gondolkodás,
problémamegoldás.

Személyes és társas kompetenciák Kommunikációs kompetenciák

Nyitottság, empátia, 
társas együttműködés,
kreativitás, reflektív attitűd.

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség,
digitális információforrások alkalmazá-
sa, audiovizuális szemléletmód, 
prezentációs technikák alkalmazása, 
interaktivitás (konnektivitás).

A társadalmi érzékenység, felelősségérzet, 
pozitív gondolkodás, etikai érzék.

37 Strandling (2001)
38 Pataki Ferenc (2010): Kollektív emlékezet és emlékezetpolitika. Magyar Tudomány, 171. évf. 7. sz. 789. http://epa.
oszk.hu/00600/00691/00079/pdf/mtud_2010_07_778-798.pdf (Letöltés: 2020. márc. 27.)

http://epa.oszk.hu/00600/00691/00079/pdf/mtud_2010_07_778-798.pdf
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00079/pdf/mtud_2010_07_778-798.pdf
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Az újonnan definiált kompetencia-térkép, az információrobbanás, a tömegmédia, 
a digitális kultúra terjedése, a gyökeresen megváltozott tudásfelfogás alapvető szem-
lélet- és módszertani váltást tesz szükségessé a mindennapi tanítás-tanulás területén, 
amelynek nyomán a pedagógusoknak nemcsak eddigi módszereiket, hanem tudás- 
átadói szerepüket is át kell értékelniük. Kikerülhetetlen a tanulók egyéni vagy cso-
portos érdeklődésére, motivációjára és változatos tevékenységeire, kreativitásukra, 
alkotói fantáziájukra épülő mindennapi pedagógiai gyakorlat megteremtése.

Összegzés
A következő időszak kiemelt feladata lesz, hogy az eredményekből a változó tudás- és 
tanuláselméletekre támaszkodva megkezdődjék a  történelemtanítás teljes struktú-
rájának újragondolása. Ebben a nagyarányú átalakítási folyamatban kiemelt jelen-
tőségűvé válik a  tudomány világának és a mindennapi pedagógiai praxisnak a  fo-
lyamatos, nyilvános, interaktív és empatikus párbeszéde. Már csak azért is, mert 
az elmúlt évtizedek felemás eredményei ennek hiányára is visszavezethetők. Nehéz, 
de megkerülhetetlen feladatnak látszik a történelemtanítás küldetésének konszenzu-
sos újradefiniálása, a fejlesztési célok és tartalmak új egyensúlyának megteremtése, 
a didaktikai elvek és módszerek rendszerének áttekintése. E folyamatban a nemzet-
közi tapasztalatok szerint az eddigieknél nagyobb figyelmet kell kapnia a pedagógiai 
autonómia és a helyi innovációs törekvések segítésének, az új szemléletű osztálytermi 
folyamatok támogatásának.

Az írás az új kihívásokra választ kereső történelemtanítás elmúlt évtizedében be-
következett változásai tükrében arra tesz kísérletet, hogy összefoglalja, mely általános 
cél és alapelvek mentén lenne érdemes szakmai körökben megvitatni az aktuálisan 
korszerű történelemtanítás dilemmáit. Ennek kapcsán érvel a történelmi műveltség 
(historical literacy) címszó alatt értendő fejlesztési célok kialakításának szükségessé-
ge mellett. Rögzíti a történelmi műveltség fontosabb építőkockáit: például a narratív 
megismerés, kollektív identitásképzés, a történészi látásmód megismerése, analógi-
ák, mintázatok felismerése vagy az  adaptív történelmi gondolkozás képességének 
elsajátítása mellett. Kiemelten fontosnak tekinti az állampolgári nevelés érdekében 
a tantárgy társadalomismereti komplexitásának fenntartását, a konkrét történetek és 
változatos történelmi dokumentumok (források) multiperspektivikus feldolgozását, 
és ezzel összefüggésben hazai tradíciókra épülő közös kulturális kódrendszer kiala-
kítását, valamint az aktív tanulást biztosító interaktív módszerek gazdag repertoárjá-
nak alkalmazását. Mindezt annak reményében teszi, hogy a következő nemzedékek 
reális múltismerettel és történelmi tudattal tudják szemlélni a jövő helyi, regionális, 
nemzeti, európai és globális kérdéseit.

A közéleti és oktatáspolitikai folyamatok legalább kétféle, markánsan eltérő szce-
náriót vetítenek előre. Az egyik – összefüggésben a múltért folyó, mindennapi politi-
kai küzdelemmel és a közélet elsekélyesedésével, a pedagógiai gyakorlat mindennapi 
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gondjaival – az  eddigi modernizációs eredmények (pl. multiperspektivikus, kom-
petenciaközpontú és tevékenységalapú tanulási gyakorlat) egyfajta mellékvágányra 
terelésével járhat. A másik – összefüggésben a demokratikus elvek és gyakorlat kitel-
jesedésével, az európai értékek iránti elkötelezettséggel, a differenciáltabb történelmi 
gondolkodás és tudat tágabb horizontba helyezésével – a hazai emlékezéskultúra mo-
dernizációját, valamint a mai kor kihívásaira sokkal jobban reflektáló és – aktívabb 
társadalmi és közéleti magatartás térnyerésével együtt hosszabb-rövidebb időtávban 
– a történelemtanítás szakdidaktikai és módszertani kultúraváltását eredményezheti.
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Kojanitz László 
A kerettanterv változásai – a történetmeséléstől a reflektív történelemszemléletig1

A kiindulópontunk az a tanítás során tapasztalt probléma, hogy a diákokban na-
gyon kevés marad meg mindabból, amit tanítunk. Ezért a mostani „újratervezés” 
során a tudást egyben tartó belső tartóoszlopokra kellene összpontosítani. Ezek 
közül a  tantárgyspecifikus képességfejlesztéssel, az  adaptív értelmezési keretek 
alkalmazásával, a múlt és a jelen közötti kapcsolatok tudatosításával és a reflektív 
történelemszemlélet kialakításával foglalkozom. Ezen kívül érintem még a nem-
zeti történelmi hagyomány és a történettudomány eredményei közötti konflik-
tusok problémáját is.

László Kojanitz 
Changes to the Core Curriculum – From Telling History to Historical Approach

The main problem in history teaching is that very little will remain of all that we 
teach. Therefore, in the current “re-design” we should focus on things that make 
historical knowledge durable and adaptive. I discuss four topics: development of 
domain-specific skills, adaptive frameworks for the interpretation of the past, 
links between the past and the present and awareness of issues related to the 
reflective view of history. In addition, I will also deal with conflicts between na-
tional traditions and history.

Az újratervezés kényszere és lehetősége

Mit tehetünk azért, hogy a történelemtanulásra fordított nagyon sok idő és munka 
ne vesszen kárba, hogy mindaz, amit tanítunk, a diákok által is értékesnek tartott 
történelmi műveltséggé válhasson?

A történelemtanítás újragondolásához ösztönzést ad, hogy az új kerettanterv olyan 
időhatárokat változtatott meg, amelyeket régóta szinte magától értetődőknek tekin-
tettünk. Az első év a honfoglalással ért véget, a második Rákóczival, a harmadik pe-
dig az első világháború előtti és alatti évekkel. Már mi is így tanultuk a történelmet, 

1 A szöveg a Történelemtanárok Egylete (TTE) 2013. október 12-i Mire emlékszünk? című konferenciáján elhang-
zott vitaindító előadás szerkesztett változata. Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. évf. 1. sz. (2014. április) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-a-tortenetmeselese-
tol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/ (Letöltés: 2020. júl. 25.)
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és aztán eszerint is tanítottuk évtizedeken át. Ez az  állandóság némileg a  tanítási 
gyakorlatot is konzerválta. A változatlan korszakhatárokkal együtt kanonizálódott 
a  tematika és a  témákra fordított idő is. Így most még nagyon szokatlan, amikor 
az új, 9. évfolyamos tankönyvekben Dugovics Titusz képével és a török elleni hábo-
rúkról szóló leckékkel találkozunk. Mindnyájan érzékeljük, hogy a kerettanterv által 
teremtett helyzet „újratervezést” igényel.

Érdemes tudatosítani magunkban, hogy amit most az elején elvesztünk, azt a vé-
gén visszakapjuk. Amennyivel kevesebb idő jut az ókor és a középkor tanítására, 
éppen annyival több fog jutni az újkor és a modern kor feldolgozására. Több időt 
kapunk végre azon témák tanítására, amelyekkel kapcsolatban évek óta panasz volt, 
hogy nem jut elég idő rájuk, pedig nagyon is fontosak lennének a jelenkori viszo-
nyok megértése szempontjából. Különösen igaz volt ez a  XX. századi történelem 
eseményeire. A középiskolákban gyakran előfordult, hogy 1956-ra csak az érettsé-
gire történő felkészítés keretében került sor. Kérdés persze, hogy tudunk-e majd élni 
a  többletidővel. Képesek leszünk-e a közelmúlt eseményeit tényleg eredményeseb-
ben tanítani, ha a jelenleginél több tanórában foglalkozhatunk ezekkel a 8. és a 12. 
osztályban? Ez elsősorban azon fog múlni, hogy mennyire alapozzuk ezt meg az ala-
csonyabb évfolyamokon.

A történelmi tudás tartóoszlopai
A legfőbb probléma, amivel foglakoznunk kell, hogy nagyon kevés marad meg mind-
abból, amit tanítunk. Óráról-órára, évről-évre folyamatosan versenyt futunk az idővel, 
hogy minden előírt téma, esemény és tényanyag tanítására sor kerüljön. A végén pedig 
azzal szembesülünk, hogy mindebből a diákok jó része csak kiragadott részletekre em-
lékszik, és arra is sokszor rosszul. Az egyik óráról a másikra megtanultakból már néhány 
hónap múlva is csak néhány név vagy évszám, egy-két önmagában álló esemény és ma-
gyarázattöredék köszön vissza. Ez a veszély most még inkább fenyeget, hiszen ugyan-
annyi idő alatt még hosszabb időszakot kell majd megtanítani 5–6. és 9–10. osztályban. 

A tanulók többsége nem képes értelmes narratívák és magyarázatok formájában 
felidézni és hasznosítani mindazt, amit éveken át a történelemórákon hallott és idő-
legesen megtanult. Különösen hiányzik az, hogy a történelmi tanulmányaik végére 
érve legalább néhány kérdés mentén egyben is át tudják látni, amit a múltról tanul-
tak. Ezért azt javaslom, hogy az „újratervezés” során gondoljuk végig, mik azok a tar-
tóoszlopok, amiket fel kell építenünk ahhoz, hogy a sok információ alatt ne rogyjon 
össze a tanulók történelemtudása. A lehetséges tartóoszlopok közül négyet mutatok 
be, érintve a történelmi hagyomány tanításának problémáját is.
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1. táblázat: A történelemtanítás tartóoszlopainak folyamatos építése és megerősítése

Képességek: a történetmeséléstől  
a forráselemzésig

történelmi örökség

történettudomány

Jól adaptálható értelmezési keretek történelmi időszemlélet

a jelenkor viszonyainak történetisége

tartalmi kulcsfogalmak

diszciplináris fogalmak

Történelmi tudatosság

Reflektív történelemszemlélet

Az első fontos tartóoszlop a képességfejlesztés. Tanításunk eredményességének fel-
tétele és mércéje is egyben, mennyire sikerül a történelemtanuláshoz, a történelemről 
való gondolkodáshoz, a megismert dolgok értelmes bemutatásához, magyarázatához 
és megvitatásához szükséges képességeket kialakítani a tanulóinkban.

A másik tartóoszlop az lehet, ha jól adaptálható értelmezési kereteket is adunk a di-
ákjainknak mindahhoz, amit tanítunk nekik. Mintákat arra, miként lehet a múlt-
ról összegyűlt információkat és következtetéseket az események összehasonlítására, 
magyarázatára és értékelésére alkalmas struktúrákba rendezni. Ez nemcsak a már 
megtanultak rendszerezéséhez szükséges, hanem ahhoz is, hogy az új dolgokat köny-
nyebben megértsék és összekapcsolják azzal, amit már tudnak. A különböző értel-
mezési keretek önálló használata teszi a történelemtudást könnyen felidézhetővé és új 
helyzetekben is jól alkalmazhatóvá. 

A harmadik fontos fejlesztési cél a történelmi tudatosság kialakítása diákjainkban. 
A történelmi tudatosságon azt a képességet értem, ha valaki a jelen viszonyaival is 
kapcsolatba tudja hozni a  történelemórákon tanultakat. A  tanulóknak legyen feli-
dézhető tudása, gondolata arról, hogy az, ami most történik, hogyan függ össze az-
zal, ami a  közelmúltban, vagy még régebben történt. Ez a  tudás és szemléletmód 
folyamatosan arra ösztönöz és arra tesz képessé, hogy a  jelen eseményeit és viszo-
nyait a maguk történelmi kontextusában is megvizsgáljuk. Mielőtt következetéseket 
vonnánk le vagy döntéseket hoznánk, vegyük figyelembe azokat az összefüggéseket, 
tapasztalatokat és releváns történelmi analógiákat is, amelyek a múlt ismerete révén 
állnak rendelkezésünkre.

Végül a negyedik tartóoszlop a reflektív történelemszemlélet. Ez a fogalom a tör-
ténelmi ismeretek megértésének azt a magasabb szintjét jelenti, amely a történelmi 
tudásról és a történettudományról való helyes gondolkodással áll összefüggésben.

Vegyük akkor most részletesebben is szemügyre, mire is kellene ügyelni e négy 
tartóoszlop építése és megerősítése során.
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A képességfejlesztés

A képességfejlesztéssel kapcsolatban egyre inkább az a véleményem, hogy sokkal tu-
datosabban meg kellene terveznünk, hogy mi az, amit a történelemtanulás kezdetén, 
mi az, amit a középső szakaszban és mi az, amit csak a legvégén, megfelelő alapozás 
után kellene előtérbe helyeznünk. 

Az alábbi ábra áttekintést ad a legfontosabb tantárgyspecifikus tevékenységekről, 
amelyek nehézségi szintjük szerint három csoportba sorolhatók. 

2. táblázat: A történetmeséléstől a forráselemzésig
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a • történetek előadása, eljátszása

• egyre több és összetettebb szöveges és vizuális ismeretforrás

• ismertető, magyarázó és érvelő típusú szövegek megértése és reprodukálása

• elsődleges források használata ismeretforrásként

• történelmi korszakok összehasonlítása
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• történelmi párhuzamok megértése és keresése

• egymástól eltérő interpretációk összehasonlítása

• a forrásokban található információk összevetése

• a korabeli emberek gondolkodására vonatkozó következtetések megfogalmazása

• történelmi kontextus megértése
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• problémafelvetés, kérdésorientált információgyűjtés

• a kérdésekre adott válaszok bizonyítékainak ellenőrzése és értékelése

• forráselemzés, forrásvizsgálat

• az információk összevetésén, elemzésén alapuló következtetések, magyarázatok készítése

Az  első csoportba kerültek azok a  tevékenységek, amelyek a  10–14 éves diákok 
többsége által is elvégezhetők. Ezek azok a valóban fontos dolgok, amelyeket minden 
diáknak már az  általános iskolában el kellene sajátítani és be kellene gyakorolnia 
ahhoz, hogy a történelemtanulásban élvezetet találjon, és később képes legyen ösz-
szetettebb feladatok elvégzésére is. Szükség van arra, hogy a tanulók megismerjék és 
megkedveljék az elbeszélő jellegű történelmi olvasmányokat, hogy aztán élvezetesen 
elő is tudják adni őket. Az első években a  jelenleginél több időt és nagyobb figyel-
met kellene ezért fordítanunk az ehhez szükséges képességek fejlesztésére. El kellene 
érnünk, hogy diákjaink magabiztosnak érezhessék magukat akkor, amikor a múlt 
eseményeiről és szereplőiről kell beszélniük.

Az elmúlt tíz-húsz évben jelentős előrelépés történt a  tekintetben, hogy ma már 
nagyon sokféle ismeretforrással találkoznak a diákok a történelemórákon. Szöveges 
és vizuális jellegű források sokasága áll a tanárok és a diákok rendelkezésére a tan-

TÖRTÉNELMI 
ÖRÖKSÉG

TÖRTÉNET- 
TUDOMÁNY
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könyvekben, és az  ezekkel végzett munka a  történelemtanítási gyakorlatunkba is 
beépült. Érdemes azonban az ezekkel végzett feladatok esetében is reális célokat ki-
tűznünk. Az általános iskolában meg kellene elégedni azzal, hogy a tanulók kérdések 
segítségével hatékonyan információkat tudjanak gyűjteni a nekik megfelelő módon 
kiválasztott és előkészített ismeretforrásokból, és azt is megtanulnák, miként lehet 
különféle műfajban és formában bemutatni azt, amit ezekben találtak. Az lenne jó, 
ha a történelemórákon sokféle kódváltásra sor kerülne: a diákok a vizuális források-
ból szövegeset készítenének, a szövegesekből vizuális jellegűt, illetve akár ugyanar-
ról a témáról is különböző célú és műfajú szövegeket alkotnának. A rekonstrukciós 
rajzok, a  történelmi térképek és a grafikonok alapján szöveges ismertetőt írnának, 
a különböző korszakokról szóló leírások tartalmát összehasonlító táblázatba rendez-
nék, a magyarázó szövegek lényegét összefüggésvázlatként jegyeznék le, az esemény-
történeti leírásokban olvasottakat pedig térképen ábrázolnák vagy szerepjáték típusú 
elbeszélésekben mutatnák be. Az általános iskolában az a fontos, hogy a különböző 
jellegű ismeretforrásokat a diák megértse, az ezekből származó információkat értel-
mesen összerakja, hogy mindazt, amiről tanult, elbeszélések, ismertetések és magya-
rázatok formájában képes legyen meggyőzően bemutatni is. 

Az  általam második csoportba sorolt tevékenységeket bizonyára még nem érde-
mes az általános iskolában erőltetni. A tanulók többsége számára ezek még túl nehéz 
feladatot jelentenek, túl sok háttérismeretet igényelnek, és elveszik az  időt az  előbb 
említett alaptevékenységek begyakorlásától. Természetesen mindig vannak a  ta-
nítványaink között kivételek, de a  különösen érdeklődő és jó képességű tanulókat 
mindenképpen érdemes külön kezelni. Valószínűleg a  középiskolai tanárok is sok-
kal hálásabbak, ha olyan tanítványokat kapnak, akik begyakorlottan és magabiztosan 
tudják a  legkülönbözőbb ismeretforrásokat feldolgozni és az  azokból összegyűjtött 
információkat sokféle műfajban értelmesen bemutatni. Ehhez képest sokkal nehezebb 
folytatni a munkát azokkal, akik az általános iskolában sok mindenbe belekaptak, de 
önállóan nagyon kevés dolgot tudnak elvégezni, és – akik maguk is érezve a tudásuk 
bizonytalanságát – bátortalanul vesznek csak részt a történelemtanulásban.

Azokat a feladatokat, amelyek különböző interpretációk és források összehasonlí-
tását igénylik, vagy amelyek történelmi kontextus értelmezését és történelmi párhu-
zamok keresését jelentik, a középiskolákban érdemes igazán végezni. Vannak azon-
ban olyan feladattípusok, amelyeket még a középiskolában is csak a legtehetségesebb 
tanítványainkkal érdemes kipróbáltatni. Az  általam ilyen nehézségű fokozatúnak 
értékelt tevékenységeket raktam a harmadik csoportba.

A fenti ábrán szereplő lista még nagyon sok tevékenységgel kiegészíthető, és a szin-
tezés bizonyos elemei akár vitathatók is. E példával inkább csak illusztrálni kíván-
tam, hogyan kellene a képességfejlesztésnek egymásra épülnie. Amíg a tanítványa-
ink nem érik el az egyik szintet, addig nem igazán érdemes a következőbe belevágni.
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A történeti hagyomány és a történettudomány

A képességfejlesztés egymásra épülő szintjeiről elmondottakhoz kapcsolódhat a tör-
téneti hagyomány és a  történettudomány iskolai megjelenésének kérdése is. Egy 
történelemtanárnak meg kell ismertetnie a diákjait a  történelmi hagyományainkat 
jelentő mondákkal, legendákkal, emlékhelyekkel, szimbólumokkal, a történelmi em-
lékezet által megőrzött hősökkel és hőstettekkel. Ugyanakkor meg is kell tanítania 
a tanulókat ezekkel kapcsolatban reflektíven, és ha indokolt, akár kritikusan is gon-
dolkodni. Tanítsuk meg Dugovics Titusz történetét, épüljön be a vizuális emlékeze-
tükbe az erről készült festmény is, mert ez a közös nemzeti kultúránk része. Később 
aztán érdemes ugyanerre a példára visszatérni akkor, amikor a történelmi valóság 
és a  történelmi emlékezet közötti ellentmondások problémájára akarjuk a  fiatalok 
figyelmét felhívni. Megtörtént-e vagy sem, és ha nem történt meg, akkor a történelmi 
hagyományunknak ezt a részét miként is értékeljük? Érdekes, de időnként zavarba 
ejtő szakmai feladat a történelemtanítás e kétfajta céljának együttes megvalósítása. 

A történelmi hagyományok és a történettudomány tanítása közötti összefüggéseket 
és ellentmondásokat szeretném kétféle módon is érzékeltetni. Az első összevetés arra 
hívja fel a figyelmet, hogy műfajilag a történeti hagyomány forrásai sokkal színesebbek, 
a fiatalok és a köznapi ember számára is érdekesebbek és könnyebben elérhetők, mint 
a történettudomány forrásai. Az általános iskolások, de még a középiskolások számá-
ra is vonzóbb és motiválóbb a múltról szóló történeti forrásoknak az a rétege, amely 
a  történeti hagyományokhoz kapcsolódik. Fontos, hogy kihasználjuk az  ebben rejlő 
lehetőségeket, de a történelemtanítás során fokozatosan egyre meghatározóbb szerepet 
kell, hogy kapjanak a történettudomány által használt vagy készített ismeretforrások.

3. táblázat: A történelmi hagyomány és a történettudomány forrásai

A történelmi hagyomány és a történettudomány forrásai

• szimbolikus események, helyek és személyek • forrásgyűjtemények

• mesék, mondák, mítoszok • levéltárak, múzeumok

• történelmi anekdoták • tudományos konferenciák, monográfiák

• városi legendák • összefoglaló munkák

• történelmi témájú szépirodalmi és képzőmű-
vészeti alkotások

• tanulmánykötetek, cikkek, tanulmányok

A másik összevetés azt kívánja érzékeltetni, hogy a történelemszemlélet kialakí-
tása szempontjából milyen komplikált történelemtanári feladat a történelmi hagyo-
mány és a történettudomány által közvetített kép ellentmondásainak kezelése. 
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4. táblázat: A történelmi hagyomány és történettudomány jellemzői

A történelmi hagyomány és a történettudomány forrásai

• leegyszerűsített világkép: hősök és gazemberek, 
barátok és ellenségek, igazság és hamisság

• bizonyítások és cáfolatok

• örök történelmi igazságok • viták

• örök ellenségek • egymástól eltérő interpretációk

• egyértelmű és kétségeket nem ismerő történel-
mi igazságtétel

• tárgyilagosság, önkritikus elemzések, 
értékelések

• erkölcsi igazolás és történelmi elégtétel nyújtása • a múltra vonatkozó tudással kapcsolatos 
kétségek és bizonytalanságok elismerése, 
sőt hangsúlyozása

• a nemzeti közösségtudat és büszkeség ápolása

A  történeti hagyomány ereje abban rejlik, hogy kész válaszokat ad, és könnyen 
lehet azonosulni azzal, ahogy az eseményeket és a szereplőket bemutatja. Ezzel szem-
ben a  történettudományi szemléletre a bizonytalanság, a kétkedés és a kritikusság 
a jellemző. Hiszen a történész alapvető jellemzője, hogy nem fogadja el kritika nélkül 
a kész válaszokat. Folyamatosan új kérdéseket tesz fel, új források után kutat, vagy 
újraértelmezi azokat, és az így feltárt eredményeket használja fel a korábbi állítások és 
következtetések megerősítésére vagy megcáfolására. Így aztán a történeti hagyomá-
nyokban élő képhez képest sokkal ellentmondásosabb az, amit a történettudomány 
mond akár általában a nemzeti történelemről, akár az egyes eseményekről és szerep-
lőkről. A történelemtanárnak érzékelnie kell az ebből fakadó problémákat, és megfe-
lelő megoldásokat kellene találnia ezekre. 

Tudatos tervezésre van ezen a területen is szükség. Az egész képzési időszakot vé-
giggondolva kell megtervezni, hogy mikor és hogyan használjuk ki a történeti hagyo-
mány forrásai által teremtett lehetőséget a történelem megszerettetése és a képességfej-
lesztés számára. Mint ahogy azt is előre át kell gondolni, hogy mikor és milyen témák 
kapcsán kezdünk el azokkal a problémákkal foglalkozni, amelyek a történeti hagyo-
mány és a  történettudomány által mondottak közötti ellentmondásokból adódnak. 
Elsősorban a  tanulók érettségéhez, érdeklődéséhez és előzetes tudásához kell alkal-
mazkodni. A cél, hogy amikor a tanulók befejezik a történelmi tanulmányaikat, a tör-
ténelmi hagyományt is ismerjék, de azt is tudják, mit és miért kell kritikusan kezelni 
abból, amit ez a hagyomány a nemzeti múltról közvetít. A gyerekeknek először meg 
kell ismerni, át kell élni a történelmi hagyomány által nyújtott mítoszok pozitív élmé-
nyét, és utána következhet, hogy elkezdjünk ezekkel is reflektív módon foglalkozni.

A történeti hagyományok a nemzeti kultúra szerves részét jelentik, részei a közös 
kulturális nyelvnek, amelyet kötelességünknek érzünk átadni. Példái, történetei lelki 
biztonságot adnak, megerősítik a saját közösség kiválóságába és erejébe vetett hitet. 
Elfogadásuk és kultuszuk a közösséghez tartozás érzését adja. A veszélyt az jelenti, 
hogy nem az értelemre, hanem az érzelemre hatnak, ezért ellenállnak az észérvek-



136

I. Tapasztalatok – dilemmák – perspektívák

nek. A nemzeti történeti mítoszok emiatt sajnos nagyon alkalmasak a soviniszta in-
dulatok felkeltésére és életben tartására is. 

A délszláv háború a legfrissebb, és a közelsége miatt a legrémisztőbb tapasztala-
tunk arról, hogy a történelmi szimbólumok, történelmi sérelmek fölötti viták hogyan 
válhatnak egyik pillanatról a másikra véres etnikai háborúvá. Utólag nemzetközi ku-
tatócsoportok vizsgálták e véres összetűzések és különösen a kisebbségek elleni at-
rocitások megindulásának közvetlen kirobbantó okait. Arra a kérdésre keresték leg-
inkább a választ, hogy mi késztetett arra embereket, hogy olyan dolgokat tegyenek, 
amiket normális körülmények között nem tettek volna meg. A kutatások eredménye 
szerint abban, hogy az  emberek egyszer csak gyilkos indulattal fordultak korábbi 
ismerőseik és szomszédaik ellen, hogy képesek voltak akár nőket és gyerekeket is le-
gyilkolni, a racionális okok sokkal kevesebb szerepet játszottak, mint az irracionális 
tényezők. A közvetlen gyúanyagot ezekhez a tettekhez a történelmi hagyományok-
ban tovább örökített ellenséges érzelmek, félelmek és sérelmek jelentették, amelyeket 
az olyan politikai figuráknak, mint például a történészből politikussá lett Seselj vajda 
volt, sikerült szándékosan felkorbácsolniuk.2

Mit tehet a  történelemtanítás a  történeti mítoszok elferdítéséből fakadó veszé-
lyek ellen? Nagyon sokat. Ehhez az kell, hogy a történelemtanár tudatában legyen 
a  felelősségének, és kialakítsa a  maga belső szabályait a  történelmi mítoszok ta-
nításával kapcsolatban. A következőkben arra teszek néhány javaslatot, hogy mik 
lehetnének ezek a szabályok. 

Külön kell választani a  történelmi mítoszok és a  történelmi események tanítá-
sát. A történelmi események bemutatása és magyarázata nem tehet engedményeket 
a népszerű, de a tényeknek ellentmondó történelmi mítoszoknak, kerülni kell a két-
értelmű megfogalmazásokat is ezekkel kapcsolatban. 

A tanár semmilyen körülmények között nem lehet elnéző azokkal a történelmi mí-
toszokkal szemben, amelyek az etnikai felsőbbrendűség és alsóbbrendűség, az örök 
történelmi ellenség és fenyegetettség képzetét sugallják, vagy azokkal szemben, akik 
az ellenünk elkövetett bűntetteket és igazságtalanságokat a saját bűneink történelmi 
igazolására használják fel.

A történelmi szimbólumokat körültekintően és tapintatosan kell kezelni. Expli-
cit módon is foglalkozni kell a történelmi mítoszok problémájával. A középiskolák-
ban konkrét példákon keresztül kell bemutatni a  történelmi mítoszokkal történő 
politikai manipulációkat, mert önmagukban a történettudományi tények és érvek 
az egyes eseményekkel kapcsolatban nem tudják megszüntetni a történelmi míto-
szok negatív hatásait.

2 Kammiga, Abele (2010): Historical Hate Narratives. The Symbolic Politics of Vojislav Šešelj’s Hate Mongering. 
University of Groningen, 38.
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A történelmi időszemlélet kialakítása

A történelmi ismereteket strukturáló értelmezési keretek közül az első, amiről be-
szélni kell, az időszemlélet kialakítása. Kezdjük az évszámok megtanításával. Nagyon 
szellemes, amit Ian Dawson mondott ezzel kapcsolatban egy 2011-es tanári fórumon. 
Szerinte az évszámok a történelemtanulásban olyanok, mint az ábécé betűi. Maguk-
ban semmire se jók, de ha ismerünk annyit, amennyi már mintákba rendezhető, na-
gyon fontosak és hasznosak.3 Kérdés, mennyi azoknak a történelmi eseményeknek 
a száma, amelyeknek érdemes megjegyeznünk a pontos időpontját ahhoz, hogy gyor-
san eligazodjunk a történelemben? Ennek eldöntéséhez a kínai vagy a magyar ábé-
cét tekintsük-e példának? Valószínűleg ebben az esetben is „a kevesebb több” elvét 
érdemes követnünk. Gondosan ki kell választanunk, melyik az a harminc-negyven 
évszám az egyetemes és a nemzeti történelemből, amit valóban bele kell sulykolni 
minden tanuló fejébe. Legyen legalább ennyi történelmi dátum, ami bármikor pon-
tosan az eszükbe jut. Ez már elég lehet ahhoz, hogy ezekhez képest a többi eseményt 
is gyorsan el tudják helyezni az időben.

A  múltról szóló ismeretekről való értelmes gondolkodásnak alapvető feltétele 
a kronologikus időszemlélet kialakítása. A hazai történelemtanításban ennek feltéte-
lei adottak, hiszen hagyományosan ez a meghatározó rendezőelv érvényesül nálunk. 
Tudjuk, hogy vannak ennek hátrányai is, de ez optimális ahhoz, hogy a kronologi-
kus szemlélet szinte észrevétlenül beépüljön a tanulók gondolkodásába. Emellett is 
szükség van azonban arra, hogy a tanár időnként megálljon, és a tanulókkal együtt 
rendszeresen visszatekintsen a korábban tanultakra, hogy a frissen elsajátított dol-
gokat a maguk történetiségében is látni tudják. Akár az életmód változásairól, akár 
a nemzeti történelem sorsfordulóiról van szó, a hosszabb távú folyamatok végiggon-
dolása új szempontokat ad a tanultakhoz, és azok mélyebb megértését teszik lehetővé. 
A kerettanterv ehhez ad támpontokat a  több kort átfogó témák meghatározásával. 
A tanárnak kell eldöntenie, mikor jön el a legmegfelelőbb pillanat egy-egy ilyen meg-
állóhoz. Például összegyűlt-e már annyi tapasztalat és ismeret ahhoz, hogy érdemes 
legyen az iskoláztatással, az oktatástörténettel külön is foglalkozni.

Az ilyen tematikus ismétlés és összefoglalás felhívja a gyerekek figyelmét arra is, 
hogy a történelemtudás nem csak úgy gyarapítható, hogy újabb és újabb eseményeket 
és korokat dolgoznak fel. A történelemtudás sokszor úgy bővíthető a legeredménye-
sebben és a  legérdekesebb módon, ha a diákok azt, amit már tudnak, új szempon-
tok szerint rakják össze. A személyes tapasztalatom, hogy a tizenkét évesnél idősebb 
korosztály már rendkívül fogékony a történelmi események hosszabb távú folyama-
tokká történő összerendezésére, és nagyon hálásak, amikor ezek segítségével új ösz-
szefüggéseket látnak meg. Sokszor az újrafelfedezés erejével hatnak rájuk a hosszabb 

3 A summary of points made at the London History Forum and at the Northern History Forum, 2011/12. http://
www.thinkinghistory.co.uk/Issues/SeeingTheBiggerPictureChronology.html (Letöltés: 2017. aug. 8.)

http://www.thinkinghistory.co.uk/Issues/SeeingTheBiggerPictureChronology.html
http://www.thinkinghistory.co.uk/Issues/SeeingTheBiggerPictureChronology.html
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távú összehasonlítás révén kibontakozó új értelmezési lehetőségek. Például amikor 
felfigyelnek arra, hogy a  magyar történelemben újra és újra megtörtént, hogy egy 
függetlenségi harcot egy kompromisszumokra alapuló békésebb időszak követett. 
A tanárok néha nem is veszik észre, hogy mennyire szükség lenne ezek felfedezteté-
sére és megtanítására is ahhoz, hogy a diákok a lényeget is megértsék arról, aminek 
a részleteiről sok mindent megtanultak már.

A történelmi időszemlélet kialakításában nagyon fontos szerepet játszik a korsza-
kolás. Lényeges, hogy a  nagy korszakokról a  tanulók érzékletes képeket tudjanak 
maguknak előhívni. Felidéződjenek bennük a legfontosabb események, szereplők és 
történetek. Megjelenjen előttük a korszakot jellemző környezet, a technikai és tárgyi 
kultúra, a korszak mindennapi életének jellemző helyszínei és eseményei. Sok ilyen 
képzet elraktározására van szükség ahhoz, hogy amikor felnőtt korában azt olvassa 
vagy hallja valaki, hogy kora középkor, képes legyen a szöveg megértéhez szükséges 
történelmi kontextust felidézni. 

A korszakok neveihez kapcsolódó tudás a történelemtanulás nagyon sajátos ösz-
szetevője. Amikor azt olvassuk például, hogy a felvilágosodás kora, ennek megértése 
és helyes értelmezése az  adott szövegkörnyezetben pontosan nehezen körülírható 
előzetes tudást igényel. Az ilyen típusú történelmi fogalmak használatához nem elég 
egy definíciót megtanulnunk, hanem egy nagyon sokféle eseményből és ismerete-
lemből álló háttértudást kell birtokolnunk, amelyből aztán mindig az adott helyzet-
nek megfelelő vonatkozást kell felidézni. Ez viszont azt is jelenti, hogy az ilyen típusú 
fogalmak, amelyeket a nemzetközi szakirodalom colligatory concept-nek nevez,4 na-
gyon hasznos tematikus szervezői a történelmi ismereteknek. Ezért az ismeretanyag 
korszakonkénti elrendezése rendkívül fontos feltétele a nagy mennyiségű tényanyag 
megjegyzésének, felidézhetőségének és alkalmazhatóságának.

Érdemes arra is felhívni a diákok figyelmét, hogy a korszakok elnevezése, a kor-
szakhatárok meghúzása önmagában is nagyon sok mindent kifejez abból, ahogy 
az  adott interpretáció készítője a  múlt eseményeit látja és értékeli. Hasonlíttassuk 
a tanulókkal össze a történelem-, az irodalom- és az énektankönyvek tartalomjegy-
zékét. Ennek alapján könnyen megérthető a számukra, hogy más-más események je-
lentették a fordulópontokat a politikában és a művészetben, és azt is, hogy a múlt kor-
szakolása mindig utólagos értékeléseken alapuló, mesterséges konstrukció. Érdemes 
tehát a könyvekben található korszakolást mindig külön is megvizsgálni úgy, hogy 
annak készítője milyen szempontokat vett figyelembe, milyen logika szerint tagolta 
különálló részekre a múlt egybefüggő folyamatát, és milyen értékítéletet fejeznek ki 
a korszakoknak adott elnevezései. Vegyük példának ezt a korszakolást:

4 Ún. átfogó fogalom: Halldén, Ola (1997): Conceptual change and the learning of history. International Journal 
of Educational Research, Vol. 27, 3. sz. 201−210.
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 � Európa emelkedése és első háborúja (1867–1918) 
 � Európa második háborúja és hanyatlásának kezdete (1918–1945) 
 � Új erők, új rendezőelvek (1945–1990)
 � ? (?–?)

E korszakolás elemzése hasznos és izgalmas feladat lehet a XX. század második 
felének tanulását lezáró órán. Alternatív elnevezések és korszakhatárok kerestetésé-
vel is alkalmat adhatunk a tanultak nagyon sokféle felidézésére és összerendezésére. 
Nyilván érdekes lehet egy kicsit arról is együtt gondolkodni a diákokkal, hogy mi lesz 
majd a következő korszak neve, és az vajon meddig fog tartani. 

A példaként vett korszakolás egyébként abból a segédanyagból való, amit a rend-
szerváltás idején készítettek a történészek a magyar történelemtanárok számára. Biztos 
sokan emlékeznek még erre, Vezérfonal az egyetemes és a magyar történelem tanításá-
hoz volt a címe.5 A kommunista világrendszer összeomlásakor hirtelen szembesülnünk 
kellett azzal, hogy 1990 egy jelentős korszakhatár lett a  történelmünkben. Ezért ne-
künk is újra kellett gondolni, hogy mindez hogyan változtatja meg a korábban lezajlott 
események közötti fontossági sorrendeket és az ezekhez használt értelmezési kereteket. 
Ez a bizonyos vezérfonal szolgált volna akkor arra, hogy a magyar és az európai esemé-
nyek közötti összefüggéseket az új helyzetnek megfelelő szemlélettel tudjuk tanítani.

A jelenkori viszonyok történetisége
Erőteljes adaptív értelmezési keretet adhat a múlthoz az is, ha a jelenünket megha-
tározó jellegzetességek történelmi előzményeit állítjuk a történelmi megismerés kö-
zéppontjába. Ilyen jellegzetesség manapság a globalizáció. A mi korunk közös élmé-
nye, hogy bármi is történik a világ bármely szegletében, arról szinte rögtön tudomást 
szerzünk, és sok esetben még a távol zajló események is közvetlenül hatással vannak 
az életünkre. Az idő- és térszemléletünk ezért jelentősen eltér a korábbi korok embe-
reiétől. A világ különböző régiói közötti kapcsolatok kiterjedtsége és intenzitása soha 
nem látott mértéket ért el, és úgy tűnik, e folyamatnak még messze nincs vége. Ebből 
következően készülnek már olyan történelmi curriculumok is, amelyek középpontjá-
ban a globalizáció történelmének a megismerése és megértése áll. Ezt a problematikát 
veszik figyelembe az ismeretanyag kiválasztásában és a világtörténelem korszakolá-
sában is. A múlt ilyen jellegű megközelítése újrarendezi azt is, hogy hol húzzák meg 
a korszakhatárokat, illetve hogy az egyes korszakok eseményei és jellemzői közül mi 
az, ami a jelen viszonyainak megértése szempontjából fontos. 

5 Glatz Ferenc (szerk.) (1993): Vezérfonal az egyetemes és a magyar történelem tanításához. MTA Történettudo-
mányi Intézet, Budapest.
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5. táblázat: A világtörténelem korszakolása a globalizáció szempontjából

Technikai változások és környezeti átalakítások i. e. 600-ig

Az emberi társadalmak megszerveződése és átalakulása i. e. 600-tól 600-ig

Regionális és transzregionális kölcsönhatások 600-tól 1450-ig

Globális kölcsönhatások 1450-től 1750-ig

Indusztrializáció és globális integráció 1750-től 1900

A globális változások és átalakulások felgyorsulása 1900-től napjainkig

Nem olyan régen egy olyan nemzetközi érettségi követelményeit dolgozták ki, 
amelyet azok a diákoknak ajánlanak, akik a világon bárhol a történelemmel foglal-
kozva szeretnének utána továbbtanulni.6 Értelemszerűen ez az érettségi a világtör-
ténelemről szól. Az ismeretanyag pedig úgy épül fel, hogy a tanulónak minden kor-
szakkal kapcsolatban választ kell keresnie a következő kérdésekre is:

 � A világ mely területei és kultúrái kerültek kapcsolatba egymással?
 � Mi jellemezte ezeket a kapcsolatokat?
 � Milyen hatásai voltak e kapcsolatoknak a társadalomra, gazdaságra és kul-

túrára?
 � Hogyan értelmezhető a centrum-periféria fogalma az adott korban?

Különösen nagy teret szentelnek a  XVIII. század második felében lezajlott ese-
ményeknek és változásoknak. Kihangsúlyozva, hogy az ezt megelőző évszázadok és 
évezredek embereinek élete alapvetően eltért az ezután született generációk életétől. 
Ebben az esetben a történelmi ismereteket összetartó értelmezési keretet elsősorban 
a jelen és a múlt viszonyainak összehasonlítása jelenti, és ezáltal a jelenismeret szem-
pontjából teszik adaptívvá a tanulók történelmi tudását.

Értelmező és tartalmi kulcsfogalmak
Az adaptív erejű értelmezési keretek kialakításának nagyon fontos része és feltéte-
le a  történelem fogalmi rendszerének elsajátítása. Ez a  fogalmi rendszer rendkívül 
sokrétű és szerteágazó, ezért az eredményesség érdekében fontos ezen a területen is 
pontosan meghatározni a hosszabb távú céljainkat. Ehhez segítséget adhat az is, ha 
a történelmi műveltség egészének szempontjából értelmezzük a fogalmi gondolkodás 
feladatát és jelentőségét is.

Az itt látható modellt holland kutatók készítették a történelmi gondolkodásról, pon-
tosabban szólva a következtetéses történelmi gondolkodásról (historical reasoning).7

6 AP Course and Exam Description by The College Board: 
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/WorldHistoryHistoricalThinkingSkills.pdf (Letöltés: 2017. 
aug. 8.)
7 Drie, Jannet van – Boxtel, Carla van (2008): Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Stu-
dents’ Reasoning about the Past. Educational Psychology Review, Vol. 20, Issue 2, June 2008, 87−110. http://link.
springer.com/article/10.1007%2Fs10648-007-9056-1 (Letöltés: 2017. aug. 8.)

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/WorldHistoryHistoricalThinkingSkills.pdf
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/WorldHistoryHistoricalThinkingSkills.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10648-007-9056-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10648-007-9056-1
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1. ábra: A következteséses történelmi gondolkodás modellje

történelmi gondolkodás 
(historical reasoning) 

változások leírása, 
összehasonlítás, 
magyarázat stb.

történelmi kérdések
megfogalmazása

érvelés, bizonyítás 
(argumentation)

források
használata

kontextusba
helyezés

értelmező
fogalmak

tartalmi fogalmak 
(substantive concepts) 

használata

Az  első dolog, amire felfigyelhetünk, hogy a  fogalmak használatát a  történelmi 
gondolkodás fontos összetevőjeként jelenítik meg. A másik feltűnő dolog, hogy fon-
tosnak tartják elkülöníteni egymástól a tartalmi és az értelmező fogalmak csoport-
ját. Ez utóbbit az  angol nyelvű szakirodalom többféle névvel is illeti (disciplinary 
concepts, second-order concepts, meta-concepts), de általában ugyanazt értik rajta. 
Vagyis azokat a  fogalmakat, melyek a történelemről való gondolkodásnak, a múlt-
ra vonatkozó következtetések és állítások értelmes megfogalmazásának az eszközei. 
Ilyen például az ok, a változás, a forrás, a bizonyíték és az interpretáció.8 

A 2012-es Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek egyik újdonsága, hogy a tör-
ténelmi követelmények között ezek kiemelt módon külön is megjelennek értelme-
ző kulcsfogalmak elnevezéssel. Használatuk minősége kölcsönös összefüggésben áll 
a történelmi gondolkodás érettségével. A történelemtanítás eredményessége a gon-
dolkodásfejlesztés és a történelmi szemlélet kialakítása terén lemérhető azon, ahogy 
a  tanuló a  történelmi változás vagy a  történelmi ok fogalmát képes értelmezni, és 
ahogy az ilyen típusú kérdésekre képes válaszolni. Egy tízéves és egy tizenhat éves 
tanuló válaszai között e tekintetben valóban minőségi különbségek figyelhetők meg. 
Az a kérdés, hogy szükséges-e a fogalmi gondolkodásnak ezt a rétegét tervszerűen 
külön is fejleszteni, vagy rábízzuk a gondolkodási képességek életkori fejlődésére, el-
fogadva azt a felfogást, hogy ez a fajta fogalmi fejlődés az ismeretanyag elsajátításával 
párhuzamosan magától is lezajlik. A kutatások és a gyakorlati tapasztalatok azonban 
nem ezt mutatják.

A kutatók véleménye egyre inkább az, hogy az értelmező kulcsfogalmak tudatos 
fejlesztése lehet az egyik nagyon eredményes eszköze a tartós és adaptálható törté-

8 Limón, Margarita (2002): Conceptual change in history. In: Limon, Margarita – Mason, Lucia (Eds.): Reconside-
ring Conceptual Change: Issues in Theory and Practice, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 259−289. 



142

I. Tapasztalatok – dilemmák – perspektívák

nelmi tudás kialakításának.9 Az, hogy a tanuló tudása mennyire árnyalt és mennyire 
sokféle tapasztalaton alapszik például a történelmi ok fogalmával kapcsolatban, je-
lentős mértékben determinálja azt, hogy mit és mennyire tud megérteni a konkrét 
történelmi eseményekről szóló beszámolókból és magyarázatokból, és még inkább 
meghatározó abban, hogy milyen színvonalon képes megfogalmazni a maga követ-
keztetéseit és gondolatait.

A történelmi gondolkodás összetevőinek ábrázolásakor az itt bemutatott modell 
különveszi a történelmi megismerés módszereinek alkalmazásával a történelmi né-
zőponthoz szükséges fogalmak megértését és használatát. Ez ismét felhívja a figyel-
münket arra, hogy a  gondolkodási képességek kifejlesztéséhez nemcsak tevékeny-
kedtetni kell a gyerekeket, nemcsak az kell, hogy forrásokkal dolgozzanak, hanem 
ezzel összekapcsolva arra is szükség van, hogy a történettudomány által használt ér-
telmező kulcsfogalmakat is minél jobban megértsék, és így az ezek által közvetített 
történelmi szemléletet is magukévá tegyék.

2. ábra: A történelmi gondolkodás összetevői

 � Történelmi jelentőség
 � Folyamatosság és változás
 � Történelmi empátia
 � Okok és következmények
 � A múlt komplexitásának megértése

 � Kérdések megfogalmazása
 � Hipotézis állítása
 � Történelmi dokumentumok interpretálása
 � Információk elemzése
 � Interpretációk kidolgozása

Az  alábbiakban felsorolunk néhány példát arra, hogy a  történelmi ok fogalmá-
hoz kapcsolódóan mit kellene megtanulni a diákoknak, és ezek az ismeretek miként 
épülhetnek egymásra:

 � A miért kérdésre adott válaszok az okok.
 � Az okok és a következmények fontossági szempont szerint sorrendbe állíthatók.
 � Az okok és a következmények különféle szempontok szerint csoportosíthatók.
 � A különféle okok együtt fejtik ki a hatásukat.
 � Az  események bekövetkeztét előidéző okok általában kölcsönösen össze-

függnek egymással.

9 Donovan, M. Suzanne – Bransford, John D. (Eds.) (2005): How students learn: History in the classroom. Wa-
shington, DC: National Academy Press. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11100 (Letöltés: 2017. aug. 8.)

}
}

Történelmi gondolkodás

Történelmi nézőpont

Történelmi módszer

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11100
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 � Minden történet más történetekkel kölcsönhatásban zajlott le. E kapcsolat-
rendszer feltárása nélkül semmilyen történet nem érthető meg.

 � Az okozati összefüggések feltárása közötti különbségek miatt lényeges elté-
rések lehetnek ugyanazon történelmi esemény bemutatása, értelmezése és 
értékelése között.

A kerettantervben értelmező kulcsfogalmak fejlesztéseként megjelenő feladat a fen-
ti példához hasonló ismeretek alkalmazásának gyakorlását jelenti a konkrét törté-
nelmi események feldolgozása közben. Hangsúlyozni kell, hogy ennek a  tudásnak 
a kialakításakor is türelmesen, de következetesen, lépésről lépésre előre kell haladni 
ahhoz, hogy valóban eredményt érjünk el. Több évre szóló fejlesztési tervben érde-
mes gondolkodni. Nem lehet repetitív jellegű feladat a történelmi okok keresésének 
gyakoroltatása abban az értelemben, hogy a középiskola kezdetén ugyanolyan szintű 
válaszokat várunk és fogadunk el a diákoktól, mint négy év múlva a középiskola befe-
jezésekor. A diákoknak feltett kérdéseknek, az eseményekhez kapcsolódó tanári ma-
gyarázatoknak az egyszerűen belátható összefüggésektől folyamatosan az összetet-
tebb és mélyebb szintű megértést igénylő kérdések és magyarázatok felé kell haladnia. 
Más szinten kell feldolgozni a történelmi okokra vonatkozó kérdéseket a tizennégy, 
a tizenhat és a tizennyolc éves diákokkal. 

A tanulási folyamat és a tanulási szituációk előzetes megtervezése azért nagyon fon-
tos, mert az ilyen jellegű fogalmak elsajátíttatása nem tanítást, hanem fejlesztést jelent. 
A történelmi okokkal kapcsolatban fent jelzett ismeretek átadása nem azt jelenti, hogy 
ezeket szó szerint meg kell tanítani, hanem olyan stimuláló feladatokat kell folyama-
tosan adni, amelyek eredményeként a tanulók gondolkodása megváltozik. Olyan tör-
ténelmi szituációkkal és problémákkal kell szembesíteni őket, amelyek helyes értelme-
zéséhez a korábbi tudásukhoz képest egy újabb vizsgálati vagy értelmezési szempont 
felismerésére és alkalmazására van szükségük. Így a konkrét ismeretek megszerzésén 
kívül, az új tapasztalatok révén a történelmi okokról általában is egy fokkal árnyaltab-
ban és megfontoltabban tudnak következtetéseket megfogalmazni. 

Ugyanez igaz a történelmi változás vagy a történelmi interpretáció fogalma kiala-
kításának folyamatára is. A  fejlesztés megtervezése több részből áll. Az első lépés, 
hogy állítsunk össze magunknak egy listát az egyes kulcsfogalmakhoz kapcsolódó 
tudáselemekről, a második, hogy válasszuk ki a  legmegfelelőbb témákat hozzájuk, 
a harmadik pedig, hogy érdekes és a tanulókat fejlesztő feladatokat készítsünk.10

A tartalmi kulcsfogalmak fejlesztése nem jelent akkora újdonságot, mint az értel-
mező kulcsfogalmaké. Az ilyen jellegű fogalmak fontosságát a történelmi ismeretek 
rendszerezése, felidézése és alkalmazása szempontjából mindig is elismertük. A gaz-
daság, társadalom, politika a  történelemtanítás meghatározó jelentőségű területei. 
Általában ezek mentén tanítjuk és hasonlítjuk össze egymással a különböző korsza-

10 Kojanitz László (2013): A történelmi kulcsfogalmak. Taní-tani Online, 7. évf. május 12.
http://www.tani-tani.info/a_tortenelmi_kulcsfogalmak (Letöltés: 2017. aug. 8.)

http://www.tani-tani.info/a_tortenelmi_kulcsfogalmak
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kokat. Mégis sokszor előfordul, hogy nagyon sok egyedi, egy-egy korszakhoz kapcso-
lódó fogalmat megtanulnak a diákok, miközben a fontos politikai, gazdasági és tár-
sadalmi alapfogalmak megtanítása elsikkad, és nincsenek megfelelően rendbe téve 
a diákok fejében. Ezért az újratervezéskor érdemes végiggondolnunk azt is, milyen 
fogalmakból is álljon az általánosan használható fogalmi készlet, amelyet a politikai, 
gazdasági, társadalmi jelenségek vizsgálatához és összehasonlításához a diákjaink-
nak átadunk. Melyek azok a fogalmak, amelyeket nagyon pontosan és biztosan meg 
kell tanítanunk ahhoz, hogy a tanulók helyesen tudjanak gondolkodni és megfelelő 
módon ki is tudják fejezni magukat? Ezekből állhat majd az a fogalmi háló, fogal-
mi eszközkészlet, amely a politikai, gazdasági és társadalmi jellegű témák és kérdé-
sek megválaszolásakor mindig a diákok segítségére lehet. Az ilyen célra kiválasztott 
alapfogalmakat minél előbb meg kell tanítani, és aztán folyamatosan újra és újra 
gyakoroltatni a  különböző történelmi kontextusokban. A  tartalmi kulcsfogalmak 
tekintetében is inkább kevesebbet, de azt alaposan és biztosan sajátíttassuk el a di-
ákjainkkal. Az általam itt bemutatott fogalomlista annak a tankönyvnek a példáján 
alapul, amelyet a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó adott ki a középiskolák nyelvi 
előkészítő évfolyama számára.11

6. táblázat: Tartalmi kulcsfogalmak I. Gazdaság

Gazdasági tevékenység Gazdasági szereplők Gazdasági kapcsolatok Gazdasági rendszerek

• előállítás • háztartások • újraelosztás • újraelosztáson 
alapuló

• elosztás • vállalkozások • kölcsönösség • piacgazdaság

• fogyasztás • állam • piaci csere • vegyes gazdaság

• bankrendszer • önellátás

7. táblázat: Tartalmi kulcsfogalmak II. Társadalom

 � család 
 � népesedés
 � társadalmi

– rendi
– osztály
– nyitott

 � társadalmi réteg
– elit
– közép
– alsó

11 Boronkai Szabolcs – Ispánovity Márta (2012): Társadalomismeret a középiskolák nyelvi előkészítő évfolyama 
számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 � társadalmi mobilitás
 � nemzet
 � vallás
 � többség
 � kisebbség
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8. táblázat: Tartalmi kulcsfogalmak III. Politika

Hatalmi ágak Politikai rendszer Politikai rendszerek

• törvényhozás • jogrendszer • despotizmus

• végrehajtás • gazdasági rendszer • monarchia

• igazságszolgáltatás • politikai kultúra • abszolutizmus

• diktatúra

• demokrácia

A történelmi tudatosság kialakítása
A  harmadik tartóoszlop, amit szeretnék ajánlani, a  történelmi tudatosság kialakí-
tása és folyamatos erősítése. Ez azt jelenti, hogy a jelen megértéséhez mennyire tu-
dom felhasználni, amit a  történelemről tudok. Mennyire természetes a számomra, 
hogy amikor a  jelenben lejátszódó eseményekről vagy felvetődő problémákról van 
szó, a történelmi előzményeket és a történelmi hátteret is felidézzem? A történelmi 
tudatosság kialakulásáról, kialakításáról egy kanadai kutató ezt a modellt készítette.

3. ábra: A reflektív történelmi tudatosság kialakításának modellje

Történelmi tudatosság

nem reflektáló reflektáló

Elbizonytalanítás

A múlt kritikus
interpretációja

Történelmi
gondolkodás

Kognitív
konfliktus

Tanulási
folyamat }

Szerinte a történelmi tudatosság (historical consciousness) megvan mindenkiben. 
A kérdés az, hogy ez tudatos vagy nem tudatos.12 A kutatási hipotézise az, hogy ez 
utóbbi szint, amit ő reflektáló történelmi tudatosságnak nevez, csak tanulás útján 
érhető el, magától nem alakul ki. A tanulásban fontos szerepet kell hogy kapjon a ref- 
lektálatlan, vagy ha úgy tetszik, a naiv történelmi tudatosság elbizonytalanítása. Ez 
az élmény adja meg a belső indíttatást ahhoz, hogy fogékonyakká váljunk a  törté-

12 Duquette, Catherine (2012): The Connection Between Historical Thinking and Historical Consciousness: Pro-
position of a New Taxonomy: 
http://historicalthinking.ca/sites/default/files/CDuquette%20EN%20Jan.2012.pdf (Letöltés: 2017. aug. 8.)

http://historicalthinking.ca/sites/default/files/CDuquette EN Jan.2012.pdf
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nettudományi gondolkodás megismerésére és kialakuljon bennünk a múltról szóló 
interpretációkkal szembeni kritikus szemlélet. Az elbizonytalanítás pedagógiai esz-
köze az ún. kognitív konfliktusok tudatos megteremtése a történelemórákon. Ezekkel 
ébresztjük rá a tanulóinkat arra, hogy a történelemben sem minden az, aminek elsőre 
látszik, és arra is, hogy egy új tény vagy egy új kérdésfelvetés rákényszeríthet minket 
arra, hogy másként lássuk azt, amit a múltról korábban tudtunk vagy gondolunk. 

A személyes emlékeinkből mi is biztosan fel tudunk idézni egy-két ilyen bennünk 
lejátszódott kognitív konfliktust. Nekem ilyen volt, amikor a História egyik 1987-es 
számában először olvastam arról, hogy Wilson amerikai elnök az Osztrák−Magyar 
Monarchiára és benne Magyarország jövőjére nézve milyen béketervvel készült 
a  párizsi békekonferenciára.13 Az  amerikai külpolitika szerette volna megőrizni 
egy föderális államként átszervezett formában a Monarchiát, és ebben az új föderá-
lis államban Magyarországnak szánta a főszerepet, mivel csak a magyar államiság 
erejét értékelték elégnek ahhoz, hogy stabilizálni tudja a helyzetet. Ez az  informá-
ció a maga érdekességén kívül azért volt nagyon emlékezetes élmény a számomra, 
mert rádöbbentett arra is, hogy mennyire óvatosan kell kezelni a történelmi döntések 
hosszú távú következményeire vonatkozó értékeléseket. Ebben az  esetben Kossuth 
és Deák vitájának történelmi értékeléséről volt szó. Addig magam is evidenciaként 
fogadtam el ezzel kapcsolatban, hogy rövid távon Deák kompromisszumos megol-
dása tűnt megfelelőnek, de hosszú távon beigazolódott Kossuth pesszimista jóslata 
arról, hogy a történelmi Magyarország egy nemzetközi konfliktus esetén a Habsburg 
Birodalommal együtt fog részekre hullani, és ennek bekövetkezése szinte sorsszerű 
volt a kiegyezés nyomán kialakult viszonyok miatt. Az amerikai béketervekről szóló 
cikk viszont számomra azt bizonyította, hogy a  történelem akár Deák Ferencet is 
igazolhatta volna, aki a kiegyezés célját Magyarország államiságának helyreállításá-
ban látta, mert ez fontos értékké válhat a nagyhatalmak szemében akkor, amikor egy 
nemzetközi konfliktus miatt a térség stabilitása veszélybe kerül. Ettől kezdve ez a pél-
da figyelmeztetően mindig eszembe jutott, amikor elkerülhetetlen vagy törvényszerű 
történelmi következményekről olvastam. 

Hasznos és termékeny kognitív konfliktust okozhat egy történelemszemléletbeli 
újdonság, egy olyan új értelmezési keret is, mint amilyen a centrum-periféria proble-
matika. Miután elolvastam az első ilyen tartalmú történelmi elemzéseket, sok min-
dent másként kezdtem látni és értékelni abból, amit korábban megtanultam.

A történelemtanulás nagyon értékes pillanatai tehát a kognitív konfliktusok. Ezért 
érdemes a tanároknak ezek egy részét is előre megtervezni és előkészíteni.

A múlt kritikus interpretációját megtanulva juthatunk el oda, hogy a jelenről és 
a jelen történelmi előzményeiről is értelmesen tudjunk gondolkodni. A jelen kérdé-

13 Ádám Magda (1987): Egy amerikai terv Közép-Európáról, 1918. História. 9. évf. 4. sz. 16−20. http://www.tan-
konyvtar.hu/en/tartalom/historia/87-04/ch06.html#id487090 (Letöltés: 2017. aug. 8.)

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/historia/87-04/ch06.html#id487090
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/historia/87-04/ch06.html#id487090
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seire adott válaszaink minőségét meghatározza, hogy megfelelően átlátjuk-e az adott 
helyzet kialakulásához vezető összefüggéseket és az abban szerepet játszó tényező-
ket, valamint azt, hogy a  problémamegoldás módjának kiválasztásakor megfelelő 
történelmi példákat állítunk-e ki mintaként. Ez utóbbi jelentőségét abból is láthatjuk, 
hogy a történelemben sokszor előfordult már, hogy egy irreleváns történelmi analó-
gia vitte tévútra a döntéshozókat.

A reflektív történelemszemlélet kialakítása
A negyedik tartóoszlop annak felismertetése a tanítványainkkal, hogy minden kor 
a saját kérdéseire keresi a múltban is a választ. A történelemtudomány egyik legfőbb 
célja, hogy történelmi dimenziót adjon mindahhoz, amit a  jelenben teszünk és ta-
pasztalunk. Ha pedig ez így van, akkor a történelemtanítás és a történelemtanulás is 
egy folyamatos párbeszéd azzal, ami a múltból feltárul előttünk. Ezért a történelmi 
ismeretek értelmes befogadása folyamatos értelmezést és újragondolást jelent. 

Ahhoz, hogy ezt a diákjaink valóban megtegyék, magabiztossá kell válniuk abban, 
amit megtanultak. A  sokoldalú képességfejlesztés, a  történelmi korok közötti biz-
tos tájékozódási képességek kialakítása, a részleteket struktúrákba rendező különfé-
le értelmezési keretek alkalmazásának gyakoroltatása, a diszciplináris és a tartalmi 
kulcsfogalmak használatának szisztematikus fejlesztése, valamint a  jelen és a múlt 
közötti kapcsolatok felfedeztetése együttesen ennek a magabiztos történelemtudás-
nak a megszerzését szolgálják.
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Ötvös Zoltán 
Összefoglaló a történelem OKTV versenytantárgy helyzetéről és középtávú 
tapasztalatairól (2011–2018)1

A 2011-ben az OKTV-k közel húsz évéről elkészített hosszabb elemzés2 folytatá-
saként ezúttal az  azóta eltelt időszak átfogó helyzetelemzését, változásainak és 
eredményeinek bemutatását és a tapasztalatokat foglalja össze az alábbi dolgozat. 
Hármas feladatnak kíván eleget tenni. Egyrészt a legutóbbi év adatait elemzi rész-
letesebben, másrészt az elmúlt időszak mutatóit, tendenciáit összegezi. Az adatok 
bemutatása és elemzése mellett célja, hogy a következő időszak tantárgyi verse-
nyeinek felkészítéséhez, a felkészüléshez hasznos információkat adjon. Így ösz-
szegezi az elmúlt időszak esszé- és pályaműtémáit, és a megírásukhoz a korábbi 
években javasolt tanácsokat. Az összegzés harmadik célja a tantárgy helyzetének, 
tanításának és a köznevelésben, közoktatásban betöltött pozícióinak a  történe-
lem OKTV fényében történő helyzetelemzése volt. 

Zoltán Ötvös 
Analysis and summary of the situation and mid-term experiences of the subject of 
history in the National Secondary School Academic Competition (2011–2018)

The following paper presents a broad analysis of the situation and changes since 
a long analysis was published in 2011. On the one hand, it analyzes in detail data 
from the past year; on the other, it summarizes the indicators and trends of the 
past period. Additionally to these it provides useful information for preparation 
for competitions in the subject in the coming period. Thus it summarizes the 
earlier essay and contest topics as well as advice recommended for writing on 
them. Finally the author analyzes the state of history teaching in schools and 
its position in public education in the light of the National Secondary School 
Academic Competition.

1 Történelemtanítás, (LIII.) Új folyam IX. évf. 3−4. sz. (2018. november) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2018/11/otvos-zoltan-elemzes-es-osszefoglalo-a-tortenelem-oktv-versenytantargy-helyzeterol-es-kozeptavu-ta-
pasztalatairol-2011-2018-09-03-03/ (Letöltés: 2020. júl. 15.) Az írás mellékleteit rövidített formában adjuk közre.
2 Kaposi József (2011): A  történelem OKTV krónikája – Közel húsz esztendő a  tények és szubjektív emlékezet 
alapján. Új Pedagógiai Szemle, 61. évf. 11−12. sz. 139−163.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/otvos-zoltan-elemzes-es-osszefoglalo-a-tortenelem-oktv-versenytantargy-helyzeterol-es-kozeptavu-tapasztalatairol-2011-2018-09-03-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/otvos-zoltan-elemzes-es-osszefoglalo-a-tortenelem-oktv-versenytantargy-helyzeterol-es-kozeptavu-tapasztalatairol-2011-2018-09-03-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/otvos-zoltan-elemzes-es-osszefoglalo-a-tortenelem-oktv-versenytantargy-helyzeterol-es-kozeptavu-tapasztalatairol-2011-2018-09-03-03/
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I. Általános megjegyzések

A  történelem OKTV-re3 minden évben az  aktuális általános és tantárgyi verseny-
kiírás alapján kerül sor, és az egyes fordulókhoz a kétszintű érettségi szemléletéhez 
hasonlóan forrásközpontú feladatok, feladatsorok készülnek. Ez egy szelekciós ver-
seny, amelyik rangsort állít fel, ezért a versenyen az emelt szintű érettségi vizsgakö-
vetelmények kötelező tudáselemei mind szerepelnek, de lehetőség nyílik azon túlme-
nően is a középiskolai tananyaggal kapcsolatos ismeretekre rákérdezni. Az OKTV 
komplexebb felkészülést és tudást vár el, mint egy emelt szintű érettségi vizsga, de 
ettől függetlenül is ajánlható minden, történelemből emelt szintet választó diáknak 
gyakorlásként is az érettségi felkészülése során.

A  verseny szakmaiságát a  történelem OKTV bizottság biztosította, amely  
Prof. Dr. Hermann Róbert elnök irányításával szakszerűen, a jogi kereteknek megfe-
lelően, illetve az Oktatási Hivatal adta lehetőségek között végezte munkáját. A bizott-
ság összetétele megfelelő garanciát jelentett a szakszerű pályatételek, feladatsorok és 
javítási-értékelési útmutatók elkészítéséhez, hiszen komoly tudományos felkészült-
ségű és megfelelő gyakorlattal rendelkező tagok alkották. A megfelelő szakértelem 
biztosításában az utóbbi időben egyre nagyobb gondnak látszik a nyugdíjasok alkal-
mazására vonatkozó korlátozás, amelynek nyomán a nagy tapasztalatokkal rendel-
kező tagokat (pl. Draskóczy István) nem lehet tovább alkalmazni. A bizottság évente 
általában 14–16 ülést tartott, ezek közül három-négy volt olyan, amelyen mindenki 
részt vett. A  többi ülés az  egyes fordulókhoz kapcsolódóan és az  abban érintettek 
közreműködésével zajlott. A  menet közben felmerülő problémák, választ igénylő 
felvetések folyamatos kommunikációt tettek szükségessé a bizottsági tagok között. 
Megállapítható, hogy a  bizottság a  külső és belső reflexiók nyomán önmagával és 
saját munkájával szemben is kritikusan végezte tevékenységét. Ennek nyomán idő-
ről időre módosította az egyes fordulók időpontjait, feladattípusait, és megváltoztatta 
a pontozási gyakorlatot is. A bizottsági tagok hatékonyan, egymást is segítve és jól 
dolgoztak együtt. A bizottság munkájának feltételei megfelelőek voltak, a helyszíne-
ket biztosította a szervező Oktatási Hivatal.

A verseny immár hagyományosan három fordulóból áll: az első forduló mindig 
többféle zárt és nyílt végű, döntően tesztjellegű kérdéseket tartalmaz, a második első 
része elemző esszéfeladatok megoldását, míg a második rész – az éves kiírásoknak 
megfelelően – önálló kutatáson alapuló pályaművek elkészítését várja el. A harmadik 
forduló a szóbeli döntő, ahol a versenyzők megvédik pályamunkájukat és komplex 
problémaközpontú feladatra adnak választ. 

A  három forduló öt megmérettetésében (teszt, esszé, pályamű, szóbeli védés és 
felelet) maximálisan 300 pontot lehet elérni. Az első, iskolai forduló összesen elér-
hető 100 pontját nem viszik tovább a második fordulóba a versenyzők, így a döntőbe 
jutottak maximálisan elérhető pontszáma 200. 

3 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV).
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A  korrekt és összemérhető elbírálás biztosítása érdekében az  OKTV bizottság 
a versenyzők kilétéről, iskolájáról menet közben semmiféle információval nem ren-
delkezik. Az elbírálás minden esetben – így az 1. és 2. forduló feladatlapjai, valamint 
a pályamunka értékelése esetében is – egymástól is független kódszámmal, illetve 
másik kódszámmal és jeligével ellátott produktumok alapján történt.

II. A jelentkezők száma, megoszlása 
Az adatok alapján kijelenthető, hogy az egész országból, minden régióból szép szám-
ban jelentkeznek diákok a versenyre. Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy évente 
átlagosan kb. 3000 diák jelentkezik. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ún. egykategóriás 
tantárgyak közül a történelem tantárgyi verseny népszerű, és az összes tantárgy abszo-
lút listáján is előkelő helyen szerepelt az elmúlt nyolc évben átlagosan 3000 résztvevővel. 

A 2017–18-as versenyévben 2875-en jelentkeztek a versenyre. Az iskolai után köz-
ponti javításra 311 fő dolgozatát küldték be az Oktatási Hivatalba a versenyzők isko-
lái, és ebből 126 fő jutott tovább a következő fordulóba. A továbbjutási határ 77 pont 
volt. A második forduló első részét végül 124 fő írta meg, 65-en jutottak tovább, 49 
pontos továbbjutási határral. A továbbjutók közül 63 fő küldte be a pályaművét, és 
közülük az első 30 fő szerepelhetett a döntőben. A 2018–19 es versenyre 2865 diák 
jelentkezett, akik közül 283-an kerültek be abba körbe, amelynek első fordulós fel-
adatlapjait tovább lehetett küldeni. Itt a versenybizottság a szakirodalmi kérdésekben 
elért eredményt is figyelembe véve döntött a 2. fordulóba kerülésről. Ez végül annak 
a 124 versenyzőnek sikerült, akik 79 pontot vagy annál többet értek el.

Az OKTV bizottság reményei szerint a 3000 körüli induló létszám a következő évek-
ben is megmarad, és nem csökken számottevően a jelentkezők száma. Azért, hogy ez így 
alakuljon, mindenképpen szükségesnek látszik a hazai történelemtanítás helyzetének és 
a történelem OKTV múltjának és jelenének tényekre alapozott elemzése, és az a reflek-
tív önkorrekciós bizottsági munka, melyet a szakmai közösség rendszeresen elvégzett.

III. Fordulók, feladatok, eredmények

Az első forduló
1. Feladatlap
Az első fordulóra jellemzően a tanév őszének november havában kerül sor, és a ver-
senykiírásnak megfelelően a fordulót az iskolák bonyolítják le. Az első forduló írásbe-
li időtartama 180 perc, az elérhető pontszám 100 pont. A feladatlap 70%-a a kétszintű 
érettségi vizsga követelményeit is figyelembe véve a középiskolai tananyagra épült (a 
rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1790-ig, a rendes érett-
ségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói 1920-ig kaphattak feladatokat), 30%-a pedig 
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a választott pályázati témával foglalkozott. Az utóbbi 30%-ra vonatkozóan a felké-
szüléshez szükséges szakirodalom (ld. melléklet) a versenykiírásban a pályamunkák 
témáinál szerepelt, azt elolvasva tudtak számot adni róla a diákok. A feladatok meg-
oldásához semmilyen segédeszközt nem lehetett használni.

A dolgozatok első – középiskolai anyagra vonatkozó – részét a szaktanárok (szak-
tanári munkaközösségek) értékelik a központi javítási útmutató alapján, és 52,5 pont-
tól küldhetők tovább a  versenybizottságnak. Az  első fordulós feladatsor az  elmúlt 
években évfolyamtól és/vagy szakirodalmi kérdésektől függően 21–24 feladatból állt, 
és a végső továbbjutási ponthatár 74–78 pont között mozgott. Biztosan kijelenthető, 
hogy 70%-os összteljesítmény alatt nem lehet továbbjutni a második fordulóba. Min-
den évben előfordul egy-két olyan versenyző, akinek dolgozatát az előírtnál kevesebb 
ponttal küldték be a helyi javító-tanárok, illetve minden évben van pár diák, akiknek 
a bizottsági felüljavítás során 52,5 pont alá került a dolgozatának pontszáma, így ezek 
a diákok nem kerülnek tovább a második fordulóba.

2. Eredmények, tapasztalatok
Negyedik éve egy külön „szuperlektor” végzi a feladatsorok és a javítási útmutatók el-
lenőrzését, ennek nyomán az évek során csökkent a jogorvoslatot kérő diákok száma. 
A csökkenésben feltehetően annak is szerepe van, hogy a bizottság a jogos észrevéte-
lek alapján folyamatosan korrigálja a javítási-értékelési útmutatókat és ezeket az OH 
csatornáin nyilvánosságra is hozza. 

 Már régóta közismert, hogy az első forduló szolgál a legerősebb szűrőként, hiszen 
sokéves tapasztalat, hogy a versenyzők nagyjából egytizede jut tovább, legutóbb min-
den kilencedik, tavaly minden tizennegyedik diák. Ez jelentheti azt is, hogy könnyebb 
vagy erősebb, nehezebb teszt készült. A kollégák visszajelzései alapján 2017/2018-as 
feladatsor „diákbarátabb” lett, míg az egy évvel korábbi közös feladatokat több kol-
léga nehezebbnek találta. 

Ám a szubjektív megítélésen túl az a helyzet, hogy a tantárgy tanításában bekövet-
kező változások (pl. szabályozások, benne az életbe lépett kerettantervi és érettségi 
követelmények módosításai) miatt épp az első két év során (ezekből készülnek a kö-
zös feladatok) a tananyag elmélyült ismerete, elsajátítása sokkal nehezebb – elég csak 
az új korszakhatárokra, a haladási feltételek változásaira gondolni. Ezt a legtöbb év-
folyamon, osztályban – sokszor rohanva a tananyaggal – nem sikerül teljesíteni, így 
egyre kevesebb idő jut az adott témák tudásátadása mellett forráselemzésre, kompe-
tenciafejlesztésre, összefüggések megvitatására, és végül kisebb lesz az a tudásbázis, 
amelyre a diákok a verseny során támaszkodni tudnak. 
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A második forduló

A verseny második fordulója – immár hagyományosan – két részből áll, az első része 
egy általában 6 kérdésből álló esszéfeladatsor megoldását várja el a diákoktól, míg 
a második rész a pályamunkák elkészítését jelenti. Ebbe a szakaszba az esszéfeladatok 
megoldásában jeleskedő legjobb 60 versenyző juthat. 

1. Esszéfeladatok
Az esszékérdéseket tartalmazó feladatlap a kétszintű érettségi követelményeire épü-
lő, a magyar és az  egyetemes történelem alapvető összefüggéseire vonatkozó négy 
kérdésből áll. (A rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 476-tól 
1848-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói 476-tól 1939-ig kaphat-
nak feladatokat. A központilag megírandó írásbeli időtartama 240 perc. A feladatok 
javítását a versenybizottság tagjai végzik. E folyamatban komoly szakmai fejlesztés-
nek ítélhető, hogy az elmúlt években olyan új értékelési és javítási útmutató készült, 
melyben a megoldásokat kisebb, jobban pontozható itemekre bontottuk le, mellyel 
az analitikus elv erősebben érvényesülhetett, mint korábban. 

Általában nagyon erős mezőny kerül a  második fordulóba, mely megállapítást 
az  elért eredmények igazolják. Az  esszékkel maximum 60 pontot lehetett elérni. 
Az elmúlt évek továbbjutási határa átlagosan 46 pont volt (11,5/15 pontos esszéátlag-
gal), de tavaly csak 49 ponttól (12–13 pontos átlaggal a 15-ből) lehetett továbbjutni. 
A  kiírás szerint a  második forduló második részébe a  versenyzők pontszáma sor-
rendjében csak a legjobb teljesítményt elérő 60 diák kerülhetne, de azonos pontszám 
esetén a keretszám növelhető, tavaly így jutott tovább 67 fő. 

Az elmúlt évek fontos és lényegi változása volt, hogy korábbra került a második 
forduló esszéinek megíratása, így a téli szünet előtt lezajlott ez a forduló. A változta-
tást az indokolta, hogy ezzel több hetet nőtt a pályamű megírásához felhasználható 
idő, hiszen azokat csak február végéig kell beküldeni. Így második éve – a korábbi 
három hét helyett – öt-hét/hétvége áll rendelkezésre az  esszék eredményhirdetése 
és a  továbbjutók pályamű-beadási határideje között. De még ezen „diákbarátabb” 
megoldás mellett is feltétlenül tudatosítani kell, hogy nem ebben az időszakban kell 
hozzálátni a pályamunkák elkészítéséhez, hiszen ez minden bizonnyal nem elegen-
dő egy önálló anyaggyűjtésen és kutatáson alapuló, kimagasló színvonalú (biztos to-
vábbjutást hozó) pályamű megírásához.
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2. Pályamunkák 

A versenykiírás szerint a pályamunkák terjedelme – az ábrák, az aláírások, az iroda-
lomjegyzék, a tartalomjegyzék, mellékletek leszámításával – 20–30 gépelt oldal lehet 
(12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm-es margó). A megadottnál markánsan 
kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a  versenybizottság nem értékeli. 
A versenyzőnek törekedni kell a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a verseny-
bizottság ezt is figyelembe veszi az értékeléskor. Az idézetek, ábrák, irodalmi hivat-
kozások stb. forrásait a  tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. 
A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet, erről a küldő intézménynek 
is hivatalosan nyilatkoznia kell. 

A pályaművek szakszerűségét, megírását évente különböző módon és eszközökkel 
segíti a  versenybizottság. Ezt szolgálja egyrészt az, hogy minden évben több témát 
írnak ki, választási lehetőségeket kínálva a pályázóknak, hogy korszakjellemzőkben, 
illetve tematikus vonatkozásokban jelentősen vagy tipikusan eltérő, esetleg vitatott 
és többféle megközelítést lehetővé tevő módon kezelhető történések, jelenségek, fo-
lyamatok, szereplők-személyiségek, illetőleg kérdések-problémák közül tudjanak ér-
deklődésüknek, felkészültségüknek megfelelően választani. További komoly szakmai 
támogatásként értelmezhető az is, hogy 2016-tól mindegyik témához készült egy rö-
vid orientációs anyag, amely nemcsak a feldolgozandó szakirodalmat, hanem azokat 
az alapvető megközelítési szempontokat is tartalmazta, amely az adott témánál a ver-
senybizottság elvárásaként értelmezendő. Talán ennek köszönhető, hogy már keve-
sebb pályaműíró küszködött a feladatértéssel. 

3. Értékelés, tapasztalatok
A széles körű szakmai támogatásnak is köszönhetően nagyon sok komoly, kitűnő, 
egyetemi szakdolgozatokkal egyenértékű pályamű készült az elmúlt időszakban. En-
nek ellenére – a középiskolai felkészítő tanárok javaslatai figyelembevételével – a bi-
zottság a korábbi 120 pontról 80-ra csökkentette a pályaművekre adható pontokat. 
Így is még mindig kiemelt pontszám érhető el a versenyben a pályamunkáért – re-
latíve ez maradt a legtöbb pontot kínáló versenyrész a maga 80 pontjával –, de így 
kiegyenlítettebb lett a pontozás belső aránya. 

A versenybizottság két tagja külön tanulmányozza a pályamunkákat és a követ-
kező szempontokat veszi figyelembe: a pályamunka tartalma, felépítése, anyaggaz-
dagsága, anyagkezelése, a megírás módja, valamint a formai követelmények teljesíté-
se. A két javító által adott pontszámok átlaga adja meg a pályamunka végső értékét, 
az alábbi minta szerint. 
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1. táblázat: A pályamunkák javítási szempontjai

Szempontok Adható 1. jav. 2. jav.

1. Tartalom 20 pont

2. Szerkezet, felépítés 20 pont

3. Anyaggazdagság, anyagkezelés 20 pont

4. A megírás módja 12 pont

5. Formai követelmények 8 pont

Összesítés 80 pont

Fontos tudni, hogy a versenybizottság a pályaművek vonatkozásában ténylegesen 
és általánosan nem igényel teljes körű, minden részletre kiterjedő, monografikus fel-
dolgozásokat (már csak a terjedelmi behatároltság okán sem). Sokkal inkább olyan 
dolgozatokat vár el, amelyek igazolják az érett forráskezelés, anyaggyűjtés, szelekció, 
logikus-tematikus rendszerezés, a szabatos bemutatás és közlés képességét, továbbá 
a helyes és kifejező terminológia, valamint szaknyelv értő alkalmazását. 

Ami az esetleges, témán belüli fókuszálás, szűkítés-leszűkítés kérdését illeti, az csak 
megfelelő koncepcionáltság esetén lehetséges. Elképzelhető ugyanis – és ezt a meg-
valósult gyakorlat több ízben igazolta –, hogy a pályázó-dolgozatíró a pályamű-kér-
déssel kapcsolatosan sajátos egyéni tájékozottsággal és felkészültséggel, esetleg forrá-
sokkal-kútfőkkel rendelkezik, illetve ilyenekhez hozzáfér. Például az ajánlott szak- és 
forrásirodalom határain túlmutatóan még speciálisan, egyes részterületekre irányu-
lóan is használ érdekes, eredeti, vagy sajátos szempontokat-kérdésfeltevéseket generá-
ló, különös „elmélyülést” lehetővé tevő anyagokat (pl. a történelmi Magyarország ma 
már más országokhoz tartozó részein lezajlott események-történések kutatásával kap-
csolatban keletkezett idegen nyelvű szakirodalom adatait-közléseit). Volt már példa 
szlovák, román, szerb és német nyelvű irodalmi hivatkozásokra, szempontok „beeme-
lésére”. Megtörténhet, hogy a határ- vagy segédtudományok – pl. régészet, néprajz stb. 
– vidékéről, esetleg éppenséggel egészen más tudományterületekről – pl. csillagászat, 
meteorológia, genetika stb. – származó adatokkal, szempontokkal operál. Előfordul-
hat, hogy a pályázó a témával kapcsolatosan az adottan „érvényes” paradigma „ha-
tárait feszegeti”, illetve kikristályosodott megállapításokkal ütközteti saját közléseit. 

Természetesen legitim lehet az ilyen típusú megállapítások beemelése a pályamun-
kákba, de csak akkor, ha nagyon komoly és érdemleges, bizonyító apparátussal és 
érvekkel támasztja alá állásfoglalását. Vagyis „szakmai” vitahelyzetet teremt. Ilyen 
esetekben a  leglényegesebb, hogy nagyon világosan és egyértelműen az  olvasóval, 
értékelővel tudassa, hogy mit és miért csinált, és hova szeretne „kilyukadni”. Az is 
nagyon lényeges, hogy a közlés az eredeti kérdés-kiírás környezetébe és logikai rend-
jébe illeszkedjen, illetve nyilvánvaló összefüggésben álljon a pályázati tematikával. 
Ha ezeknek a kikötéseknek megfelelő módon fókuszál és szűkít, illetve „különösen 
mélyre ás” – bizonyára a témakör valamely részterületének vonatkozásában –, úgy 
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akár sajátos és különös szakmai értéket vihet bele a kérdés tárgyalásába, ami sze-
rencsés esetben szép eredményhez és elismeréshez vezethet. A legfontosabb, hogy ez 
a magatartás ne vezessen aránytévesztésekhez, értelemzavaró súlyponteltolódások-
hoz és semmiképpen se trivializálja a kérdésfeltevést vagy problémát. Vitás esetekben 
a bizottság különösen körültekintően vizsgálja, értékeli és minősíti a tanulmányt és 
konszenzusos ítéletet hoz, adott esetben alaposan bírál és indokol.

A  pályamunkákkal kapcsolatban pár éve egyre erősödő tendenciák mutathatók 
ki. Az informatikai támogatás, az internetes adatgyűjtés és -kezelés során csökken 
a tényleges kutatómunka, helyette az internetes kompilációk szaporodtak el. Azt is be 
kellett látni, hogy az önálló munka hiányának kiszűrése, egy-egy már webes felüle-
tekről szerzett fejezet átemelésének megtalálása nehézségeket is okoz, emiatt is a pá-
lyaművek elektronikus bekérését is meg kellene fontolni, amely a plágiumok, a ctrl c/
ctrl v-vel más művekből átvett részek kiszűrését egyszerűbbé tenné. 

A pályaműveket két, a témában jártas bíráló külön pontozta, és egyikük szöveges 
értékelést, szakvéleményt készített. A  második forduló végső sorrendje a  második 
forduló első felében (esszéfeladatokban elért) és a pályamunkára kapott pontszám-
mal együtt alakult ki. A 2. fordulóból a döntőbe az első harminc versenyző került be. 
Itt nincs mérlegelési lehetőség, a harmincegyedik diák nem kerülhet be.

A harmadik forduló, a szóbeli döntő
A harmadik forduló is két részből áll, az egyik a pályamunka megvédése, a másik 
pedig egy − a  középiskolai tananyaghoz kapcsolódó − gondolkodtató feladat/tétel 
szóbeli kifejtéséből áll. A versenyzők a két különböző típusú feladatot a kettéosztott 
(pályamunkát, illetve tételt értékelő) bizottság előtt teljesítik és az elérhető pontszám 
60 pont. A pályamunka megvédésére 20 pont, a tanuló adott évfolyamának kétszintű 
érettségi kompetenciakövetelményeire épülő gondolkodtató kérdésre pedig 40 pont 
adható. A döntőben 30 diák versenyezhet, akik közül évek óta egyre több a 11. évfo-
lyamos. Ez feltehetően azt jelzi, hogy a nem érettségi évében lévők több energiát, időt, 
figyelmet tudnak fordítani a versenyfelkészülésre.

Az  elmúlt években a  rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok ta-
nulói 1711–1914-ig, a  rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói az  1914-től 
napjainkig terjedő időszakra vonatkozóan kaphattak feladatokat. A versenyzők egy 
témát és egy tétellapot húztak, melyen a  feldolgozást segítő források szerepeltek.  
10–12 perces felkészülési időt követően a versenyzők a bizottság előtt ismertették a té-
mát, illetve a téma értelmezéséhez kapcsolódó, a bizottság által feltett gondolkodtató, 
problémamegoldó kérdésekre válaszoltak. A döntőben a középiskolai tananyagra vo-
natkozó vizsgarész esetében a rövid felkészülési időt követően a versenyzők a bizott-
ság előtt ismertették a téma kidolgozásának vázlatát (kb. 5–8 percben), majd a téma 
értelmezéséhez kapcsolódó, a bizottság által feltett gondolkodtató, problémamegoldó 
kérdésekre válaszoltak (kb. 2–5 perc). 
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A döntőbe kerültek ismeretei, kompetenciái és tanulási, kutatói attitűdjei is egészen 
kiválóak. Minden évben megállapítja a bizottság, hogy hatalmas munka és érdeklő-
dés áll a teljesítmények mögött a versenyző diákok és a legtöbb esetben a felkészítő 
tanáraik részéről is, és már a döntőbe kerülés is óriási eredmény. A döntő színvonala 
nagyon magas, az egyetemi vizsgáztatók szerint sokszor meghaladja számos történe-
lem szakos egyetemi vizsgán tapasztaltakét. Az első harminc helyezett pontszámai 
között általában kis különbségek vannak. Bizonyos esetekben csak pár tized pon-
tos különbség volt, ami az elérhető 200 ponthoz képest is hibahatáron belüli, talán 
már árnyalatnyinak sem nevezhető. A pontazonosság esetén a versenykiírás szerint 
a döntőben szerzett, magasabb pontszám szerint születik meg a végső rangsor. 

Eredmények
Az elmúlt évek versenyei magas színvonalú tudást és teljesítményt igényeltek a di-
ákoktól, mivel nagyon erős volt a mezőny, amelyet az is bizonyít, hogy 193 pontnál 
kevesebbet győztes nem szerzett, és dobogóra sem lehetett felférni 187 pont alatt. 
Az elmúlt évek döntőbe jutott versenyzői az Oktatási Hivatal adatbázisában (https://
www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/eredmenyek) 
visszakereshetők. 

A  történelem OKTV bizottság felterjesztése alapján évente egy-egy tanár Bonis 
bona-díjat4 kapott nyolcéves eredményes felkészítő munkájáért, tehetséggondozás-
ban betöltött kiemelkedő szerepéért. Többnyire az  első helyezett felkészítő tanára 
kapta ezt az elismerést, de az is előfordult, hogy az adott évben több diákot is a dön-
tőbe segítő pedagógusé lett e kitüntető cím. Megtörtént, hogy az éveken át rendsze-
resen versenyzőket a döntőig vezető kolléga érdemelte ki a díjat.

Az elmúlt években kitüntetettek : 
Grőber Attila, a pápai Türr István Gimnázium; 
Lehőcz Róbert, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium; 
Somogyi Gyula, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium; 
Isztl János, a veszprémi Lovassy László Gimnázium;
Tenkné Tóth Klára, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium; 
Kovács Imre, a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium; 
 dr. Kulcsár Árpád, a  Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola, Budapest;
Nagy László, a Szekszárdi Garay János Gimnázium; 
Kovács Örs, a budai ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára.

4 A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 tavasza óta ad lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő 
munkát végző hazai és határon túli pedagógusok elismerésére. A díj elnevezése a „Bonis bona discere”, vagyis 
„Jótól jót tanulni” latin közmondásból származik.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/eredmenyek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/eredmenyek
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Összegzés

Örömmel állapítható meg, hogy az OKTV jelenleg is működik, és a hazai közoktatás, 
köznevelés egyik fontos és viszonylag állandó és kiszámítható „szereplője” maradt. 
Összességében továbbra is rögzíthető, hogy a  történelem iránt továbbra is komoly 
érdeklődést tanúsítanak a középiskolások, és a legnagyobb számú indulót felmutató 
tantárgyak között található a történelem. A versenyeztetés, valamint a tehetséggon-
dozás kitűnően megfér egymással, és külön öröm, hogy nem uralja egyik vagy másik 
iskola a döntőt, és évek óta a különböző vidéki középiskolák nagyszerű eredményeket 
érnek el, hiszen minden térség és Budapest diákjai is eljutnak a döntőig. 

Az adatokban visszaigazolódni látszik ugyanakkor már most is, hogy a nem ta-
gozatos, emelt óraszámú négy évfolyamos képzésben részesülők az új tanterv, az új 
tananyagstruktúra és az  új követelmények miatt egyre kevesebb eséllyel indulnak 
a  tantárgyi versenyen. Ez a  tendencia valószínűleg erősödni fog, mert a következő 
időkben már az összes évfolyam ezek szerint vesz részt a középiskolai oktatásban. 
Igaz az is, hogy ezzel a történelemtanítás minden szereplője, így a történelem OKTV 
(és a bizottsága) előtt álló kihívás és felelősség is megnő, mert a tantárgy megszeret-
tetése, tehetséges diákok bevonása nehezebbé vált/válik. Ezért is – valamint a külön-
böző típusú iskolák közötti különbségek növekedése miatt – fogalmazta meg a ver-
senybizottság az alábbi nagy jelentőségű javaslatait:

„A  hazai történelemtanítás eredményeinek romlását megakadályozandó, és a  tan-
tárgy sikerének, valamint a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség érdekében mindenkép-
pen javasolható, hogy a történelem tantárgyi verseny is kétkategóriás lehessen. Az egyik 
az alapóraszámban 2 és 3 órában történelmet tanulók; a másik a humán tagozatokon, 
illetve heti négy vagy több tanórában történelemmel foglalkozó diákok számára. 

A jelenlegi helyzetben ugyanis a humán tagozatos, magas óraszámban történelmet, 
társadalomismeretet tanulók ugyanazt a versenyt csinálják végig, mint a normál óra-
számúak, akiknek az  új tanterv, új tananyagbeosztás, időhatárok miatt alig marad 
idejük elmélyült tanulmányokra. Emellett ez a változtatás azt is szolgálhatná, hogy 
minél több szakgimnazistának legyen esélye elindulni a versenyen.

Továbbá az is joggal felvethető – miként ezt a felkészítő tanárok többször is megfo-
galmazták –, hogy álljon vissza az érettségi-felvételi számításnál az az állapot, hogy 
emelt szintű 100%-os teljesítményt érjen a történelem OKTV döntőbe jutás mind a 30 
főnek, de legalább a döntő első tíz helyezettje számára.”

Meglátásunk szerint növekszik a história iránt elkötelezett kollégák szerepe a tehet-
séggondozásban, a  tudományra fogékony diákok megtalálásában, felkészítésükben, 
képzésükben (pluszfoglalkozások, kommunikáció, energiaráfordítás, figyelem, önkép-
ző körök segítése) és inspirálásában. Ráadásul szakmailag, módszertanilag folyton meg 
kellene újulni, és a történelemtudomány fejlődésével tisztában lenni, aktuálisan együtt 
haladni, modern szakirodalmat olvasni, ismereteket bővíteni. Valljuk be, ezeket együt-
tesen, maradéktalanul csak néhány, nagyon elszánt tudóstanár tudja megvalósítani. De 
vannak ilyenek, ezt évről évre tapasztalni lehet, és ezúton is elismerés munkájuknak.
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Kaposi József 
A történelmi gondolkodás és a képességfejlesztő feladatok1

Napjainkban egy pedagógiai kultúraváltás folyamatának lehetünk szemtanúi. 
A  történelemoktatásban szinte általánossá vált a  történetekre és dokumentu-
mokra épülő történelemtanítási paradigma. A tanulás-tanítás fókuszába az isme-
retszerzési és -feldolgozási képességek, a kritikai gondolkodás, a kommunikáció, 
valamint az együttműködésre irányuló fejlesztési szándékok kerültek. Az elmúlt 
időszak innovációi közül mindenképpen kiemelendők az  ún. képességfejlesz-
tő feladatok, amelyek a  transzverzális készségek fejlesztése mellett alkalmasak 
módszertani, intellektuális, személyes-társas és kommunikációs kompetenciák 
fejlesztésére, miközben a tanulókat önálló, páros vagy csoportos tevékenységre 
ösztönzik. A feladatok megoldása interaktivitásra és produktivitásra épül, a diá-
kok oldaláról értelmező tanulást igényel, valamint azoknak a kompetenciáknak 
a használatát, amelyek meghatározó szerepet játszanak történelmi folyamatok és 
az értelmezési keretek (mintázatok) kialakításában, illetve azok különböző hely-
zetekben való adaptálásában. Az írás azt kívánja bemutatni, hogy a képességfej-
lesztő feladatok alkalmazása általában újszerű tanulásszervezési módszereket 
igényel, amelyekben kulcsszerep jut a  feladatmegoldás önbizalom-növelő funk-
ciójának, a tanulás nyelve és eszközrendszere elsajátításának, az analógiák felis-
merésének. Az írás igazolni igyekszik azt is, hogy a képességfejlesztő feladatok 
alkalmazása hatékonyan elősegíthetik a múlt vagy a jelen megértését, a jövőbeni 
változások értelmezését. Továbbá olyan önállóan gondolkodó, kritikai képesség-
gel rendelkező, mérlegelni tudó polgárság nevelését segítik elő, amelynek tagjai 
a méltányosság és az objektivitás jegyében képesek a demokratikus közélet mű-
ködtetésére.

József Kaposi 
Historical thinking and skill-building tasks

Nowadays we see a shift in pedagogical culture. In history education, the para-
digm of history teaching based on stories and documents has become common. 
The knowledge acquisition and processing skills, critical thinking, communica-
tion and cooperation have come to the fore in learning and teaching. Among 
the innovations of the recent period, it is worth noting so-called skill-building 
tasks which, in addition to developing transversal skills, are useful for developing 

1 Történelemtanítás, (LII.) Új folyam VIII. évf. 1–2. sz. (2017. június)
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methodological, intellectual, personal-social and communication competencies, 
while they give students the opportunity to work independently or in pairs or 
in groups. The solution to such tasks is based on interactivity and productivity, 
they require interpretive learning on the part of the students as well as the use of 
those competencies that play a decisive role in establishing historical processes 
and interpretive frameworks (patterns) and adapting those to different situations. 
The paper wishes to show that the use of skill-building tasks generally requires 
innovative learning organization methods in which the self-confidence-enhanc-
ing function of task-solving, the acquisition of a learning language and system of 
tools, and the recognition of analogies play a key role. The paper also strives to 
show that the use of skill-building tasks can effectively support an understanding 
of both the past and present and help to consider future options. Furthermore, it 
fosters the education of citizens who think independently, have critical skills and 
can weigh matters of importance, who are capable of participating in a democra-
tic society with fairness and objectivity.

Bevezetés

A XX. század második felének társadalmi és szellemi változásai kikerülhetetlenné 
tették a történelemnek mint tudományos fogalomnak olyan irányú újradefiniálását, 
mely szerint „a történelem nemcsak látás, hanem a látottak átgondolása is. És ilyen 
vagy olyan értelemben a gondolkodás mindig értelmezés.”2 Felvetődött a történelem-
nek nevezett konstrukció3 múlthoz való viszonyának meghatározása is. Egyre jelen-
tősebb körben született meg az a felismerés, hogy „van a múlt; van az emlékezetben 
őrzött múlt; van a feljegyzett múlt. A múlt nagyon nagy, és minden percben nagyobb 
lesz: nem ismerjük és nem ismerhetjük teljes egészében. A maradványai segítenek, de 
azok is ezerfélék; nem lehet mindent összegyűjteni és lejegyezni. [...] A történelem tehát 
több mint a  feljegyzett múlt: a  feljegyzett, a  feljegyezhető és az  emlékezetben őrzött 
múltból áll”.4 Ennek kapcsán a múlt feldolgozásának építőkockáiról, vagyis a forrá-
sokról való vélekedések is átalakultak: „a történeti adatok, források, szövegek, tények 
nem maguktól értetődőek, nem elég összeilleszteni őket, sokkal inkább elmúlt korok 
tanúi, akik önmaguktól nem beszélnek, hacsak nem kérdezzük őket. A  jó történészt 
[...] a problémaérzékenység, a ’kérdezni tudás’ választja el a rossz történésztől.”5 Sőt, új 
megvilágításba kerültek a történészi munkához mint professzióhoz szükséges kész-
ségek is: „[...] a történésznek tárgyával szemben mindig meg kell őriznie indeterminista 

2 Lukacs, John (2005): Egy nagy korszak végén. Európa Kiadó, Budapest, 57–58.
3 Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.) (2006): Történelemelmélet I–II. Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft, 
Budapest, 30–31. 
4 Lukacs (2005) 57–58.
5 Gyurgyák – Kisantal (2006) 32.
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nézőpontját. Folyton a múlt olyan pontjára kell helyezkednie, ahol az ismert tényezők 
még különféle kimeneteleket engednek meg.”6 

A pedagógia tudománya és ezen belül a tanuláselméletek egyik meghatározó jelen-
tőségű felismerése az, hogy „fontos szemponttá kellene válnia a gondolkodás fejlesz-
tésének, az értelem csiszolásának, az egyéni, illetve a csoportos munkára nevelésnek, 
valamint azon képesség ki-, illetve továbbfejlesztésének, amely lehetővé teszi az önálló, 
hatékony információfelvételt, -feldolgozást, valamint -alkalmazást.”7 Ebből kiindulva 
érdemes felidézni, hogy a szakirodalom két egymástól elkülönülő transzferálási fo-
lyamatot különböztet meg: az egyszerűt (low road) és az értelem csiszolására vonat-
kozót (high road), noha az elemzésekben ezeket egymástól nem elválasztva kezeli.8 
Az  egyszerű transzfer működésének folyamata ekképpen írható le: „megtanulunk, 
majd változatos helyzetekben gyakorolunk egy kognitív elemet, ami a változatosság-
nak köszönhetően fokozatosan automatikussá és flexibilissé válik. Az automatikusság 
biztosítja, hogy később, a tanulási szituációhoz hasonló helyzetekben elő tudjuk hív-
ni az érintett flexibilis elemet, amely rugalmasságának köszönhetően illeszkedik az új 
szituációhoz.”9 A „high road” transzfer az absztrakció és az alapelvek alkalmazásá-
ra épül, mely során az „absztrakciók explicit, tudatos szabályokba rendezése folyik, 
továbbá az alapelvek, fő ötletek, stratégiák, eljárások dekontextualizálása, általános 
sémákká alakítása.”10 

A történettudományban és a neveléstudományban is lezajlott egy olyan paradig-
maváltás, amely a történelmi megismerés folyamatát döntően átértékelte, és elfoga-
dottá vált, hogy a történeti tanulás nemcsak – és nem elsősorban – a történelmi isme-
retek megtanulását, hanem differenciált történelmi gondolkodás elsajátítását jelenti. 
A történelemtanítás ezáltal a narratív struktúrák (idő, cselekmény, szereplők, pers- 
pektíva, szándékok) és a megismert történetsémák, forgatókönyvek révén komoly in-
formációfeldolgozási, tanulási technika közvetítésére alkalmas. Ugyanakkor a nar- 
ratív szemléletmód – miként a szociálpszichológiai kutatások bizonyítják – átélhető 
történeteivel és a közös kulturális kódrendszer megismertetésével komoly szerepet 
játszik az egyéni és a közösségi identitásképzésben.11

A szakmai közvélemény már évtizedekkel korábban megállapította, hogy a törté-
nelmi gondolkodás egyik alapja a narratív kompetencia, amely alkalmassá teszi a di-
ákokat a különböző sémák, forgatókönyvek (script) beazonosítására. Ez olyan diffe-
renciált történelmi gondolkodás elsajátítását jelenti, amelynek keretében a  tanulók 
képesek „a múlt-jelen-jövő hármas dimenziójában az adatok, a tények, a fogalmak, 
a  történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálása, illetve 

6 Lukacs (2005) 63.
7 Molnár Gyöngyvér (2002): Tudástranszfer. Iskolakultúra, 12. évf. 2. sz. 72.
8 Molnár (2002) 71.
9 Uo.
10 Uo.
11 Pataki Ferenc (2003): Szociális emlékezet: A történelem szociálpszichológiája. Magyar Tudomány, 49. (110.) évf. 
1. sz. www.matud.iif.hu/03jan/pataki.html (Letöltés: 2017. márc. 28.)

http://www.matud.iif.hu/03jan/pataki.html
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a  történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, megfo-
galmazása, a  kritika, az  interpretáció)” alkalmazására.12 Az  új szemléletű történe-
lemtanítás képessé teszi a tanulókat, hogy felismerjék és megértsék, hogyan és miért 
éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben 
élő utódaik. A történelemmel való foglalkozás hozzásegíti őket a történetileg és kul-
turálisan eltérőnek, másnak, különbözőnek a  megértéséhez. Ehhez egyfajta kriti-
kus gondolkodást kell elsajátítaniuk, hogy a történeti szöveges és képi forrásokban 
meglássák az azokat létrehozó szerzők érdekeit, elfogultságát, szubjektivizmusát stb. 
A történelemtanulásnak ez a felfogása végül is azt a belátást erősíti, hogy az emberek 
gondolatai és cselekedetei idő-, tér- és érdekfüggőek, valamint azt, hogy a történelmi 
változások nem maguktól történnek, hanem emberi cselekedetek által jönnek létre.

Képességfejlesztő feladatok
Az ún. képességfejlesztő feladatok hangsúlyosan a történelmi kulcskompetenciák fej-
lesztését állítják középpontba. Kognitív oldalról tekintve a történelmi gondolkodás 
fejlesztését (thinking), az értelmező (meaningful) tanulás, a történelmi folyamatok 
átlátását, azonosítását segítő különböző forgatókönyvek (script-ek) alkalmazását, 
továbbá ezek révén a  folyamatokat háttérben befolyásoló mintázatok (template) 
kialakítását szolgálják. Az affektív szférát illetően az ún. fejlesztő feladatokhoz ha-
sonlóan törekednek a  tanulói érintettségre, illetve a  próbálkozás elismerése, vala-
mint a nem egyszer „nyitott” megoldási alternatívák okán is segítik a flow-élmény 
megélését. Megoldásuk alapvetően tanulói tevékenykedtetést, problémamegoldást és/
vagy interaktivitást, valamint produktivitást igényel. A  képességfejlesztő feladatok 
meghatározó jellemzője, hogy nem valamilyen korábban megismert jelenség vagy 
szabály alkalmazását várja el begyakorlás céljából, hanem az  ismeretfeldolgozó és 
készségfejlesztő elem szervesen összekapcsolódik bennük, és megoldásuk valamilyen 
alkalmazásszintű intellektuális mozzanatot igényel, kiegészülve a feltehetően sikeres 
megoldással járó emocionális többlettel. Ennek nyomán a képességfejlesztő feladatok 
alapvetően nem egy megismert „rutin” begyakorlását szolgálják, hanem egy új isme-
retelem vagy összefüggés felismerését teszik lehetővé.

A képességfejlesztő feladatok készítését az is szükségessé tette, hogy a nemzetközi 
történelemtanítási trendekbe kiemelt helyre került a kulcskompetenciák fejlesztése.13 
A  szakirodalom által megfogalmazott történelmi kulcskompetenciák alapvetően 
a  történelmi dokumentumok (írott, íratlan, elsődleges, másodlagos, szöveges, képi 
stb.) feldolgozásához és értelmezéséhez, illetve a kritikai gondolkodás kialakulásához 

12 F. Dárdai Ágnes (2006): A  történelmi tanulás sajátosságai. In: Hegedűs Gábor – Lesku Katalin (szerk.): 
Az MTA Pedagógiai Bizottság Szakmódszertani Albizottság. II. Országos Szakmódszertani Tanácskozás. Kecske-
méti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 95–105. 
13 Strandling, Robert (2001): Teaching 20th-century European history. Council of Europe Publishing. http://www.
storiairreer.it/sito_vecchio/Materiali/Materiali/estradling-20.pdf (Letöltés: 2017. jún. 12.) 

http://www.storiairreer.it/sito_vecchio/Materiali/Materiali/estradling-20.pdf
http://www.storiairreer.it/sito_vecchio/Materiali/Materiali/estradling-20.pdf
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szükséges alapvető képességek elsajátítását és problémahelyzetekben való alkalmazá-
sát szorgalmazták.14 A történelemtanítás egyik legfőbb feladatává vált, hogy alapja le-
gyen a történelmi műveltség (historical literacy) kialakításának, mely adaptálható ér-
telmezési keretként lehetővé teszi, „hogy a történelemórákon feldolgozott események, 
megismert folyamatok jól strukturált, új helyzetekben is hatékonyan alkalmazható és 
könnyen felidézhető tudássá váljanak”, és segítsék elő a múlt vagy a jelen megértését, 
illetve járuljanak hozzá a jövőbeni változások értelmezéséhez.15

Meghatározó jelentőségű a  fejlesztésben a  narratív megismerés és gondolkodás 
fontosságának általános felismerése. Eszerint minden, ami velünk történik, az epi-
zodikus memóriánkban rögzül, és legtöbbször történetsémákba rendeződik.16 To-
vábbá a „történeti elbeszélés […] olyan szociális konstrukció, amely az elbeszélést mint 
önálló törvényekkel rendelkező megismerési (kognitív) eszközt alkalmazza.”17 A törté-
nelemtanítás ezáltal a narratív struktúrák (idő, cselekmény, szereplők, perspektíva, 
szándékok) és a megismert történetsémák, forgatókönyvek révén komoly informá-
ciófeldolgozási, tanulási technika közvetítésére alkalmas. Ugyanakkor a  narratív 
szemléletmód – miként a szociálpszichológiai kutatások bizonyítják – komoly szere-
pet játszik az átélhető történeteivel és a közös kulturális kódrendszer megismerteté-
sével az egyéni és a közösségi identitásképzésben.18

A  képességfejlesztő feladatok alapvetően az  általános tanulási képességek kiala-
kítására és fejlesztésére szolgálnak, de meghatározó módon a módszertani, intellek-
tuális kompetenciákra összpontosítanak, és alkalmazásuk a kommunikációs és sze-
mélyes-társas kompetenciákat is fejlesztheti. Mindez azt jelenti, hogy alkalmazásuk 
azon módszertani képességek és készségek fejlesztésére irányulnak, amelyek során 
fejleszthető a diákok megismerési és cselekvési rutinja, és intellektuálisan a megszer-
zett ismereteket az adott célnak megfelelően és kreatívan tudják felhasználni gondol-
kodásukban és a  problémahelyzetek megoldásában. Ezért is rendelkeznek jelentős 
transzfer- és adaptív hatásmechanizmussal, amelyek révén például történelmi nar- 
ratívumaiból kihámozható egy olyan mintázat (template), „amely rejtett történet-
szervező sémaként”19 alkalmas különböző történelmi korszakok analógiáinak beazo-
nosítására. A narratívumok „mögött” meghúzódó mintázat például: békés életmód 
→ idegen erők támadása → válság, szenvedés → hősies küzdelem → végül győzelem 
az idegen erők fölött → békesség. Ez a séma, miközben feltétlenül segíti az értelmes 

14 Uo.
15 Lee, Peter (2005): Historical Literacy: Theory and Research. International Journal of Historical Learning, Tea-
ching and Research, 5.:1. 1–12. Id.: Kojanitz László (2013): Az értékelőlapok tanulságai. A tankönyvvé nyilvánítási 
eljárás keretében készült szakértői vélemények, értékelőlapok vizsgálata és elemzése. Kézirat. OFI, TÁMOP 3.1.1 
Produktumtár, 36–37.
16 Knausz Imre (2002): Műveltség és autonómia. Új Pedagógiai Szemle, 52. évf. 10. sz. 3–10. http://epa.oszk.
hu/00000/00035/00064/2002-10-ta-Knausz-Muveltseg.html (Letöltés: 2017. jún. 12.)
17 László János (2003): Szociális emlékezet: A történelemszociálpszichológiája. Magyar Tudomány, 47. (108.) évf. 1. 
sz. 2–4. http://www.matud.iif.hu/03jan/laszlo1.html (Letöltés: 2017. jún. 12.)
18 Pataki (2003) 49.
19 Pataki (2010) 78.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00064/2002-10-ta-Knausz-Muveltseg.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00064/2002-10-ta-Knausz-Muveltseg.html
http://www.matud.iif.hu/03jan/laszlo1.html
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tanulás (meaningful learning) lehetőségét,20 alkalmas lehet leegyszerűsítő és ideoló-
giavezérelt történelemoktatási gyakorlatra. 

Fontos azt is rögzíteni, hogy az általános fejlesztő- és a képességfejlesztő feladatok 
különböző típusú és nevelési-oktatási célú tanulási-tanítási helyzetekben is alkal-
mazhatóak, így az ismeretszerzés, gyakorlás, rendszerezés és rögzítés keretei között 
is, továbbá különböző munkaformákban is megjelenhetnek.21 A  fejlesztő feladatok 
tekintetében arra is mindenképpen utalni kell, hogy az ilyen típusú feladatok készíté-
sénél, alkalmazásánál kiemelt jelentősége van a fejlesztési célok meghatározásának és 
ezzel összefüggésben a Blum taxonómia kognitív követelményrendszerének,22 mert 
ezek alkalmazása révén lehet leginkább személyre vagy csoportra differenciált fel-
adatokat készíteni. Továbbá ezek figyelembevételével lehetséges különböző tanulási 
szituációkhoz adaptálni a feladatokat. 

A  képességfejlesztő feladatok egyrészt hangsúlyosan a  transzverzális készségek 
fejlesztésére (kritikus gondolkodás, problémamegoldás, kooperativitás) irányulnak, 
másrészt egyszerre alkalmasak módszertani, intellektuális, személyes-társas és kom-
munikációs kompetenciák fejlesztésére, a kapcsolódó forrásokból következő feldol-
gozási tevékenységek milyenségétől függően. Alkalmazásuk nem feltétlenül igényel 
teljes tanórát. A megoldások során fontos a pár- vagy a csoportmunka alkalmazása 
a megoldási stratégia közös egyeztetésére, valamint a kooperatív készségek fejleszté-
se okán. Lényeges hangsúlyozni, hogy ezen feladatok esetében is döntenie kell a ké-
szítőnek a feladatok megoldását igénylő munkaformáról és a tanulóktól elvárt tevé-
kenységek eredményeiről, valamint pontosan meg kell határozni a megoldást segítő 
tartalmi, módszertani eszközöket, formákat. Törekedni kell az átgondolt fejlesztési 
lépésekre, „hiszen a didaktikai folyamatokban vannak olyan fázisok, amikor még nem 
képes a tanuló önálló munkára vagy a tanultak alkalmazására, ilyenkor az elérendő 
cél a felismerés, a rendszerzés, és ezzel lehet jól előkészíteni egy közvetkező produktív 
lépést.”23 A képességfejlesztő feladatok épülhetnek drámapedagógiai elemekre vagy 
újszerű tanulási módszerekre, fókuszukba kerülhet az ún. kódváltás, vagy a történel-
mi megismerési folyamat induktív/deduktív/analógiás alapú modellálása, de irányul-
hatnak komplex problémamegoldásra is. 

A drámapedagógiai módszerekre épülő feladatok lényege, hogy a tanulók belépnek 
egy-egy történelmi szituációba, elképzelik, hogy mit tennének egy adott helyzetben. 
Ennek révén az anyag feldolgozása nemcsak magasabb szintű kognitív tevékenységet 
igényel, hanem valamilyen szintű érzelmi azonosulást, vagyis végső soron a  tudás 
személyessé válik. Kulcsfogalmai: szerep és azonosulás. A  drámapedagógiai alapú 
feladatok bizonyos esetekben arra is lehetőséget adnak, hogy interakcióba lépjen a ta-

20 Molnár (2002) 72.
21 Einhorn Ágnes (2012): Feladatkönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 115.
22 Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciált tanításelmélet vázlata. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 147.
23 Einhorn (2012) 126.
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nuló saját személyisége és a karakter, így bekövetkezik a helyzetben rejlő probléma 
belsőleg átélt megértése.24 A drámapedagógiai feladatok alkalmazása kapcsolódhat 
a korábban megismert anyagok elmélyítéséhez, de számos esetben arra is alkalma-
sak, hogy elindítsák egy-egy új korszak jellegzetességeinek feltárását, vagy valami-
lyen eddig még nem ismert történelmi szituáció körüljárását, megértését. A  drá-
mapedagógia eszköztárába tartozó gyakorlatok például szerepkártya, megjelenítés, 
vita, disputa. (Lásd erre példaként az 1. mintafeladatot!)

1. mintafeladat – Dramatikus és kommunikációs feladat

Forrás: Kaposi József – Száray Miklós (2009): Történelem II. Képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 25. 

A  korszerű tanulást támogató egyéni és kooperatív módszerek közül feltétlenül 
kiemelendő a projektmódszer, illetve a portfólió. A projektmódszer pedagógiai alkal-
mazása az Egyesült Államokhoz, a reformpedagógiához és John Dewey nevéhez és 
elveihez kapcsolódik. Döntően azon sajátos tanulásszervezési formákat értjük rajta, 
amelyek során a tanulók általában közösen, együttműködve, belső indíttatásból va-
lamely produktum, termék létrehozása érdekében dolgoznak. A pedagógia területén 
történő alkalmazásának hátterében az a meglátás állt, hogy „a tantervek nem az élet-
ből, hanem a  tudományok rendszeréből indulnak ki, dekontextualizálják a  tudást, 
azaz elszakítják azoktól a problémáktól, amelyek megoldására hivatott, és egy disz-
ciplináris logikába helyezik bele. A projekt ezzel szemben jellemző módon interdisz-
ciplináris, viszont az elsajátítandó tudásanyag mindig szorosan kapcsolódik valamely 
megoldandó gyakorlati problémához.”25 A képességfejlesztő feladatoknál meghatáro-

24 Knausz Imre (2001): A  tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. Miskolc–Budapest, 83. http://mek.niif.hu/ 
01800/01817/01817.htm (Letöltés: 2017. márc. 28.)
25 Knausz (2001) 88.

http://mek.niif.hu/01800/01817/01817.htm
http://mek.niif.hu/01800/01817/01817.htm
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zó módon a kutatási projektek jellemző ismérvei azonosíthatók be, hiszen a cél egy 
téma teljes körű feldolgozása önálló kutatásra épülve. Természetesen itt is meghatá-
rozó jelentőségű a produktum, vagyis ebben az esetben az írásmű. Lássunk erre is 
egy példát (2. mintafeladat). 

2. mintafeladat – Projektmunka

Forrás: Kaposi József – Száray Miklós (2009): Történelem III. Képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 95. 

A portfólió szó eredetileg a gazdasági élethez kötődött, szó szerinti jelentése: irat-
táska, tárca, egy-egy termékcsoport összes alkotóelemét tartalmazó valóságos vagy 
képletes „dossziét” ért rajta a  gyakorlat. A  korszerű tanuláselméletben a  portfólió 
kifejezés a tanulási folyamat dokumentációját jelenti, olyan dossziét, amelyben ösz-
szegyűjtjük a  tanulás közben szerzett tapasztalatokat és az  elért eredményeket. Ez 
esetben pedagógiai funkciója az, hogy képet kaphatunk a  tanulási folyamat fonto-
sabb állomásairól, így értékelhetővé válik a tanulási eredményesség. A portfólió te-
hát a tanulási tevékenység tükre, hiszen tartalmazhatja a feldolgozásához kapcsoló-
dó kérdéseket, felismeréseket, tevékenységeket és tapasztalatokat.26 Egyik lehetséges 
struktúrája a „Tudom, tudni akarom, megtanulom”, amelyet a szakirodalom így is 

26 Kaposi József – Száray Miklós (2009): Történelem IV. Képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó 
Zrt. Budapest, 78.
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használ: KWL = Know, Want to know, learned.27 E tanulási módszer komoly gyűj-
tőmunkát, rendszerezést és produktivitást igényel a diákoktól, hiszen a „dossziéba” 
bekerülhet minden írásos munka, rajz, múzeumlátogatás során kitöltött feladatlap, 
tanári értékelő feljegyzés és az  önálló gyűjtőmunka bármely eredménye. Továbbá 
a dosszién belül ki lehet alakítani különböző struktúrákat, fejezeteket a könnyebb át-
tekinthetőség érdekében, valamint ez a tanulási módszer arra is lehetőséget ad, hogy 
a későbbiekben kiegészüljenek jegyzetekkel, megjegyzésekkel, reflexiókkal az elsőd-
leges tanulási tapasztalatok. Ennek a tanulási módszernek egyik tipikus példája lehet 
a 3. mintafeladat, amely értékelési útmutatóval kiegészítve jelenik meg. 

3. mintafeladat – Portfólió 

A feladat a második világháború témaköréhez kapcsolódó hat lecke feldolgozásának 
folyamatos dokumentációja. Készítsen az alábbi minta alapján minden leckéről fel-
jegyzést! A feladat megoldását követően töltse ki az önértékelő lapot! 

Forrás: Kaposi József – Száray Miklós (2009): Történelem IV. Képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 78. 

27 Bárdossy Ildikó – Dudás Margit (2009): A tanulás tervezése és értékelése. Educatio Társadalmi Szolgáltató Non-
profit Kft, Budapest. http://old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2349 (Letöltés: 2017. márc. 28.) 

http://old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2349
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A képességfejlesztő feladatok egyik jellegzetes csoportját azok a  feladatok alkot-
ják, amelyek egy-egy történelmi forrás megértését kívánják elősegíteni. Ennek jel-
lemzőjeként „át kell váltani” a szöveget táblázattá, ábrává, vagy az ábrából, térképből 
kell szöveget alkotni. Az ilyen típusú feladatokat értelmezhetjük kódváltásként (co-
de-switching) is, melyet a nyelvoktatás elmélete a párbeszédeken belül két vagy több 
nyelv váltakozó szintű értésekor alkalmaz.28 A nyelvoktatás elméletében ez a fogalom 
alapvetően a kétnyelvűség problémájához kötődik, noha a kódváltás az egynyelvűség 
esetében is értelmezhető, „mivel az egyén élete során nem csupán egy nyelvváltozatot 
ismer meg és sajátít el. Gyakran adódnak olyan beszédhelyzetek és színterek, melyek 
más és más nyelvváltozatot követelnek meg. Ilyenkor az egynyelvű egyén a rendelke-
zésére álló nyelvváltozatok közül választ annak megfelelően, hogy mit kíván meg tőle 
a színtér és a beszédhelyzet. Így az egynyelvű egyén is kódot vált.”29 A képességfejlesztő 
feladatok esetében ennek a fogalomnak a használatát az teszi indokolttá, hogy a vi-
zualitás (kép, ábra) magyarázata, vagyis verbális kódra való fordítása, illetve az írott 
szöveg újra strukturálása (ábrába, táblázatba) számos esetben hasonlóságot jelent 
a  nyelvhasználati kódváltással, amelyet jelentős módon meghatároz a  megértés és 
a kifejtés viszonyrendszere. E feladattípusból számosat tartalmaznak a képességfej-
lesztő munkafüzetek is.30 Lássunk erre is egy példát (4. mintafeladat).

4. mintafeladat – Kódváltás

28 Bartha Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
119. Id.: Németh Andrea (2001): A kódváltás pragmatikai kérdései egy kétnyelvű közösségben. Fórum Társadalom-
tudományi Szemle, 3. évf. 3. sz. 87–114. http://epa.oszk.hu/00000/00033/00008/nemeth.htm (Letöltés: 2017. jún. 11.)
29 Lanstyák István (1998): A magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátosságai. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 
23. Idézi: Németh (2001)
30 Kaposi József – Száray Miklós (2009): Történelem I. Képességfejlesztő munkafüzet, 135. old. 1. feladat; Történelem 
II. Képességfejlesztő munkafüzet, 127. old. 1. feladat; Történelem III. Képességfejlesztő munkafüzet, 150. old. 3. feladat; 
Történelem IV. Képességfejlesztő munkafüzet, 54. old. 2. feladat. (Mind: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.)

http://epa.oszk.hu/00000/00033/00008/nemeth.htm
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Forrás: Kaposi József – Száray Miklós (2009): Történelem IV. Képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 79. 

A történelmi megismerés és gondolkodás fejlesztésének egyik kulcseleme az esemé-
nyek és jelenségek ok- és következményrendszere, illetve az ezen belüli hierarchia fel-
fedezése. Ennek a képességnek a kialakítása paradox módon egyszerre várja el a kon-
vergens (összetartó) és divergens (széttartó) gondolkodás fejlesztését, alkalmazását, 
mivel egyszerre kell összpontosítani magukra a tényekre, valamint az ezeket előidéző 
és ezekből következő explicit és implicit elemekre. Az alkalmazható tudás megszerzé-
sében különösképpen a narratív megismerést igénylő tárgyaknál – miként erre Csapó 
Benő rámutatott – kiemelt szerepe van az egyedi és megtapasztalt jelenségekből általá-
nosításra következtető induktív gondolkodásnak.31 Az induktív gondolkodás alapve-
tően azt a folyamatot jelenti, amikor az egyediből történik meg az általánosítás. „Ami-
kor valaki különböző helyzeteket összehasonlítva szabályokat ismer fel, analógiákat 
keres, tapasztalatait új helyzetekben alkalmazza. Lényegét tekintve a dolgok tulajdon-
ságainak és a dolgok között lévő kapcsolatoknak az összehasonlításán, a hasonlóságok 
és különbségek megállapításán alapszik. Az induktív gondolkodás segítségével alapve-
tően új tudás keletkezik.”32 Sajátos módon a múlt eseményeinek történelemmé formá-
lásában (a tények, események történetírássá alakításában) is meghatározó jelentősége 
van az induktív gondolkodásnak, hiszen a történelemtudomány az egyedi jelenségek 
általánosítása révén alkotja meg azokat az értelmezési kereteket, sémákat, melyek egy-
egy történelmi konstrukció feldolgozásához szükségesek.33 Természetesen a deduktív, 
illetve az analógiás gondolkodásmódnak is komoly szerepe van a történelmi tanulmá-
nyok során, hiszen ezek révén válik lehetővé a jelenben vagy a jövőben tapasztalandó 
folyamatok, jelenségek beazonosítása, értelmezése. Ezt a például a következő típusú 
gondolkodásfejlesztési feladatok (5. mintafeladat) tudják segíteni. 

31 Csapó Benő (szerk.) (2002b): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest, 26.
32 Kalivoda Katalin – Sinka Edit (2001): A tanulási képességek fejlesztése – A tankönyvek tükrében. Új Pedagó-
giai Szemle, 51. évf. 6. sz. 75. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00050/2001-06-mu-Tobbek-Tanulasi.html (Letöltés: 
2017. jún. 11.)
33 Gurgyák – Kisantal (szerk.) (2006) 30–31.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00050/2001-06-mu-Tobbek-Tanulasi.html
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5. mintafeladat – Analógiás gondolkodás

„A cél szentesíti az eszközt” 12. évfolyam

Cél ~ A tanulók ismeretszerzési képességének fejlesztése mellett fontos, hogy a tanulók tapasztalják 
meg, hogy a történészi gondolkodás egyik jellegzetessége olyan sajátos, egyedi helyzetek (szituációk) 
felismerése, amelyek alkalmasak a történelmileg értelmezhető általánosítások (sémák) megfogalma-
zására. További cél, hogy a történelmi általánosból a tanulók egyedi történelmi helyzeteket tudjanak 
beazonosítani. 

Szervezés ~ Szükséges eszközök: papír, toll. Munkaforma, idő: egyéni és pármunka ~ 
A feladat első részének elvégzésére kb. 5 
perc, a pármunkára kb. 5 perc, a prezentá-
cióra 5 perc, a lezárásra kb. 2 perc.

Dokumentum
„Ezért megjegyezendő, hogy egy ország elfoglalásakor a hódítónak számba kell vennie, milyen sé-
relmeket kénytelen elkövetni, s egyszerre kell megtennie valamennyit, nehogy megismételni kény-
szerüljön, s így a megújrázást elkerülve, biztonságot adhat az embereknek, és kedvezésekkel meg-
nyerheti őket. Aki ellenkezőleg cselekszik, félelemtől vagy rossz tanácstól vezérelve, kivont karddal 
maradjon. Alattvalóiban soha meg nem bízhat, mert azoknak a friss és állandó sérelmek miatt nincs 
benne bizodalmuk. A sérelmeket mind egyszerre kell elkövetni, mert így kevésbé érzik őket, és ke-
vésbé bántanak; a kedvezéseket pedig apránként kell adagolni, hogy jobban éreztessék hatásukat. S 
főként: az uralkodónak alattvalóival olyan viszonyban kell lennie, hogy azon sors ne változtasson; 
mert ha a dolgok rosszra fordulnak és szükséged lenne rá, nem folyamodhatsz a rosszhoz; és a jó, amit 
cselekszel, nem lesz hasznodra, mert úgy ítélik, csak kínodban tetted, és senki más nem lesz hálás 
érte.” (Machiavelli: A fejedelem)
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z Motiváció
Az uralkodókat, mióta léteznek, meghatározó módon foglalkoztatják a hatalom megszer-
zésének és megtartásának különböző eszközei, módszerei. Az uralkodók ezért az ő hatal-
mukat ilyetén módon segítő javaslatokat mindig nagy becsben tartották. Az uralkodóknak 
szánt talán leghírhedtebb tanácsokat a reneszánsz kori Itáliában élő Machiavelli A feje-
delem című művében fogalmazta meg. Ebből a műből vált szállóigévé az alábbi gondolat:  
a cél szentesíti az eszközt. 
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Feladatok
Műveletek

(utasítások megértése, 
feldolgozása, elvégzése)

Kompetenciák

Egyéni feladatok

M
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z

1. Azonosítsd be és húzd alá a 
szövegben azt a mondatot, mely 
az uralkodónak szánt legfőbb 
tanácsot tartalmazza!

Rendszerezés 
A kulcsinformáció megkere-
sése a szövegben.

Személyes kompeten-
ciák:
–  Döntéshozatali 

képesség.

2. Állapítsd meg, hogy a XX. 
századi magyar történelem mely 
korszakára illik a fejedelemnek 
ajánlott uralkodási gyakorlat! 

Megértés, analógia keresés
A kulcsinformáció és a koráb-
bi ismeretek összerendezése.

Személyes kompeten-
ciák:
–  Problémamegoldó 

képesség.

3. Igazold néhány konkrét ese-
ménnyel, intézkedéssel, felsoro-
lással döntését, megállapítását!

Alkalmazás
A megállapítás igazolása 
példákkal. 

Személyes kompeten-
ciák:
–  Problémamegoldó 

képesség.
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Páros feladatok 
M
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dá
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 sz
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z

4. Vitassátok meg párokban a 
fejedelemnek ajánlott uralkodási 
gyakorlatot a megjelölt korszak 
hivatalos ideológiájával!

Vita
Érvekkel alátámasztott követ-
keztetések megfogalmazása.

Módszertani: a 
gondolkodási háló 
analógiás és transzfer-
gondolkodás alkalma-
zása.

5. Készítsetek 2-3 mondatos 
értékelést Machiavelli ural-
kodónak szóló tanácsai és az 
általánosan elfogadott erkölcsi 
normák viszonyáról.

Értékelés
Összehasonlítás, sszövegal-
kotás.

Módszertani: 
komparatív képesség 
alkalmazása.

Prezentáció 

U
tó

fá
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s 

Néhány önként jelentkező és 
kiválasztott pár mutassa be az 
uralkodónak szóló tanács érté-
kelését az osztálynak! 
A szaktanár a legszakszerűbb 
megfogalmazásokat ismételje 
meg és emelje ki! 

Történeti, erkölcsi tartalmak 
megértése és előadása.

Források és leírások/
elbeszélések interpre-
tációja.

Forrás: HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) fejlesztő feladatok: tanszertar.hu

A képességfejlesztő feladattípuson belül különböző típusú források felhasználása 
révén készülhetnek komplex problémamegoldó feladatok is, amelyek megoldásához 
a kognitív struktúrák majd mindegyik szintjét alkalmazni szükséges. Így az egyszerű 
ismeretszerzésen és feldolgozáson túl alkalmazni kell a magasabb rendű műveleteket, 
az elemzést (analysis) és az értékelést (evaluation) is. Az ilyen típusú feladatok össze-
tettségük révén lényegüket tekintve már-már ún. fejlesztő feladatnak is értelmezhe-
tők. Ugyanakkor a képességfejlesztő feladatként beazonosított feladatok legtöbbször 
az általános fejlesztő feladatok építőköveinek is tekinthetők, hiszen több képességfej-
lesztő feladat egymásba illesztésével olyan „feladatblokk” hozható létre, amely telje-
sen megfelel a fejlesztő feladatok definíciójában rögzítetteknek. Erre látunk jó példát 
a következő, 6. mintafeladatban.
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6. mintafeladat – Komplex elemző feladat

A „szovjet csoda” 12. évfolyam

Cél ~ A tanulók készségszinten alkalmazzák a különböző típusú forrásokból történő ismeretszerzési 
képességeket, továbbá ismerjék fel a komparatív összehasonlítás sajátosságait, előnyeit és hátrányait. 
A feladat megoldása azt is célul tűzi ki, hogy a tanulók legyenek képesek egy történelmi folyamat 
átfogó értelmezésére, értékelésére, továbbá készüljenek fel az esszéíráshoz szükséges anyaggyűjtés-
re, strukturálására.

Szervezés ~ Szükséges eszközök: papír, toll. Munkaforma, idő: pármunka ~ A feladat első ré-
szére és ismertetésére kb. 10 perc, a második rész-
re és ismertetésére kb. 5-5 perc, a harmadik részre 
5-5 perc, a lezárásra kb. 2 perc.

Dokumentum
1. forrás
„Aki most nem halad nagy léptekkel, az visszamarad. Aki visszamarad, az vereségre ítéli magát. Mi 
nem akarjuk, hogy legyőzzenek bennünket. Nem! Ezt nem akarjuk. […] Emlékeztetlek benneteket a 
költő versére a forradalom előtt: „Szegény vagy te, Oroszország anyácska, mégis tele vagy bőséggel. 
Hatalmas vagy, mégis tehetetlen, Oroszország anyácska. […]” Ötven vagy akár száz évvel kullogunk 
a földkerekség fejlett népei mögött. Ezt tíz év alatt be kell hoznunk. Vagy behozzuk ezt a lemaradást, 
vagy a többiek szétzúznak minket.” (Sztálin beszéde 1931-ben.) 
„[…] mindegyiken túltett az 1929–30-as kuláktalanítások sokmilliós áradata. Valóságos népvándor-
lás, etnikai katasztrófa volt ez […] most nem vacakoltak azzal, hogy előbb a családfőt kapják el, aztán 
majd el lehet dönteni, mi legyen a családdal. Ellenkezőleg, ezúttal egyszerre egész fészkeket égettek 
ki, egész családokat gyűjtöttek be […] Összeterelve kellett menniük, mindnek ugyanarra a helyre, 
ugyanabba a közös pusztulásba.” (Alekszander Szolzsenyicin: A Gulág szigetvilág 1919–1945. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1993. 72–73. oldal.)

2. forrás

1913 1917 1928 1932 1937

Szén (millió tonna) 29,1 31,3 35,5 64,4 128,0

Acél (millió tonna) 4,2 3,1 4,3 5,9 17,7

Elektromos energia 1,9 2,6 5,0 13,5 36,2

3. forrás

A kollektivizált parasztgazdaságok aránya (%)

1913 1940

Vas (millió tonna) 4,2 14,9

Acél (millió tonna) 4,3 18,3

Hengerelt lemez
(millió tonna) 3,5 13,1
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4. forrás

5. forrás
„A szovjet gazdaságban bekövetkezett változásoknak megfelelőn társadalmunk osztályösszetétele 
is megváltozott. A földbirtokosok osztálya tudvalevően már a polgárháború győztes befejezésével 
likvidálásra került. Ami a többi kizsákmányoló osztályt illeti, azok követték a földbirtokosok sorsát. 
Eltűnt a mezőgazdaságból a kapitalista osztály. Eltűntek a kereskedők és a spekulánsok is az árufor-
galomból. Ezzel a kizsákmányoló osztályokat felszámoltuk. Megmaradt viszont a munkásosztály. 
Megmaradt a parasztok osztálya. Úgyszintén az értelmiség is. Téves volna azonban azt gondolni, 
hogy ezek a társadalmi csoportok ez idő alatt nem mentek át változásokon […]” (Sztálin elemzése 
1936-ban)

El
ők

és
zí

tő
 sz

ak
as

z Motiváció
A Szovjetunióban a ’20-as évek közepétől a ’30-as évek végéig hihetetlen nagyarányú vál-
tozások történtek a társadalmi-gazdasági életben. Azt lehet mondani, hogy egy évtized 
alatt átformálta a bolsevik diktatúra Oroszország képét. Ez a folyamat az erőszak kü-
lönböző formáinak alkalmazásával ment végbe. Vizsgáljuk meg a folyamatot! Tárjuk fel, 
hogy az erőszak mely területeket érintette, és milyen eszközökkel valósult meg. Értékeljük 
is a lezajlott változásokat!
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k Feladatok Műveletek
(utasítások megértése, 

feldolgozása, elvégzése)

Kompetenciák

Páros feladatok
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1. feladat 
Fogalmazzatok meg a 
csoportokhoz kapcsolódó 
források alapján 5 felisme-
résből és magyarázatból 
álló megállapítást.

Rendszerezés 
A kulcsinformáció megke-
resése a szövegben. Megér-
tés, analógiakeresés.

Személyes kompetenciák:
– Döntéshozatali képesség.
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2. feladat
Készítsetek a megkapott 
források és az 1. feladat meg-
oldása alapján 2-3 mondatos 
összegzést a Szovjetunióban 
zajló társadalmi/gazdasági 
átalakulás céljairól, módjairól, 
eredményeiről! 

Alkalmazás
A megállapítás igazolása 
példákkal 
Érvekkel alátámasztott követ-
keztetések megfogalmazása.

Személyes kompeten-
ciák:
–  Problémamegoldó 

képesség.

Összegzés szövege: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………

3. feladat
Készítsetek 2-3 mondatos 
tényekre alapuló értékelést a 
lezajlott társadalmi/gazdasági 
folyamatokról! 

Értékelés 
Összehasonlítás, szöveg-
alkotás.

Módszertani: a 
gondolkodási háló 
analógiás és transz-
fergondolkodás 
alkalmazása.

Értékelés szövege: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………

Prezentáció

U
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Készítsetek otthon ellentétes 
szemléletű plakátokat a szovjet 
csodáról (a kor stílusának 
megfelelően)! A 2. és 3. csoport 
a változások pozitívumait, az 1., 
4. és 5. csoport a negatívumait 
hangsúlyozza!

Történeti, erkölcsi tartalmak 
megértése és előadása.

Források és leírások/
elbeszélések interpre-
tációja. Módszertani: 
komparatív képesség 
alkalmazása

Összegzés

A történelemtanítás egyik, mindenki által elfogadott kulcskérdése a történelmi gon-
dolkodásra való felkészítés, már csak azért is, mert ennek szükségességének felis-
merése tulajdonképpen egykorú lehet az  egyes kultúrák, civilizációk létrejöttével. 
Az egyes közösségek, népek történetét feldolgozó mítoszok ugyanis azon kívül, hogy 
a közösségi identitás megteremtését, valamint a közösen vallott társadalmi norma-
rendszer átörökítését szolgálták, valójában értelmezési keretet is adtak, hiszen a „tör-
ténelem nemcsak látás, hanem a látottak átgondolása is. És ilyen vagy olyan értelemben 
a gondolkodás mindig értelmezés”.34 Vagyis minden, a múltról szóló történet feldol-

34 Ortega Y. Gasset, José (1985): The Revolt of the Masses. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 
150–170. Id.: Lukacs, John (2005): Egy nagy korszak végén. Európa Kiadó, Budapest, 57–58.
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gozásához szervesen kapcsolódik az értelmezés és a gondolkodás, valamint a jelen és 
a jövő dimenziója, azért is, mert „ha a jövőről írunk vagy beszélünk, ezt úgy tesszük, 
hogy emlékezünk rá”, vagyis „előrefele élünk, de csak hátrafele tudunk gondolkodni”.35 

Feltehetően a történelmi gondolkodás része vagy alapja a történelmi tudatnak, amely 
az életből szerzett tapasztalatok, illetve a formális iskolai keretek között alakul ki. A tör-
ténelmi tudat kialakításának fontos építőkövei az idő-, térdimenzió megismerése és al-
kalmazása, valamint a szereplők és a cselekmény kapcsolatának felfedezése, amelyek már 
az alsó-, középfok során a történetek feldolgozása révén elsajátíthatók és ezáltal válhatnak 
az ún. narratív megismerés36 alapjaivá. E folyamatban fontos a realitás és a fikció megkü-
lönböztetésének folyamatosan kialakítandó képessége.37 A magasabb iskolai fokozatban 
– nem egyszer a történetek hátterének feldolgozása során – alakítható ki az a  fogalmi 
rendszer, amely többek között beazonosítható társadalmi kategóriákból és egy-egy kor-
szak sajátos társadalmi-gazdasági viszonyrendszere alapstruktúráinak megismeréséből, 
továbbá a különböző történelmi nézőpontok, perspektívák felismeréséből áll. 

A történelmi gondolkodás kialakulásában, kialakításában bizonyára komoly jelen-
tősége van annak, ha a tanulmányok során a diákok számára világossá válik, hogy egy 
„hétköznapi” esemény miként válik megkerülhetetlen történelmi ténnyé a kollektív em-
lékezet és a történeti értelmezés, feldolgozás során, és ebben az összefüggésrendszerben 
az adott történelmi esemény milyen okokkal és következményekkel magyarázható. Ha-
sonló fontosságú annak a felismertetése is, hogy a múltról tudottakat, vagyis a történel-
met honnan – milyen források alapján – ismerjük (pl. eredeti dokumentum, illetve ko-
rabeli vagy későbbi történetírói munka) és amit ismerünk, azt mennyire támasztják alá 
más típusú bizonyítékok vagy feldolgozások, interpretációk, vagyis miként azonosítható 
be a nézőpont. Ezért is nagy jelentőségű a különböző nézőpontokat megjelenítő mul-
tiperspektivikus és kontroverzív személet megismertetése. A történelmi tanulmányok 
során kikerülhetetlen, hogy a diákok felismerjék azt a paradoxont, hogy a történelmi 
időben, térben látszó események egyszerre mutatják a múlt állandó jelenlétét, folyama-
tosságát (pl. életviszonyokban, gondolkodásmódban, mentalitásban), és jelzik a múlt fo-
lyamatos változásait (pl. a technikai eszközökben, a természethez való viszonyulásban). 

Az bizonyára megkérdőjelezhetetlen, hogy az emberi gondolkodás alaptermésze-
téhez hozzátartoznak – szinte gyerekkortól kezdődően – a múlt, jelen, jövő dimen-
ziói, ezért is lehet azt állítani, hogy a történelem valójában az emberi gondolkodás 
elkerülhetetlen formája.38 Ugyanakkor a történelmi gondolkodás – amely az emléke-
zésen túl számos módszertani kompetenciát is feltételez – nem automatikusan alakul 
ki a pszichológiai fejlődés során „[…] valójában szemben áll azzal, ahogy általában 

35 Idézi: Lukacs (2005) 57–58.
36 Csapó (2002/b) 26.
37 Kratochvíl, Viliam (2014): A történelemtanári kulcskompetenciák kialakításáról, avagy a fa metaforája. In: 
Csóka-Jaksa Helga – Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor: Pedagógia – Oktatás – Könyvtár. Ünnepi 
tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 205–209.
38 Lukacs (2005) 57–58.
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gondolkodunk.”39 Ebből is következően a történelmi gondolkodás fejlesztése sajátos 
felkészítést és a  módszertan alkalmazását teszi szükségessé. Ennek lényege, hogy 
olyan felkészítési folyamat valósuljon meg, amely a  gondolkodáshoz, a  történelmi 
tudat kialakulásához szükséges szakmai és módszertani kompetenciákat tervszerű, 
rendszerezett fejlesztés keretében valósítja meg. Ennek lényege, hogy olyan motiváló 
környezet teremtődjön – alapvetően a tanulóknak delegált egyéni vagy csoportos fel-
adatok révén –, amely egyszerre kíván a diákoktól intellektuális és emocionális erőfe-
szítést, a magasabb rendű gondolkodási szintek alkalmazását, melyek eredményeként 
explicit módon történelmi ismeretekhez jutnak, míg implicit módon kialakul bennük 
a történelem értelmezésének – például az analógiás gondolkodásnak – a képessége. 

A szakmai közvélemény már évtizedekkel korábban megállapította, hogy a törté-
nelmi gondolkodás egyik alapja a narratív kompetencia, amely alkalmassá teszi a di-
ákokat a különböző sémák, forgatókönyvek (script) beazonosítására. Ez olyan diffe-
renciált történelmi gondolkodás elsajátítását jelenti, amelynek keretében a  tanulók 
képesek „a múlt-jelen-jövő hármas dimenziójában az adatok, a tények, a fogalmak, 
a  történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálása, illetve 
a történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, megfogal-
mazása, a kritika, az interpretáció)” alkalmazására.40

A  tanulmányban bemutatott képességfejlesztő feladatok egyik meghatározó is-
mertetőjegye, hogy kíváncsiság felcsigázásával a megértés élményét kívánják elérni. 
Egyik ismertetőjegyük, hogy tartalmuk nem feltétlenül kötődik szorosan a klasszi-
kus tantárgyi tartalmakhoz, hanem inkább műveltségterületekhez vagy tantárgyközi 
és speciális fejlesztési területekhez kapcsolódnak. Másik ismérvük, hogy alkalmazá-
suk általában újszerű tanulásszervezési módszereket igényel (drámapedagógia, pro-
jekt stb.), és nem feltétlenül rendelődik hozzájuk szummatív típusú értékelés. Ebben 
az összefüggésben nem a feladat kipipálása, annak sikeres megoldása válik egyedüli 
céllá, hanem a próbálkozás, a megfigyelés, a kísérletezés, a tervezés, az analógiák fel-
ismerése, az alternatívák számbavétele. Vagyis alkalmazási célként egyrészt a tanulás 
nyelvének és eszközrendszerének megtanulása, másrészt a gondolkodás fejlesztésének 
csiszolása, továbbá a mindennapi életben is hasznosítható problémamegoldási készség 
fejlesztése, illetve a feladatmegoldás önbizalom-növelő funkciója emelendő ki. 

A képességfejlesztő feladatok vonatkozásában lényeges rögzíteni, hogy kiemelt je-
lentősége van az egyes feladatelemekhez és tevékenységekhez kötődő operacionalizá-
ciónak, azaz annak, hogy kijelölődjenek és a tanulók számára világossá váljanak azok 
a konkrét cselekvések, megoldási elemek, amelyeket végre kell hajtaniuk. Az opera-
cionalizáció alapja a munkáltatásnak, hiszen ennek révén lehet a tevékenységeket ta-

39 Wineburg, Sam (2007): Unnatural and essential: the nature of historical thinking. Teaching History, Vol. 32. 
129. sz. 11. https://andallthatweb.files.wordpress.com/2013/04/wineburgunnatural_and_essential.pdf (Letöltés: 
2017. jún. 13.) 
40 F. Dárdai (2006) 95–105. 

https://andallthatweb.files.wordpress.com/2013/04/wineburgunnatural_and_essential.pdf
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nulókra vagy tanulók csoportjaira bontani.41 Továbbá azt is tudatosítani érdemes, hogy 
ezen feladatok esetében is alkalmazni lehet ún. zárt típusúakat. Többek között azért is, 
mert alkalmasak lehetnek egy-egy bonyolultabb képességterület apró lépéseinek meg-
ismeréséhez, gyakorlásához,42 illetve szerepük lehet a  személyre szabott tanulásban 
vagy más néven a differenciálásban. Tudniillik a feladatok zárttá tételével a nehézségi 
szintjük is módosulhat, és az egyéni szükségleteknek megfelelően más-más mértékű, 
segítségül szolgáló előzetes ismeret rendelhető hozzájuk.43 A feladatok alkalmazásakor 
ugyanakkor számos esetben szükség van – vagy lehet – arra, hogy pontos képe legyen 
a szaktanárnak a közreműködő diákok előzetes tudásáról. Emellett kiemelten fontos, 
hogy a szaktanár a lehető legaktívabban és változatos formában részese legyen a moti-
váció felkeltésének, továbbá segítse a diákokat abban, hogy felismerhessék a feladatban 
megjelenő problémahelyzetet. Emellett sokszor arra is koncentrálni kell a szaktanár-
nak, hogy a diákokat a feladatok megoldását megelőzően késztesse az azokban meg-
fogalmazott probléma összefüggéseinek tanulmányozására és hipotézis felállítására. 
A feldolgozás, megoldás során arra is érdemes felhívni a diákok figyelmét, hogy töre-
kedjenek annak végiggondolására, hogy a feladat problematikája miként jelenik meg 
az adott kor kontextusában, illetve a feladatmegoldók nézőpontjában, hiszen az előbbi 
azt teszi lehetővé, hogy nem anakronisztikus megoldások születnek, az utóbbi pedig 
megteremti a saját életre vonatkozó reflexió (személyes érintettség) lehetőségét. 

A  képességfejlesztő feladatok készítésének és alkalmazásának egyik meghatáro-
zó gondolata, hogy érdekes és élményszerű tanulási helyzetekben valósuljon meg 
a  transzverzális készségek (pl. kritikus gondolkodás, problémamegoldás, koopera-
tivitás) kialakítása, továbbá a transzfer gondolkodás fejlesztésének mindkét formája. 
Az  egyszerű (low road), amelyben az  ismeretek változatos helyzetekben való gya-
korlása automatizmushoz és új helyzetben való alkalmazáshoz vezet, illetve az  ér-
telem csiszolására vonatkozó (high road), amelyben az elvonatkoztatások általános 
sémákhoz vezetnek.44 Ebből következően a  feladatok megoldása döntő mértékben 
tanulói tevékenykedtetésre, interaktivitásra és produktivitásra épül. A kognitív szfé-
rát illetően mindenképpen igénylik a  diákok oldaláról az  értelmező (meaningful) 
tanulást, és azoknak a kompetenciáknak a kialakítását, használatát, amelyek meg-
határozó szerepet játszanak történelmi folyamatoknak és az értelmező forgatóköny-
veknek (script-eknek) a kialakításában, valamint a háttérfolyamatokra utaló mintá-
zatok (template) rögzülésében és más helyzetben való alkalmazásukban. Az érzelmi 
szféra vonatkozásában pedig a feladatok az „érintettség felkeltése” nyomán, valamint 
a próbálkozásnak mint megoldási eredménynek az elismerésével a flow-élmény el-
érésére törekednek. A képességfejlesztő feladatok szakmai és didaktikai jelentőségét 

41 Vajda Barnabás (2010): Forgácsok egy új történelemdidaktikából I. Óratervezés: a tevékenységek operaciona-
lizációja és taxonómiája. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 4. sz. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2010/12/4-szam-2010/ (Letöltés: 2017. jún. 13.)
42 Einhorn (2012) 126.
43 Einhorn (2012) 128.
44 Molnár (2002) 71.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/4-szam-2010/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/4-szam-2010/
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az adhatja, hogy olyan módszertani megoldásokat alkalmaznak, amelyek nemcsak 
felkeltik a  tanulók érdeklődését, motivációját, hanem az  érintettség és az  újszerű 
problémahelyzet révén kihívást jelentő intellektuális erőfeszítést igényelnek, és ame-
lyekben nemcsak a jó megoldások hoznak érzelmi töltést, hanem maga a tanulási út 
végigjárása is emocionális gazdagodást jelent. 
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http://epa.oszk.hu/00600/00691/00079/pdf/mtud_2010_07_778-798.pdf
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00079/pdf/mtud_2010_07_778-798.pdf
http://www.storiairreer.it/sito_vecchio/Materiali/Materiali/estradling-20.pdf
http://www.storiairreer.it/sito_vecchio/Materiali/Materiali/estradling-20.pdf
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/4-szam-2010/
https://andallthatweb.files.wordpress.com/2013/04/wineburgunnatural_and_essential.pdf
https://andallthatweb.files.wordpress.com/2013/04/wineburgunnatural_and_essential.pdf
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Gyertyánfy András 
Kompetenciák a történelemtanításban – kritikai megközelítésben1

A tanulmány a kompetenciaalapúság hasznos és káros hatásait igyekszik feltér-
képezni a  történelemtanításban. Elemzi a  kompetencia definícióit a  magyar és 
a német nyelvű történelemdidaktikai szakirodalomban, majd a fogalmat „a tör-
ténelmi tudás alkalmazásának képességeként” határozza meg, bár fölveti annak 
a lehetőségét is, hogy egyszerűen „képességként” definiáljuk azt. Bemutat néhá-
nyat azokból a  modellekből, amelyek a  történelmi kompetenciák fajtáit foglal-
ják rendszerbe. Ezek sokszínűsége azt is jelenti, hogy a tantervi kompetenciák és 
a kompetenciafejlesztő feladatok mögött nincs tudományos konszenzus, így a fej-
lesztés szempontjainak és eszközeinek kiválasztása a tanárra hárul. Végül kitér 
arra, hogy a képességfejlesztés profitál az új irányzatból, annak árnyékában azon-
ban nem kívánatos módon elhalványul az ismeretátadás jelentősége. A tantárgy 
eredményességének a  kompetenciastandardok szerinti mérése pedig veszélybe 
sodorja a történelemtanítás eddig megszokott céljait, melyek az egyén önazonos-
ságával, történelmi tudatával kapcsolatosak. E veszély hátterében az oktatás cél-
jainak gazdasági, munkaerőpiaci szempontú meghatározása áll, mely ellentétes 
a hagyományos műveltségeszménnyel. A szerző állást foglal a történelemtanítás 
kompetenciaalapúságával szemben, de a kompetenciajelenség hozadékának föl-
használása mellett a képességfejlesztésben.

András Gyertyánfy 
Competences in History Teaching - a Critical Approach

The study attempts to map the positive and negative effects of competence-ori-
ented learning approaches in history teaching. The author analyses the various 
definitions of competence in the Hungarian and German history didactics lite-
rature and based on that he defines the competence as “the ability to apply histo-
rical knowledge”. Although according to him it also might be defined simply as 
“ability” he presents some of the models that systematize the types of historical 
competencies. The diversity of these models suggests that there is no scientific 
consensus on curriculum competencies and competency development tasks, so it 

1 Történelemtanítás, LII. (Új folyam VIII.) évf. 1–2. sz. (2017. június)
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/gyertyanfy-andras-kompetenciak-a-tortenelemtanitas-
ban-kritikai-megkozelitesben-08-01-14/ (Letöltés: 2020. júl. 29.) „A tanulmány témáját továbbgondoltam Ké-
pességek, kompetenciák, történelmi gondolkodás. Kísérlet a fogalmi tisztázásra című írásomban, mely várhatóan  
a Történelemtanítás című folyóiratban jelenik meg a közeljövőben.”

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/gyertyanfy-andras-kompetenciak-a-tortenelemtanitasban-kritikai-megkozelitesben-08-01-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/gyertyanfy-andras-kompetenciak-a-tortenelemtanitasban-kritikai-megkozelitesben-08-01-14/
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is up to the teacher to choose the aspects and tools for development. He points out 
that skills development benefits from the new competence-oriented trend, but in 
the shadow of it, the importance of knowledge transfer fades undesirably. In ad-
dition, measuring the effectiveness of learning according to the competence stan-
dards endangers the traditional goals of history teaching, which are related to the 
individual's self-identity and historical consciousness. The stem of this issue is 
the current definition of educational goals that prioritize economic and labour 
market considerations, which is contrary to the traditional notion of education. 
Therefore, the author takes a stand against the competence-based nature of histo-
ry teaching, but he considers research and discussions dealing with competencies 
useful in achieving skills development methods.

A címben szereplő kompetenciának eléggé rossz híre van a tanárok körében. Ami-
lyen nagy az oktatáspolitika és részben az elméleti pedagógia lelkesedése iránta, ta-
nári szemmel annyira idegesítő és nyomasztó, hogy egy homályos jelentésű fogalom 
szökőárként árasztja el az iskolát immár több mint egy évtizede.2 Menekülés helyett 
írásomban a kompetenciaalapú tanítás értékeinek és veszélyeinek szeretnék nyomá-
ba eredni a történelemoktatásban,3 a hazai mellett a német nyelvű szakirodalomból 
tartva tükröt magunk elé. Első célom, hogy „megszelídítsem” a fogalmat annak meg-
határozása révén. Ezt követően a történelemtanításban szerepet játszó kompetenciák 
listáit tekintem át, amelynek egyik tanulsága az lesz, hogy a kompetenciafejlesztés-
ben nem a  számtalan tantervi előírásé és előregyártott feladaté a  főszerep, hanem 
a tanáré. Végül az értékek és veszélyek mérlegét igyekszem megvonni. E három rész 
előtt következik néhány tény a kompetencia eredetével kapcsolatban. 

A PISA-felmérés és hatása az oktatásra 
Az  első nemzetközi tudásfelmérést az  UNESCO támogatásával működő Interna-
tional Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) szervezte 
meg 1960-ban. Ez a szervezet koordinálja ma is a TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) és a PIRLS (Progress in International Reading Lite-
racy Study) nevű, négy- vagy ötévente ismétlődő – a tagországok tanterveinek közös 
elemeire épülő – felméréseket, melyekben ma a  világ mintegy 60 országa, köztük 

2 A helyzet abszurditását találóan megfogalmazza Vajda Zsuzsanna (2009): Megjegyzések Knausz Imre A kom-
petencia szerkezete és a kompetenciaalapú oktatás című írásához. Iskolakultúra, 19. évf. 7–8. sz. 94. http://www.
iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/137.html (Letöltés: 2017. szept. 8.)
3 Nem érintve az állampolgári ismereteket, így a NAT kulcskompetenciái között felsorolt európai uniós szociális 
és állampolgári kulcskompetenciát sem, mely döntően annak a sajátosságait tükrözi. Nemzeti alaptanterv (2012): 
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról. II.1. Kulcskompetenciák. Szociális és állam-
polgári kompetencia. 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200110.kor (Letöltés: 2017. szept. 8.)

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/137.html
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/137.html
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200110.kor
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Magyarország is részt vesz.4 A PISA-felmérésre (Programme for International Stu-
dent Assessment) viszont csak 2000 óta, háromévente kerül sor, az OECD – tehát 
egy gazdasági szervezet – koordinálásában.5 A  legutóbb már több mint 70 ország 
részvételével zajló felmérés a „kompetencia” nevű mutatókat („indikátorokat”) méri 
a matematikai, a szövegértési és a természettudományi (és egy további, felmérésen-
ként változó) területen. A mérendő kompetenciák tartalmát az OECD Definition and 
Selection of Skills and Competencies (DeSeCo) nevű bizottsága dolgozta ki a ’90-es 
évek végén, építve a  szervezet Indicators of the Educational Systems (INES) nevű, 
1991-től működő projektjének korábbi eredményeire.6

A PISA hatására a pedagógia új nemzetközi trendje alakult ki, amit „kompeten-
ciaalapú oktatásnak” neveznek. Magyarországon e folyamat az  általános érettségi 
követelmények 2001-ben elfogadott módosításával, a 2001 őszi első országos kom-
petenciaméréssel, a 2003-as Nemzeti alaptantervvel, majd 2004–2006 között a Hu-
mánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1-es sorozatával kezdődött.7 Noha a fel-
mérés a 15 évesek matematikai, szövegértési és természettudományi (és egy változó, 
„innovatív”) kompetenciáit méri, a kompetencia fogalma mára minden tantárgyban 
jelen van az  egész oktatási rendszerben, az  alsó tagozattól az  egyetemig. Jelentése 
körül eközben „olyan zűrzavar és vita zajlik, hogy lehetetlen egy egységes, a különbö-
ző nézeteket összebékítő definíciót megalkotni”.8 A fogalom inflálódott, és korántsem 
tekinthető kompetenciának mindaz, amit annak hívnak.9 Vajon mit értsünk rajta 
a történelemórán? 

4 IEA. http://www.iea.nl (Letöltés: 2017. szept. 8.)
5 PISA. OECD. http://www.oecd.org/pisa/ Ez a 34 fejlett országot tömörítő gazdasági szervezet készíti az Education 
at a Glance című kiadványt is, mely a tagállamok oktatásának sok szempontú statisztikai elemzése. Education at 
a Glance. OECD. http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/education-at-a-glance-19991487.htm (Le-
töltés: 2017. szept. 8.)
6 Sáska Géza (2015): Tudásverseny és globalizáció. Educatio, 24. évf. 2. sz. 107. http://www.edu-online.eu/hu/edu-
catio_reszletes.php?id=113 (Letöltés: 2017. szept. 8.)
7 Érettségi vizsgaszabályzat módosítása (2001): 111/2001. (VI. 22.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga vizsgasza-
bályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról http://www.magyarkozlony.hu/
dokumentumok/0003f54c69d2fd30158764cbdbc00b6d2976e09d/megtekintes (Letöltés: 2017. szept. 8.); Országos 
kompetenciamérés: Általános leírás. Oktatási Hivatal https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenci-
ameres/alt_leiras (Letöltés: 2017. júl. 4.); Nemzeti alaptanterv (2003): 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b5a32dd82342a76b9f60e37c62d7ca7157f184ac/megtekintes; 
A HEFOP 3.1. INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE. Expanzió Humán Tanácsadó, Budapest, 2007 https://www.palyazat.
gov.hu/download.php?objectId=11469 (Letöltés: 2017. júl. 4.)
8 Falus Iván (2009): A tudás, készségek és kompetenciák tipológiája: fogalmi tisztázás és egy prototípus létreho-
zása. In: Tóth Éva – Szegedi Eszter (szerk.): Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési keretrendszerek. Tám-
pontok az Európai Uniós képzési politika új fogalmainak és törekvéseinek megértéséhez a nemzetközi szakirodalom 
alapján. Tempus Közalapítvány, Budapest, 10.
9 Pandel, Hans-Jürgen (2016): Kompetenzen – ein Rückblick nach zwölf Jahren. Geschichte für heute, 9. évf. 3. sz. 
20–34. elszórtan.

http://www.iea.nl
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/education-at-a-glance-19991487.htm
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=113
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=113
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/0003f54c69d2fd30158764cbdbc00b6d2976e09d/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/0003f54c69d2fd30158764cbdbc00b6d2976e09d/megtekintes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b5a32dd82342a76b9f60e37c62d7ca7157f184ac/megtekintes
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=11469
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=11469
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A kompetencia fogalma a történelemtanításban: 
a bonyolulttól az egyszerű felé

A szakirodalom egyrészt Csapó Benőnek a műveltség – szakértelem – kompetencia 
közötti megkülönböztetését veszi át.10 Eszerint a kompetencia a tudás olyan formája, 
melynek (1) elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik 
[tehát nem iskolai vagy ahhoz hasonló körülmények között], (2) alkalmazása is ter-
mészetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg [tehát nem módszeres gon-
dolkodás eredményeképpen], (3) nem szak- vagy műveltségi területhez kötött [a má-
sik két tudásformával való szembeállításból következően].11 Ez a kompetenciafelfogás 
az Egyesült Államokból származik, ahol a kulturális sokféleség és az egyén jogainak 
tisztelete miatt lemondtak az  egységes általános műveltség kialakításáról, ehelyett 
a cél az általános készségfejlesztés és a gyakorlati életvezetés szempontjából fontos 
ismeretek oktatása, például hogyan közlekedjünk, hogyan csináljunk költségvetést; 
a  társadalomtudományi oktatásban az amerikai identitás (pl. a  zászló, a himnusz) 
és az egyéni jogok képviseletének technikái. E felfogás szerint a közoktatás eredmé-
nyességét az adja, ha a leérettségizett diák képes magabiztos, önálló életvezetésre, és 
megállja a helyét a munkaerőpiacon.12 

Ha így definiáljuk a kompetenciát, az válaszút elé állít minket: vagy kompetenciát 
fejlesztünk, amely – definíció szerint – nem szakterülethez kapcsolódó tudás, vagy 
egy szakterülethez, esetünkben a történelemhez kapcsolódó tudást sajátíttatunk el, 
tehát történelmet tanítunk. Nyilván az  előbbinek is van értelme, ha tudatos dön-
tés eredménye. Előfordult, hogy történelemóráimon a  diákok szabadon választott 
kedvenc (tehát többnyire nem történelmi) témájukban tartottak kiselőadást, amit 
az  adott helyzetben hasznosabbnak tartottam, mintha ugyanezt az  időt a  történe-

10 Jakab György (2006): A  történelemtanár dilemmái. Műveltség és/vagy szakértelem és/vagy kompetencia. Új 
Pedagógiai Szemle, 56. évf. 10. sz. 14–18. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2006-10 (Le-
töltés: 2017. júl. 4.); Fischerné Dárdai Ágnes (2010): Történelemtanítás Magyarországon a XXI. század elején 
(Helyzetkép és perspektíva). Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 1. sz. 9.
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/1-probaszam-2010/ (Letöltés: 2017. júl. 4.); Kaposi József: 
Az új történelemvizsga fejlesztésének hazai és nemzetközi kutatási kontextusa. Történelemtanítás, (XLV.) Új fo-
lyam I. évf. 1. sz. 8.
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/1-probaszam-2010/ (Letöltés: 2017. júl. 4.)
11 Csapó Benő (2002a): A tudáskoncepció változása: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Új Pedagógiai Szem-
le, 52. évf. 2. sz. 40.: „A kompetencia újabb használata a generatív nyelvészet nyomán honosodott meg az oktatás 
elméletében. A tudásnak arra a formájára utal, amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok 
révén történik, és így alkalmazása is természetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg. Hasonlóan ahhoz, 
ahogy az anyanyelvet megtanuljuk, majd végtelenül sokféle gondolat megfogalmazására alkalmazzuk. A szakérte-
lem egy jól meghatározott területen alkalmazható „fogások”, sémák összessége. A szakértők sajátos mintázatokban 
azonosítják a feladatokat, melyekhez mozgósítják a rendelkezésükre álló kész sémákat, megoldásokat. A műveltség 
újabb értelmezése az eredetileg írástudást jelentő angol „literacy” kifejezés általánosítása nyomán terjedt el. Egyre 
inkább használják többes számban is, utalva arra, hogy ebben az  értelmében egy műveltségi területhez köthető. 
Bizonyos tudásterületekhez kapcsolódó általános tájékozottságot, biztonságos eligazodást, áttekintést, a nagy össze-
függések átlátását, alkalmazható tudást jelent." http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2002-2 
(Letöltés: 2017. júl. 4.) 
12 Jakab (2006) 18.

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2006-10
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/1-probaszam-2010/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/1-probaszam-2010/
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2002-2
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lemre fordítottuk volna. A  „történelem” és a  „nem történelem” különbsége persze 
elmosódó, de a „minden történelem” álláspont biztosan nem képviselhető.

Kérdés továbbá, hogy a fenti értelemben vett kompetencia vajon olyan általános 
tudást jelenít-e meg, amely minden területet átfog, és minden területen használható. 
Ennek az elsajátíttatása nyilván igen vonzó cél lenne. A kutatók azonban arra figyel-
meztetnek, hogy a képességek (kompetenciák) és az ismeretek szorosan összefügg-
nek, a belőlük felépülő tudás ezért egy adott területre vonatkozik.13 Ebből következik, 
hogy a csapói értelemben vett kompetencia is jellemzően egy bizonyos típusú élet-
helyzetben alkalmazható, nem pedig általában.

Egy másik, a hazai történelemdidaktikában használt kompetenciadefiníció Halász 
Gábortól származik. Eszerint a kompetencia: (1) képesség és hajlandóság (2) tudásunk 
problémamegoldó cselekvéssé alakítására.14 Egyszerűbben szólva, és a történelemtaní-
tásra vonatkoztatva: képesség és hajlandóság a történelmi tudás alkalmazására. 

A német történelemdidaktika a kompetencia fogalmát ehhez képest egy lényeges 
eltéréssel határozza meg. Kiindulópontja a  PISA  elméleti alapjait kidolgozó Franz 
Weinert pszichológus definíciója, mely szerint „a kompetenciák meghatározott prob-
lémák megoldását szolgáló gondolkodási képességek és készségek, valamint az ezekhez 
kapcsolódó motivációs, akarati készség és társas képességek, melyek a megoldás sikeres, 
felelős felhasználására irányulnak különféle helyzetekben”.15 A motivációs akarati és 
szociális összetevőket azonban – amelyeket az  említett halászi definíció hajlandó-
ságnak mond – a német neveléstudomány ma már nem tartja a kompetenciafogalom 
részének, egyszerűen azért, mert azok nehezen mérhetőek.16 Ezek után a kompetencia 
egyszerűen a történelmi tudás alkalmazásának képességét jelenti. Ez pedig vélemé-
nyem szerint nem más, mint a gyakorlatban jól ismert különbség a bemagolt, de meg 
nem értett ismeretek és a között, amikor a diák a „saját szavaival” is el tudja mondani 
a tanultakat, egy új téma tanulásakor „beugrik” neki a hasonló korábbi, „véleménye 
van” a tanultakról stb. – hiszen mindezek a tanultak alkalmazását jelentik.

13 Lásd például: Csapó Benő (2002b): Az  iskolai műveltség: elméleti keretek és a  vizsgálati koncepció. In: Uő. 
(szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris, Budapest, 13.; Nahalka István (2003): A tanulás. In: Falus Iván (szerk.): 
Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 114–125; Nahalka István (1999): Mi vagy ki az ördög, és hol van? 
Vajon tényleg az ismeretközpontúság a magyar oktatás fő problémája? Új Pedagógiai Szemle, 49. évf. 12. sz. 21–26.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00033/1999-12-ik-Nahalka-Mi.html (Letöltés: 2017. júl. 4.)
14 Halász Gábor (2006): Előszó. In: Demeter Kinga (szerk.): A kompetencia. Országos Közoktatási Intézet, Buda-
pest: „[a kompetencia] az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, készségeket és 
attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk.” https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/kompeten-
cia/eloszo (Letöltés: 2017. júl. 4.)
15 Id. Barricelli, Michele – Gautschi, Peter – Körber, Andreas (2012): Historische Kompetenzen und Kompe-
tenzmodelle. In: Barricelli, Michele – Lücke, Martin (szerk.): Handbuch Praxis Geschichtsunterricht. Wochenschau, 
Schwalbach/Ts., I. 212. Fordítás tőlem (Gy. A.).
16 Brauch, Nicola (2015): Geschichtsdidaktik. Berlin/Boston, De Gruyter, 29; a történelemdidaktikára vonatkozó-
an Barricelli – Gautschi – Körber (2012) 214.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00033/1999-12-ik-Nahalka-Mi.html
https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/kompetencia/eloszo
https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/kompetencia/eloszo
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A történelmi kompetenciák fajtái: a modellek tanulságai

Gondolom, minden tanár örül neki, ha diákjai alkalmazható (felidézhető, elmondha-
tó, továbbgondolható) tudás birtokába jutnak. Miből áll ez a képesség, melyek a rész-
képességei? Erről szólnak a történelmi kompetenciák különféle katalógusai. Itthon 
egy ilyen ismeretes, három változatban. Az alábbi táblázat ezeket tartalmazza, persze 
részleteik nélkül. 

1. táblázat: A történelmi kompetenciák magyarországi katalógusának változatai

NAT Ember és társadalom
Fejlesztési feladatok

Történelem – Részletes érettségi vizsgakövetelmények
Kompetenciák

2016-ig hatályos 2017-től hatályos

Ismeretszerzés, tanulás Források használata és 
értékelése

Ismeretszerzés, források 
használata

Kritikai gondolkodás

Kommunikáció A szaknyelv alkalmazása Kommunikáció, a szaknyelv 
alkalmazása

Tájékozódás időben és térben Tájékozódás időben és térben Tájékozódás időben és térben

Eseményeket alakító tényezők 
feltárása

Történelmi események és 
jelenségek problémaközpontú 
bemutatása

Eseményeket alakító tényezők 
feltárása, kritikai és problé-
maközpontú gondolkodás

Források: Nemzeti Alaptanterv (2012) II. 3. 4. Ember és társadalom b) Fejlesztési feladatok; Az érett-
ségi vizsga részletes követelményei (2002; 2015) Történelem – Részletes érettségi vizsgakövetelmények, 
A) Kompetenciák.

E modell indoklása vagy bírálata hiányzik a hazai történelemdidaktikai irodalom-
ból, találkozunk viszont a kompetenciák közül az elbeszélői (narratív) kompetencia 
jelentőségének ecsetelésével,17 amelyet a német szakirodalom az összes közül a legfon-
tosabbnak tart,18 és amely a fenti modellben leginkább a „történelmi események és je-
lenségek problémaközpontú bemutatásának” felel meg (az új szöveg – talán kissé sze-

17 F. Dárdai Ágnes (2002): Történelemdidaktika és kontroverzív történelemtanítás. In: Uő: Történelmi megis-
merés – történelmi gondolkodás. I. ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 2006, 
30–31. (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XLI.); Szebenyi Péter – Vass Vilmos (2002): Történelmi 
tévképzetek, történelemszemlélet, nemzeti azonosságtudat. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris, 
Budapest, 139. skk; Kinyó László (2005): A narratív készség fejlődése és szerepe a történelemtanításban. Magyar 
Pedagógia, 105. évf. 2. sz. 109–114, 118–121. http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=10&nid=2005_2 (Letöltés: 
2017. júl. 4.) Kaposi (2010) 11-13; Kaposi József (2016): A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új Nem-
zeti alaptanterv és a kerettantervek alapján. Történelemtanítás, (LI.) Új folyam  VII. évf. 1–2. sz. 10. http://www.
folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/1-2-szam-2016/ (Letöltés: 2017. júl. 4.) 
18 Barricelli – Gautschi – Körber (2012) I. 210–211.

http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=10&nid=2005_2
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/1-2-szam-2016/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/1-2-szam-2016/
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rencsétlenül – épp az erre leginkább utaló „bemutatás” szót hagyta el). Szintén téma 
a hazai szakirodalomban a struktúrák és kulcsfogalmak,19 melyeket a német szerzők 
egy része a kompetenciák közé sorol.

A tudományos igénnyel megfogalmazott és egymástól lényegesen különböző né-
met történelemtanítási kompetenciamodellek száma több tucatra rúg, ezek közül 
a  szakma legalább hetet ítél fajsúlyosabbnak.20 Itt három ilyennek az  alapvonalait 
szeretném bemutatni. 

2. táblázat: Hans-Jürgen Pandel kompetenciamodellje (2005, 2013) 

El
be

sz
él

ő 
ko

m
pe

te
nc

ia Narratív kompetencia 
(események értelmes történetté fűzése, illetve ilyen történetek megértése)

Értelmező kompetencia
(emberi megnyilvánulások értelmezése az adott korra tekintettel)

K
ul

tu
rá

lis
 

ko
m

pe
te

nc
ia Műfaji kompetencia

(a történelemre vonatkozó szöveges, képi, tárgyi műfajokkal való bánásmód)

Történelmikultúra-kompetencia
(a történelem kortárs nyilvánosságban való megjelenítésével kapcsolatos 

bánásmód)
Forrás: Pandel, Hans Jürgen (2013): Geschichtsdidaktik. Wochenschau, Schwalbach/Ts., 221–239.

Pandel a kompetenciák közös tulajdonságait az alábbiakban foglalja össze: 
(1) Szakterület-specifikusak: itt a kognitív pszichológia fent említett eredményeire 

hivatkozik.21 
(2) Alkalmazásuk a  mindennapokban történik, és nem pusztán az  iskolában. 

A történelemdidaktikának kell válaszolnia a kérdésre: a kompetenciák milyen szintű 
tudására van szüksége egy nem történész felnőttnek?

(3) A tudományág elemeiből, szabályaiból, eljárásmódjaiból származnak, de ezeket 
didaktikailag fel kell dolgozni az iskolai tanulás számára.

(4) Véges számúak (ellentétben számos tanterv hosszú felsorolásával). 
(5) Teremtő erejűek. Például egy addig ismeretlen szöveg minden plauzibilis értel-

mezése kreatív teljesítmény: az értelmezés módszere tanulható, de arra, hogy a meg-
tanult szabályok az adott helyzetben alkalmazandóak-e, nincsenek újabb szabályok, 

19 Kojanitz László (2014a): A kerettanterv változásai – a történetmeséléstől a reflektív történelemszemléletig. Tör-
ténelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. évf. 1. sz.
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/1-szam-2014/ (Letöltés: 2017. júl. 4.); Kaposi (2010) 1314.
20 Pandel (2016) 21; Köster, Manuel – Thünemann, Holger (2015): Geschichtsdidaktische Forschung im Schat-
ten von PISA. Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften, 6. évf. 2. sz. 35; Barricelli – Gautschi 
– Körber (2012) I. 215. 
21 Lásd a 13. lábjegyzetet. Így szólt a német kultuszminiszterek konferenciája ajánlása is, idézi: Bildungsstandards 
Geschichte (2006). Rahmenmodell Gymnasium 5–10. Bundesvorstand des Verbandes der Geschichtslehrer Deut-
schlands, 7. De vannak hívei a kompetencia szakterület-független jellegének is, lásd Mayer, Ulrich összefoglalóját 
(2014): Keine Angst vor Kompetenzen. Geschichte für heute, 9. évf. 3. sz. 9.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/1-szam-2014/
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ez egyedül a kompetenciától függ, amely nem tanítható, hanem tanulási helyzetek 
révén fejleszthető. 

(6) Kifejeződésük (performanciájuk) korfüggő, például a történeti elbeszélés struk-
túrái ma ugyanazok, mint 3000 évvel ezelőtt, az elbeszélt történet azonban másmi-
lyen; a kompetenciák didaktikai feldolgozásának a tudomány jelenlegi alakjára kell 
irányulnia.

(7) Többeleműek, és éppen az összetettség fokában különböznek az egyszerű ké-
pességektől és készségektől. A következőkből állhatnak, melyek a helyzetnek meg-
felelően kapcsolódnak egymáshoz: képességekből, ami azt jelenti, hogy valamit meg 
tudunk csinálni: például egy ház kifestése, egy levél megírása; készségekből (skills), 
amelyek automatizált cselekvések (rutinok), így használatukkor már nincs szükség 
gondolkodásra: például a számítógép billentyűzetének használata a súgó nélkül; egy 
szakterület szabályainak vagy módszereinek ismeretéből, ami a szakszerű cselekvés 
feltétele, például a forrásértelmezés szabályai; végül az ismeretszerzés („kutatómun-
ka”) technikáiból.22

3. táblázat: A FUER-kutatócsoport „Történelmi gondolkodás” kompetenciamodellje 
(2006–2007)

Módszertani kompetencia
(a kérdés megválaszolásához 

szükséges műveletek)

Kérdezési kompetencia
(időbeli vonatkozással bíró 
kérdés egy élettapasztalattal 

kapcsolatban, mely a keresett 
információ lehetséges fajtáira 

és forrásaira irányul)

Tárgyi kompetencia
(történelmi kategóriák és 
fogalmak alkalmazása)

Orientálódási kompetencia
(a válaszok vonatkoztatása a 

saját időre és életvilágra

Forrás: Barricelli, Michele – Gautschi, Peter – Körber, Andreas (2012): Historische Kompetenzen 
und Kompetenzmodelle. In: Barricelli, Michele – Lücke, Martin (szerk.): Handbuch Praxis Geschi-
chtsunterricht. Wochenschau, Schwalbach/Ts., I. 219–221.

A tárgyi kompetencia azért különleges, mert nemcsak a kérdésfeltevéstől a mód-
szerek alkalmazásán át a válaszokig tartó kutatási vagy „orientálódási” folyamatban, 
hanem a történelemről való gondolkodás és kommunikáció során is használjuk. Ez 
köti össze az ismereteket és a kompetenciákat, tulajdonképpen az ismeretek rendsze-
rezésének képessége.23 A  FUER-csoport modellje az  egyetlen tudományos modell, 
amely a kompetenciák fokozatait is tartalmazza.

22 Pandel (2016) 25–30.
23 Más ugyanezt strukturális tudásnak nevezi, mely a tárgyi tudás és a kompetenciák közötti önálló szint: Küh-
berger, Christoph (2012): Konzeptionelles Wissen als besondere Grundlage des historischen Lernens. In: Uő 
(szerk.): Historisches Wissen: geschichtsdidaktische Erkundung zu Art, Tiefe und Umfang für das historische Lernen. 
Wochenschau, Schwalbach/Ts., 35, 38.
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4. táblázat: Peter Gautschi kompetenciamodellje (2009), amely egy kompetenciát és 
annak négy részterületét tartalmazza

KÖVETKEZTETÉSEK
A történelmi értelmezés kompetencia- 

területe (interpretáció)
történeti tanulás

ÉRTÉKÍTÉLETEK
Az időtapasztalat hasznosításának 
kompetenciaterülete (orientáció)

>>>Múlt A történelem 
univerzuma

A történelmi 
elbeszélés

kompetenciája

Az egyén
történelmi tudata Jövő>>>

TÉNYEK
A történelmi források és történészi 

ábrázolások feltárásának 
kompetenciaterülete

KÉRDÉSEK
Az időbeli változás érzékelésének 

kompetenciaterülete

Forrás: Barricelli, Michele – Gautschi, Peter – Körber, Andreas (2012): Historische Kompetenzen 
und Kompetenzmodelle. In: Barricelli, Michele – Lücke, Martin (szerk.): Handbuch Praxis Ges- 
chichtsunterricht. Wochenschau, Schwalbach/Ts., I. 222–224.

Hogyan foglalhatóak össze a  bemutatott modellek? A  különböző megfogalma-
zások ellenére összegyűjthetők a történelmi kompetencia (a történelmi tudás alkal-
mazásának képessége) leggyakoribb részképességei: az elbeszélés (szóban, írásban), 
források ismerete és értelmezése, kérdések és következtetések megfogalmazása velük 
kapcsolatban, térben és időben való tájékozódás, történelmi kulcsfogalmak ismerete. 
Alaposabb vizsgálat nélkül is megállapítható, hogy ezeket a képességeket már jóval 
a PISA előtt is fejlesztette a történelemtanítás.24 Ebből kiindulva viszont kompeten-
ciafejlesztés és képességfejlesztés, kompetencia és képesség közé egyenlőségjel tehető, 
amire van is példa a hazai szakirodalomban,25 míg más vélemény szerint az alkalma-
zás fogalmi eleme megkülönbözteti őket egymástól.26 

24 Magyarországon Unger Mátyás életműve, majd a  ’70-es évek tantervi reformja révén, lásd Katona András 
(2007): Kitekintés a Kádár-korszak történelemtanítására (1957–1989). Történelem. Tanári Kincstár I.1.7. 8. és 13–14. 
Németország vonatkozásában lásd Schönemann, Bernd (2016): Was können Abiturienten? Plädoyer für eine Er-
dung der geschichtsdidaktischen Kompetenzdebatte. In: Handro, Saskia – Schönemann, Bernd (szerk.): Aus der 
Geschichte lernen? Weiße Flecken der Kompetenzdebatte. LIT Verlag, Berlin, 81. 
25 Fischerné Dárdai (2010) 16.: „A képesség jellegű követelmények (kompetenciák) hangsúlyossá tétele a történe-
lem tantárgyban azt jelentette, hogy a források használata és értékelése, a szaknyelv alkalmazása, a térbeli és időbeli 
tájékozódás, az  eseményeket alakító tényezők feltárása, a  történelmi események és jelenségek problémaközpontú 
bemutatása kiemelt fejlesztési célként fogalmazódott meg.”; Jakab (2006) 5.: „A  Nemzeti alaptanterv első válto-
zatában például látszólag különösebb gond nélkül megfért egymás mellett egy hihetetlenül korszerűnek mondható 
képességfejlesztő követelményrendszer és a hagyományos törzsanyagot maradéktalanul tartalmazó ismerethalmaz. 
Lényegében mindenki győzött, ünnepelt. A kompetenciafejlesztő iskola hívei úgy érezték, hogy az iskolai történele-
moktatás alapvető követelményévé vált a szisztematikus képességfejlesztés." 
26 Kojanitz László (2014b): Az újgenerációs tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere. Új Pedagógiai Szemle, 
64. évf. 5–6. sz. 6.: „A tankönyvek megtervezésekor a tartalmi követelményekhez igazodva minél pontosabban meg kell 
határozni, hogy melyek azok a képességek és kompetenciák, amelyek elsajátítását és gyakorlását is tankönyvnek meg-
felelő módon biztosítaniuk kell. Képességen az angol skill fogalomnak megfelelő tartalmat értve: pl. egy adott probléma 
megoldása szempontjából releváns adatok és források azonosítása, összegyűjtése. Kompetenciának pedig egy konkrét 
tartalomhoz kapcsolódó, ugyanakkor új helyzetekben is jól adaptálható tudást tekintve: például a háborús konfliktusok 
komplex bemutatásához szükséges szempontok és elemzési módszerek alkalmazása.” Kojanitz (2014b): http://folyoira-
tok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2014-5-6 (Letöltés: 2017. júl. 4.) 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2014-5-6
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2014-5-6
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A modellek másik tanulsága sokszínűségük. A tudományos igénnyel készült válto-
zatok versengő módon készülnek, alkotóik jellemzően nem törekednek a korábbiak 
szintézisére, ráadásul tőlük és egymástól is kivétel nélkül eltérnek az  egyes szövet-
ségi tartományok tantervi modelljei.27 A sokszínűség egyben bizonytalanság. Egyik 
modell sem igazolt kísérletileg, és megoszlanak a vélemények arról, hogy ez az  iga-
zolás lehetséges-e egyáltalán.28 A kompetenciák (képességek) egymással összefüggő, 
külön-külön is összetett elmebeli konstrukciók, ráadásul nagymértékben egyéniek.29 
Ezek szerint viszont sem a tantervek elvileg kötelező kompetenciaelvárásait – és külö-
nösen nem az egyes iskolai évfolyamokon elvárt fejlettségi fokozatokat –, sem a tan-
könyvek kompetenciafejlesztő feladatainak hatékonyságát nem támasztják alá elfo-
gadott elméletek vagy mérések. Ez pedig a tanárra hárítja az adott tanulók számára 
az adott helyzetben legmegfelelőbb fejlesztési mód kiválasztásának felelősségét.30 Eh-
hez kapcsolódik az a svájci felmérés, melynek során 11 tanár 338 diákja (luzerni gim-
nazisták) kompetenciafejlődését mérték. Minden tanár egy témát „vezérelt” módon, 
a tanári élőszó (előadás, elbeszélés, megbeszélés stb.) módszereinek alkalmazásával, 
egy másikat „nyitottan”, majdnem kizárólag feladatok megoldatásával sajátíttatott el. 
A tanulók kompetenciái egyértelműen a „vezérelt” tanulás során fejlődtek jobban.31 
Mindezek alapján a történelmi kompetenciák (vagy képességek) fejlesztése érdekében 
az javasolható, hogy a tanár maga válassza ki az aktuális fejlesztési célokat és az annak 
megfelelő eszközöket (feladatokat), és kombinálja a tanári élőszót alkalmazó frontális 
munkát az alkalmazás gyakoroltatásával, azaz az önálló tanulói feladatvégzéssel. 

A kompetenciák helye a történelemtanításban
A  „kompetenciaalapú” szó beszédes abban a  tekintetben, hogy milyen helyre tart 
igényt az  új koncepció az  oktatásban. De vajon indokolt-e a  történelemtanítást 
a kompetenciákra alapozni? Az ebből fakadó egyik probléma az, hogy megkérdő-
jeleződik a tárgyi tudás (az ismeretek) fontossága. A hazai szakirodalom figyelmez-
tet arra, hogy a képességek középpontba állítása elavultnak tünteti fel ez utóbbiakat, 

27 Schönemann (2016) 83.; Thünemann, Holger: Probleme und Perspektiven der Geschichtsdidaktischen Kom-
petenzdebatte. In: Handro, Saskia – Schönemann, Bernd (szerk.): Aus der Geschichte lernen? Weiße Flecken der 
Kompetenzdebatte. LIT Verlag, Berlin, 39.
28 A kísérleti igazolást lehetségesnek tartja Barricelli – Gautschi – Körber (2012) I. 230. Köster és Thüne-
mann (2015) 35. viszont így fogalmaznak: „Eddig nincs rá bizonyíték, hogy a történelmi gondolkodás fölosztható 
lenne meghatározott számú sajátságos kompetenciára, és mivel a  történelem visszatekintő jellegű és nézőponttól 
függő konstrukció, az ilyen empirikus bizonyíték kizártnak tűnik”. 
29 Ez utóbbi nehézség a konstruktivista tanuláselmélet tanulsága, mely Schönemann (2016) 82. szerint általáno-
san elfogadott. A konstruktivizmusról lásd Nahalka (2003) 117–125.; a történelemdidaktikában: Katona And-
rás – Sallai Imre (2002): A történelem tanítása. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 76–77. 
30 Barricelli – Gautschi – Körber (2012) I. 228–229; Brauch (2015) 33; Pandel, Hans Jürgen (2013): Ge- 
schichtsdidaktik. Wochenschau, Schwalbach/Ts., 213–214. A ’70-es évektől az elméleti pedagógia a „teachers make 
no difference” álláspontra helyezkedett, ma újra fontos a tanári személyiség” – írja Thünemann (2016) 43-44. Ez 
a szemlélet a magyar történelemdidaktikában főképp Knausz Imre írásait jellemzi.
31 Gautschi, Peter (2016): Plausibilität der Theorie, Spuren der Empirie, Weisheit der Praxis. Geschichte für heute, 
9. évf. 3. sz. 12–15.
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fölöslegesnek a modernizálásukat, amire pedig szintén szükség volna. Ismeretek és 
képességek összetartoznak, és nem szembeállítandók.32 A  „kompetenciaalapúság” 
trendje mégis ez utóbbit sugallja, amiben szerepet játszott a kompetenciákat megho-
nosító és ugyanakkor a tartalmi követelményeket kiiktató NAT 2003, a tanfelügyelet 
és a minősítés szempontrendszere, a tantervek és a tanárképzés is. A gyakorlatban 
ez véleményem szerint inkább ellentétes eredménnyel jár: mivel a tanári társadalom 
nélkülözhetetlennek tapasztalja az ismeretátadást, a vele szemben állónak feltétele-
zett kompetenciafejlesztést utasítja el. A német történelemdidaktikában kisebbségi 
álláspontnak tűnik az, mely szerint a kompetencia volna a főfogalom, és a tudás vol-
na ennek alárendelhető (a fent idézett Halász Gábor-i definícióból is ez következik),33 
inkább fordítva: az  ismeretek, képességek-kompetenciák és a  meggyőződések hár-
masságát tartják a történelmi tudás alkotóelemeinek.34 E felfogás szerint tehát az is-
meretek és a képességek-kompetenciák mellérendelő viszonyban állnak egymással.

A  leghevesebb kritikát a  német szakirodalomban nem ez, hanem a  történelmi 
kompetenciák standardizálása és az váltja ki, ha ezek mentén kívánják mérni a ta-
nítás eredményességét. A  történelemtanítás célját a német történelemdidaktikusok 
nagy többsége az egyén orientálásában látja: a segítségadásban ahhoz, hogy kialakít-
sa az önazonosságát, különösen az annak időbeli vonatkozásait kifejező történelmi 
tudatát. Mindezek viszont nem számszerűsíthetőek és nem mérhetőek.35 A  tanítás 
célja – írja egy kritikus – eddig az  egyénben rejlett, de ezt most szinkronizált tö-
megoktatás váltja fel, mely a diákokat passzivitásra kárhoztatja.36 Az ellentét nem is 
lehetne élesebb e vélemény és a között, ahogyan a kompetenciafejlesztéssel asszociált, 
a tanulói önállóságra és a feladatmegoldásra alapozó oktatást szokták lefesteni. 

A bírálat hátterében a PISA-mérés és a kompetenciaalapúság céljáról szóló vita áll, 
mely a  hazai neveléstudományban is markánsan megjelenik. Az  egyik magyarázat 

32 Knausz Imre (2009): A kompetencia szerkezete és a kompetenciaalapú oktatás. Iskolakultúra, 19. évf. 7–8. sz. 
73–78. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/137.html (Letöltés: 2017. júl. 4.)
33 Lásd a 14. lábjegyzetet.
34 Gilbert Ryle „knowing that“, „knowing how“ és „knowing why“ felosztását alkalmazza Bernhardt, Markus 
– Mayer, Ulrich – Gautschi, Peter (2012): Historiches Wissen – was ist das eigentlich? In: Kühberger, Chris-
toph (szerk.): Historisches Wissen: geschichtsdidaktische Erkundung zu Art, Tiefe und Umfang für das historische 
Lernen. Wochenscahu, Schwalbach/Ts., 104–105.; hasonlóan Kühberger (2012) 35.; Pandel (2013, 218) pedig 
így fogalmaz: „A kompetencia nem kikérdezhető tudás, hanem azt a módot jelöli, ahogyan a  tudással bánunk.” 
Bár nem használja a  kompetencia fogalmát, az  angol nyelvű szakirodalom alapján Kojanitz László is e három 
összetevő mentén értelmezi a történelmi tudást vagy történelmi gondolkodást. Kojanitz László (2015): A diákok 
gondolkodásának fejlődése a történelemtanulás eredményeként. Iskolakultúra, 25. évf. 11. sz. 44–54. http://www.
iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/197.html (Letöltés: 2017. júl. 4.)
35 Pandel (2016) 32–33; Schönemann, Bernd (2012): Geschichtsbewusstsein – Theorie. In: Barricelli, Michele 
– Lücke, Martin (szerk.): Handbuch Praxis Geschichtsunterricht. Wochenschau, Schwalbach/Ts., I. 110.; Gant-
schow, Alexander – Meyer-Heidemann, Christian (2014): Kompetenzen ohne Standardisierung. Plädoyer für 
ein erweitertes Bildungsverständnis in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Zeitschrift für Didaktik der 
Gesellschaftswissenschaften, 5. évf. 2. sz. 51–52. és 58–59.
36 Schönemann (2016) 84.: „A történelmi tudatot mint a történelemdidaktikai cselekvés célját eddig mindig indi-
viduálisan gondolták el és fogalmazták meg, ami összhangban volt az egyéni és tudatos önművelés fogalmával is. 
A ma uralkodó, gazdasági jellegű oktatási észjárás és cselekvés deformálja ezt a műveltségfogalmat: kollektívvá és 
passzívvá teszi, és egész tanulói populációk szinkronizált irányítását célozza.”

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/137.html
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/197.html
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/197.html
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szerint a klasszikus tudáskánon érvényessége megkérdőjeleződött a világ gyors vál-
tozása miatt, helyette olyan új fajta tudásra van szükség, mely nyitott, az előre nem 
látható helyzetekben alkalmazható.37 A másik vélemény szerint viszont a kompetencia 
a gazdaság nyomására került előtérbe, mely nem hagyományos értelemben vett mű-
veltséget igényel, hanem olyan tudást, amely a munkaerőpiacon hasznosítható.38 Vilá-
gosan ezt az értelmezést támasztja alá egyébként az úgynevezett kulcskompetenciákat 
megfogalmazó EU-ajánlás szövege is.39 Hazai szemmel talán meglepő, hogy a német 
neveléstudományban az utóbbi nézet körül alakult ki konszenzus,40 így a kompeten-
ciaalapúsággal és a PISA-val szembeni kritikus hangvétel a jellemző. A német nyelv-
terület történelemdidaktikája a gazdasági szempontú leszűkítéssel szemben ragasz-
kodik a tantárgy humanisztikus célrendszeréhez, amely nem standardizálható, nem 
mérhető, és amelynek az  eléréséhez a  kompetenciák csak eszközök, noha evidens, 
hogy szükség van rájuk, hiszen a diákok történelemmel kapcsolatos képességei-kom-
petenciái a német nyelvű országokban is (messze) elmaradnak a megfelelő szinttől.41 

A kompetenciaalapúság trendjének számomra rokonszenves hozadéka a történelemta-
nításban, hogy (újra) előtérbe állítja az alkalmazható, azaz a megértett, a felidézhető, a to-
vábbgondolható történelmi tudás megszerzésének szükségességét. Azok az erőfeszítések, 
amelyek ennek a feltételeit – a szükséges képességeket, készségeket, illetve gyakoroltatá-
suk módszereit – igyekeznek megfogalmazni, érdekes támpontokkal szolgálnak a gya-
korlat számára. Az is látszik azonban, hogy a történelemtanítás célrendszere tágabb, az  
ezt szolgáló tanítás munkaformái és módszerei változatosabbak annál, ami a kompeten-
ciaalapúságból következne, vagy amit abba beleérteni szokás. Remélem, a „kompetencia 
cunami”42 olyan árhullámmá szelídíthető, amely meglovagolható a képességfejlesztés ér-
dekében, de nem rombolja le a történelemtanítás más, lényeges alkotóelemeit. 

37 Lásd például Halász (2006).
38 Ezt az álláspontot alaposan körüljárja az Educatio című folyóirat 24. évf. (2015) 2. száma http://www.edu-on-
line.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=113. (Letöltés: 2017. júl. 4.) További ok, hogy a tömeges oktatás körülményei 
között széles tanulói rétegek nemhogy a hagyományos iskolai tudást, hanem, mint ezt a PISA-eredmények jelzik, 
az alapkompetenciákat sem sajátítják el megfelelő színvonalon. Lásd Pála Károly hozzászólását itt: „A kompetencia 
az ismeretek, képességek és attitűdök egysége”. Kerekasztalvita a kompetenciafejlesztésről és a kompetencia alapú 
oktatásról. In: Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. https://ofi.
oh.gov.hu/tudastar/kompetencia/kompetencia-ismeretek (Letöltés: 2017. júl. 4.) 
39 Az ajánlás indokait felsoroló tucatnyi preambulumbekezdés mind a munkavállalással kapcsolatos, egyetlen egy: 
a hatodik szól részben az oktatás más (a multikulturális társadalom kohézióját biztosító) szerepéről. Európai Uniós 
kulcskompetenciák (2006): Az Európai Parlament és a Tanács 2006/962/EK ajánlása (2006. december 18.) az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=HU (Letöltés: 2017. júl. 4.)
40 Gantschow és Meyer-Heidemann (2014) 59. idézik Volker Ladenthin bonni professzort: „Ma már konszenzu-
sos, hogy a PISA és a hasonló nemzetközi mérések esetében nem az oktatás-nevelési rendszer minőségének méréséről 
van szó, hanem arról, hogy bizonyos tudásformákat előnyben részesítsenek más formákkal szemben, és ezeket bevi-
gyék a nemzeti iskolarendszerekbe.”
41 Egy Észak-Rajna–Vesztfália tartományban 2008-ban végzett kutatás, mely 65 iskola 238 emelt szinten tanuló 
diákjának tudását vizsgálta, kiábrándító eredményt hozott: Schönemann (2016) 84–92. Az osztrák történelemta-
nítás tudásreprodukáló jellegéről: Mittnik, Philipp (2014): Zentrale Themen des Geschichtsunterrichts in Öster-
reich. Historische Sozialkunde, 44. évf. 4. sz. 26–36.
42 A kifejezést Vass Vilmostól (2012) vettem át: Kompetencia cunami. Vass Vilmos blogja. 2012. május 24. http://
vassvilmos.blogspot.hu/2012/05/kompetencia-cunami.html (Letöltve: 2017. júl. 4.)

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=113
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=113
https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/kompetencia/kompetencia-ismeretek
https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/kompetencia/kompetencia-ismeretek
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=HU
http://vassvilmos.blogspot.hu/2012/05/kompetencia-cunami.html
http://vassvilmos.blogspot.hu/2012/05/kompetencia-cunami.html
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Vajda Barnabás 
Forgácsok egy új történelemdidaktikából I.1 
Óratervezés: a tevékenységek operacionalizációja és taxonómiája2

A  szerző a  fiatal közép-európai történelemdidaktikus nemzedék egyik jeles 
képviselője. A révkomáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Történelem 
Tanszékének oktatója és kutatója a történelemtanítás módszertanának és a tör-
ténelemdidaktikának is. A  Bevezetés a  történelemdidaktikába és a  történelem-
metodikába című jegyzete 2009 végén jelent meg egyeteme kiadásában.3 (Előző 
számunkban közöltük Sávoly Mária recenzióját a kötetről.)4 Ennek két – önálló-
an is értelmezhető – fejezetét közöljük jelenlegi és következő számunkban. Ezút-
tal az óratervezéssel kapcsolatos 8. fejezetet mutatjuk be olvasóinknak, melyben 
az  óravázlat készítésének legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit tárja 
elénk a jegyzetíró. A szlovákiai magyar szerző az ottani gyakorlatból kiindulva, 
alkalmazva az angolszász pedagógia és pszichológia eredményeit, munkájában 
felhasználja a magyarországi történelemdidaktika és történelemmetodika kuta-
tóinak és művelőinek az írásait és tapasztalatait is. Munkáját haszonnal forgat-
hatják a hazai történelemtanítás kezdő és „haladó” szakemberei, tehát tanárjelöl-
tek és rövidebb-hosszabb ideje gyakorló tanárok egyaránt. 

Barnabás Vajda 
Chips off a new didactic of history teaching I. 
Lesson planning: operationalization and taxonomy of activities

The author is one of the eminent representatives of the young generation of Cent-
ral European history teachers. He is an instructor and researcher of history tea-
ching methods and history didactics on the History Faculty of the János Selye 
University’s School of Education. His annotation “Introduction to History Di-
dactics and History Methodology” was published by the university at the end of 

1 Vajda Barnabás (2009): Bevezetés a  történelemdidaktikába és a  történelemmetodikába. Úvod do didaktiky 
a metoodiky vyučovania dejepisu. Selye János Egyetem, Komárom, 202. (ISBN 978-80-89234-86-8) A részlet ere-
deti megjelenése: Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 4. sz. (2010. december)
2 Vajda (2009): 8. fejezet, 77–88.
3 A kötet újabb, némileg módosított kiadása: Vajda Barnabás (2018): Bevezetés a történelemdidaktikába és a törté-
nelemmetodikába. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2018, 184 l.
4 Sávoly Mária (2010): A korszerű iskolai történelemoktatás megteremtésének biztosítékai (Vajda Barnabás: Be-
vezetés a történelemdidaktikába és történelem metodikába. Selye János Egyetem, Komárom, 2009. 202 l.). Törté-
nelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 3. sz. (2010. október) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/sa-
voly-maria-a-korszeru-iskolai-tortenelemoktatas-megteremtesenek-biztositekai-01-03-07/ (Letöltés: 2020. aug. 27.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/savoly-maria-a-korszeru-iskolai-tortenelemoktatas-megteremtesenek-biztositekai-01-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/savoly-maria-a-korszeru-iskolai-tortenelemoktatas-megteremtesenek-biztositekai-01-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/savoly-maria-a-korszeru-iskolai-tortenelemoktatas-megteremtesenek-biztositekai-01-03-07/
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2009. (Mária Sávoly reviewed the volume in our previous issue.) We are publish-
ing two chapters – that can stand on their own – in our current and following 
issues. This time we are showing our readers chapter 8 on lesson planning, in 
which the most important theoretical and practical information about preparing 
a lesson plan outline is presented by the writer. The Slovakian−Hungarian aut-
hor starts with his experience in Slovakia and applies Anglo-Saxon educational 
and psychological achievements, but he also uses the writings and experiences of 
researchers and practitioners of Hungarian history didactics and history metho-
dology in his work. His work can be put to use for beginner and “advanced” pro-
fessionals in Hungarian history teaching, that is for both student teachers and, 
for a shorter or longer time, practicing teachers.

1. Miért kell a tanórát előre tervezni? 

A korszerű pedagógia igen nagy hangsúlyt fektet a tevékenységek tervezésére. Tervez-
ni három időtávlatban lehet. Az óraterv képviseli a legrövidebb időtávra való tervezést 
(mikroterv). Középtávú tervezésnek számítanak a tématerv és a tanmenet (mezotervek). 
Az időben legnagyobb távolságra való tervezés a tanterv (makroterv). A tervezés mindig 
céltudatos, és mindig magában foglalja a konkrét megvalósítást is, tehát egyszerre van 
jelen benne az elméleti előkészítés és a gyakorlati megvalósítás. A történelemóra meg-
tervezésének két konkrét megvalósítása az operacionalizáció és a taxonomizáció.

A tervezés fontossága mellett az alábbi három fő érv szól. 

1.1. Az óratervezés első célja
Az óratervezés, az operacionalizáció és a taxonomizáció legfőbb oka és egyben cél-
ja, hogy általuk tudatosabbá és hatékonyabbá váljon a tanítás/tanulás. A pedagógus 
számára szakmai elvárás, hogy mint iskolai szolgáltatást végző köztisztviselő a  ta-
nórai tevékenységet magas színvonalon és hatékonyan végezze, s ezt csak tudatosan 
tervezett munkával lehet elérni. A tervezés a szakmai felkészültség és a pedagógiai 
tudatosság mércéje. Legmagasabb szintjét a tananyag didaktikai elemzése képviseli.

1.2. Az óratervezés második célja
Az óratervezés második célja (szintén a hatékonysággal kapcsolatos), hogy a peda-
gógus rákényszerüljön végiggondolni a  pedagógiai tevékenység teljes folyamatát. 
A  jövendő tevékenységekbe beletartozik saját hosszú távú céljainak (stratégia) meg-
határozása (pl. Mi a célom/célunk? Mit akarunk megtanulni?), valamint az óra se-
gédeszköz-technikai jellegű előkészítése (taktika; pl. Mire lesz szükségünk? Mit kell 
előkészítenünk?).
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1.3. Az óratervezés harmadik célja

Harmadsorban az óratervezés minőségi célból készül, nemcsak a hatékonyság végett. 
E minőségi célok közé tartozik, hogy

(I) az óraterv egyfajta külső memória, általa a pedagógus növelni tudja saját ma-
gabiztosságát (előre tudja, mit akar, tehát csökkenti a váratlan helyzetek lehetőségét);

(II) a jó óraterv által a pedagógus növelni tudja a tanulók tanórai aktivitását; 
(III) a jó óraterv által a pedagógus – megteremtve a tanteremben nem mindig ren-

delkezésre álló feltételeket, pl. technikai eszközök alkalmazását – változatossá tudja 
tenni a tanórán alkalmazott módszereket;

(IV) a jó óratervezés képes fokozni a tanóra zavartalanságát, nyugalmát, így ösz-
szességben ténylegesen képes javítani az oktatás minőségét.

2. Hogyan tervezzük a történelemórát?
Az óratervezésnek sok konkrét formája lehetséges. Mellékelve egy olyan történelem sablon-óra-
tervet közlünk, amely egyben tartalmaz több lehetséges óratípust és több lehetséges módszert.

1. táblázat: Történelem sablon-óraterv

Óra 
előtt

Dátum:

Iskola: Osztály: Óra:

Óra
alatt

Óratípus:

Segédeszköz:

Mi? Ki? Hogyan? Idő

Szervezési ügyek 2'

Felvezetés, 
ismétlés

Pl. felvezető 
kérdések

Pl. mindenki
vagy 2-3 tanuló

Pl. kérdés,
felelet által 5'

Számonkérés Pl. házi feladat Pl. szóbeli felelet vagy 
füzetellenőrzés által 10'

Új anyag

Mi a konkrét 
cél? Tanulók Pl. közös olvasás vagy 

frontális módszerrel
'20Pl. tankönyv, 

térkép, ábra, 
illusztráció

Közös munka
Pl. kérdve kifejtéssel, 
forráselemzéssel, 
rögzítéssel stb.

Ismétlés, összefoglalás '5

Házi feladat: Pontos megha-
tározás

Forma, terjedelem, 
határidő.

Óra 
után
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Megjegyzések az 1. táblázathoz: 
2.1. Osztály, óra

Az  osztály a  konkrét osztály megjelölése (pl. VII. A). Az  óra a  tanóra órarendben 
elfoglalt helye (pl. 8. óra), ami fontos szempont a tervezésben, hiszen nagyban meg-
határozhatja a tevénységet. Pl. a nap során korábbi időpontok megfelelőbbek új isme-
reteket feldolgozó tanórához, vagy a  tanulók aktivitására épülő tevékenységekhez; 
a délutáni időpont a csoportos és könnyedebb tevékenységekhez (pl. időegyenes raj-
zolása) célszerűbb.

2.2. Óratípus
Pl. új ismereteket feldolgozó tanóra; tudást elmélyítő, gyakoroltató tanóra; ismétlő, 
összegző tanóra; számonkérő tanóra; rendhagyó tanóra; kombinált tanóra.

2.3. Segédeszköz
Itt a  felhasználni kívánt segédeszközöket jelöljük meg és készítjük elő. Ide tartoz-
nak a  hagyományos segédeszközök (pl. tankönyv, térkép, feladatlap, munkafü-
zet), a  technikai segédeszközök (pl. számítógép, projektor), vagy bármely egyéb 
segédeszköz (pl. történelmi plakát elkészítéséhez szükséges papír, olló, fénymá-
solatok, ragasztó). Az  óratervnek ugyanezen részében lehet megjelölni azokat 
az  eszközöket, amelyekről előre gondoskodni kell (pl. Feladatlapot fénymásolni  
20-szor; múzeumot felhívni), vagy amelyeket csak közvetlenül az óra előtt lehetséges 
elvégezni (pl. kinyittatni a termet).

2.4. Idő
Az óraterv része a percre lebontott időbeosztás. Annak átlátása, hogy mely (típusú) 
iskolai tevékenység mennyi időt vesz igénybe, viszonylag sok tapasztalatot igényel. 
A tervezés fázisában az időbeosztás azt a szándékot tükrözi, hogy mennyi időt szán 
a pedagógus az egyes tevékenységekre. Ezzel megjelöli, mekkora súlyt helyez az egyes 
részekre. Egyben arra is kísérletet tesz, hogy átlássa, az egyes résztevékenységek ho-
gyan fognak viszonyulni az óra egészéhez. 

Az iskolai gyakorlatban ritka, hogy a tervezett időegységek maradéktalanul úgy va-
lósulnak meg, ahogy az óratervben szerepelnek. Amíg kezdő pedagógusoknál az alul-
dimenzionálás a jellemző (pl. a 45 percre tervezett tevékenységet 25−30 perc alatt be-
fejezik), addig a praxisban hosszabb ideje lévők hajlamosak túlzsúfolni óráikat, ami 
ugyanúgy hibás időtervezést és -gazdálkodást jelent. Mindazonáltal az  időbeosztás 
bizonytalansága nem lehet indoka a róla való lemondásnak. Az óraterv időbeosztása 
változhat, sőt minden indokolt esetben el is kell tőle térni, pl. a tanulók igényeit követve 
(pl. ha valamilyen érdekes tevékenység miatt érdemes ,,ráhúzni”), előre nem látható 
események miatt (pl. külső személy látogatása, tanulói rosszullét).
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2.5. Szervezési ügyek

Gyakori, hogy a  tanóra nem szakmai tevékenységgel kezdődik, hanem szervezési 
ügyekkel. A szlovákiai gyakorlatban például a pedagógusnak munkaköri kötelessé-
ge, hogy vezesse az osztálykönyvet: beírja az óra címét, a hiányzókat stb. A szervezé-
si ügyek jelenthetik az osztály tanulóközösségének fizikai megszervezését: pl. közös 
felállást vagy a  tanulók számbavételét az óra elején (minden és mindenki rendben  
van-e?); jelenthet halaszthatatlan osztályfőnöki vagy más hirdetményt. Általában ér-
vényes, hogy az óra elején végrehajtott szervezés alkalmas „összerázó erő” az óra ké-
sőbbi menetéhez. A szervezési ügyekbe értsük bele a tanulóknak azt a lehetőségét is, 
hogy az óra elején kérdezzenek akár a tantárggyal, akár bármilyen egyéb, őket éppen 
foglalkoztató üggyel kapcsolatban.

2.6. Felvezetés, ismétlés
A felvezetés az órára való érzelmi-hangulati felvezetést jelenti (és nem a tananyagba 
való bevezetést, mert ez utóbbi az új anyag része). Az érzelmi–hangulati felvezetésre 
nincs mindig szükség, de sokszor célszerű. Nem feledhető, hogy azt a konkrét órát, 
amelyre a  pedagógus a  tanterembe érkezik, a  tanulók számára más órák, ingerek, 
események előzik meg. A felvezetés a korábban átvett tananyagra való rákötés szem-
pontjából is jó, pár szóban vagy mondatban, pl. Mi volt az előző óra anyaga? Mi volt 
a házi feladat?, esetleg annak rövid leszögezése, mi az azórai terv.

Az ismétlés a felvezetésnél szakmaibb és időben is terjedelmesebb. Különösen ak-
kor célszerű, ha a megelőző tanóra régebben volt (pl. elmaradtak órák), de jól jön 
akkor is, ha a pedagógus megfeledkezett valamely tananyagrészről, vagy ha az óra ki-
értékelése után annak valamely tevékenységét elégtelennek érzi, s vissza akar rá térni.

2.7. Mi? Ki? Hogyan? 
A mellékelt sablon-óraterv központi részén három függőleges oszlop látható a Mi? Ki? 
Hogyan? kérdések alatt. Jelentésük: Mi? = Mi történik? Ki? = Ki csinálja, ki végzi a cse-
lekvést? Hogyan? = Hogyan történik az, ami történik, illetve aki végzi a tevékenységet, 
az hogyan csinálja? A  tanítással kapcsolatos minden tevékenység (tehát a  felvezetés, 
ismétlés; a feleltetés; az írásbeli; az új anyag; az ismétlés) mindegyikének tervezésekor 
figyelembe kell venni mind a három oszlopot, tehát az óraterv készítésekor előre mo-
dellezni kell nemcsak azt, hogy mi történik, hanem azt is, ki és hogyan fogja csinálni.

2.8. Házi feladat 
A házi feladat azt feltételezi, hogy a tanulók rendelkeznek bizonyos tantermen kívüli 
tanulóidővel. A jó házi feladat nem büntetés, hanem célzott pedagógiai tevékenység: 
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vagy a  tanórai szakmai munka időbeli meghosszabbítása (befejezése, kiegészítése), 
vagy annak elmélyítése (pl. gyakoroltatása, nyugodt körülmények között átgondo-
lása). A  jó házi feladat arányos (kellő akarat mellett elvégezhető, megoldható), és 
értelmes célja van (pl. rögzítés, vizualizáció). Fontos a megfogalmazás (pl. Mit kell 
csinálni? Mekkora terjedelemben? Hogyan és mikorra kell elvégezni?), mert minél 
pontosabban fogalmazza meg a pedagógus a házi feladatot, annál valószínűbb, hogy 
azt kapja, amit előírt. Rá kell mutatni a házi feladat ellenőrzésében a következetesség-
re. A házi feladathoz a következő órán vissza kell térni: teljesítésének tényét, valamint 
a teljesítés minőségét ellenőrizni kell. Az ellenőrzés igyekezzen a pozitív motiváció 
szándékával jutalmazni, dicsérni, de legalábbis iránymutatóan értékelni. A követke-
zetesség jegyében a nem teljesített házi feladatot is számon kell kérni, és lehetőséget 
kell adni a korrekcióra vagy a pótlásra. A pedagógiailag indokolatlan, vagy folyama-
tosan ellenőrzés nélkül hagyott házi feladat az egyik legerősebb demotiváció; a házi 
feladatot nem megoldó tanulók száma egyenesen arányos a pedagógus oldaláról „el-
felejtett” házi feladatok mennyiségével.

2.9. Óra után
A pedagógus munkája korántsem ér véget azzal, hogy kilép a  tanteremből. A  leg-
több pedagógus valószínűleg érzi és értékeli aznapi munkáját. A  tervezés tekinte-
tében az „óra után” az órák összekötésének eszköze. Időről időre szükség lehet rá, 
hogy a pedagógus óra után pl. feljegyezzen valamit, amit a következő órára szükséges 
tudni, számon tartani, megcsinálni stb. Ilyen módon az „óra után” a következő óra 
előkészítése felé mutat. 

3. Melyek az óratervezéssel kapcsolatos egyéb gyakori kérdések?
3.1. Minden egyes órát meg kell tervezni? 

Igen. Nem feltétlenül mindet a legapróbb részletekig, de minden egyes órát előre vé-
gig kell gondolni.

3.2. Minden típusú órát tervezni kell, vagy csak az új  
tananyagot feldolgozót?

Minden típusú órát és minden iskolai tevékenységet tervezni kell.

3.3. Mindig írásban kell óratervet készíteni? 
Nem mindig. A lényeg a folyamatok végigondolása, valamint a tanórai munka szak-
mai-pedagógiai indokoltsága.
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3.4. Tartalmazza-e az óraterv annak a tankönyvi anyagnak 
a fénymásolatát, amit éppen veszünk az órán? 

Ne tartalmazza. Az óraterv ugyanis nem a már meglévő tananyag kimásolása vagy 
kijegyzetelése, hanem a  tananyag didaktikai-metodikai feldolgozása. A  fénymásolt 
tankönyvlap helyett inkább annak a lejegyzésére van szükség, hogy pl. egy adott for-
rásra az óra melyik részén, milyen formában és milyen feldolgozási móddal kerül sor. 
Milyen irányzott kérdéseket csatolok a forrásokhoz? A forrás elemzése végén milyen 
jegyzet készül a füzetben, vagy mi lesz a házi feladat?

3.5. Csak a kezdő pedagógusoknak kell óratervet készíteniük?
Nem csak nekik. A kezdő pedagógusnak minden tekintetben érdeke, hogy óráit írás-
ban és részletesen megtervezze. A gyakorlattal csak tökéletesedik a tervezés formája 
és hatékonysága, de nem szűnik meg a tervezés maga. 

3.6. Mi történik, ha nem tervezek?
A  nem tervezett, azaz szakmailag nem tudatos órák középtávon (néhány év alatt) 
kialakítják a ,,rögtönző pedagógus” képét. Hosszú távon (egy évtized) az eredménye 
a szakmai megrekedés, és a folyamatos pedagógiai sikertelenség, amely előbb-utóbb 
személyes frusztrációhoz vezet.

3.7. Időigényes-e az óratervezés? 
Igen, az. Különösen a kezdő pedagógus számára az, mivel neki úgy kell a szakmai és 
a pedagógiai szempontokat előre látnia, hogy nincsenek tapasztalatai. Jó hír viszont, 
hogy sokat segíthetnek a kollégák, a befektetett pluszmunka pedig egy-két tanév alatt 
megtérül. A  legnagyobb eredmény, ha az  iskolai közösség (kollégák, tanulók, szülők) 
szemében kialakul a ,,jó” pedagógus képe. A következetes tervezés természetesen nem 
a kedvező pedagógusi image egyetlen tényezője, de annak egyik leghatékonyabb építője.

3.8. Kialakíthatok-e saját óratervet?
Igen, ki. Egy idő után nemcsak a saját óratervtípus alakul ki, hanem a tervezést megy-
gyorsító apró segédeszközök (pl. szórövidítések, vezényszavak, színek stb.) is a terve-
zés automatikus részeivé válnak.
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4. Mit jelent az operacionalizáció?
4.1. Az operacionalizáció jelentése

Az operacionalizáció a  tanítási/tanulási tevékenység operációkra, azaz cselekvések-
re, konkrét lépésekre való lebontását jelenti. Az operacionalizáció során a pedagógus 
kijelöli azokat a lehető legkonkrétabb cselekvéseket, amelyeket neki és a tanulóknak 
végre kell hajtaniuk. Pl. Ki és mit fog csinálni az óra egyes pontjain? Milyen tan- és 
segédeszközöket fognak használni? Mely szövegrészeket fogják elolvasni a tankönyv-
ből, és melyeket nem? Melyik forrásokat konkrétan hogyan fogják feldolgozni, és 
melyeket nem? Időben meddig fognak tartani az egyes cselekmények? Pontosan mi 
lesz a házi feladat, milyen formában, mikorra? stb.

A konkrét tevékenységek (operacionalizált célok) rendszerint megjelölik a cselekvés 
körülményeit, pl. a tankönyvoldal lapszámát, a rendelkezésére álló időt, pontszámot 
stb. Pl. Nevezzétek meg a földrajzi felfedezések három technikai feltételét! Jelöljétek 
meg a  korai földrajzi felfedezések két fő földrajzi irányát; használjátok a  mellékelt 
térképet! Írjátok ki az első és az utolsó Árpád-házi király nevét; használjátok a tan-
könyvben lévő időegyenest! Az operacionalizációt eredményként ellenőrizni (mérni) 
lehet, hogy a kitűzött cél teljesült-e vagy sem.

4.2. Az operacionalizáció a pedagógus feladata
Az operacionalizáció a pedagógus feladata, aki azonban saját tantermi cselekvéssorá-
val párhuzamosan megtervezi a tanulóktól elvárt tevékenységeket is. Az operaciona-
lizáció lényeges eleme a pontos célmeghatározás. Azáltal ugyanis, hogy a pedagógus 
konkrét lépésekre bontja az órát, rákényszerül, hogy jövendő munkasorát racionali-
zálja. Bizonyos értelemben az operacionalizáció a spontaneitás kizárását jelenti, leg-
alábbis abban az értelemben, hogy idő és pedagógiai cél tekintetében hatékonyságra 
tör. Az a pedagógus, aki egy megtervezett lépéssor mentén halad, hogy csökkentse 
a tanórán belüli holt időt, operacionalizációt végez.

4.3. Az operacionalizáció és a tanulók
Az operacionalizációról a tanulók általában nem tudnak – bár nem árt, ha akár min-
den óra elején a  pedagógus röviden megjelöli a  tanóra konkrét célját. Tudatosítva 
vagy anélkül, a tanulók számára az operacionalizáció kulcsfontosságú abban, hogy 
a  pedagógus a  tanulási tevékenységet a  tanulókra koncentrálja, azaz megtervezze 
a  tanulói munkáltatást, tevékenykedtetést. A  lehető legtöbb tevékenységet úgy kell 
tervezni, hogy azt ne a  pedagógus, hanem a  tanuló végezze. Az  operacionalizáció 
éppen a tanulási folyamat menetének konkrét meghatározása által teremti meg a ta-
nulók fokozott bevonásának feltételeit. Minél világosabb, hogy konkrétan mit vár el 
a pedagógus, annál valószínűbb, hogy a tanulók aktívak lesznek.
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5. Mit jelent a taxonomizáció?
5.1. A taxonomizáció fogalma

A taxonomizáció az oktatási célok hierarchikus klasszifikációja. Más szavakkal: a tör-
ténettudomány ismereteinek sajátos elvek szerint való rendszerbe foglalása avégett, 
hogy a történelem tanítható, és a tanulók által megérthető legyen. A taxonomizáció 
figyelembe veszi, hogy a történelem tanításának – iskolai körülmények között – egy 
sor történettudományon kívül álló feltétele van (pl. kognitív vagy pszichomotorikus), 
amelyek befolyásolják a tanulók tanulási módjait.

5.2. A rendszerbe foglalás
A rendszerbe foglalás, a meghatározott rend szerinti felépítés többféle lehet. E rend 
alapját képezhetik a bloomi kognitív elvárások: ténybeli tudás, megértés, használat, 
elemzés, összegzés, értékelő megítélés. Más esetben a rend logikai vagy ésszerűségi 
rend. (Pl. annak végiggondolása, milyen előzetes tudás szükséges egy tevékenységhez; 
vagy hogy a tanulók cselekvése az egyszerűbb tevékenységektől milyen lépésekben fog 
a bonyolultabbak felé haladni.) A taxonómia lehet a tananyag adott struktúrájából fa-
kadó rend. (Pl. annak végiggondolása, hogyan épülnek egymásra a tananyagrészek.) 
Van munkaszervezési rend. (Pl. hogyan hangolható össze a tankönyv a munkafüzet-
tel.) És lehet a rendelkezésére álló időnek megfelelő rend, és így tovább.

5.3. A kognitív oktatási célok hierarchikus klasszifikációja
A  kognitív oktatási célok hierarchikus klasszifikációja Benjamin S. Bloom (1913–
1999) neveléspszichológus 1956-ban kidolgozott (máig nem cáfolt, csupán revideált) 
koncepciójából indul ki. Bloom a kognitív folyamatokban hat egymásra épülő szintet 
(szférát, kognitív funkciót) különböztetett meg, amelyek megadják a tanulók kogni-
tív cselekvéseinek sorát, rendjét.

5.4. A kognitív szintek és a tanulás
Azáltal, hogy a hat kognitív szint piramisszerűen egymásra épül (a 6. szint a csúcs), 
a tanulás iránya meghatározottá (determinálttá) válik. Vagyis a tanulás egy, és csakis 
egy irányban haladhat, mégpedig a  tények felismerésétől, az  egyszerű visszaemlé-
kezéstől az egyre komplexebb mentális szinteken át optimális esetben az értékelés 
mentális képességéig. Bloom és követői (D. R. Kratwohl, A. J. Harrow) azzal tették 
érthetőbbé és tökéletesebbé a taxonimizációs rendszert, hogy az egyes kognitív szin-
tekhez cselekvést kifejező igéket párosítottak. 
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2. táblázat: A Bloom-taxonomizáció szintjei

A Bloom-taxonomizáció szintjei Példák a szintekhez kapcsolt igékre

1. szint: a ténybeli tudás szintje határozd meg, sorold fel, írd le, nevezd meg stb. 

2. szint: a megértés szintje értelmezd, írd le, magyarázd, azonosítsd stb.

3. szint: a cselekvés/használat szintje alkalmazd, használd, válaszd ki, ábrázold, 
vázold stb.

4. szint: az elemzés (analízis) szintje elemezd, oszd fel, számold ki, hasonlítsd össze, 
különböztesd meg stb.

5. szint: az összegzés (szintézis) szintje rendezd, gyűjtsd össze, állítsd össze, mutasd be, 
alkoss, tervezz, javasolj stb.

6. szint: az értékelő megítélés szintje értékeld, érvelj, összegezd, ítéld meg stb.

Megjegyzés a 2. táblázathoz:
(I) Egyes iskolai hagyományok szerint a tanultakat az osztályban alkalmazott (testi fenyítéssel, de leg-
alábbis szigorral kombinált) mechanikus ismétlés (drill) tudja a leghatékonyabban bevésni. Ezenkívül 
azok, akik az iskolát korszerűtlen értelemben fogják föl, az értést és megjegyzést teljes mértékben azo-
nosítják a tanulással, sőt az egész iskolai oktatás végső célját is a megjegyzésben látják. Ezt a kihívást 
vette észre Benjamin S. Bloom (1913–1999), amikor megállapította, hogy a tanulók értékeléséhez alkal-
mazott tesztek több mint 95%-a a lehetséges legalacsonyabb gondolkodási szintet, az információkra 
való visszaemlékezést várja el tőlük.

6. Hogyan oldhatók meg azok a pluszfeladatok, 
amelyek az alapos tervezésből, operacionalizációból 
és taxonomizációból származnak a pedagógus számára?

Az operacionalizáció és a taxonomizáció minden körülmények között igényes feladat 
és kihívás az órára készülő pedagógus számára. A különféle osztálytermi helyzetek 
és szempontok összehangolása (pl. a  tananyag fontosságsorrendi hierarchizációja, 
a tanulói tevékenység igényességének mérlegelése, majd azok következetes végrehaj-
tása stb.) bonyolult, időigényes és tapasztalatot igénylő művelet. Roppant időigényes 
továbbá, hogy minden tananyag esetén a pedagógus végiggondolja és megtervezze, 
hogy a tanóra során a Bloom-taxonómiának lehetőleg minden szintje megjelenjen. 
Röviden: a pedagógusnak nyilvánvalóan könnyebb abban döntéseket hoznia, hogy 
mit tanítson, mint abban, hogy pontosan mik lesznek az órán a tanulók tanulási el-
járásai és módszerei. 

Az operacionalizációt és taxonomizációt kísérő szakmai nehézségekre több meg-
oldás létezik. A legnagyobb könnyítés, ha az operacionalizáció és a taxonomizáció 
egységei beépülnek a tankönyvek didaktikai apparátusába. Pl. a forrásokat kísérő fel-
adatok eleve taxonomizálva és operacionalizálva jelennek meg; számos országban 
segítik, könnyítik így a  pedagógus osztálytermi munkáját. Máshol a  tananyag-fel-
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dolgozásnak a módszereit a pedagógus-továbbképzésekbe illesztik be, azaz a gyakor-
ló pedagógusoknak oktatják az új és újabb tankönyvek használatának módszertani 
eljárásait. (A szabad tankönyvpiaccal rendelkező országokban az efféle továbbkép-
zések a tankönyvkiadóknak is érdekük.) Ismét máshol arra ügyelnek, hogy a peda-
gógus a  munkája során szakmai segítséget és visszajelzéseket kapjon legközelebbi 
kollégáitól (pl. tantárgybizottsága tagjaitól, a pedagógiai igazgatóhelyettestől), illetve 
a szélesebb munkaközösségtől.
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Makk Gábor 
„Az út a fontos, nem az út vége!” A portfólió mint fejlesztési módszer adaptivitása 
a történelemtanulásban és -tanításban1

A  tanulmány áttekinti a  huszadik század derekán meginduló kognitív forra-
dalom neveléstudományra gyakorolt hatását, a  pozitivista nézetekkel szakító 
konstruktivizmus pedagógiai vonatkozásait, a  tudás és a  tanulás fogalmának 
átértékelődését, a  konstruktivista tanítási módszerek közül pedig a  portfólió-
módszer használatának elméletét és gyakorlatát. Felvázolja azt a problémakört, 
hogy a társadalom és a munkaerőpiac elvárásai, a Nemzeti alaptanterv és a közel-
múltban bevezetett kétszintű érettségi milyen kihívásokat támaszt a középiskolai 
tanulókkal és pedagógusokkal szemben. Alternatívát nyújt arra vonatkozóan is, 
hogy miként lehetne az osztálytermi gyakorlatot új módszerekkel gazdagítani. 
Üzenetként kihangsúlyozza az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alkalmaz-
ható tudás, az autonóm tanulóvá válás kifejlesztését biztosító portfóliómódszer 
fontosságát és lehetőségeit.

Gábor Makk 
”The road is important and not its end!” The adaptivity of portfolio as 
a development method in learning- and teaching history

The following study deals with the effect of the growing cognitive revolution of 
the 20th century on education, the pedagogical relations of constructionist lear-
ning, the definitions of revaluations of knowledge and learning and the theory 
and practice of portfolio technique from the constructionist teaching methods. 
It outlines the challenges which are set by the expectations of the society and 
labor market, the National Basic Curriculum and the newly introduced two-tier 
maturity examination system for secondary school students and teachers. 
This study also offers an alternative way to enrich the classroom practice with 
new techniques. It emphasizes the importance and opportunities of the portfolio 
technique which allows the applicable knowledge of life long learning and to be-
come an autonomous student. 

1 Az alapul szolgáló szakdolgozat címe: A portfólió mint fejlesztési módszer a történelemtanulásban és -tanításban. 
A konzulens tanár: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 3. sz. (2010. október) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/makk-gabor-az-ut-a-fontos-nem-az-ut-vege-a-portfolio-mint-fej-
lesztesi-modszer-adaptivitasa-a-tortenelemtanulasban-es-tanitasban-01-03-05/ (Letöltés: 2020. aug. 13.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/makk-gabor-az-ut-a-fontos-nem-az-ut-vege-a-portfolio-mint-fejlesztesi-modszer-adaptivitasa-a-tortenelemtanulasban-es-tanitasban-01-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/makk-gabor-az-ut-a-fontos-nem-az-ut-vege-a-portfolio-mint-fejlesztesi-modszer-adaptivitasa-a-tortenelemtanulasban-es-tanitasban-01-03-05/
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Bevezetés

Mivel a XXI. századot alapjaiban meghatározó informatikai forradalom megjelené-
sével átértékelődött a  tudás fogalma, az egyre nagyobb mértékben felgyülemlő in-
formációáradat és a szinte korlátlan hozzáférési lehetőségek arra kényszerítik az em-
beriséget, hogy boldogulásuk érdekében olyan készségekre tegyenek szert, mint 
a feldolgozás, rendszerezés, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, metakogníció, 
kommunikáció, amelyek az élethosszig tartó tanuláshoz vezető út borostyánkövei. 
A társadalom és a munkaerőpiac elvárásaihoz igazodni kívánó, megújult, a rajtvonalat 
szimbolizáló Nemzeti alaptanterv (2003) és a célt megtestesítő és bevezetett kétszintű 
érettségi (2005) olyan kompetenciakövetelményeket támaszt a középiskolai tanulók-
kal szemben, amelyeknek az elsajátítása kizárólag a hagyományos frontális oktatási 
móddal kudarcra van ítélve. A két végpont között megbúvó tanulási folyamat felada-
ta, hogy ezt a borostyánkőutat kiépítse. Az építmény erősségét a tanulói tevékenység-
re épülő, a jövő módszertani kultúrájának (kooperatív, projekt-, portfóliómódszerek) 
osztálytermi gyakorlatban történő helyes alkalmazása determinálja. A konstrukti-
vista paradigmaváltással történő átszellemülés mellett mind a gyakorló, mind a pá-
lyakezdő pedagógusok egyik legnagyobb problémája a módszertani egyensúly meg-
találása a rendelkezésre álló széles körű választékból. Ennek a tanulmánynak a célja, 
hogy bemutassa egy korszaknak, a forradalmak korának (1688–1849) feldolgozásán 
keresztül portfóliómódszerrel általam vezetett gimnáziumi történelemtanulást és  
-tanítást mint a lehetséges kompromisszumok egyik adaptív eszközét. Egyúttal fel-
hívja a figyelmet arra, hogy az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges széles körben al-
kalmazható tudás és kompetenciarendszer, valamint a metakognitív tudatosság kifej-
lesztése, az autonóm tanulók képzése, azaz maga a tanulási folyamat legalább annyira 
releváns, mint ennek a mérése, a továbbtanulást meghatározó kétszintű érettségi.

1. Hogyan értelmezi a konstruktív pedagógia a tudás és 
a tanulás fogalmát?

A tudományok területén a XX. század derekán a modernkori pozitivista hagyomá-
nyoktól gyökeresen eltérő gondolkodásmód ütötte fel a fejét, a kognitivizmus. A po-
zitivizmus képviselői szerint a  tudományok fejlődésével a  világról minden megis-
merhetővé válik, megismerő rendszereikben a  tudást objektívnek tekintették, azaz 
a valóság reprezentációjaként, annak egyértelmű megfeleltetéseként, mintegy tükör-
képként értelmezték. Ahogy az emberiség egyre több ismeretet szerzett a körülötte 
lévő világról, figyelme minél inkább arra irányult, hogyan érthetik meg egymást és 
saját mentális terüket. Az emberi agy vizsgálatain keresztül kifejlődött az informá-
ciófeldolgozás, a megismerés diszciplínája, mely számos ismeretelmélettel foglalkozó 
tudományterületen megjelent, többek között a pszichológiában, a tudományfilozófi-
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ában, a biológiában, a nyelvészetben, az antropológiában és a pedagógiában is. Ezt 
az új paradigmaváltást kognitív forradalomnak nevezték el. Akár új diszciplínaként, 
akár paradigmaváltásként értelmezzük, a kognitív forradalom a tudományosság tör-
ténetében a heliocentrikus világkép megszületéséhez hasonlóan kopernikuszi fordu-
latnak tekinthető.

A posztmodern világban létrejövő konstruktivizmus értelmében minden emberi 
tudás szubjektív, konstruált – innen származik ennek a gondolkodási irányzatnak 
a neve is –, mivel a tudat az adathalmazként elé táruló valóságból maga keres ösz-
szefüggéseket és konstruál rendet. A tudáskonstruálás kiindulópontja a belső tudás-
rendszer, nem a tapasztalataink, hiszen azok is már konstruáltak, a tudatunk által 
feldolgozott információk, melyeknek adaptivitása jórészt a környezetünkben végbe-
menő társas folyamatok során bevált alkalmazásán múlik. A konstruktivizmus egyik 
központi fogalma a viabilitás: a biológiai evolúció elméletéből származó kifejezéssel 
élve egy tudás lehet adaptív vagy nem adaptív. 

A kognitív forradalom és a konstruktivizmus által generált tudományelméleti vál-
tozások következtében a neveléstudomány is átértékelődött. A pedagógiában, illetve 
a tanulási folyamatokkal kapcsolatos nézetrendszerekben – a korábbi, főleg poziti-
vista, ismeretátadó hagyományokhoz képest – a konstruktivizmus gyökeresen újat 
jelent. E kérdéskör elemzéséhez Nahalka István könyvében2 és az Iskolakultúra folyó-
iratbeli tanulmányában3 Hans Aebli – Piaget munkatársa – összefoglaló kutatómun-
kájának eredményeit használta fel. Aebli történeti áttekintéséhez Nahalka betetőzés-
képpen hozzákapcsolta a konstruktív tanulásszemléletet mint „negyedik didaktikát”. 
Erről az  áttekintésről Pethőné Nagy Csilla Módszertani kézikönyvében is találunk 
összefoglaló táblázatot:4

1. táblázat: Tanulásfelfogások a pedagógia történetében

Ismeretátadó: ókor, 
középkor

Az empirizmus 
pedagógiája: XVII–XVIII. 

század (Comenius)

A cselekvés  
pedagógiája, 

reformpedagógiák: 
XIX–XX. század 

fordulója

Konstruktív pedagógia: 
a XX. század ’80-as 

éveitől

A tanulás középpont-
jában bizonyos gon-
dolkodási rendsze-

reknek a könyvekből 
és a tanítók szavaiból 
való elsajátítása áll.

A tanulás középpontjában 
a gyermek saját, a tanári 

szemléltetés által irányított 
megfigyelései állnak.

A tanulás középpont-
jában a gyermeki 

felfedezés, a szabad 
és önálló gyermeki 

cselekvés áll.

A tanulás középpontjá-
ban a tanulók személyes, 

belső elméleteinek, 
értelmezési kereteinek 
feltárása, működtetése 

és újraalkotása áll.

2 Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
3 Nahalka István (1997): Konstruktív pedagógia- egy új paradigma a láthatáron I−III. Iskolakultúra, 7. évf. 2. sz. 
21−33., 3. sz. 22−40., 4. sz. 3−20.
4 Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv az Irodalomkönyv 9−12. és az Irodalomtankönyv szakközép-
iskolák számára 9−12. c. tankönyvcsaládhoz. Korona Kiadó, Budapest, 26−27. Nahalka (1997) I. 28−33. alapján.
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Az oktatás feladata 
az ismeretek minél 
pontosabb átadása 

generációról generá-
cióra.

Az oktatás feladata az is-
meretközvetítés érzékszer-
veken keresztüli, tanulói 

tapasztalatok által történő 
megszervezése, valamint 
a képességfejlesztés, ami 

elsősorban begyakorolható 
algoritmusok alkalmazását 

jelenti.

Az oktatás feladata 
az általános értelmi 
képességek és sze-

mélyiség fejlesztése, 
a tanítás a nevelés 

része.

Az oktatás feladata az 
összetett, rendszert 

alkotó kognitív struktú-
rák belső fejlesztésének 

a segítése.

A fő szerepet a 
deduktív folyamatok 

játsszák.

A fő szerepet az induktív 
folyamatok játsszák.

A fő szerepet az 
induktív folyamatok 

játsszák.

A fő szerepet a deduktív 
folyamatok, az asszimi-
láció5 és az akkomodá-

ció6 jelenségei, valamint 
a konceptuális váltások 

játsszák.
A tanulók mások 

által feldolgozott és 
interpretált való-

sággal találkoznak, 
meghatározó szerepe 
van a dogmáknak és 

a tekintélynek.

A tanulók nem mások által 
feldolgozott valósággal 
találkoznak, az ismeret 

forrása maga a természeti 
és társadalmi valóság.

A tanulók aktív, 
önálló tevékenység-
ben találkoznak a 

valóság viszonyaival.

A tanulók saját tudások 
konstruálói, tapasztala-
taik feldolgozását már 
meglévő belső elméle-
teik, kognitív kereteik 

irányítják.

A tanulás eredmé-
nyességi kritériuma a 
memorizált ismere-
tek minél pontosabb 

reprodukálása.

A tanulás eredményességi 
kritériuma az érzékle-

tek tudatban tükröződő 
kapcsolatainak (hasonló-
ság, ellentét, ok-okozat) 
meglátása, megértése, 

összefüggéssé, fogalommá, 
elméletté formálása.

A megismerés 
eredménye a fejlődő, 
aktív, a környezetére 
reagáló személyiség.

A megismerés eredménye 
a kognitív struktúra 

megerősödése, módosu-
lása vagy átalakulása.

A tanár feladata az 
ismeretek szakszerű, 
pontos közvetítése, 

tanáreszménye a 
kiválóan magyarázó, 
művelt, tudós tanár.

A tanár feladata az is-
meretátadás és gyakorlás 

feltételeinek megteremtése, 
tanáreszménye a szem-
léltető és gyakoroltató 

pedagógus.

A tanár feladata a 
tanulássegítés, az 
önálló elsajátítás 

pedagógiai feltétele-
inek megteremtése, 

tanáreszménye a 
reformpedagógus.

A tanár szerepe a 
gyermekek előzetes 

értelmezési kereteinek 
feltárásában és tudás-

rendszerének megkonst-
ruálását támogató-se-
gítő tanulási környezet 

kialakításában van, 
tanáreszménye a konst-
ruktivista pedagógus.

Ma is élő elemei, 
értékei: memoriter, 

érvelés, formális 
logika, a tudás tisz-

telete.

Ma is élő elemei, értékei: 
tudományos gondolko-

dás, kutatás, kísérletezés, 
szemléltetés, modellálás, 
asszociációs szemlélet.

Ma is élő elemei, 
értékei: az aktív 

tanulás, probléma-
megoldás, játék, 

kutató tevékenység, 
módszertan.

A jövő ígéretes pedagó-
giai paradigmájának 
tartják, legnagyobb 

nóvuma, hogy a tudást 
belső, személyes konst-

rukciónak tekinti.

5 Az új ismeretek problémamentes beépítése új értelmezői keretekbe.
6 A belső rendszer alkalmazkodása a számára ellentmondásos új ismeretekhez.
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Az ismeretátadás, a képességfejlesztés, majd a személyiségfejlesztés magasztos esz-
méje után a konstruktív pedagógiában a  tanulók kognitív belső struktúráinak ala-
kítása és annak segítése került a középpontba. A tanuló a tanulás során saját értel-
mezői keretei segítségével dolgozza fel az  információt és konstruálja meg tudását, 
a tanulás tehát nem más, mint állandó belső konstrukció. A tanulás irányításáért és 
hatékonyságáért a tanulók fejében működő kognitív struktúrák felelősek, azonban e 
struktúrák egyben tárgyai is a tanítás folyamatának. Az eredményes tanulás érdeké-
ben az oktatásnak egyrészt a tanulók belső kognitív struktúráinak a fejlesztésére kell 
épülnie, másrészt – mivel csakis az ő tevékenysége részeként formálódhat ez a kog-
nitív rendszer – a tanulói motivációra, hiszen neki is felelősséget kell vállalnia saját 
megértéséért, értelmezői kereteinek formálásáért. Mindennek következményeként 
a tanár és a tanuló szerepe, egymáshoz való viszonyuk, kommunikációjuk gyökeres 
átalakuláson megy keresztül. A neveléstörténeti elemzés áttekintésével az ismeretá-
tadó tanítótól eljutunk a tanulási folyamatban facilitátor szerepet betöltő konstruk-
tivista pedagógusig. Mivel mindenkinek magának kell alakítania belső értelmezési 
kereteit, ezért a pedagógusnak aktív, önálló, kutató tevékenységre, nem csupán meg-
figyelésre, hanem problémamegoldásra is kell inspirálnia a tanulókat. A megismerő 
számára a külvilágról megszülető tapasztalatok és a belső konstrukciók találkozását 
jelentő folyamatok hét típusba sorolhatók, mely típusokat az  alábbi, Nahalka által 
készített blokkdiagrammal szemléltetem:7

1. ábra: A tanulástípusok blokkdiagramja
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Van-e 
ellentmondás? 

Az információ
változott?

Történik-e 
lehorgonyzás?

Történik-e 
feldolgozás? 

Meghamisítás

A belső rendszer
változik

Konceptuális
váltás

Alapvető
a változás? 
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közömbösség

Kizárás

Magolás
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feldolgozás?

Problémamentes
tanulás

Kreatív
mentés
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7 Nahalka (2002) 55. (i=igen, n=nem)
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Annak érdekében, hogy egy konkrét tanulási aktusról megállapíthassuk, hogy me-
lyik típusba tartozik, „nem kell mást tennünk, mint feltenni a következő kérdéseket:

 � Van-e ellentmondás az elsajátítandó, megértendő ismeret és a belső értelme-
ző rendszer között?

 � Mindkét esetben, tehát akár van ellentmondás az első kérdés szerint, akár 
nincs, meg kell kérdeznünk, hogy egyáltalán történik-e feldolgozás.

 � Ha történik feldolgozás, akkor vajon sikerül-e az új ismeretet hozzákapcsolni 
a meglévő kognitív struktúrához, vagyis megtörténik-e a tudás lehorgonyzása?

 � Ha ellentmondás van az új ismeret és a belső rendszer között, s mégis meg-
történt a lehorgonyzás, akkor ez vajon minek a változásával történt? Netán 
a tanuló meghamisította az információt, hogy össze tudja egyeztetni elképze-
léseivel? Vagy más történt, esetleg a belső értelmező rendszer változott meg?

 � Ha az utóbbi eset következett be, tehát a piaget-i akkomodáció jelenségével 
állunk szemben, akkor is meg kell kérdeznünk, hogy vajon lényegesen, érdemi 
módon, radikálisan átalakult-e a belső értelmező rendszer vagy sem?”8

A fenti folyamatábra alapján amennyiben a megtanulandó külső információ – in-
put – és a belső értelmezői keret – output – között nincs ellentmondás, és az új isme-
ret feldolgozás tárgyává válik, akkor az „problémamentes tanulás”-t eredményez. Ha 
nem történik feldolgozás, így tanulás sem, a tanuló „teljes közömbösség”-et tanúsít 
a tanulnivalóval kapcsolatban. Amennyiben az új ismeret és az értelmező kognitív 
struktúra között ellentmondás feszül, de nem történik feldolgozás, akkor a  tanuló 
számára feldolgozhatatlan információ a  „kizárás” áldozata lett. Ha ezt az  ellent-
mondást a tanulónak nem sikerül feldolgoznia, de tárolnia igen, és ez a tárolás nem 
a meglévő értelmezői keretekbe ágyazódik be, ilyenkor nem történik „lehorgonyzás”, 
csupán „magolás.” Abban az esetben, ha az új ismeret és az értelmezői keret közti el-
lentmondás feloldódik, és az információ le is horgonyzódik, de nem a belső kognitív 
rendszer, hanem az input változik meg, akkor csupán az új információ „meghamisí-
tása” történik, ha a belső értelmezői keret változik meg, de nem alakul át lényegesen, 
akkor „kreatív mentés” megy végbe. Nahalka tanulástipológiájának csúcsán a „kon-
ceptuális váltás”, vagy más néven „fogalmi váltás” áll, mely során a tanuló részéről 
nem csupán egy ismeret elsajátítása, hanem átalakulás, új elemzési sémák elfogadása, 
döntések meghozatala történik, amely folyamatban a tudás „lehorgonyzódása” még 
messze nem elegendő, hiszen a belső kognitív rendszer radikális átalakulása a cél.

Mivel az  egy csoportba vagy osztályba került tanulók egy-egy témán belül kü-
lönböző előzetes tudással, értelmezői keretekkel és képességekkel rendelkeznek, 
a  konstruktív didaktikának a  differenciált tanulásszervezést is alkalmaznia kell. 
A tanulás során a nehezebben tanuló és/vagy kevesebb előzetes tudással rendelkező 

8 Nahalka (2002) 54.
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tanulók esélyegyenlőségét, fejlődési különbségeinek csökkentését a közoktatás Prok-
rusztész-ágyának felszámolására irányuló törekvés érdekében biztosítani kell.

A konstruktivista oktatási folyamatokban a pedagógus és a tanuló szerepe is át-
alakult. Ebben a felfogásban a pedagógusnak nem ismeretátadó, hanem tanulásszer-
vező, tanulássegítő és tanulásirányító szerepet kell betöltenie. Képesnek kell lennie 
megszervezni, segíteni és irányítani azokat az aktív, tanulási tevékenységre épülő fo-
lyamatokat, amelyek a tanulóban konceptuális váltást idézhetnek elő. Ezeknek a ta-
nulási folyamatoknak a középpontjában a tanuló – és a tanulói öntevékenység – áll, 
ezért a hagyományos tanár-diák hierarchikus, alárendeltségi viszony és az autokra-
tikus oktatásszervezés nem állja meg a helyét. A konstruktivista tanulási folyamat 
a szakértő, segítő pedagógus és a motivált tanuló együttműködésén alapul.

A  XX. század végén bekövetkezett gazdasági, társadalmi és tudományos fejlő-
dés eredményeként a  tanulás fogalma világszerte kitágult, társadalmi tevékenység-
gé alakult. Az új igények, többek között az életen át tartó tanulás – lifelong learning 
– megvalósítására a  XXI. században a  kompetenciaalapú oktatás nyújt lehetőséget. 
A harmadik évezredben a technika soha nem látott ütemben fejlődik, ezáltal – annak 
érdekében, hogy lépést tudjanak tartani – mind a  társadalmi és mind a munkálta-
tói elvárások szükségessé teszik, hogy az egyének folyamatosan képezzék magukat. 
Mindehhez az iskolának olyan alapokat kell megteremtenie, amely lehetővé teszi a ta-
nulóknak a további építkezést, az önálló tanulás képességének elsajátításával az életen 
át tartó tanulást. Ezáltal az oktatásban kiemelt szerephez jutott a széles körben alkal-
mazható, adaptálható tudás és kompetenciarendszer fejlesztése. A kompetencia fogal-
mának a pedagógiai szakirodalomban nincs egységes definíciója. Részben illetékes-
séget (competentia), részben valamire való képességet, alkalmasságot, jogosultságot, 
hatáskört (competo) jelent. A legtöbben úgy értelmezik, mint a mindennapi élet szá-
mos területére adaptálható és felhasználható tudást jelentő ismeretek, ismeretrendsze-
rek, készségek, képességek komplex rendszereit, valamint beállítódások és motivációk 
összességét. A  Nemzeti alaptantervben meghatározott kompetenciakövetelmények 
az emberi tudás ismeret- és képességjellegű integrált rendszerét, az önfejlesztés igé-
nyét, az önszabályozó tanulás fejlesztéséhez szükséges metakognitív tudatosság elsa-
játítását célozzák meg. Ezen elvárások alapján a tanulónak képesnek kell lennie egy 
adott probléma/feladat eredményes megoldására, a tudás konstruálásának személyes 
jellegéhez hasonlóan kritikai gondolkodással bíró individualizált értékelésre.

2. Mi a portfólió?
A  kifejezés jelentése általános megközelítésben dokumentumdossziét, szakértői 
dossziét takar, elnevezése az  olasz portfolio szóból etimologizálható. Nem csupán 
pedagógiai fogalom, az üzleti életben egy-egy személy vagy vállalkozás által birto-
kolt részvények összességét, a  művészvilágban egy-egy művész legjobb alkotásait 
bemutató, reprezentatív gyűjteményét jelenti. Pedagógiai vonatkozásban a  tanuló 
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munkáiból készült gyűjtemény. Tágabb értelmezésben egy olyan, az önálló tanulás 
szükségletének kialakítását segítő tanulási módszer, mely a pedagógus által kijelölt 
szempontok, meghatározott célok és segítő instrukciók mentén a tanuló által elkészí-
tett dokumentumok szisztematikus gyűjteményét eredményezi. Ez a dokumentum-
dosszié egy olyan, a tanuló, vagy a tanár, akár a társak által – akár a legjobb tanulói, 
akár egy bizonyos időegység alatt elért tanulói fejlődést nyomon követő munkákból 
– összeállított antológia, mely leképezi egy adott területet érintő témakörben szerzett 
ismereteit, készségeit, hozzáállását.

A tanulói portfólió dokumentumai a kívánt ismeretek és készségek elsajátításának 
bemutatásán kívül teret engednek a tanuló tanulási folyamat során szerzett tapasz-
talatainak, reflexióinak pontos megfogalmazására. A tanulás folyamatának konkrét 
visszacsatolására, a  tanulók önreflexióira a  portfólió záródokumentuma, a  vissza-
tekintő esszé biztosít lehetőséget. „Az  esszé arra ösztönzi a  dosszié készítőjét, hogy 
elgondolkodjon saját tanulásáról, azonosítsa és értelmezze problémáit, megoldásokat 
keressen rájuk, előre megadott szempontok szerint megbecsülje saját teljesítményét, va-
lamint meggondolja saját továbbhaladásának céljait és eszközeit.”9 A tanulói portfólió 
komplex, életszerű feladatokba ágyazza és dokumentálja a teljes tanulási folyamatot, 
összekapcsolja a tervezés, a megvalósulás és az értékelés tanári-tanulói tevékenysé-
gét. A dokumentumok folyamatos számonkérésével lehetőség nyílik a rendszeres ta-
nári visszacsatolásra.

A portfóliós tanulás széleskörűen fejleszti a tanulók kompetenciáit (tervezés, dön-
téshozás, becslés, problémamegoldás, szövegértés, szövegalkotás, korrekciós képes-
ség, reflexivitás, önértékelés), végső soron kognitív önszabályozásukat és a  tanulás 
tanulására irányuló képességeiket is. A portfólió elkészítéséhez szükséges többek kö-
zött a tanuló tájékozottsága, motiváltsága, kreativitása, kitartása, kutatómunkában 
való jártassága.

3. Miért lehet jó választás a portfóliós tanulási-tanítási 
módszer?

 � Alkalmas a tanulókkal szemben támasztott kompetenciakövetelmények ki-
fejlesztésére.

 � Ideális az egyén fejlesztésére, a kognitív önszabályozás kialakítására.
 � Segít a tanulóknak összefüggő ismereteket szerezni a tankönyvi fejezetekből 

eléjük táruló információhalmazokból.
 � A széles körű ismeret- és képességrendszer megszerzésén túlmenően egyút-

tal értékelésre is lehetőséget nyújt.

9 Pethőné Nagy (2005) 174.
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 � Nem csupán mérésre, az  érdemjegyek megszerzésére alkalmas, hanem 
amelyre egyetlen más tanítási módszer sem biztosít kellő figyelmet: az ön-
értékelésre.

 � Mivel írásban kell elkészíteni a tanulói portfóliót, a kétszintű írásbeli érett-
ségire történő felkészülést is támogatja.

 � Mivel a portfólió elkészítése során nincsenek magukra hagyva a  tanulók, 
az előkészítés és reflektálás szakaszaiban más tanítási módszerekkel is kom-
binálható: akár kooperatív módszerrel, akár frontális oktatási móddal.

 � Mivel a  legtöbb gyakorló pedagógus bizalmatlan a  konstruktivista mód-
szertani kultúrával szemben, a portfóliómódszer használata akár ugródesz-
ka is lehet a számukra új módszerek alkalmazása felé.

 � A pedagógusok azon széles körében, akik a Nemzeti alaptantervben meg-
fogalmazódott kompetenciakövetelményeket figyelmen kívül hagyva osz-
tálytermi gyakorlatukban nem kívánják megtörni a frontális oktatási mód, 
a tanári előadás egyeduralmát, a portfóliómódszer időszakos alkalmazása 
segíthet feltölteni a társadalmi és oktatási elvárások, illetve a gyakorlat kö-
zött húzódó mély szakadékot.

 � Az  elkészült kisebb-nagyobb tananyagokat feldolgozó tanulói portfóliók 
az  elért sikereket dokumentálva egyúttal tájékoztatást nyújthatnak mind 
a tanulók, mind a szülők részére, illetve referátumként szolgálhatnak a tan-
testület, valamint a munkaerőpiac számára is.

A felsorolt pontok tartalmát az alábbi fejezetben részletesen kifejtem.

4. Milyen célból készíthetünk tanulói portfóliót? Hogyan 
próbáltam mindezeket a gyakorlatban megvalósítani?

E portfólió létrejöttének − mint egyéni fejlesztési eszköznek és egy folyamat végered-
ményének − elsődleges célja egy olyan tanulási folyamat megszervezése volt, amely 
az  önálló tanulás segítését, a  tanulók procedurális tudásának és metakognitív ké-
pességeinek előhívását támogatja anélkül, hogy magukra lennének hagyva, hiszen 
a  tanulók munkájuknak szoros nyomon követésével mind általam, mind a  társaik 
részéről reflexiókkal, továbbá önreflexiókkal folyamatosan gyarapodhattak. Mivel 
a portfólió elkészítése során a  tanulás, értékelés és önértékelés folyamatai összefo-
nódva jelennek meg, elkészítését alapvetően kétféle céllal szerveztem meg: tanulást 
elősegítő és értékelési céllal.

A részletesen lebontott célok között átfogó kompetenciafejlesztés, a forradalmak 
korának témaköréből összefüggő ismeretek szerzése egyaránt szerepel. Mivel a Nem-
zeti alaptanterv és az ennek szellemében életre hívott kétszintű történelemérettségi 
kompetenciakövetelménye Damoklész kardjaként jelenik meg a köztudatban, a „ve-
széllyel” szembenézve határoztam úgy, hogy a portfólió típusát tekintve kompeten-
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ciaalapú kell hogy legyen, amely „olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek az ösz-
szeállító bizonyos kompetenciáit mutatják be. Azt, hogy adott kompetencia meglétét 
milyen dokumentumok bizonyítják a  legjobban, a  portfólió összeállítója dönti el”,10 
valamint fejlődési, amelynek „célja a tanuló egy bizonyos területen elért fejlődésének 
bemutatása. A fejlődési folyamatra való reflexió egyben arra is alkalmas, hogy jelen-
tősen fejlessze a diák metakognitív készségeit, elősegítse önértékelésének fejlődését, és 
ezáltal autonóm tanulóvá válását.”11 A portfólió megtervezése során célul tűztem ki 
azoknak a képességeknek a fejlesztését is, amelyeket a Nemzeti alaptanterv Ember és 
társadalom részében előír:

 � „ismeretszerzés, tanulás;
 � kritikai gondolkodás;
 � kommunikáció;
 � tájékozódás térben-időben.”12

A tanulói portfólió első öt dokumentumtípusát a kétszintű történelemérettségin 
felmért kompetenciák alapján terveztem meg, melyek a következők:

 � „források használata és értékelése;
 � szaknyelv alkalmazása;
 � tájékozódás térben és időben;
 � eseményeket alakító tényezők feltárása;
 � történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása.”13

A portfólió elkészítésének célkitűzései közé tartozik további kompetenciák fejlesz-
tése, többek között a tanulók szövegértése, szövegalkotása, problémamegoldó készsé-
ge, kritikai gondolkodása, metakognitív tudatossága és vállalkozó szelleme. Azt, hogy 
ezek a célok nagymértékben megvalósíthatóak, az egyik visszatekintő esszében megfo-
galmazott tanulói vélemény is igazolja: „Megtanultam önállóan anyagokat, informáci-
ókat összegyűjteni különböző forrásokból, ez számomra nagyon hasznos volt. A portfó-
lió készítése során szerzett tapasztalatom az volt, hogy ugyan egy-egy feladat elkészítése 
hosszú idő volt, de eközben mélyen rögzült bennem a forradalmak korának anyaga.”

Az elvárt kompetenciák fejlesztésén túl a portfóliós tanulási folyamat célja, hogy 
a tanulók a forradalmak koráról olyan adaptív ismeretrendszerre, procedurális tu-
dásra tegyenek szert, amelyek feltárják az 1688–1849 közti korszak forradalmainak 
eseményeit, ok-okozati viszonyait, összefüggéseit. A tanulói portfólió újdonsága és 
nyitottsága miatt alapos előkészítést kíván, melynek szerves része a portfólió célki-
tűzéseinek tanulókkal való részletes megismertetése. Mivel a  portfólió elkészítése 

10 Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadó, Budapest, 14−15.
11 Falus – Kimmel (2003) 15–16.
12 Nemzeti alaptanterv. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest, 2007. 55.
13 A  kétszintű érettségi kompetenciakövetelménye: Történelem. Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és 
Vizsgafejlesztési Központ, Budapest: https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/ofipast/2010/10/tortenelem_kov.pdf 
(Letöltés: 2020. aug. 11.) 

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/ofipast/2010/10/tortenelem_kov.pdf
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a résztvevők együttműködésén alapuló tanulási folyamat, a tanulók előzetes tudását 
figyelembe véve határoztam meg, hogy munkájukban milyen dokumentumtípusok 
szerepeljenek. „A cél mintegy vezérfonalat is ad, meghatározza azoknak a dokumen-
tumtípusoknak a  körét, amelyeket bizonyítékként a  diák a  portfólióba tehet. Ezen 
a körön belül megszabhatjuk a szabadság és a kötöttség arányait, vagyis eldönthetjük, 
milyen dokumentumok elkészítését írjuk elő a  diákok számára, lesznek-e szabadon 
választható dokumentumtípusok.”14 A dokumentumgyűjtemény legfontosabb céljait 
a tanulóknak tömören így fogalmaztam meg:

 � az 1688–1849 közti forradalmak eseményeinek, ok-okozatainak, összefüg-
géseinek feltárása;

 � motivált, önálló tanulás elsajátításának elősegítése a kétszintű érettségi kö-
vetelményeit szem előtt tartva;

 � a témakörben megszerzett ismeretek és készségek (kompetenciák) értékelése.

A tanulási folyamat elején meghatározott célokat pontos követelményrendszerrel 
igyekeztem biztosítani. A portfólió követelményeinek megtervezésénél – a célokon 
kívül – a  portfóliós tanulási folyamathoz rendelkezésre álló tanórák mennyiségét, 
a tanulók terhelhetőségét és a módszernek a történelem-tanórákon való újdonságát 
is figyelembe vettem. Mindezek függvényeként a házi feladatként elkészítendő do-
kumentumok beadási határidejének kijelölésén túl a tanulókkal szemben az alábbi 
követelményeket támasztottam:

A tanuló:
 � az aktuális tananyaghoz kapcsolható korábbi ismereteit tudja mozgósítani, 

előzetes tudását előhívni;
 � legyen képes önállóan szövegfeldolgozásra és szövegalkotásra;
 � ismerje meg elmélyültebben az 1688–1849 közti időszak egyetemes törté-

nelmét;
 � tudjon kapcsolatot teremteni a korszak eseményei és jelenségei között, lássa 

át annak összefüggéseit, ok-okozati viszonyait;
 � sajátítsa el azokat a készségeket, amelyek a portfólió elkészítéséhez szükségesek;
 � legyen képes önállóan elkészíteni a portfólió dokumentumait;
 � tegyen szert metakognitív képességekre;
 � alkosson a korszakról procedurális, a későbbiek folyamán is mozgósítható 

tudást;
 � a dokumentumok összességének elkészítésével bizonyítsa a  témában való 

jártasságát;
 � helyesen alkalmazza az interaktív reflektív tanulási technikákat (szempont-

táblázat, érvelés, vita, idődiagram, képzeletbeli interjú, fürtábra használata);
 � a portfólió létrehozásával dokumentálja saját fejlődését;

14 Falus – Kimmel (2003) 26.
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 � munkáját ötletesség, kreativitás, pontosság, körültekintés jellemezze;
 � dokumentumainak tartalma jól összeszedett, igényes legyen (tilos plagizálni!);
 � esztétikusan kivitelezett, ízléses, átlátható munkák szülessenek;
 � legyen képes önkorrekcióra;
 � a tanulási folyamat során gyakoroljon felelősségtudatot;
 � reflektáljon saját tanulási folyamatára a visszatekintő esszében;
 � értékelje reálisan saját munkáját;
 � a dokumentumok elkészítésekor vegye figyelembe az értékelési szempontokat;
 � tartsa be a kiszabott határidőket.

Mivel nem szerettem volna visszaélni a  középiskolai tanulók terhelhetőségével, 
a portfólió követelményeit tekintve nem tartalmaz elvárható internetes vagy könyv-
tári kutatómunkát követelő dokumentumokat. Ennek ellenére az értékelés során ki-
derült, hogy a tanulók közül információ- vagy ötletszerzés céljából többen támasz-
kodtak internetes oldalak segítségére, azonban fel kellett hívni a figyelmüket arra, 
hogy jelöljék meg az általuk használt forrásokat.

A kétszintű történelemérettségin mért kompetenciák számára, valamint a vissza-
tekintő esszére való tekintettel a tanulók által elkészítendő portfólió dokumentum-
típusainak számát hatban határoztam meg. A dokumentumtípusok összeállításánál 
arra törekedtem, hogy a lehetőségekhez képest a tanuló munkája során egyrészt mi-
nél komplexebb, összefüggőbb tudásra tudjon szert tenni, másrészt minél több ké-
pességet, kompetenciát sajátíthasson el. Így arra a megoldásra jutottam, hogy a port-
fólió első öt dokumentumát a  kétszintű történelemérettségi kompetenciái mentén 
szorosan haladva határozom meg, majd ezekhez választottam ki a megfelelő interak-
tív reflektív tanulási technikákat. A tanulói portfólió hatodik dokumentuma pedig 
a visszatekintő esszé, mely elsősorban az önreflektálás, az önértékelés eszköze.

Arra törekedtem, hogy a  tanulók a  többi részt háttérbe szorítva ne csak a  téma 
egy-egy területén – az 1688–1849 közti időszak egy-egy forradalmában – végezze-
nek mélyfúrást, hanem a  górcső alá vett korszakról minél összefüggőbb, teljesebb 
képet alkossanak. Így a tanulói portfólió általam meghatározott dokumentumtípusai 
között nincsenek szabadon választhatóak, csupán kötelezőek, azonban ezekből két 
csoportot – egy „A” és egy „B” – alkottam, mely csoportok közül a tanulók szabadon 
választhattak. Annak érdekében, hogy egyik tanuló se kövesse el azt a hibát, hogy 
az „A” és a „B” csoport dokumentumait vegyítse, a Portfólió a forradalmak korának 
(1688–1849) témaköréből című, általam készített és kiosztott handoutban már a fo-
lyamat elején felhívtam erre is a figyelmüket: „Figyelem, az „A” vagy „B” betűjeleknek 
mind a hat leadott dokumentum esetében meg kell egyezniük!”

Szem előtt tartva azt a célt, hogy esztétikusan kivitelezett, ízléses, átlátható mun-
kák szülessenek, a tanulási folyamat elején a formai követelményeket is pontosítot-
tam. Arra kértem a tanulókat, hogy minden dokumentumot külön A/4-es fénymásoló 
lapon készítsenek el. Külön felhívtam rá a figyelmüket, hogy a dokumentumdosszié 
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elkészítéséhez ne használjanak füzetből kitépett oldalakat, valamint ne szerepel-
tessenek több dokumentumot egy papírlapon. A  portfólió elkészítésében résztve-
vőket megkértem arra, hogy a leadásra szánt dokumentumokat személyenként egy 
műanyag irattartó fóliába gyűjtsék. Arra is kitértem, hogy a portfólió elkészítéséhez 
a ceruzán kívül bármilyen eszközt használhatnak, számítógépes szövegszerkesztést 
is. Annak érdekében, hogy a  tanulási folyamat során minél színvonalasabb doku-
mentumok szülessenek, a  dokumentumdosszié minden egyes darabjának terjedel-
mét egy-két kézzel írt vagy fél-egy gépelt oldalban határoztam meg. Érkeztek hoz-
zám olyan dokumentumok, amelyekben a  tanulók a  terjedelem maximalizálására 
vonatkozó kéréseimet nem tartották be, azonban emiatt nem értékeltem negatívan. 
A portfóliót azoktól a tanulóktól is kizárólag nyomtatott verzióban fogadtam el, akik 
munkájuk során számítógépes programokat (Word, Excel, stb.) használtak, és elekt-
ronikus formában szerették volna átadni.

A tanulókkal szemben támasztott követelmények közül a legnehezebb a határidők 
betartatása volt, ami nem pusztán a tanulók hanyagsága miatt következett be. A le-
adott dokumentumokra reflektálva egy-egy dokumentumban felbukkanó formai 
vagy tartalmi hibára igyekeztem folyamatosan rámutatni, esetleg arra, hogy miként 
lehetne többet is kihozni belőle. Ezzel együtt minden esetben a „résztvevők” együtt-
működését szem előtt tartva, a tanulóknak azt a  lehetőséget is felajánlottam, hogy 
ismételten elkészíthessék a  javítást igénylő dokumentumo(ka)t. Mivel sokan éltek 
ezzel a lehetőséggel, a nívósabb munkák megszületése érdekében a leadási határidők 
gyakran eltolódtak. A  tanulási folyamat elején három leadási időkorlátot szabtam 
meg, a tanulóknak e napokra minden esetben előre meghatározott két-két elkészült 
dokumentumot kellett beadniuk. Annak érdekében, hogy a  „résztvevők” a  doku-
mentumok elkészítéséhez a hétvégéket is maximálisan ki tudják használni, valamint 
lehetőségük nyíljon a teljes oktatási hetet interakciókkal, reflektálással eltölteni, a le-
adási határidő minden esetben hétfői napra esett.

Miután a célok, a rendelkezésre álló idő és a tanulók előzetes tudásának függvényében 
gondosan megterveztem a  portfóliós tanulási folyamatot, rátértem a  portfóliókészítés 
következő, elhanyagolhatatlan állomására: a  tanulókkal meg kellett értetni, mit takar 
a portfólió fogalma, célrendszere. Mivel a portfóliómódszer újdonsága, nyitottsága és ru-
galmassága miatt alapos előkészítést kíván, a tanítási gyakorlat minden egyes tanóráján 
a résztvevőkkel alaposan körbejártuk az aktuális, elkészítésre váró dokumentumdosszié 
egy-egy darabját. Interaktív tanulási technikák segítségével elemeztük az 1688–1849 köz-
ti időszak egy-egy forradalmát, továbbá minden lehetőséget megragadva reflektáltam, 
értékeltem, inspiráltam. A portfóliókészítés menetét így határoztam meg:

 � a tanár a tanórákon a portfólió előkészítése során felvezeti a témát;
 � a résztvevők a tanórákon folyamatosan körüljárják a portfólió témakörét és 

a benne szereplő dokumentumtípusokat;
 � a tanuló egy-egy meghatározott dokumentumot a tanár által előre kijelölt 

időpontra elkészít és a kész munkákat a „résztvevők” közösen reflektálják.
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A konstruktív didaktika szellemében végbemenő interaktív, reflektív tanulási folya-
mat elősegítése érdekében minden egyes tanóra, valamint a folyamat egészének meg-
szervezésénél az  RJR tanulásszervező modellre támaszkodtam. Ennek a  modellnek 
a célja, hogy előhozza a tanuló előzetes tudását, konceptuális váltásokat, a személyes 
tudásrendszerbe történő beágyazódást eredményezzen. „A kritikai gondolkodás álta-
lános, minden korosztályra és tantárgyra kiterjeszthető tanulási-tanulássegítési kerete 
a ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás (RJR) modell … hatékonysága egyrészt 
abban rejlik, hogy az értelmes tanulás érdekében az előzetes tudás előhívásával, annak 
bázisára építve segíti az új ismeretekkel való találkozásakor a tanuló aktív jelentéste-
remtési aktusait. Másrészt figyelmet fordít az új ismeretek beágyazódására, a személyes 
tudásrendszerbe való beépülésre.”15 Annak érdekében, hogy a tanulók könnyebben fel-
idézhessék a forradalmak koráról való előzetes tudásukat és mélyebben elgondolkoz-
zanak az 1688–1849 közti időszakról, amelyet részleteiben is folyamatosan megismer-
nek, interaktív, reflektív tanulási technikákkal, többek között fürtábrával ábrázoltuk 
a forradalmakat. Továbbá általam elkészített, gondolatébresztő feladatsor kitöltésére 
kértem őket, melyeket igyekeztem úgy összeállítani, hogy kritikai gondolkodásra ösz-
tönözze őket, maguknál tartva a későbbiekben is mankóként szolgálhasson a számuk-
ra, a  tárgyalt korszak problémaköreiből csemegézve tisztázzon néhány neuralgikus 
pontot, valamint javíthatósága könnyű és gyors legyen, így a feladatsorban szereplő 
állítások igazságértékét minden esetben igazként állítottam be:

Tegyen egy x-et a helyes állítások melletti körre!
1. Az 1688–1849 közti időszak

 ° nem nevezhető az abszolutizmus korának, mert Európa államainak többsé-
ge nem volt abszolút monarchia;

 ° nem nevezhető a felvilágosodás korának, mert a felvilágosodás hatása csak 
a társadalom szűk körére terjedt ki;

 ° nem nevezhető a régi rend korának, hiszen e korszak megelőzte a XIX. szá-
zadban felgyorsuló, mindmáig tartó nagy gazdasági–társadalmi átalaku-
lást, azonban e folyamat kezdetei eltűnnek az idők homályában;

 ° nem nevezhető a feudalizmus utolsó korszakának, mert a feudalizmus je-
lentése túl tág, a függésben tartott parasztság kizsákmányolása végigkísérte 
az emberiség történelmét az ókortól a XX. századig;

 ° nem nevezhető a kapitalizmus első korszakának, mert annak ellenére, hogy 
a kapitalista gazdaság egyes elemeinek kezdetlegesebb változatai (bankok, 
üzemek, távolsági kereskedelem stb.) kétségkívül megjelentek és fokozato-
san erősödtek, meghatározó jelentőségűvé ekkor még nem váltak;

 ° az államhatalom megerősödése korának nevezhető, mert Nyugat-Európá-
ban megerősödtek a nemzetállami fejlődést előkészítő dinasztikus államok, 

15 Pethőné Nagy (2005) 82.
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az egymás közti intenzív rivalizálások megkövetelték a nagyobb erőforráso-
kat biztosító központosító intézkedéseket;

 ° a világtörténelem kezdete korának nevezhető, mert az európai terjeszkedés 
és kereskedelmi kapcsolatok kiépítése ebben a korban egyesítette az egyes 
kontinenseket, amennyiben világtörténelmen nem a  civilizációk puszta 
egymás mellett élését értjük, hanem sokrétű kölcsönhatásukat;

 ° a forradalmak korának nevezhető, mert a  társadalmak minden szintjét 
érintő, egy emberöltőn belül is érzékelhető, több nagy jelentőségű változás 
zajlott le – sok esetben egymással párhuzamosan, egymás hatására.

2. Mit nevezünk forradalomnak a XVIII. század történelme kapcsán?
 ° Nagy jelentőségű változást, folyamatot.
 ° Semmiképpen sem gyors, robbanásszerű, erőszakos átalakulást.

3. 1688–1849 közti időszak forradalmai a következők:
 ° az angol „dicsőséges forradalom”;
 ° szellemi forradalom;
 ° tudományos forradalom;
 ° politikai gondolkodás forradalma;
 ° mezőgazdasági forradalom;
 ° demográfiai forradalom;
 ° ipari forradalom;
 ° közlekedés forradalma;
 ° francia forradalom;
 ° diplomáciai forradalom;
 ° amerikai forradalom;
 ° hadviselés forradalma;
 ° 1820-as, 1830-as és 1840-es évek forradalmi hulláma (nápolyi, spanyol, gö-

rög, párizsi, belga, lengyel, magyar).
4. A feudalizmus fogalma:

 ° Nagy Károly birodalmának felbomlása után kialakult, és a középkor végére 
fokozatosan eltűnt olyan társadalmi rendszer, amelyben egy szabad ember 
földadomány fejében fegyveres támogatója lesz egy másik szabad embernek.

 ° A XVII−XVIII. században a földesúri függést feudális kapcsolatnak nevez-
ték.

 ° A francia forradalomban feudális jelenségnek minősítették a kiváltságokat, 
a rendi társadalmat, a papi tizedet, a hivatalvásárlást, majd hamarosan ma-
gát a királyságot is.

 ° Az a viszonyrendszer, amelyet a XIX. század reformerei emlegettek azokban 
a közép-európai országokban, ahol a jobbágyi függés fennmaradt.
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A  tanulóknak összesen hat kötelező dokumentumot kellett meghatározott sor-
rendben, az előre kijelölt időpontokra elkészíteniük. A sorrendet úgy állítottam fel, 
hogy az osztály tagjai mindig azokon a dokumentumokon dolgozhassanak, amelye-
ket az  addigi tanórák keretében már gondosan előkészítettünk. Igyekeztem olyan 
feladatokat összeállítani, amelyek a  kompetenciák és az  ismeretek tekintetében 
a portfóliós fejlesztési céloknak megfelelnek, valamint a tanulói motiváció fokozása 
érdekében – amennyire a lehetőségek engedik – játékos jellegűek legyenek.

Forráselemzés szemponttáblázat használatával
A  kétszintű érettségin mért kompetenciakövetelményekhez hasonlóan, a  portfólió 
első dokumentumtípusával külön kiemeltem a  forráselemzés jelentőségét. Ennek 
a feladatnak az volt a célja, hogy a tanulók vagy az Amerikai Egyesült Államok 1787-es 
alkotmányának és az  1791-es francia alkotmánynak az  összehasonlításával, vagy 
a XVIII. század végi Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Oroszor-
szág, Poroszország és Habsburg Birodalom államiságának összevetésével a történel-
mi ismereteken túl többek között olyan készségekre tegyenek szert, mint a szövegér-
tés, az információk összevetése, a kritikai gondolkodás, az összefüggések feltárása.

A tartalmi összehasonlításokhoz kötelező szempontok (az „A” csoport esetében ke-
letkezési körülmények, helyszín, idő, szereplők, tartalom, cél, következmények; a „B” 
csoport esetében államforma, uralkodók, fejlettségi szint, következmények) megadá-
sával próbáltam „mankót” nyújtani a tanulóknak. Ezeken kívül szabadon választható 
szempontokat is bevethettek az elemzésbe, többen éltek is ezzel a lehetőséggel.

A nagyobb hatékonyság érdekében a tanulóknak szemponttáblázatot kellett hasz-
nálniuk mint „az információk összehasonlításának, vizuális megjelenítésének hatásos 
eszközét”.16 Ez az  interaktív tanulási technika alkalmas az  ismeretek sokaságának 
elemzésére, a lényeg kiemelésére, ok-okozati kapcsolatok feltárására, rendszerezésé-
re, összehasonlítására.

A  szemponttáblázat kitöltése hozzásegíti a  tanulókat az  eredményes tanuláshoz 
szükséges konceptuális váltásokhoz, hiszen kutatniuk, ismereteiket rendszerezni-
ük, mérlegelniük, döntéseket hozniuk kell ahhoz, hogy a feladatokat helyesen tudják 
megoldani. Annak érdekében, hogy a tanulók ne legyenek a tanulási folyamat során 
magukra hagyva, valamint kellőképpen elmerüljenek a megadott témában, a köte-
lező szempontok nyújtottak segítséget. Ugyanakkor igyekeztem minél nagyobb sza-
badságot biztosítani azzal, hogy a dokumentum elkészítése során szabadon választ-
ható szempontsorral is dolgozhattak.

16 Pethőné Nagy (2005) 218.
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Szaknyelv alkalmazása konstruktív vita segítségével

Annak érdekében, hogy a meghatározott követelmények eredményesebben teljesül-
hessenek, valamint a  portfólió a  tanulói motiváció növelése érdekében némi játé-
kossággal is párosuljon, a konstruktív vita segítségére támaszkodtam. Ennek a do-
kumentumtípusnak a  célja a  szaknyelv helyes megértésének, alkalmazásának és 
rendszerezésének elősegítése, valamint a történelmi fogalmak jelentésváltozásainak 
felismerése, amely a  kétszintű történelemérettségin felmért kompetenciák szerves 
része. A tanulási folyamat során újból terítékre került a feudalizmus mint fogalom 
problémaköre, hiszen ez a kifejezés a különböző történelmi korokon olyan jelentés-
változásokon ment keresztül, amely használatát a tárgyalt korszakban alkalmatlanná 
teszi. A fogalom eredeti jelentése valamely tartományúr számára teljesített, földbir-
tok fejében nyújtott katonai szolgálat, melyről az 1688–1849 közti időszakban már 
nem beszélhetünk.17

Mivel ez a vitatechnika „mankóként” szolgált a saját tanulói érvelés kidolgozásá-
ban, magyarázatában, igyekeztem olyan disputatémákat összeállítani, amelyekben 
a  tanulóknak állást foglalniuk nehéz, illetve az álláspontoktól távolságot tartaniuk 
könnyű. A vitát megalkotó tanulóknak mindkét álláspontot párhuzamosan kellett 
képviselniük valós történelmi személy vagy általuk konstruált, fiktív szereplő bőrébe 
bújva. Az „A” csoport feladata az abszolút monarchia és az alkotmányos monarchia 
összevetése (az uralkodók és a népeik szemszögéből mindkét államforma mellett és 
ellen felsorakoztatott érveknek kell szerepelniük két történelmi személy vagy fiktív 
szereplők közti írásban kidolgozott vita keretében). A „B” csoporté a keleti kérdés 
bemutatása Oroszország és a  többi nagyhatalom szemszögéből érvek és ellenérvek 
felsorakoztatásával az 1814–15-ös bécsi kongresszuson résztvevők közti képzeletbeli, 
írásban kidolgozott vita keretében. Mindkét csoportban rendkívül kreatív, helyen-
ként szellemes dokumentumok születtek, melyek alapos utánajárásról, körültekin-
tésről tanúskodnak.

Tájékozódás térben és időben térkép, illetve idődiagram használatával
Mivel tér és idő nélkül sem az emberi életet megélni, sem a történelmet elképzelni 
nem tudjuk, a térbeli és időbeli tájékozódás a kétszintű történelemérettségin felmért 
követelmények között is kulcsfontosságú szerephez jutott. Ennek a dokumentumtí-
pusnak a célja, hogy a tanulók idődiagram vagy térkép segítségével legyenek képesek 
konkrét háborús eseményeket térben és időben helyes sorrendben elhelyezni, évszá-
mokkal, nevekkel, helyekkel összekapcsolni, valamint az egyes államok fejlődésében, 
vagy csaták kimenetelében a földrajzi környezet szerepét felismerni. Az egyik cso-

17 Hahner Péter (2006): A régi rend alkonya. Egyetemes történet 1648–1815. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 19.
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portnak átlátható történelmi térképvázlatot, a másiknak idődiagramot kellett készí-
tenie, amely szemléletessé teszi a cselekmény időbeli előrehaladását.

Az „A” csoportnak az volt a feladata, hogy a tankönyvükben szereplő ismereteket 
rendszerezve, a teljesség igényére törekedve helyezze el idődiagramon az 1688 és 1849 
közötti időszak nemzetközi konfliktusait, háborúit. A „B” csoportnak pedig le kellett 
rajzolnia vázlatosan a munkafüzet 44. oldalán18 található Európa-térképet, valamint 
más-más színnel bejelölni és megnevezni rajta a XVIII. század nagyhatalmait, az év-
számok feltüntetésével a napóleoni háborúk irányait és jelentősebb csatáit. A térkép 
megrajzolásával és a megadott szempontok szerinti kitöltésével, vagy az idődiagram 
mint grafikai szervező elkészítésével a  tanulók olyan rendezőelvek segítségére tá-
maszkodva sajátíthattak el összefüggő ismereteket, amelyek megkönnyíthették tér-
beli és időbeli történelmi tájékozódásukat. Az elkészült térképek arról árulkodnak, 
hogy a feladat megoldása során a tanulóknak a teljességre való törekvés olyannyira 
nehézséget okozott, hogy sok esetben elhagytak egy-egy fontosabb ütközetet jelölő 
évszámot. Az idődiagramokon gyakran csupán az évszámokat és a cselekményeket 
ábrázolták, az  információk közti összefüggésekre rámutató nyilakat és megjegyzé-
seket elhanyagolták. Az  idődiagram elkészítésénél a  tanulóknak a  teljességre való 
törekvés mellett azzal a problémával is szembe kellett nézniük, hogy hogyan tudják 
elhelyezni egy oldalnyi számegyenesen azt a  sok ismeretet, amire a  feladat helyes 
megoldása érdekében szükség volt. A legtöbben több sorban tették ezt meg.

Eseményeket alakító tényezők feltárása képzeletbeli interjú segítségével
A tanulói portfólió leginkább játékos, legtöbb fantáziát, ötletességet és kreativitást 
igénybe vevő dokumentumtípusa a  képzeletbeli interjú. Ez egy asszociációs inter-
aktív tanulási technika, melynek alkalmazása során a tanulóknak képzeletük segít-
ségével egy olyan szereplő bőrébe kellett bújniuk, akinek egy előre meghatározott 
híres történelmi személyt kellett meginterjúvolnia. Mivel a játék végigkíséri az em-
berek életét, elősegíti az ötletesség, kreativitás megjelenését, a játékos tanulás egész 
életen át tartó lehorgonyzódott tudást eredményezhet. A kétszintű történelemérett-
ségin felmért kompetenciák elvárják az eseményeket alakító tényezők feltárását, ezért 
ez a dokumentumtípus a történelmi előzmények, változások, következmények okai 
megállapításának fejlesztését szolgálja. Ennek az  interjúnak a célja, hogy a készítői 
a  történelmi eseményeket alakító tényezőket alkotóként tárják fel, helyesen ítéljék 
meg, okok és következmények szerint rendezzék, nehéz történelmi szituációkban 
az egyes emberek nézeteit, döntéseit, cselekedeteit befolyásoló elemeket ismerjék fel. 

Az „A” csoport feladata az volt, hogy készítsen képzeletbeli interjút Napóleonnal 
Szent Ilona szigetén 1821-ben; kikötöttem, hogy térjen ki az 1789 és 1815 közötti idő-
szak francia bel- és külpolitikai eseményeire. A „B” csoportnak Stephensont kellett 

18 Kaposi József – Száray Miklós (2008): Történelem III. Képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 44.
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meginterjúvolnia Angliában, 1825-ben, az első vasútvonal megnyitóján azzal a céllal, 
hogy fényt derítsenek a XVIII. századi Angliában végbemenő mezőgazdasági, ipari, 
közlekedési, környezeti, demográfiai, urbanizációs és társadalmi változásokra, vala-
mint az ekkor megjelent találmányokra. A kötelező szempontok segítették a tanuló-
kat az ismeretek rendszerezésében, ugyanakkor az alkotói szabadságot élvezve rajtuk 
múlott, hogy ezeket miként tálalják. Az elkészült portfóliókból és az egyik vissza-
tekintő esszében megfogalmazott tanulói véleményből azt a következtetést vontam 
le, hogy ennek a dokumentumtípusnak az elkészítése volt leginkább ínyükre: „Ami 
nagyon tetszett feladat, az az idődiagram volt és az interjú a Napóleonnal. Abba úgy 
beleéltem magam, hogy akár húsz oldalt is tudtam volna írni.” 

A kétszintű érettségin mért kompetenciakövetelményekhez hasonlóan, a portfólió 
ötödik dokumentumtípusával külön kiemeltem a történelmi események és jelensé-
gek problémaközpontú bemutatásának jelentőségét. A portfóliós tanulási folyamat 
célja többek között annak elérése volt, hogy a tanuló konceptuális váltások sorozatá-
val fedezze fel azokat a forradalmak kora mögött meghúzódó gazdasági, társadalmi, 
népesedési, politikai folyamatokat, amelyek akár a jelenkorig is elnyúlhatnak, mint 
például az ipari forradalom. Ismerjék fel, hogy ez a kifejezés nem egy robbanásra utal, 
hanem egy olyan „evolúciós folyamatra, amely a XVIII. század közepe táján indult 
meg, s lényegét tekintve napjainkban is tart. … Mai tudásunk szerint nagy jelentőségű, 
tartós hatású gazdasági innovációról beszélhetünk…”19 Ennek a dokumentumtípus-
nak az elkészítése arra ösztönzi a tanulókat, hogy a tankönyv forrásaira és szövegére 
támaszkodva legyenek képesek felismerni és problémaközpontú szemlélettel bemu-
tatni a társadalomalakító, népesedési, etnikai, gazdasági, politikai viszonyokat befo-
lyásoló 1688–1849 közötti időszak eseményeit, jelenségeit.

A  folyamat tanulássegítése érdekében asszociatív gondolkodásra épülő fürtábra 
(jelentésháló) igénybevételét kértem a  tanulóktól. Ez egy „olyan grafikai szervező, 
amely gondolatok, információk, fogalmak és a  közöttük teremthető kapcsolatok fel-
tárulását mutatja egy adott téma… vonatkozásában. Eredetileg olyan eljárás, amely 
a tanulókat egy adott témáról való nyílt és szabad gondolkodásra bátorítja.”20 A fel-
adat az volt, hogy az osztály tagjai közül az „A” csoport a XIX. század első felének 
mozgalmairól és eszméiről, a „B” csoport a XVIII. század szellemi áramlatairól és 
államelméleteiről készítsen fürtábrát a tankönyvben szereplő adatokra támaszkod-
va, a teljesség igényére törekedve. A ráhangolódás és a reflektálás során próbáltam 
arra ösztönözni a tanulókat, hogy az általuk elkészített jelentésháló minél elágazóbb 
legyen, azonban ennek a kérésnek mind az A/4-es papír mérete, mind a tanulói szor-
galom igyekezett gátat szabni.

19 Bebesi György (szerk.): A hosszú 19. század rövid története. Comenius Bt., Pécs, 2005. 15.
20 Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondol-
kodás fejlesztése. – Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek 
számára. Pécsi Tudományegyetem, Pécs–Budapest, 322.
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Visszatekintő esszé

Ez a  dokumentumtípus a  portfóliós tanulási folyamat elmaradhatatlan, önreflek-
tálást, önértékelést lehetővé tevő eszköze, amelynek elkészítése során a tanulóknak 
vissza kellett tekinteniük saját tanulási folyamatukra, valamint dokumentálniuk 
a  tanulásukat végigkísérő észrevételeiket, felmerülő problémáikat, azok megoldá-
sait, sikereiket, döntéseiket, élményeiket. Ennek az esszének a célja, hogy a tanulók 
nyomon kövessék saját gondolkodási folyamatukat, beszámoljanak saját gondolko-
dásukról kialakult gondolataikról, a kialakuló metakognitív tudatosságukról. Ennek 
a dokumentumtípusnak a tanulókkal szemben támasztott követelményeit úgy hatá-
roztam meg, hogy a visszatekintő esszének tartalmaznia kell egy-egy mondatban:

 � a forradalmak korának témaköréről és a portfóliómódszerről alkotott elő-
zetes elvárását;

 � a forradalmak korának témaköre és a portfóliómódszer kapcsán felmerült 
saját tanulási céljait;

 � a portfólió készítése során szerzett tapasztalatait;
 � a portfólió készítésének folyamatáról alkotott beszámolóját;
 � a dokumentumok kiválasztásának indoklását;
 � a portfóliókészítés során felmerült problémákat és azok megoldásait;
 � önértékelését.

Néhány tanulói példa igazolja, a visszatekintő esszék lehetővé tették a portfólió-
val kapcsolatos személyes hangvételű gondolatok, tapasztalatok, érzelmek felszínre 
kerülését: „Nagyon jó ötletnek tartottam a  portfóliót.”; „Megvallom őszintén engem 
ez a témakör érdekel a legkevésbé. …A portfólióból többet lehetett tanulni, mint egy 
szokásos TK-ből. Bár többet kellett vele foglalkozni (és én nagyon lusta vagyok).”; „Kész 
van! Kicsit megkönnyebbültem.”; „Remélem jól sikerült a  munkám, hogy boldogan 
menjek a  szünetre. Örülnék, ha még lenne ilyen feladatunk, szerintem ugyanannyi 
marad meg bennünk, mint ha témazárót írnánk. Nekem tetszett.”

Mivel az elkészült portfóliók a tanulási folyamatot egyben dokumentálják is, az ér-
tékeléséhez elegendő áttekintenünk a dokumentumdossziét. Az értékelés a tanulási 
folyamathoz hasonlóan folyamatos volt, hiszen az elkészült munkákra mindig frissen 
reflektáltam. A portfóliós tanulási folyamat alatt mindvégig kíváncsisággal töltött el, 
hogy a tanulók miként tudnak megbirkózni a rájuk kiszabott feladatokkal. A doku-
mentumok alapján kijelenthetem, hogy amennyire kétkedve fogadták a tanulók a fo-
lyamat elején a portfóliómódszert, a végére olyannyira megszerették. Erről az egyik 
visszatekintő esszében szereplő gondolat is tanúskodik: „Mikor kikaptuk a feladatot, 
olvasgattam a lapot, és szinte már ott feladtam, hogy ez nekem magas lesz. De miután 
elmagyarázták a feladatokat, nem is tűnt olyan nehéznek. … Remélem, minden köve-
telménynek megfelel a portfólióm, és azt, hogy lesz még ilyen feladat.”
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Úgy érzem, hogy a tanulókkal szemben mindvégig korrekt módon jártam el, hi-
szen a velük szemben támasztott követelményeket a tanulási folyamat elején értéke-
lési szempontokba szedve handout formájában tálaltam:

 � a tanulói portfólió a megadott dokumentumtípusoknak megfelelően 6 do-
kumentumot tartalmazzon, a tanuló tartsa be a megszabott leadási határ- 
időket;

 � a dokumentumok legyenek esztétikusan, jól megszerkesztetten, átlátható-
an, ízlésesen, külön-külön egy-egy A/4-es fénymásolópapíron;

 � a portfólió legyen jól megszerkesztett, gondos munka, a tanulási technikák 
(szemponttáblázat, érvelés, idődiagram, képzeletbeli interjú, fürtábra) tanó-
rákon tisztázott formai követelményeinek megfelelő;

 � a dokumentumdosszié bizonyítsa, hogy a  tanuló alapvető tájékozottságra 
tett szert a  forradalmak koráról, tanúskodjon önálló, elmélyült, világosan 
megfogalmazott gondolkodásról;

 � a dokumentumok tanúskodjanak ötletességről, kreativitásról.

Azzal, hogy folyamatosan reflektáltam az elkészült dokumentumokra, segítettem 
a tanulókat a minél eredményesebb tanulásban és a folyamatot dokumentáló, minél 
jobb munkák létrehozásában. A  végső értékeléshez a  hagyományos ötös értékelési 
skálát, valamint szöveges értékelést is használtam. Egy olyan – a dokumentumdosz-
szié elejére helyezett – értékelőlapot készítettem el, amellyel az előre lefektetett szem-
pontok alapján az észrevételeimet tételesen kifejtettem.

Többségében tartalmilag alapos, formailag megfelelő, esztétikus munkák születtek, 
azonban egy-egy portfólióban akadtak áttekinthetetlen, kevésbé igényes dokumen-
tumok is. A javítást leginkább a helyenkénti igénytelen külalak, valamint a gyakori 
durva helyesírási hibák előfordulása nehezítette. Kézzel írva több tanuló készítette el 
a portfólióját, mint számítógépes szövegszerkesztő programmal, ez azonban nem be-
folyásolta az értékelést. A tanulók többsége munkáiban mind tartalmilag, mind esz-
tétikailag sok esetben nagyfokú kreativitásról és alaposságról tett tanúbizonyságot.

A visszatekintő esszék elkészítése a tanulóknak lehetőséget teremtett mind a port-
fóliós tanulási folyamat értékelésére, mind az önértékelésre. Megfogalmazásaik alap-
ján tetten érhető az ismeretek és a kompetenciák sikeres elsajátítása a portfólióban: 

„A  portfólió megfelelt az  előzetes elvárásaimnak, mivel szerteágazó feladataival 
segítette a tananyag egészének gondos átlátását és teljes elsajátítását. … A feladatok 
megoldása közben választ kaptam minden ehhez kapcsolódó kérdésemre.”

„Szerintem a portfólió készítése abban is nagy segítséget nyújtott, hogy tudjuk ki-
szűrni a fontosabb dolgokat egy adott dologról, témáról.”

„Véleményem a munkámról az, hogy alapos és mélyreható kutatómunkát végeztem. 
A feladatok megoldása során azonban nem volt elégséges a forrásmunkák felkutatása, 
hanem szükség volt fantáziára és egyéni leleményességre is.”
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A portfóliós tanulási folyamat előre várt előnyei és nehézségei a tanulók visszate-
kintő esszéjükben tett felismerései alapján is beigazolódtak:

„A portfólió egyfelől egy könnyítés, másfelől egy nehezítés. Amíg egy témazáró ke-
retében 45 perc alatt véget ér az egész számonkérés, addig itt heteken keresztül kellett 
foglalkozni az anyaggal. Ez nagyobb tudásanyag megszerzését teszi lehetővé, viszont 
több lehetőséget ad a könnyítések használatára.”

„A portfólió dolgozatokat mindig is jónak tartottam, mert könnyen jó jegyeket lehet 
szerezni, és minden plusz információk birtokába juthatunk mindenféle segédeszköz hasz-
nálatával, amiket órákon nem vettünk. De azt hátránynak tartom, hogy a szabadság túl 
nagy, és kevésbé tanuljuk meg az anyagot, mintha egy témazáró dolgozatra készülnénk.”

„Tetszett ez a  portfólió-készítés, jobban csokorba tudtam szedni az  ismereteimet, 
most még inkább átlátom a történelemnek ezt a szakaszát, bár több munka volt vele, 
mint egy szimpla témazáróval.”

Összegzés
A tanulási folyamat végére érve tapasztalataim tükrében arról számolhatok be, hogy 
a portfóliómódszer alkalmazása a résztvevők számára a hagyományos frontális ok-
tatási módhoz képest egyrészt jelentősen hatékonyabb és eredményesebb, másrészt 
sokkal izgalmasabb és élvezetesebb volt. Nehézséget okozott számomra a  tanulás 
tervezésében és szervezésében a  rendelkezésre álló időt beosztani, az  ismeretek és 
a kompetenciák minél átfogóbb elsajátítását elérni. Ezeknek a céloknak rendeltem alá 
a portfólió dokumentumtípusainak összeállítását és a bennük használt interaktív ref- 
lektív tanulási technikák megválasztását. Összességében úgy gondolom, hogy a ta-
nulási folyamat elején kitűzött célokat jelentős mértékben sikerült a tanulókkal meg-
valósítanunk. A portfóliós tanulási folyamat végére számomra az  is kiderült, hogy 
a konstruktivista módszerek alkalmazása a frontális oktatási módhoz képest a pe-
dagógusok számára semmivel sem időigényesebb, azonban annak a „résztvevőkkel” 
történő megértetése, elsajátítása, előkészítése sok időt és energiát felemészt. Mivel 
a konstruktivista módszerek megismerése és használata a megváltozott társadalmi 
igények, valamint a Nemzeti alaptantervben dokumentált célkitűzések teljesítéséhez 
szükséges, érdemes azokat az osztálytermi gyakorlatban a lehetőségekhez képest mi-
nél előbb megvalósítani, hogy folyamatosan lehessen rájuk építkezni.
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Katona András 
A honvédelemről, a hadseregről szóló ismeretek tanításának módszertani kérdései1

Honvédség, honvédelem, hadsereg. Fontos fogalmak, történelemtanításunk alap-
fogalmai közé tartoznak. De vajon foglalkozunk-e velük eleget? És kellő szak-
értelemmel tesszük ezt? A jelenleg tanító férfi kollégák nagy részének még köz-
vetlen „élményei” is vannak ezzel a szervezettel kapcsolatban. De mit tegyenek 
női kollégáink? És 2004 óta a hadsereget immár „elkerülő” fiatal férfiak? A rend-
szerváltozás óta nagyon jelentős átalakulások történtek hadseregünkben, amit 
érdemes nyomon követnünk, hisz jelenismereti stúdiumunknak is részét képe-
zi e téma. A 2008-ban 160. évfordulóját ünneplő Magyar Honvédség múltját és 
jelenét igyekszik vázlatosan bemutatni e tanulmány, külön hangsúlyt helyezve 
az ezzel kapcsolatos módszertani ötletekre. Bőven idéz a szerző képanyagot is, 
illetve a tanulmány végén szakirodalmi ajánlást is közzétesz a témában még job-
ban elmélyedni kívánók számára.

András Katona 
On national defense: questions about methods of learning about the army

The Army and national defense are important concepts in many main themes 
of history education. But do we really deal enough with them? And do we do it 
with the necessary professional understanding? The male teachers of today may 
have direct “experiences” in this regard. But what about their female colleagues? 
And what about those men who have “legally avoided” the Army since 2004? 
Our armed forced have gone through very significant transformations since the 
change of system, and we should follow up on this as a part of the study of current 
history. This paper tries to sketch the past and present of the Hungarian Army, 
which celebrated its 160 anniversary in 2008, with a special emphasis on metho-
dological ideas related to its teaching. The author cites visual material, too, and 
at the end of paper there is a list of literature for those who want to learn more 
about this subject.

1 A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata XVII. Országos Információs Konferenciáján 2009. november 28-án elhangzott előa-
dás szerkesztett változata: Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 2. sz. (2010. február) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-a-hadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/ (Letöltés: 2020. szept. 
8.) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-a-hadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-a-hadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/
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Bevezetés

Történeti és jelenismereti témaként egyaránt feldolgozhatónak tartjuk a  témát, de 
természetesen nemcsak szakmódszertani, hanem tartalmi kérdésekről is kell szólni. 
Egyrészt, mert a honvédelem fontos történelmi fogalom, és a magyar honvédség is 
immár 161 éves múltra tekint vissza.

„A honvédelem az ország külső fegyveres támadástól való megvédésével kapcsolatos 
elvek, szervezetek, tevékenységek és az azt meghatározó tényezők összessége. Össznem-
zeti ügy, célja az ország függetlenségének, területi épségének, alkotmányos rendjének, 
lakosságának és anyagi javainak megóvása, ami az ország összes élő, dologi és szellemi 
erőforrásainak felkészítésével és aktivizálásával valósul meg.”2

A honvédelem témája (és nem fogalma!) tananyagszerűen a görög−perzsa háborúk-
nál jelenik meg, egyik első megtestesítője Leonidász spártai király, aki életét áldozta 
Thermopülainál a görög hazáért. De honvédő harcnak tekinthetjük, ha nem feltétlenül 
ezt a kifejezést is használjuk, a német betolakodók ellen vívott harcokat I. (Szent) István 
és utódai idején (1030, 1051, 1052), a tatárok elleni küzdelmet (1241), az oszmán-török 
hódítókkal szembeni harcokat (Zsigmond, a Hunyadiak és Jagellók idején), a függet-
lenségi küzdelmeket a törökök és Habsburgok ellen (1526 és 1711 között), természete-
sen az 1848/1849-es és 1956-os forradalmat és szabadságharcot is ideértve.

Tanításunk során gondosan külön kell választanunk más országok hasonló tevé-
kenységét a csak a magyar hazára vonatkoztatható honvédelemtől. Ezért más államok 
hasonló értelmű fogalmainak magyarra fordításakor „országvédelem, nemzetvéde-
lem, összvédelem” kifejezéseket szoktak használni. (A  Szovjetunió nácizmus elleni 
„nagy honvédő háborúja” vagy a Napóleon elleni „honvédő háború” a mi szóhasz-
nálatunkban az  1945 után hazánkba „beszivárgó”, majd „betóduló” nagyorosz na-
cionalista történetírás, és – bár ellentmondásnak tűnik – a proletár internacionaliz-
mus „mellékterméke”. Gondoljunk csak arra, hogy honvédeink is „a hazát védték” 
a Don-kanyarban, bár ez a „honvédelem” nem egyeztethető össze a fenti fogalommal.)

A honvédség létrejötte
Nem véletlen, hogy a honvédség fogalmának kifejezésére használt szó nemzetté válá-
sunk idején, a reformkorban keletkezett, és szorosan kapcsolódik a „haza” és a „hon” 
kategóriájához. A „honvéd” szót először Kisfaludy Károly használta az 1821-ben ke-

2 Hadtudományi lexikon I. Főszerk.: Szabó József (1995). Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 563−564.
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letkezett Az élet korai című versében.3 A „honvédelem” kifejezést pedig gr. Széchenyi 
István vetette papírra tíz évvel később, a Világ című munkájában, az inszurrekció kap-
csán. Első használója a katolikus történetíró, Horváth Mihály volt, például az 1841-ben 
kiadott, igen népszerűvé vált és több évtizedig használt, Kis magyar történetnek „be-
cézett” tankönyvében.4 Igazán azonban 1848 tavaszától Kiss Károly hadtudós szorgal-
mazta használatát a magyar hadsereg katonáinak megnevezésére.5

A Batthyány-kormány 1848 májusában még látszólag a nemzetőrség kiegészítő ré-
szeként a „hon védelmére” 10 gyalogos zászlóalj és egy lovas üteg felállítását kezdte 
meg, melyeket egyre nyíltabban honvédzászlóaljakként kezdtek emlegetni. Mindezt 
szeptember 16-án Kossuth javaslatára az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) 
létrehozása szentesítette végleg, mely novemberben az egész magyar hadsereget ru-
házta fel a honvédség névvel. 

A létszám gyorsan gyarapodott, akár a honvédsereg teljes létszámát, akár a zászló-
aljak számának gyarapodását tekintjük.6 

1. ábra : A honvédség létszámának gyarapodása 1848/1849-ben

A honvédség létszáma (ezer fő)
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3 „Midőn hazáját rabbilincs fenyíti,
Bőszült érzéssel harcmezőre száll;
A szép szabadság hőslánggal hevíti,
Körüldörögje bár ezer halál,
Nem csügged s honvéd tisztét teljesíti
Míg győz vagy testhalmok közt sírt talál;
A jobb utókortól remélve bérét,
A nyert borostyánon kiontja vérét.”
Kisfaludy Károly válogatott művei (1983). Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 47. l. Magyar remekírók sorozat. 
4 Horváth Mihály (1841): A magyarok története Európába költözésöktől mostanig. A tanuló ifjúság számára. Pest.
5 Kiss Károly (1793, Buda – 1866, Pest) honvéd ezredes, hadtudós. 1807-től 1837-ig volt a császár szolgálatában 
kadét, majd katonatiszt (a századosságig vitte). Első tudományos munkája 1825-ben jelent meg, a 37-ik Magyar 
gyalog Ezred Története címmel. 1831-től a Magyar Tudós Társaság levelező, majd 1840-től rendes tagja. A magyar 
honvédhadsereg szervezésében tevékenykedett, amiért megjárta Haynau börtönét is. Élete végéig Hunyadi János 
törökellenes harcait tanulmányozta. Hadtörténeti munkássága jelentős.
6 Szabolcs Ottó – Veresegyházi Béla (1999): Rajzos vázlatok a történelem tanításához. Korona Kiadó, Budapest, 
139. nyomán 
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A honvédzászlóaljak számának növekedése 1848 szeptemberétől decemberéig di-
namikusan nőtt, a szeptemberi 14-ről decemberre 64-re emelkedik. 

Következő táblázatunk a szabadságharc végi honvédhadsereg szervezeti felépíté-
sére és létszámviszonyaira egyaránt kitekintést kínál.7 Különösen tanulságos a tüzér-
ség ütegei számának gyors növekedése 1848 őszétől 1849 nyaráig.8

1. táblázat: A honvédsereg létszáma 1849. június közepén

Seregtest Gyalogság Lovasság Tüzérség Összes fő

Feldunai had-
sereg 57 zászlóalj 72 század 31 üteg

196 löveg 53 200

Észak- 
magyarországi 19 zászlóalj 13 század 9 üteg

49 löveg 16 500

Dél-magyar- 
országi 34 zászlóalj 29 század 18 üteg

249 löveg 33 700

Erdélyi hadsereg 29 zászlóalj 22 század 15 üteg
107 löveg 37 600

Komoly növekedést mutat a tábori lövegek száma: 1848 decemberétől 1849 júniu-
sáig több mint 15-szörösére nőtt. 

Táblázatunk és oszlopdiagramunk adatai egybevethetők a szembenálló erők lét-
számadataival is, és akkor válik értelmezhetővé, hogy a honvédség 1849 nyarán leg-
nagyobbnak tűnő ereje miért kényszerült mégis a fegyverletételre a nyár végére.

A kiegyezéstől 1945-ig
A kiegyezést követően az 1868:41. tc. értelmében a Közös Császári és Királyi Had-
sereg (K. u. K.) keretén kívül a Monarchia osztrák felében létrehozták a Landwehrt, 
míg nálunk a honvédséget, melyek kizárólag az osztrák, illetve a magyar kormány 
alá voltak rendelve. Magyarországot hat honvédkerületre osztották fel. Ezek közül 
az első ötben magyar volt a vezényleti nyelv, a hatodikban (Horvátországban) horvát. 
A honvédségnek kezdetben csak gyalogsága és lovassága volt. (Tüzérség nem, a mű-
szaki csapatokat pedig szétosztották a két fegyvernem között.) 

A Magyar Honvédség dualizmus kori hadszervezetét a következő szerkezeti ábra mutat-
ja,9 mely egybevethető a XIX. század második felének európai hadszervezete elvi rajzával is.10

7 Magyarország hadtörténete I. Főszerk.: Liptai Ervin (1984). Szerk.: Borus József. Zrínyi Katonai Kiadó, Buda-
pest, 527. alapján
8 Szabolcs – Veresegyházi (1999) 139. nyomán
9 Ravasz István (2008): A magyar Királyi Honvédség szervezete és katonai közigazgatása 1868–1945. In: Hazánk dicső-
ségére. 160 éves a Magyar Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. Zrínyi Kiadó, Budapest, 42. alapján
10 Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig. Vázlatalbum. Szerk.: Dr. Füzi Imre (1986). 
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 41.
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2. táblázat: A honvédség szervezeti felépítése

Fegyvernemek Gyalogság (1869) Lovasság (1869) Tüzérség (1913)

Csapattestek

4 szakasz
▼

4 szakasz
▼

4 üteg
▼

4 század
▼

2 lovasszázad
▼

osztály
▼

2 zászlóalj
▼

2 osztály (1871)
▼

2 féldandár (1886), 
majd ezred (1890)

▼

2 ezred (1874), 
majd huszárezred (1880)

▼

Seregtestek

2 dandár (1871)
▼

2 lovasdandár
▼ dandár

2 hadosztály (1873)
▼ Lovashadosztály

(sereg- és csapatlovasság)
hadtest

A honvédséghez kezdetben csak 82 gyalogzászlóalj (ebből négy horvát−szlavón) és 
egy ún. állandósított század (törzsszázad), valamint 32 lovasszázad (ebből 28 huszár- 
és 4 dzsidásszázad) tartozott. A hadiállomány 200 ezer körül mozgott. Négy, 250 fős 
gyalogszázad alkotott egy zászlóaljat. A dandár 1871-től, a hadosztály 1873-tól került 
a hadszervezetbe, míg 1886-tól létrehozták két zászlóaljból a féldandárt (1890-től ez-
red). Dandártól „felfelé” seregtestekről, ezredtől „lefelé” csapattestekről beszélünk. 
Az önálló lovashadosztályok sereglovasságot, a gyalogos seregtestek kötelékébe be-
osztott lovas csapattestek csapatlovasságot alkottak. 

Egy hadiállományú lovasszázad 174 katonát és 163 lovat számlált. 1871-től kettő 
alkotott egy osztályt, 1874-ben létrejöttek a lovasezredek, melyeket 1880-tól huszá-
rezrednek kereszteltek. Az önálló tüzérség felállítását csak az 1912:31. tc.11 rendelte el, 
immár háborúra való felkészülés elemeként. Így önálló fegyvernemként csak 1913-
tól jelent meg a  honvédség keretében. Az  első világháború kitörésekor 32 magyar 
királyi honvéd gyalogezred állt hadrendben. A tisztek kiképzése 1872–73 óta a Ludo-
vika Akadémián folyt.

A „nagy háború” viharában 14 honvéd gyalog-, 2 honvéd lovashadosztály, 3 honvéd 
hegyi dandár, 32 népfelkelő gyalogezred, 10 népfelkelő huszárosztály, 160 népfelkelő 
hadtápzászlóalj és számos tüzéralakulat vett részt. Valamennyi hadszíntéren dereka-
san megállták a helyüket, bátorságuk, kitartásuk és elszántságuk sokszor a közös had-

11 1912. évi XXI. tc. a honvédségről, 12. § https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91200031.TV&searchUrl=/
ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D37 (Letöltés: 2020. júl. 31.)

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91200031.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D37
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91200031.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D37
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sereg csapataiét is felülmúlta, amiért gyakran még az ellenség is elismeréssel adózott. 
Számos esetben nagyobb véráldozatot hoztak, mint a császári és királyi csapatok.12

A háborús vereséget követően egy 1918. november 13-én kelt rendelet értelmében 
a nemzeti fegyveres erő hadseregből, nemzetőrségből és polgárőrségből állt, hat gya-
log-, két lovashadosztállyal és nyolc tüzérdandárral. December végén összlétszámuk 
elérte a 70 ezer főt. A hadsereg elnevezés helyett, mely a Monarchia hadseregét idézte, 
a néphadsereg név terjedt el, hiszen az ország államformája november 16-a óta nép-
köztársaság volt. 1919. január 25-én bevezették a „magyar” előtagot, így keletkezett 
az első Magyar Néphadsereg, mely név hivatalossá vált ugyan, de általánossá nem. 

1919. február 22-én egy 70 ezer fős önkéntes (zsoldos) hadsereg felállításáról je-
lent meg rendelet, mely egységesítette a korábbi három fegyveres erőt, és létrehozta 
a Magyar Népköztársaság Önkéntes Hadseregét, a Dunaőrséget és a Székely Különít-
ményt, mely székely hadosztályként vált ismertté. 

A tanácskormány 1919. március 22-én hirdette meg a Vörös Hadsereg megszer-
vezését, és proletárhadsereget definiált, de a  néphadsereg szervezeti kereteinek 
az átvételével, melyekhez munkás tartalékzászlóaljakat csatoltak. (Az első alakulat 
március 29-én jött létre.) Április 14-én – bolsevik mintára – létrehozták a politikai 
megbízotti (komisszár) intézményt. Egy nappal később megjelent az első hadrend: 
hat vöröshadosztály, székely hadosztály, tengerészdandár, nemzetközi ezredek, nyolc 
munkásezred és munkás tartalék zászlóaljak. Április 18-án felállították a Keleti Had-
sereg Főparancsnokságát, majd május 4-én a haderő hivatalos elnevezése Munkások 
és Parasztok Forradalmi Vörös Hadserege lett. A következő napon – osztrák−magyar 
mintára (!) – felállították a népbiztosság mellé rendelt Hadsereg-főparancsnokságot, 
ennek alárendelt három hadtestparancsnoksággal: a ceglédivel, a székesfehérvárival 
és a hatvanival, valamint a székely hadosztállyal. A Vörös Hadsereg május végére érte 
el legnagyobb harcértékét, 115 gyalogoszászlóaljjal, 84 géppuskásszázaddal, 8 lova- 
századdal, 14 tábori és 2 hegyi üteggel, 20 tarackos és 3 nehézüteggel, 16 műszaki, 8 
repülős századdal, két nemzetközi és nyolc munkásezreddel. Ez összesen több mint 
100 ezer főt jelentett. 

A Magyar Nemzeti Hadsereg felállítására 1919. június 9-én került sor Szegeden, 
Horthy Miklós altengernagy felhívására. Ehhez 1920. április 1-jén – tehát már a kor-
mányzóválasztás után – hozzátették a „magyar királyi” előtagot, így Magyar Királyi 
Nemzeti Hadsereg lett. 1919. augusztus 7-től toboroztak, majd 22-től soroztak ebbe 
a hadseregbe. Létszáma 1920. február 1-jén több mint 100 ezer fő, amiből csaknem 
20 ezer tiszt vagy altiszt. Alkotói: hét gyalog-, egy lovashadosztály, valamint csendőr-
tartalék (utóbbi belső rendfenntartásra, illetve a trianoni békéből következő kötelező 
létszámleépítés kijátszására).

12 A Hazáért. A Magyar Honvédség múltja és jelene 1848–2004. Szerk.: Dr. Helgert Imre – Vass Jenő Sándor 
(2006). Szaktudás Kiadó Ház Kft. Budapest, 137.
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A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései 35 ezer főben maximálták a ma-
gyar haderő létszámát.13 Egy „trianoni” gyalogoshadosztály összetétele: a  vezetést 
szolgáló törzs, három gyalogezred, három-három gyalogzászlóaljjal, egy tábori tüzér- 
ezred, egy lovasszázad, egy-egy aknavető, utász- és kerékpáros-zászlóalj, hadosztály- 
egészségügyi intézet, összesen csaknem 500 tiszttel, több mint 10 ezer altiszttel és 
legénységgel. Az egyetlen engedélyezett lovashadosztály törzsből, egy lovasezredből 
(benne négy lovasszázaddal), egy tábori tüzérosztályból (három üteggel), autós gép-
puskaosztagból állt, több mint 200 tiszttel, csaknem 5400 altiszttel és legénységgel. 
Volt még egy vegyes dandár, mely törzsből, két gyalogezredből, egy kerékpáros-zász-
lóaljból, egy tábori vagy hegyi tüzérosztályból és vonatból állt, mintegy 200 tiszttel, 
csaknem 5400 altiszttel és legénységgel.14 

3. táblázat: A „trianoni” honvédség hadereje

törzsek hét kerékpáros-zászlóalj

14 gyalogosezred hét aknavető század

benne 42 gyalogoszászlóalj három önálló utászzászlóalj

hét tüzérosztály hét híradószázad

négy önálló üteg hét autósosztag

négy önálló huszárezred hét vonatosztag
Nem lehetett légi és folyami haderő, nehéztüzérség, nem lehettek páncélosok, műszaki alakulatok 
és vezérkar. 
Bújtatott alakulatok: katonai repülés, páncélos és vasútépítő alakulatok, határőrizet.

A honvédséget 14 gyalogosezred, benne 42 gyalogoszászlóalj, hét tüzérosztály és 
négy önálló üteg, négy önálló huszárezred, hét kerékpáros-zászlóalj, hét aknavető 
század, három önálló utászzászlóalj, hét híradószázad, hét autósosztag és hét vonat- 
osztag képviselte. Nem lehetett légi és folyami haderő, nehéztüzérség, nem lehettek 
páncélosok, műszaki alakulatok és vezérkar. A rendelkezéseket kijátszó rejtés korán 
megkezdődött. A katonai repülés a Kereskedelmi Minisztérium Légügyi Hivatalához 
került már 1920. január 1-jén. A páncélos és vasútépítő alakulatok a Belügyminisz-
tériumhoz, a  határőrizet a  Pénzügyminisztériumhoz tartozó Vámőrséghez került 
feladatként 1921. március 1-jétől. Az 1921: LIII. tc. alapján15 megszervezték a Levente 
Mozgalmat, ami 12−21 éves fiúk katonai előképzése is volt. 

13 A trianoni béke – 1920. V. rész I. cím: Katonai rendelkezések. 102−108. cikk. In: Sorsdöntések. Szerk: Gerő And-
rás (é. n.). Göncöl Kiadó, Budapest, 184.
14 Ravasz István (2008): A magyar Királyi Honvédség szervezete és katonai közigazgatása 1868–1945. In: Hazánk 
dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. Zrínyi Kiadó, Budapest, 
44−45. alapján
15 1921. évi LIII. tc. a  testnevelésről: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100053.TV&searchUrl=/
ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39 (2020. júl. 31.)

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100053.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100053.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39
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1927-től, az Antant Katonai Ellenőrző Bizottság távozása után 1930-ra a nyílt és 
rejtett alakulatok teljes létszáma csaknem elérte a  60 ezer főt. 1933-ban a  Vámőr-
ség Határőrséggé való átszervezésével újabb hét rejtett gyalogezredet hoztak létre. 
Hazánk az  1938-as bledi egyezménnyel visszaszerezte fegyverkezési egyenjogúsá-
gát. Az 1938. október 1-jén életbe lépett Huba-I. hadrend alapján november 22-ével 
megszervezett hadtestek irányítására 1940. március 1-jén felállították a három had-
sereg-parancsnokságot. Az 1. – szolnoki állomáshelyű – hadsereg kötelékébe az V., 
a VI., a VIII. hadtest és a gyorshadtest került; a 2. – budapesti állomáshelyű – rendel-
kezésébe az I., a II. és a VII.; míg a 3. – pécsi állomáshelyű – fennhatóságába a III. és 
IV. hadtest tartozott.16 

4. táblázat: A Magyar Honvédség hadrendje 1942 júliusában

1. hadsereg 2. hadsereg 3. hadsereg

I. hadtest
1. könnyű hadosztály
1. lovasdandár

III. hadtest
6., 7. és 9. könnyű hadosztály + 
nehéztüzér- és tüzérosztály + ke-
rékpáros zászlóalj és lovasszázad

II. hadtest
4. és 11. könnyű hadosztály

VIII. hadtest
22. könnyű hadosztály
1. hegyidandár 
8. határvadász dandár

IV. hadtest
10., 12. és 13. könnyű  
hadosztály + nehéztüzér- 
és tüzérosztály

V. hadtest
14. és 15. könnyű 
hadosztály 
2. lovasdandár

IX. hadtest
25., 26. és 27. könnyű 
hadosztály 
9. Határvadászdandár

VII. hadtest
19., 20. és 23. könnyű  
hadosztály + nehéztüzér-  
és tüzérosztály + légvédelmi gép- 
ágyúsüteg + kerékpáros zászlóalj

VI. hadtest
16., 17. és 18. könnyű 
hadosztály

2. páncéloshadosztály 1. páncéloshadosztály
+ 2. repülődandár

+ 2. páncéloshadosztály

A  Huba-I. hadrend életbe lépésekor az  összlétszám 77 ezer fő volt. A  Huba-II. 
hadrend 1941-es bevezetésekor csaknem 172 ezer fő (ez még a békelétszám), majd 
a  Huba-III. hadrend bevezetésekor, 1943-ra a  létszám csaknem 255 ezer fő. 1944. 
szeptember 30-án, a teljes mozgósításkor a teljes létszám meghaladta az 1 millió főt.

A szovjet korszak
A második világháború befejezésekor a honvédség létszáma mintegy 50 ezer főt tett 
ki. A szovjetek által vezetett Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) 1946 márciu-
sában a haderő létszámának 25 ezer főre csökkentését írta elő. Az 1947. február 10-i 

16 Magyarország hadtörténete II. Főszerk.: Liptai Ervin. Szerk.: Tóth Sándor (1985). Zrínyi Katonai Kiadó, Buda-
pest, 334−335. és 345. alapján
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párizsi béke III. része (Katonai és légügyi rendelkezések) a magyar szárazföldi had-
sereget 65 ezer főben, a légi haderőt (90 repülőgéppel) 5000 főben határozta meg.17 
1948. április 15-én hatályba léptették a „Pilis” (I) hadrendet, melynek főbb elemei: 
Honvédelmi Minisztérium (HM), három hadosztály (két honvéd és egy műszaki), 
határőrség, négy honvéd kerületi parancsnokság és HM-közvetlenek voltak. Az össz-
létszám alig 18 ezer fő, polgári alkalmazottakkal is csak valamivel több mint 20 ezer.

A teljes kommunista hatalomátvételt követően a Farkas Mihály vezette HM eről-
tetett hadseregfejlesztésbe kezdett. 1948. október 1-jén lépett hatályba a  „Pilis II” 
hadrend, immár csaknem 33 ezer fővel. Bevezették az általános hadkötelezettséget. 
A hadszervezetben a Pilis I-ben felsoroltakon kívül négy akadémia és több intézet is 
szerepelt, de elsősorban a létszámokat növelték, valamint a fegyverzet mennyiségét. 
Már ekkor látható volt, hogy a fejlesztés nem áll meg a 70 ezer főnél. Ebben meghatáro-
zó szerepe volt a szép számú szovjet katonai tanácsadó gárdának. 1949. február 19-én 
a nevelőtiszti intézmény helyett bevezették a politikai tiszti intézményt, 1951. június 
1-jével a Magyar Honvédség neve Magyar Néphadseregre változott. November 7-től 
a „bajtárs” megszólítást az „elvtárs” váltja fel. A nemzetközi politikai helyzet romlá-
sa (hidegháború, koreai háború, hidrogénbomba-kísérletek), a feszült magyar–jugo-
szláv viszony (politikai és katonai szembenállás) következtében 1952-re 24–25%-ra 
növekedett az éves költségvetésen belül (ma ez 2% alatt van!) a hadi kiadások aránya, 
ami igen erősen megterhelte a népgazdaságot. Az 1949-ben még csak 33 ezer fős had-
sereg 1950 végére közel 115 ezer, 1951 végére 190 ezer, 1952 végére pedig 210 ezer fős 
lett. Ez a létszám 1954-re 160 ezer, 1956-ra 120 ezer főre csökkent. 18

2. ábra: A Magyar Néphadsereg létszáma 1949 és 1956 között

A Magyar Néphadsereg létszáma 1949 és 1956 között (fő)
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17 A párizsi béke – 1947. III. rész (Katonai és légügyi rendelkezések) I. cím 12. cikk. In: Sorsdöntések. Szerk: Gerő 
András (é. n.). Göncöl Kiadó, Budapest, 302.
18 Jakus János (2008): A magyar haderőfejlesztés az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. In: Hazánk di-
csőségére. 160 éves a  Magyar Honvédség. A  szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. Zrínyi Kiadó, Budapest, 
140−146. adatai alapján
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1952. február 25-től gyors ütemben folyt a felduzzasztott sorállomány felszerelése 
szovjet mintájú ruházattal (a tisztikar e tekintetben már előbbre tartott). Ekkorra 
már a néphadseregben rendszeresített valamennyi fegyver szovjet mintájú volt. 

1955-ben a Magyar Néphadsereg szervezeti felépítése a következőképpen festett: 
három lövészhadtest (3. Kecskeméti, 6. Székesfehérvári, 9. Debreceni); szervezetük-
ben hat lövész- és három gépesített hadosztály; két tüzérszakosztály, három tüzér-
dandár; négy honi légvédelmi tüzérhadosztály, két rádiótechnikai jelzőezred, egy 
híradóezred, négy repülő-hadosztály, 11 repülő-műszaki zászlóalj; egy híradó és egy 
rádiófelderítő ezred, egy híradózászlóalj; két műszaki dandár és két speciális (akna-
kutató és műszaki-építő) zászlóalj; két aknakutató ezred és egy vegyi zászlóalj.19 

Az 1956-os forradalom kirobbanásakor a néphadsereg átszervezés alatt állott. Ez 
18 ezred esetében némileg kihatott az eseményekre. Köztudott az is, hogy a szolgá-
lati idejüket letöltött újoncok leszerelése a legtöbb alakulatnál megtörtént, az újon-
cok behívására azonban még nem került sor. Ez is közrejátszhatott abban, hogy 
a  politikai vezetés nem bízott a  Magyar Néphadseregben, és Gerő Ernő október  
23-án a  szovjet vezetést kérte a  Különleges hadtest erőinek bevetésére az  „ellen-
forradalmi és fasiszta elemek” ellen. A  szovjet harckocsik másnap meg is jelentek 
a  főváros utcáin. Azt hitték, hogy a demonstráció elég lesz. A magyar pártvezetés 
által felállított Katonai Bizottság a Magyar Néphadsereg alakulatait már 23-án tel-
jes harckészültségbe helyezte, és a Budapest környéki magyar alakulatok egy részét 
megindították a főváros felé (4500 főről és 1500 fős központi tartalékról volt szó), de 
nem osztottak a  számukra lőszert, és megtiltották a  fegyverhasználatot. (Október  
24-én Budapesten mintegy 7000 magyar katona és 50 harckocsi állomásozott.)

Október 26–27-re világossá vált, hogy a néphadsereg kettészakadt. Az alakulatok 
többsége passzív maradt, ugyanakkor vidéken október 24-e és 29-e között a Magyar 
Néphadsereg alakulatai több mint 50 településen 70–80 esetben kerültek a lakosság-
gal összetűzésbe. Az  áldozatok száma mintegy 300 fő volt. Janza Károly altábor-
nagy, az október 27-én Bata István helyébe lépő új honvédelmi miniszter a fegyveres 
csoportok elleni harc folytatására adott parancsot. A politikai vezetés október 28-i 
fordulatát követően Janza megállapodást kötött a forradalmárokkal a fegyverek leté-
teléről, és parancsot adott a Forradalmi Katonatanácsok megalakítására. November 
2-án Maléter Pál vezérőrnagy lett az új koalíciós kormány honvédelmi minisztere. 

Ekkorra azonban már eldőlt, hogy a szovjet csapatok „katonai segítséget nyújtanak 
Magyarországnak”, vagyis leverik a forradalmat. November 4-én hajnalban elhang-
zott a „Mennydörgés-444” jelszó, és megkezdődött a „Forgószél” hadművelet a szov-
jet Különleges Hadtest, a 8. gépesített hadsereg és a 38. összfegyvernemi hadsereg 
(mintegy 60 ezer fő) részvételével a Nagy Imre-kormány ellen. A Magyar Néphadse-
reg erői több helyen szembeszálltak a betolakodókkal: Budapesten, a Juta-dombnál, 

19 Horváth István (2008): A Magyar Néphadsereg szervezeti struktúrájának alakulása az 1950-es évek első felében. 
Jakus János: A magyar haderőfejlesztés az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. In: Hazánk dicsőségére. 160 
éves a Magyar Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. Zrínyi Kiadó, Budapest, 119−146. nyomán
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az 51. légvédelmi tüzérosztály ütegei; Kőbányán egy másik légvédelmi alakulat; de 
vidéken is több helyen (Záhonyban, Dunapentelén, Békéscsabán, Kaposváron, Sze-
geden, Dunaföldváron, Székesfehérvárott, Miskolcon, Szolnokon, Veszprémben). De 
az alakulatok többsége ellenállás nélkül tette le a fegyvert. 

A  „Forgószél” hadművelet november végére befejeződött. A  forradalom alatt 
a Magyar Néphadsereg állományából – a harcokkal összefüggésben – 233 fő vesztette 
életét, és 137-en megsebesültek. Az áldozatok mintegy 60%-át a szovjetek kivégezték, 
vagy tűzharcban ölték meg. A kormányerők között a szervezetlenség miatt kialakult 
tűzharcban az áldozatok 10%-a vesztette életét, a felkelőkkel folytatott harcok követ-
keztében az áldozatok 8%-a esett el.

1956. november 8-án a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezetése és a For-
radalmi Munkás-Paraszt Kormány közös határozatot hozott karhatalmi erők létreho-
zásáról. November 27-ére az ország minden megyéjében megalakultak a karhatalmi 
zászlóaljak, több mint 10 ezer fővel. „Áldásos” tevékenységüknek köszönhetően Bu-
dapesten, Tatabányán, Salgótarjánban, Miskolcon, Pécsett, Gyomán, Zalaegerszegen, 
Egerben és másutt sok százan vesztették életüket. Az Elnöki Tanács rendelete 1957. áp-
rilis 30-án feloszlatta a honvéd karhatalmakat, ennek a szép szónak a bemocskolóit.20

1956 novembere és 1963. december 31. között a katonai bíróságok 15 654 terhelttel 
szemben 12 178 ítéletet hoztak. A néphadsereg tagjai közül 4879 főt ítéltek el, ebből 
570 embert a „népköztársaság elleni bűntettek” elkövetéséért. A forradalomban való 
részvételért 540 katonát ítéltek hosszabb-rövidebb börtönbüntetésre, és a  jogerőssé 
vált halálos ítéletet 30 emberen hajtották végre. Forradalmi cselekményekért 188 főt 
végeztek ki, ez a katonai bíróságok által hozott összes ítélet (2765) mintegy 7%-a.

A  Magyar Néphadsereg a  szovjet megszállást követően szilárdan a  pártvezetés 
irányítása és ellenőrzése alatt állt. Először létrehozták a  fegyveres erők minisztere 
tisztséget, melyet a Kádár-kormány „erős embere”, Münnich Ferenc altábornagy töl-
tött be, majd 1957. március 1-jén Révész Géza altábornagy honvédelmi miniszter lett. 
A kormány 1956. december 8-i határozata 63–64 ezer főben maximálta az újjászer-
vezendő Magyar Néphadsereg békelétszámát, ami alig 45%-a a forradalom előttinek. 
(Ez a létszám 1957 elején 43 ezer fő volt, s 8 hadosztályból csupán 3 maradt.) Az 1957 
végétől felgyorsuló haderőszervezés következtében 1959 végén együtt volt a 80 ezer 
katonát számláló néphadsereg, 4 gépkocsizó lövész hadosztállyal, valamint egy tüzér 
és egy hadihajós dandárral. Miután a szovjet csapatok jogi és gazdasági helyzetét rög-
zítő 1958. május 28-i megállapodás állandósította a „baráti” jelenlétet, a ’60-as évek-
ben megkezdődhetett a  néphadsereg korszerűsítése is. Ennek irányát az  MSZMP 
1959-es VII. kongresszusa szabta meg.

1960. május 17-én Czinege Lajos altábornagy lett a honvédelmi miniszter. Ő lett 
a végrehajtó. Ekkoriban a feszült nemzetközi helyzettel is indokolni lehetett a szer-

20 Horváth István (2008): A Magyar Néphadsereg szervezeti struktúrájának alakulása az 1950-es évek első felében. 
Jakus János: A magyar haderőfejlesztés az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. In: Hazánk dicsőségére. 160 
éves a Magyar Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. Zrínyi Kiadó, Budapest, 119–146. nyomán
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vezeti és anyagi-technikai fejlesztést. 1961. augusztus 3-án alakult meg az 5. össz-
fegyvernemi hadsereg-parancsnokság (Csémi Károly vezetésével) Budapesten, majd 
egy év múlva Székesfehérvárra telepítették. Alárendeltségébe 4 lövészhadosztály, egy 
harckocsiezred, s több fegyvernemi és szakegység került. Megkezdődött a harcko-
csi-hadosztály megszervezése is. A néphadsereg létszáma 1961 végére 84 főre nőtt. 
Létrejöttek a szárazföldi és honi haderőnemi parancsnokságok. Kiemelten fejlesztet-
ték a honi légvédelmet MiG 21-es vadászgépekkel, és három rakétaezred jött létre. 
1964-től a műszaki alakulatok fejlesztése is megkezdődött.

A ’60-as évek második felében tovább folytatódott a technikai fejlesztés, különösen 
a tüzérség, a páncélosok és a gépesített csapatok fegyverzete fejlődött. A honvédel-
mi kiadások több mint harmadát (38,4%) erre fordították. A Magyar Néphadsereg 
szervezeti tagozódása 1966-ra így alakult: Honvédelmi Minisztérium, szárazföldi 
hadsereg (parancsnokság, három gépesített lövész- és egy harckocsi-hadosztály, had-
sereg-közvetlenek), szárazföldi hadtest (parancsnokság, két gépesített lövészhadosz-
tály, hadtestközvetlenek).

Az MSZMP Központi Bizottsága (KB) 1968-as határozata korszerű, ütőképes had-
erő létrehozataláról szólt. Ezt azonban továbbra is részben a létszám és szervezetek 
számának növelésével oldották meg. A technikai fejlesztés részeként a  ’70-es évek-
ben páncélozott szállító harcjárművek (pl. BM-21), személygépkocsik beszerzésére, 
újabb rakétarendszer telepítésére, tüzércsapatok átfegyverzésére, a honi légvédelem 
korszerűsítésére, helikopterek harcrendbe állítására, T−72-es harckocsik és BMP−1 
lánctalpas gyalogsági harcjárművek rendszerbe állítására került sor. A hadieszközök 
beszerzésére az évtized második felében a honvédelmi kiadások 43,2%-át fordítot-
ták. A hadsereg főbb szervezeti elemei az évtized végén: szárazföldi hadsereg (három 
gépesített lövész- és egy harckocsi-hadosztály, közvetlenek), szárazföldi hadtest (két 
gépesített lövészhadosztály, közvetlenek), csapatrepülők (szállító helikopterezred, fel-
derítő repülőezred, harci helikopter-zászlóalj, szállító repülőszázad stb.), honi légvé-
delmi hadsereg (két hadosztály, közvetlenek).

Az 1980-as honvédelmi törvény a sorkatonai szolgálat idejét két évről 18 hónapra 
csökkentette. 1984-ben Czinege Lajos negyedszázados működését követően Oláh Ist-
ván vezérezredes lett a honvédelmi miniszter, majd halálát követően Kárpáti Ferenc 
vezérezredesé lett a honvédelmi tárca. Az újabb technikai fejlesztést követően 1987-
ben áttértek a hadsereg-hadtest-dandár-zászlóalj szervezetre, teljesen megszüntetve 
a hadosztályt, és részben az ezredszervezeteket. A csapatszervezeteket négy seregtest 
fogta össze: a szárazföldi hadtestek szervezetébe 3-4 gépesített lövész-, 1-2 harckocsi-, 
egy tüzérdandár, fegyvernemi és szakcsapat (páncéltörő, légvédelmi, rakéta-tüzérez-
red) tartozott; a  lövészdandárokba 3-5 gépesített lövész- és 1-2 harckocsi-zászlóalj, 
vegyes tüzérosztály, szakcsapatok és néhány ellátó egység lett besorolva. A  hadse-
reg-közvetlenek közé tartozott még egy hadműveleti rakéta, egy gépesített lövész, 
egy harckocsi, egy tüzér, egy páncéltörő szervezet. A csapatrepülőket harci helikop-
terdandár, felderítő repülőszázad képezte. A  hadieszközök beszerzésére arányosan 
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már kevesebb pénz jutott ebben az évtizedben, a honvédelmi költségvetés 25,7%-a. 
Gyalogsági harcjárművek, harckocsik, újdonságként páncéltörő rakéták és ágyúk, 
légvédelmi rakéták és rakétakomplexumok, kézi légvédelmi rakéták és légvédelmi 
rakétarendszer beszerzése folyt a ’80-as években. 

Az évtized utolsó éveinek hadseregfejlesztésére már – az anyagi lehetőségek be-
szűkülésén túl – érezhető hatással voltak a  bécsi haderőcsökkentési tárgyalások. 
A rendszerváltás előszeleként pedig 1989-ben ismét a „bajtárs” megszólítást vezették 
be az  „elvtárs” helyett. 1988-ban a  Magyar Néphadsereg békelétszáma 106 800 fő 
volt. Közvetlenül a rendszerváltást megelőzően 13 gépesített lövész-, négy harckocsi-, 
négy tüzérdandár, négy páncéltörő tüzérezred, hét műszaki és három híradóezred, 
egy hadműveleti-harcászati rakétadandár, három harcászati rakétaosztály, négy fel-
derítő- és deszant rohamzászlóalj, egy rádiótechnikai dandár, 11 légvédelmi tüzér- és 
rakétaezred és egy harci helikopterezred állt hazánkban harcrendben.21

A Kádár-korszak haderőpolitikáját a következő oszlopdiagramok segítségével te-
kinthetjük át, egyrészt a békelétszám változásai, másrészt a fejlesztések arányán ke-
resztül a honvédelmi kiadásokon belül.22 

3. ábra: A fejlesztések aránya a honvédelmi kiadásokból a Kádár-korszakban
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21 Kiss Balázs (2008): A Magyar Néphadsereg 1957–1990. Háber Péter: A Magyar Néphadsereg szervezete 1956 és 
1990 között. In: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 157−174. alapján
22 Uo.
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4. ábra: A Magyar Néphadsereg békelétszámának változásai 1957 és 1989 között (fő)
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A hadszervezet 1987. évi változását a hazai megszorításokon kívül az indokolta, 
hogy ekkor állapodtak meg a nagyhatalmak az Európába telepített közép-hatótá-
volságú rakéták leszereléséről, és ebben az évben a Varsói Szerződés már a védeke-
ző tervek készítését helyezte előtérbe a korábbi támadóval szemben. A szárazföldi 
erők átalakításának a fő szempontja ekkor még nem a takarékoskodás volt, hanem 
a hadsereg-hadosztály-ezred-zászlóalj szervezeti felépítésről 1987 folyamán a hadse-
reg-hadtest-dandár-zászlóalj szervezetre történő áttérés. 

A rendszerváltozás után
1991. március 31-én megszűnt a  Varsói Szerződés katonai szervezete (július 1-jén 
maga a Varsó Szerződés is). Június 19-én a szovjet csapatok a tervezettnél 11 nappal 
korábban elhagyták hazánk területét. Magyarország – csaknem fél évszázad után – 
ismét önálló, független országgá vált. Ugyanakkor kirobbant a  délszláv konfliktus, 
mely miatt november 20-án EK−megfigyelők kerülnek a magyar déli határra is. Felér-
tékelődött a honvédelem és a hadsereg szerepe. Mindeközben az Országgyűlés 1990. 
október 29-én 12 hónapra csökkentette a  sorkatonai szolgálat idejét, és bevezették 
a polgári szolgálat intézményét is. Megalakult a  tábori lelkészet. 1992-től a Magyar 
Honvédelem napja május 21-re, Buda 1849-es visszafoglalásának évfordulójára került. 
(Addig szeptember 29-e, a pákozdi csata évfordulója volt a Fegyveres Erők Napja.)

Megindult az 1990. március 15-e óta ismét Magyar Honvédségnek nevezett had-
erőnk átszervezése. Megtörtént a hivatalos kapcsolatfelvétel a NATO katonai szer-
vezetével, tisztjeink nyugati katonai intézetekben kezdtek tanulni. Az Országgyűlés 
1993. december 7-én elfogadta az új honvédelmi törvényt (1993: CX. tv.), majd a hoz-
zátartozó kormányrendelet is megjelent december 27-én (178/1993.). Ezekkel új ala-
pokra került az ország védelme. A párt által irányított és ellenőrzött haderő átalakult 
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egy nemzeti jellegű, a nemzetközi és a hazai igényekkel, feltételekkel összhangban 
álló, az ország védelmét ellátni képes, a parlament (ezzel a társadalom) által irányított 
és ellenőrzött fegyveres erővé. Mindez elsősorban haderőcsökkentést jelentett: a bé-
kelétszám 35%-kal, a hadi szervezetek száma 20%-kal, a technikai eszközpark pedig 
20-40%-kal csökkent.23

5. táblázat: Haderőcsökkentés a ’90-es évek elején

Állomány/ 
év Tiszt Tiszthelyettes Sorállomány Polgári 

alkalmazott Összesen

1989 17 800 12 700 91 900 33 300 155 700
1990 17 300 12 400 81 000 32 500 143 700
1991 16 800 11 900 65 300 27 600 121 600
1992 14 400 8 500 51 100 26 000 100 000
1993 13 700 8 300 52 340 25 600 100 000

Összesen – 24 % – 33 % – 43 % – 23 % – 35 %

A ’90-es évek folyamán a legfontosabb haditechnikai eszközöknél (harckocsi, pán-
célozott szállító, tüzérségi tűzeszköz, harci repülőgép, speciális helikopter) számsze-
rűen komoly csökkenés következik be, de az újonnan rendszerbe lépő haditechnika 
harcértéke meghaladta a korábbiakét. 

Ez a leépítés az Antall-kormányt követő Horn-kabinet idején is folytatódott.24

6. táblázat: Haderőváltozás a ’90-es évek második felében

Év Tiszt Zászlós 
tiszthelyettes Sorállomány Polgári 

alkalmazott Összesen

1994 16 320 10 682 47 336 24 910 99 289
1995 14 385 9 713 37 959 19 208 81 266
1996 11 770 10 280 29 430 14 450 66 872
1997 11 450 11 600 25 600 11 350 60 000
1998 11 350 11 200 27 070 11 800 61 500

Összesen – 30,5 % + 4,8 % – 43,8 % – 53,6 % – 38,1 %

A ’90-es évek haditechnikai változásai azt mutatják, hogy engedélyezett hadiesz-
közök tekintetében komoly elmaradás volt, különösképpen a szállítóeszközök vonat-
kozásában és a légierő különböző területein.

23 Jakus János (2008): A  Magyar Honvédség átalakítása 1990−2007. In: Hazánk dicsőségére. 160 éves a  Magyar 
Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József (2008). Zrínyi Kiadó, Budapest, 187. 
24 Uo. 190.
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A Magyar Honvédség korszerűsítését a NATO-hoz való csatlakozás szándéka és 
a nemzetgazdaság korlátozott lehetőségei szabták meg. Az 1995. július 6-án keletke-
zett 88/1995. sz. országgyűlési határozat közép- (1998-ig tartó) és hosszú távú (2005-
ig meghatározott) tennivalókat fogalmazott meg. Soroljunk fel néhányat a feladatok 
közül:

1) Az ország védelme külső támadásokkal szemben:
 � fegyveres csoportok behatolása, betörése esetén (délszláv háború!);
 � hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadása esetén.

2) A nemzetközi kötelezettségek teljesítése:
 � béketámogató műveletekben való részvétel;
 � szövetséges csapatok felvonulása, manőverei biztosításában való részvétel 

honi területen kívül;
 � szövetséges védelmi műveletekben való részvétel honi területen kívül.

3) Belső biztonsági erők megerősítése szükségállapot idején:
 � segítségnyújtás elemi csapás, katasztrófa esetén, közreműködés polgári vé-

delmi feladatok ellátásában. 
A NATO-val való tényleges együttműködés egyik első eseménye volt a délszláv bé-

keteremtésben (IFOR-erők) való műszaki részvételünk a horvátországi Okucsányi-
ban 1995 decemberétől. Ezzel szinte egyidejűleg az amerikai haderő Kaposváron és 
Taszáron alakította ki a boszniai békefenntartásban részt vevő kontingense száraz-
földi ellátási központját. A hadsereg átalakulásának középpontjába a NATO-csatla-
kozás került. Első lépésként a Honvéd Vezérkar átalakítására került sor 1997. szep-
tember 1-jétől. Megkezdődött a  tisztek, tiszthelyettesek nyelvi képzése, légierőnk 
integrálása a szövetség integrált rendszerébe, ami azért volt nehéz, mert mi szovjet 
MiG-ekkel voltunk felszerelve.

1997 júliusában, a  NATO madridi csúcsértekezletén meghívták Csehországot, 
Lengyelországot és Magyarországot a  katonai szervezetbe. November 16-án ügy-
döntő népszavazáson a szavazók nagy többsége (85,33%, kb. 3,3 millió ember, igaz, 
50% alatti részvétellel) jóváhagyta NATO-csatlakozásunkat, amire hivatalosan 1999. 
március 12-re került sor, már az  első Orbán-kormány idején. Ezt követően került 
sor a Magyar Honvédség teljes stratégiai felülvizsgálatára. A haderőfejlesztés újabb 
tízéves programja született, ezúttal a május 31-i 2120/2000-es kormányhatározat for-
májában. A hadsereg létszámát az év végéig 65,5 ezer főről 49 ezer főre, 2001 végére 
pedig 45 ezer főre csökkentették. A 2009-ig tartó további haderőváltozás a fegyveres 
erők létszámában újabb jelentős leépítéseket hajtott végre.25

25 Jakus János (2008): A Magyar Honvédség átalakítása 1990–2007. In: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar 
Honvédség. A  szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. Zrínyi Kiadó, Budapest, 190.; A  honvédelem négy éve 
2002–2006. A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Fapál László (2006). Honvédelmi Minisztérium, HM Zrínyi Kht. 
Budapest, 218. l. és a HM (MH) adatai alapján.
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7. táblázat: Haderőváltozás az ezredforduló után

Év Tiszt Zászlós 
tiszthelyettes

Szerződéses 
legénység Sorállomány Polgári 

alkalmazott Összesen

2001 8 600 10 230 6 700 12 160 4 010 42 900
2002 7 688 9 458 6 294 10 904 7 097 41 441
2003 7 857 10 001 7 850 7 416 33 124
2004 7 687 9 977 8 260 7 696 33 620
2005 6 681 9 190 7 696 7 771 31 013
2006 6 515 8 772 7 054
2009 5 190 7 181 6 017 6 869 25 257
Össz. – 39,7 % – 39,8 % – 10,2 % + 71,3 % – 41,2 %

1999-ben a szerb-montenegrói haderő Koszovóban etnikai tisztogatásba kezdett, 
erre a NATO – nemzetközi felhatalmazás nélkül – 78 napon keresztül bombázta Mi-
losevics államát, aki ezt követően kénytelen volt kivonni csapatait az albán többségű 
országrészből. Hazánk ezt követően őrző/védő zászlóaljjal – ezúttal ENSZ-felhatal-
mazással – 1999 júliusától vett részt a  béketámogató hadműveletekben, akárcsak 
a boszniai béketeremtésben. 

2001-ben az Országgyűlés megalkotta a XCV. törvényt a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerződéses állományú katonáinak a jogállásáról, mely a hivatásos állomány 
helyzetének normalizálását igyekezett biztosítani. Júniusban a sorkatonai szolgálatot 
hat hónapra csökkentették. Szeptemberben – nem kis vihart kiváltó – döntés szü-
letett 14 darab svéd GRIPEN repülőgép 12 éves időtartamra szóló bérléséről, mely 
lépés a honi légvédelem megerősítését és NATO-kompatibilitásának biztosítását cé-
lozta. Következő év május 6-án megszületett a 2144/2002. számú kormányhatáro-
zat, mely a  nemzetbiztonsági stratégiát alkotta meg, mintegy biztonságpolitikánk 
alapvetését. Ezt különösen a 2001. szeptember 11-én a NATO szervezetének erejét 
meghatározó Egyesült Államok ellen elkövetett terrortámadások indokolták. Az ezt 
követő, Afganisztán és Irak elleni amerikai válaszcsapásokban hazánk – Afganisztán 
esetében egészségügyi csoporttal, majd harcbiztosító erőkkel, Irakban pedig szállító 
zászlóaljjal – is részt vett. 

2003-ban ismét sor került a Magyar Honvédség teljes átvilágítására. Ezt követő-
en történt meg 2004 novemberében a sorozott haderőről az önkéntes (szerződéses) 
hadseregre való átállás. Ehhez az alkotmány módosítására is szükség volt. Ezt meg-
előzően jelent meg a kormány április 15-i 2073/2004. határozatában új nemzeti biz-
tonsági stratégiája, mely – többek között – a különböző nemzetközi béketámogató és 
válságkezelő programokban való részvételt igyekezett korlátozni. Napjainkban négy 
kontinens tucatnyi országában és missziójában vesznek részt katonáink.26

26 Padányi József – Ravasz István (2008): Honvédség és nemzetközi békefenntartás. In: Hazánk dicsőségére. 160 éves 
a Magyar Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. Zrínyi Kiadó, Budapest, 243. táblázata alapján



8. táblázat: Áttekintő táblázat a Magyar Honvédség missziós  
tevékenységéről (2008. május)

Misszió Helyszín Létszám Minőség

ENSZ Ciprus, Grúzia, 
Nyugat-Szahara, 
Koszovó, Libanon

103
békefenntartó, katonai 
megfigyelő (2), össze-

kötő, térképész

EBESZ Ukrajna/Kijev
1

katonai megfigyelő 
és tanácsadó

EU Párizs, Kongó, Sza-
rajevó 144

törzstiszt, EU-szakértő, 
békefenntartó

ENSZ-EBESZ-EU összesen: 288
NATO Koszovó, Irak, Afga-

nisztán, Belgrád 712
törzstiszt, összekötő, 
egészségügyi, őr és 
biztosító, újjáépítés

Összesen: 1000

A magyar haderő új keletű feladatait egy felsorolásban foglaltuk össze.27

A Magyar Honvédség új keletű feladatai
1. NATO 5. cikkely szerinti műveletek:

 � Az ország katonai védelme.
 � Más tagország megsegítése.
 � Részvétel a szövetség egésze elleni stratégiai támadás elhárításában.

2. Határbiztosítás.
3. Befogadó nemzeti támogatás.
4.  Részvétel nemzetközi válságkezelésben. 

Békeműveletek:
 � Megfigyelők.
 � Békefenntartás.
 � Békekikényszerítés.

5. Részvétel nemzetközi válságkezelésben. Egyéb nemzetközi műveletek.
6. Terrorizmus elleni harc.
7. Két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok.
8. Nemzetközi szerződések ellenőrzése, fegyverzetellenőrzés.
9. Humanitárius segítségnyújtás.
10. Információszerzés, feldolgozás, védelem.

27 Jakus János (2008): A Magyar Honvédség átalakítása 1990−2007. In: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar 
Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József. Zrínyi Kiadó, Budapest, 194. l.
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11. Polgári hatóságok támogatása:
 � Katasztrófavédelem feladataihoz való hozzájárulás.
 � Tűzszerészeti feladatok.
 � Kutatás-mentés.
 � A szükségállapot katonai feladatai.

12. Légtérellenőrzés.
13. Frekvenciagazdálkodás.
14. Protokolláris feladatok.

Tanulságos lehet a honvédelemre fordított kiadások elemzése a GDP %-ában:28

5. ábra : Honvédelmi kiadások a GDP %-ában (2000–2008)
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A Magyar Honvédség 161 éves története, de a rendszerváltás óta eltelt két évtizede 
is vegyes képet mutatott, tele ellentmondásokkal. „Egy tény nem vitatható: a Magyar 
Honvédség jellegének megváltozása, szerkezetének átalakítása lényegében egyenes utat 
mutatott a sorozott hadsereg megszüntetéséhez, a szerződéses katonákból álló, expedí-
ciós feladatokra szervezett és felkészített hadsereg kialakításához.”29

28 Magyar Honvédség – Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9g#V.C3.A9del-
mi_kiad.C3.A1sok (Letöltés: 2010. febr. 12.) adatai alapján
29 Jakus János (2008): A Magyar Honvédség átalakítása 1990–2007. In: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar 
Honvédség. A szerkesztőbizottság elnöke: Holló József nyugállományú altábornagy. Zrínyi Kiadó, Budapest, 196.
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Szepesi Gábor 
A digitális érettségi bevezetésének lehetősége a történelem tantárgyból1

Jelen tanulmány egy alternatív lehetőségét vázolja fel annak, hogy milyen módon 
lehetne kiváltani a hagyományos, papíralapon megírt érettségi vizsgát egy online 
felületen, digitális formában. Az érvek és ellenérvek felsorakoztatása arra enged 
következtetni, hogy bár az online számonkérésnek vannak bizonyos korlátai, en-
nek ellenére többek között költséghatékonysága, a  javítással óhatatlanul együtt 
járó tanári igénybevétel minimalizálása, az információs társadalommal párhuza-
mosan egyre inkább előtérbe kerülő digitális kompetencia fejlesztése és az érett-
ségi vizsga objektivitásának további fokozása alighanem elkerülhetetlenné teszi 
az  érettségiztetés digitalizálását. Írásomban egy tesztfeladatsor összeállítása és 
bemérése során összegyűjtött tapasztalatok ismertetésén keresztül igyekszem 
meggyőzni azokat is, akik esetleg még kétkedve fogadják az  újszerű értékelési 
módszer bevezetését.

Gábor Szepesi 
The possibility of introducing a digital school leaving exam 
in the subject of history 

This study outlines how the written part of the school leaving exam could be 
replaced by a digital exam. Weighing up the pros and cons it is confirmed that 
although online testing does have certain limitations, its cost-efficiency, the mi-
nimized demand for teachers' correction work, the neccesity for to exist in the in-
formation society, and last but not least enhancing the objectivity of the examina-
tion ultimately makes the digitalization of the school leaving exam indispensable. 
In this essay I am providing my experiences and findings gained in the process 
of setting up and measuring a test booklet in order to attempt to convince those 
who still have doubts about the introduction of the new evaluating scheme.

1 Történelemtanítás, (LII.) Új folyam VIII. évf. 3–4. sz. (2017. december) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/ 
2018/05/szepesi-gabor-a-digitalis-erettsegi-bevezetesenek-lehetosege-a-tortenelem-tantargybol-08-03-03/ (Letöltés: 
2020. júl. 15.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/szepesi-gabor-a-digitalis-erettsegi-bevezetesenek-lehetosege-a-tortenelem-tantargybol-08-03-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/szepesi-gabor-a-digitalis-erettsegi-bevezetesenek-lehetosege-a-tortenelem-tantargybol-08-03-03/
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III. Az elmélet gyakorlata

A koncepció elemzése

A digitális érettségi alapötletét az a feltételezés adta, hogy a kétszintű érettségi meg-
újulásának egyik leginkább prognosztizálható módja az írásbeli feladatsor digitalizá-
lása és online kitöltési lehetőségének biztosítása. Erre enged következtetni többek kö-
zött az, hogy ezt a módszert már más vizsgahelyzetekben (pl. KRESZ-vizsga, ECDL 
stb.) eredményesen alkalmazzák, azokkal kapcsolatban pozitív visszajelzések érkez-
tek. Ugyanakkor a költséghatékonyságra törekvő vizsgaszervező intézmény, az Ok-
tatási Hivatal is bizonyára üdvözölni fogja a  digitális érettségi mellett szóló egyik 
legkomolyabb érvet, mégpedig az előző években a hagyományos feladatsorok nyom-
tatása következtében hatalmasra duzzadt papírmennyiség minimalizálását. Hiszen 
ennek az eljárásnak az egyik legnagyobb előnye, hogy mivel a feladatokat a vizsgázók 
a számítógép előtt ülve, interneten oldják meg, ezért a megoldások rögzítése papírt 
nem igényel (sőt az adminisztráció is elvégezhető az internetes felületen).

Okkal feltételeztem azt is, hogy nem csupán a nyomtatás költsége takarítható meg 
az újszerű eljárással. Az érettségi vizsgáztatás költségvetésének alighanem egyik leg-
nagyobb tétele az írásbeli dolgozatok kijavítása, értékelése, adott esetben felüljavítása, 
az azokkal kapcsolatos szakértői tevékenységek elvégzése. Ez a költségtétel szintén 
jelentősen csökken a digitális érettségi esetleges bevezetésével párhuzamosan, hiszen 
a megoldott feladatok értékelését maga a számítógép, illetve a felhasznált online fe-
lület végzi el, mégpedig megbízhatóan és – ami a vizsgázó és vizsgáztató számára 
egyaránt előny – a feladatok megoldását követően azonnal.

A  történelemérettségivel kapcsolatosan időről időre felmerül az értékelés szubjek-
tivitása, amit jelez az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos vizsgázói észrevételek megle-
hetősen magas száma is. A történelemérettségi dolgozatok rendszeres felüljavítójaként 
évről évre szembesülök azzal, hogy az  írásbeli dolgozatok mintegy 10%-át – eseten-
ként azonban jóval többet is – megfellebbezik a vizsgázók, reménykedve az esetleges 
többletpontokban. Az online teszttel kapcsolatban azonban teljesen feleslegessé válik 
ilyen jellegű észrevételek megtétele, hiszen az azonnal kiértékelt válaszok objektívek, 
mérlegelést nem tesznek lehetővé. Ez következik abból is, hogy az alkalmazott, később 
bemutatásra kerülő feladattípusokra adható válaszlehetőségek köre is zárt, szűk körű.

A  feladatsorok elkészítése, összeállítása előre meghatározott algoritmus alapján 
viszonylag egyszerűen megtörténhet. Feltétele azonban egy olyan, lehetőleg jelentős 
mennyiségű, az érettségi témaköröket teljes mértékben lefedő, változatos feladattípu-
sokat és – a lehetőségekhez mérten – sokféle forrástípust alkalmazó feladatokból álló 
feladatbank létrehozatala, amely a vizsgaidőszakok alkalmával rugalmasan változ-
tatható, korrigálható, kiegészíthető.

Elöljáróban azonban azt is meg kell jegyezni, hogy bizonyos kétségek már a vizs-
gálat kezdetén megfogalmazódtak. Már önmagában az is problémásnak tűnik, hogy 
a  vizsgáztatás technikai feltételei milyen nehézségek árán valósulhatnának meg 
az online érettségi lehetőleg egyidejű megíratása alkalmával (külön számítógép biz-
tosítása minden egyes diák számára, kellő gyorsasággal működő internetes szolgál-
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tatás, olyan szerver megléte, amelyen ekkora mennyiségű adat tárolható stb.). Ezen 
túlmenően felvetődik az a probléma is, hogy a teljes írásbeli érettségi vizsgát nehezen 
fedi le az ilyen típusú érettségi. Hiszen digitalizálni leginkább csak a tesztfeladatokat 
lehet, közülük is azokat, amelyek zárt végűek, ez a feltétele az objektív, tanári asszisz-
tenciát nem igénylő értékelésnek. Bizonyos körülmények között nyílt végű feladatokat 
is megadhatunk, ám ezek csak látszólag azok, hiszen a megadható válaszlehetőségek 
számát a feladat digitalizálása során kénytelenek vagyunk végessé tenni. Az esszéfel-
adatok is megoldhatók digitális úton, a kérdéseket és a hozzájuk szükséges forrásokat 
az online felületen is lehet biztosítani, de a kiértékelést csak szaktanár tudja elvégezni. 

A kétségek ellenére egy kipróbálást mindenképpen megért az online történelem- 
érettségi, amely többek között arra is lehetőséget adott, hogy az előzetesen megfogal-
mazott hipotézisek alátámasztást vagy cáfolatot nyerjenek.

A kutatást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet történelem tantárgyi munkacso-
portjának tagjaként, majd vezetőjeként kezdtem el – a TÁMOP 3.1.1. projekt keretén 
belül – 2014 folyamán, és azóta is végzek vizsgálatokat a témakörben.

A mérőeszköz bemutatása
A digitális érettségi feladatsorhoz szükséges online felületet az OFI honlapján talál-
ható „Moodle”-rendszer biztosította.2 

A  Moodle neve a  Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ki-
fejezés rövidítése, azaz moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezet. 
A  Moodle LMS (Learning Management System) alkalmazás, azaz tanulásirányítási 
rendszer, eLearning keretrendszer. Az LMS feladata az, hogy azonosítsa a felhasználó-
kat és szerepkörük, jogosultságaik szerint a meglévő tananyagokkal (kurzusokkal) ösz-
szerendelje őket. Az LMS szerverek a felhasználók tevékenységeit, a tanulás szempont-
jából fontos adatokat naplózzák, s ebből a későbbiekben statisztikák generálhatók.3

A Moodle webalapú rendszer, tehát a használatához szükség van internet/intranet el-
éréssel és böngészővel rendelkező számítógépre. Szükség van továbbá szerverre és annak 
URL címére, amit a szolgáltató intézmény – jelen esetben az OFI – adott meg. A Moodle 
ugyan ingyenes licenc alatt terjeszthető, ám annak ingyenes verziója az érettségi vizsgázta-
tás szempontjából természetesen szóba sem kerülhet, leginkább megbízhatatlansága miatt.

A Moodle számos, oktatást segítő funkciója közül az online érettségi során a teszt-
készítést célszerű felhasználni. A  Moodle tesztmodulja sok opcióval rendelkezik, 
ezért elég rugalmas. Különböző kérdéstípusokat állíthatunk be, előre összeállított 
kérdésekből véletlenszerűen is tud választani a program, magától ki tudja értékelni 
a teszteket, a diák akár többször is próbálkozhat, bár utóbbi funkciót értelemszerűen 
az érettségi számonkérésnél nem alkalmazzuk.

2 https://moodle.ofi.hu (Letöltés: 2017. aug. 6.)
3 Forrás: Tanári kézikönyv a  Moodle e-oktatási keretrendszer használatához. http://www.sulix.hu/dokumentu-
mok/Moodle_tanari_kezikonyv.pdf 69. (Letöltés: 2017. aug. 6.)

https://moodle.ofi.hu
http://www.sulix.hu/dokumentumok/Moodle_tanari_kezikonyv.pdf
http://www.sulix.hu/dokumentumok/Moodle_tanari_kezikonyv.pdf
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A feladatlap jellemzői

A  tesztsor összeállításakor igyekeztem olyan feladatokat beépíteni, amelyeket már 
valamilyen formában hagyományos módon is kipróbáltak, de az eddigi érettségi fel-
adatok között még nem szerepeltek.

Ennek megfelelően igénybe vettem az  OFI által 2005–2006 során összeállított 
CD-gyűjteményt, amely közel 200 érettségi típusú feladatot tartalmaz, a  hozzá 
kapcsolódó értékelési útmutatóval. A feladatbank kellően változatos, teljes mérték-
ben lefedi az  érettségi vizsgakövetelményekben szereplő 12 fő témakört. Az  álta-
lam összeállított feladatsor ennek megfelelően 12 feladatot tartalmaz, összhangban 
az érettségi tematikával.

A CD-gyűjteményben közép- és emelt szintű feladatokat egyaránt találtunk, de 
a feladatlap összeállításához elegendő volt a középszintű feladatok felhasználása. En-
nek értelmében a  feladatok nehézségi szintje a középszintű érettségi követelmény-
rendszerének felel meg.

Ugyan az  eredeti elképzelésem az  volt, hogy a  feladatbankból átvett kérdéseket 
változtatás nélkül használjuk fel, ennek ellenére szükséges volt néhányukat módo-
sítani annak érdekében, hogy a teszt azonnal kiértékelhető legyen. Ennek megfele-
lően az eredetileg nyílt végűre kialakított, szöveges választ elváró feladatrészeket is 
kénytelen voltam zárt végűre átalakítani. Bizonyos esetekben pedig a csatolt források 
minőségén is javítani kellett, hogy ki lehessen használni az online érettséginek azt 
az előnyét, miszerint a számítógép monitorán kiváló minőségű, színes képeket, ábrá-
kat is elemezhetnek a vizsgázók.

A  feladatsor teljes pontszáma 45 volt, amivel arra törekedtem, hogy megfeleljen 
a jelenlegi, hagyományos írásbeli érettségin alkalmazott gyakorlatnak. Itt kell meg-
jegyezni, hogy mivel a vizsgálatok 2014 folyamán zajlottak, ezért még a 2016-ig ér-
vényes vizsgaleírásnak megfelelő feladatsorral dolgoztam, jóllehet az  alkalmazott 
feladattípusok a 2017. január 1-jétől érvényes vizsgaleírás alapján is alkalmazhatók.

A  Moodle tesztkészítő alkalmazása ötféle feladattípus elkészítését támogatja, és 
a feladatsor összeállítása során igyekeztem valamennyit be is építeni:

 � feleletválasztós: a feltett kérdésekre több lehetséges választ is kínál;
 � igaz-hamis: kétválaszos feleletválasztós kérdés, ahol a válasz csak igen vagy 

nem lehet;
 � rövid válasz: a diákok egy rövid mondattal vagy definícióval válaszolnak 

(ebben az esetben meg kell adni az elfogadható kulcsszavakat); 
 � számjegyes: a válasz nem szó, hanem szám (pl. évszámok esetén jól alkal-

mazható, de ezúttal ez a típus nem került be a feladatsorba);
 � párosító: a két oszlop elemeit párba kell rendezni.
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A 12 tesztfeladat tehát változatos feladattípusokat tartalmaz, és valamennyi feladat 
olyan, hogy a vizsgázó a végén, a válaszai leadását követően azonnali értékelést kap.4

Természetesen nemcsak a feladattípusok, hanem a segédanyagok, a mellékelt for-
rások is változatosak és sokszínűek. Ennek megfelelően a diák válaszadását ábrák, 
táblázatok, térképvázlatok, tankönyvi szövegek, korabeli szövegrészletek és diagra-
mok is segítik. A mellékelt források minőségét jelentősen javítja, hogy nem nyom-
tatásban, és nem a szürke árnyalataiban jelennek meg, ez – bár erre külön vizsgálat 
nem irányult – feltehetőleg észrevehetően javítja a feladatmegoldás hatékonyságát.

1. táblázat: A feladatok témái, pontozása:5

Sorszám Téma Magyar/
Egyetemes

Korai/
Modern Pont

1. (V2010) Az athéni demokrácia politikai intézményei E K 5

2. (V2073) Középkori távolsági kereskedelem E K 4

3. (V2114) Hunyadi János hadjáratai M K 4

4. (V2131) Felvilágosodás E K 5

5. (V2079) Magyarország XVIII. századi demográfiai 
változásai M K 3

6. (V2074) Francia forradalom E M 3

7. (V2045) Népek tavasza M M 4

8. (V3011) Szövetségi rendszerek az első világháború előtt E M 5

9. (V3024) Magyarország határváltozásai M M 4

10. (V3132) A magyar társadalom a XX. század második 
felében M M 2

11. (V3103) A jelenkor népesedési folyamatai E M 4

12. (V3034) A helyi önkormányzatok működése M M 2

Az értékelés során arra törekedtem, hogy – a középszintű írásbeli érettségihez ha-
sonlóan – a hangsúlyosabbnak ítélt válaszelemek a pontozásban nagyobb súlyozással 
jelenjenek meg. Ezért bizonyos itemek 0,5–0,5, mások pedig 1–1 részpontot értek. 
A  tesztek kiértékelésekor nyert adatok ugyanakkor megmutatták, hogy a  tervezett 
súlynak a tényleges mennyiben felelt meg.

4 Természetesen a Moodle-rendszeren belüli beállítás kérdése, hogy csak az eredményről kap tájékoztatást a diák 
a válaszai leadását követően, vagy pedig megkapja a részletes kiértékelést is, feltüntetve a rossz válaszelemeknél 
a helyes válaszokat is. Utóbbit azonban az egyidejű vizsgáztatásnál nem célszerű alkalmazni, még akkor sem, ha 
a feladatrészeket a Moodle összekeveri.
5 Az  első oszlopban zárójelben feltüntetett betű- és számkombináció a  CD-gyűjteményen alkalmazott jelölésre 
utal. A negyedik oszlopban a „korai” kifejezés a XIX. század előtti, a „modern” pedig a XIX–XX. századi történe-
lemre vonatkozik.
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Az eredmények elemzése

A tesztfeladatot három középiskola (egy ceglédi és egy budapesti gimnázium, illet-
ve egy jászárokszállási gimnázium és szakközépiskola) diákjai oldották meg. Össze-
sen 83 sikeresen kitöltött teszt képezte a vizsgálat alapját. Valamennyi diák számára 
másfél óra állt rendelkezésre a feladatsor megoldásához, hasonlóan a hagyományos 
érettségihez. A csoportok tagjai ugyanazon időtartamban, egy-egy gépteremben lát-
hattak neki a feladatoknak. Minden diák külön-külön számítógépnél dolgozhatott, 
a közöttük lévő kommunikációt a  felügyelő tanár nem engedélyezte. Segédeszköz-
ként viszont használhatták a középiskolai történelmi atlaszt, mivel ezt az érettségi 
vizsgaszabályzat középszinten engedélyezi.

2. táblázat: Befejezett tesztek összesített statisztikája6

Szempont Összes Cegléd Budapest Jászárokszállás

Befejezett próbálkozások száma 83 35 19 29
Átlag 72,77% 79,42% 74,56% 63,58%
Medián pont 73,33% 80,00% 74,26% 62,96%
Szórás 11,5% 7,02% 8,45% 11,7%
Pontszámeloszláshoz tartozó asszimetria -0,7609 -0,6518 -0,7166 -0,0232
Pontszámeloszláshoz tartozó csúcsosság 0,2005 0,3590 1,4705 -0,1429
Belső konzisztencia együtthatója 70,63% 47,37% 40,27% 72,02%
Standard hiba 6,23% 5,09% 6,53% 6,19%

A tesztfeladatsor átlagos pontszáma (72,77%) megfelel a középszintű érettségi át-
lageredményének. A minimum teljesítmény 37,96% volt, a maximum pedig 92,22%. 
A terjedelem tehát 54,26%. A szórás értéke is viszonylag alacsony, amiből az is követ-
kezik, hogy relatíve kevés az igazán kiugró eredmény (95% feletti eredményt nem is 
találunk). Az iskolák közötti különbség azonban viszonylag számottevőnek mondha-
tó, ám ennek hátterében feltehetőleg az áll, hogy a jászárokszállási iskola egyébként 
gimnazista tanulóinak meglehetősen heterogén az összetétele.

6 Az elemzés és az analízis elkészítésében segítségemre volt Érsek Attila, a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázi-
um, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanára, az OFI történelem munkacsoportjának tagja.
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1. ábra: Ponttartományokat elérő tanulók száma összesen
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Az ábrán látszik, hogy a tesztet kitöltők közül a legtöbben az átlagértéket is ma-
gába foglaló 70–75% közötti tartományban teljesítettek. Az eredmények viszonylag 
alacsony szórása is megmutatkozik az ábrán. A diákok zömének teljesítménye a  jó 
(4) osztályzatnak megfelelő ponttartományban foglal helyet, kiugró (90% fölötti) 
eredmény csupán egyetlen egy esetben volt. Ugyanakkor az  is látszik, hogy csak 
3 olyan diák volt, akinek nem sikerült elérnie az  50%-os teljesítményt. Kiugróan 
gyenge eredményt azonban ők sem értek el.

Említésre méltó az a tény is, hogy – bár a diákok számára 90 perc állt rendelkezésre 
a teszt kitöltésére – az átlagos felhasznált idő 40 és 50 perc között mozgott. Csupán 
4 olyan diák volt, aki 1 óránál néhány perccel többet használt fel a feladatok megol-
dására. Szembetűnő, hogy éppen közülük került ki az egyetlen tanuló, aki 90% fö-
lötti teljesítményt ért el a 83 diák közül. Ennek ellenére szoros korreláció nem látszik 
a tesztfeladat megoldásával töltött idő és az elért eredmény között, hiszen több olyan 
diák is volt, akik alig 40 perc alatt érték el a közel 90%-os eredményt. Ugyanakkor 
4 olyan tanuló is volt, akik 30 percnél kevesebb időt töltöttek a teszt előtt (átlagosan 
23–25 percet), és hármuknak ennyi idő is elegendő volt a 60% körüli eredmény el-
éréséhez. Mindez azért figyelemre méltó, mivel úgy tűnik, az online tesztmegoldás 
jelentős időmegtakarítással is jár, köszönhetően annak, hogy a zárt végű feladatok 
megoldása szövegalkotási kompetenciát nem igényel. Ugyanakkor azok, akik na-
gyobb rutinnal használják a számítógépet, feltehetőleg még társaikhoz képest is haté-
konyabban birkóznak meg a feladatmegoldás újszerűségével. Ennek ellenére a hamar 
leadott munka és az eredményesség között nincs feltétlen összefüggés, hisz az ötödik 
leggyorsabb tanuló 23 perc 33 másodperc alatt 79,63%-os teljesítményt nyújtott.
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Ahogy azt már fentebb is említettem, a  papíralapú érettségi tesztfeladatsornak 
megfelelően 12 feladatot állítottam össze. A valóságban azonban a diákok 29 kérdés-
sel szembesültek, tekintettel arra, hogy a Moodle rendszer bizonyos feladattípusok 
esetében (pl. igaz-hamis, rövid választ igénylő) csak a  kérdés részfeladatokra való 
bontását támogatta. Ez azonban csak a  kiértékelés szempontjából releváns, hiszen 
arra törekedtem, hogy a vizsgázók ebből semmit se érzékeljenek, és az egy kérdéshez 
tartozó részfeladatok ugyanazon az oldalon jelentek meg számukra.

A  feladatok mintegy 40%-át a  párosítós kérdések tették ki, amelyek esetében 
a  Moodle lehetővé tette az  itemek összefűzését is. A  kérdések egyharmada felelet-
választós, két kérdés esetében pedig a  vizsgázónak rövid választ kellett megadnia. 
Ahogy azt már fentebb jeleztem, az ilyen jellegű kérdések csupán látszólag nyílt végű-
ek, hiszen a lehetséges válaszok köre – attól függően, hogy a feladatkészítő milyen le-
hetőségeket ad meg – meglehetősen szűk, és az alkalmazás kulcsszavakból válogatja 
ki, hogy helyesen oldotta-e meg a feladatot a vizsgázó. A 12-ből 1 feladat volt csupán 
igaz-hamis, ami egyébként megfelel a  jelenlegi érettségi feladatkészítési gyakorlat-
nak. Olyan feladatra is volt példa (pl. a 11.), amelynél különböző kérdéstípusok kom-
binációjával találkozhatott a tanuló.

A legkönnyebben éppen az egyetlen igaz-hamis feladattal birkóztak meg a diákok, 
közel 90% körüli eredményességgel oldva meg a feladatot. Meglehetősen nagy a kü-
lönbség az  öt párosítós feladat eredményei között. Míg volt olyan feladat, amelyet 
közel 100%-os pontossággal oldottak meg a vizsgázók, addig akadt olyan is, amelyre 
a kitöltők fele sem tudott helyesen válaszolni. Érdekes, hogy épp az előbb említett, két 
szélsőséget mutató feladatot lehetett a legkönnyebben atlasz segítségével megoldani 
– igaz, a XX. századi magyar határváltozásokra vonatkozó összetettebb ismereteket 
igényelt –, ennek ellenére ez nem jelentett automatikusan magas pontszámot.

Szintén figyelemre méltó tény, hogy éppen az  egyik rövid választ igénylő, nyílt 
végűnek is tekinthető feladaton belül találjuk az egyetlen olyan kérdést, amelyre min-
denki helyesen válaszolt. Ez azért is szembetűnő, mert bár a kérdés – amelyre az egy-
szerű, magától értetődő „földet” választ kellett adni – könnyű volt, de közben az is 
látható, hogy senki nem vétett gépelési hibát, amit pedig az ilyen típusú feladatoknál 
mindig be kell kalkulálni.7

A kipróbálás és az eredmények tapasztalatai
Általánosságban elmondható, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok nagy remé-
nyekkel várták az újszerű megmérettetést. Előbbiek leginkább arra voltak kíváncsiak, 
hogy a bevezetésben is megfogalmazott előzetes feltételezések mennyiben állják meg 
a  helyüket. Utóbbiak pedig részben lemérhették tudásszintjüket az  érettségi vizsgát 

7 A statisztikai elemzésekhez használható szakirodalom:
Crocker, Linda: Bevezetés a méréselméletbe. University of Florida, Gainesville. (Ford.: Papp László) 
http://terd.unideb.hu/doc/modszertan/bevezetes_a_mereselmeletbe.pdf (Letöltés: 2017. aug. 6.)

http://terd.unideb.hu/doc/modszertan/bevezetes_a_mereselmeletbe.pdf
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megelőzően – számukra gyakorlatilag egy próbaérettségivel ért fel a teszt kitöltése, hi-
szen az érettségi előtt csupán néhány héttel bonyolítottuk le a tesztelést –, részben pe-
dig kíváncsian várták, hogy az online vizsgáztatásnak milyen előnyeit figyelhetik meg.

Ugyan a feladatlap összeállítása annak újszerűsége és a Moodle funkcióival való 
folyamatos ismerkedés miatt időigényes volt, maga a kipróbálás külön előkészülete-
ket (pl. dolgozatok fénymásolása) nem igényelt. A teszt megíratása közbeni felügyelet 
nem igényelt nagyobb koncentrációt, mint a  hagyományos érettségi feladatlap so-
rán. A diákok fegyelmezetten, egymás munkáját nem zavarva oldották meg a tesztet, 
ezzel is lehetővé téve a kutatás eredményességét. A felügyelő tanároknak legfeljebb 
az jelentett további feladatot, hogy felhívják a figyelmet a feladatok pontos elolvasásá-
ra és értelmezésére, valamint arra, hogy ne vétsenek gépelési hibát. A dolgozat érté-
kelését az alkalmazás azonnal elvégezte, tehát ez sem a pedagógusokat terhelte. Mivel 
a számítógép – zárt végű kérdések lévén – egyéb alternatívákat nem fogadhatott el, 
mint a helyes válasz, így a feladatok megoldásával kapcsolatos észrevételek (reklamá-
ciók) is elmaradtak. Technikai nehézségekkel (pl. áramszünettel, a gépek leállásával, 
az internet lelassulásával) nem kellett megküzdeni.

A diákok örömmel üdvözölték, hogy a teszt eredményét azonnal megkapták, ezt 
tekinthetjük az ő szempontjukból a legnagyobb újdonságnak. Mivel zárt végű kérdé-
sekkel találkoztak, a válaszok begépelése sem okozott problémát – többnyire egysze-
rű egérhasználattal megoldhatóak voltak a feladatok –, emiatt némileg meglepődve 
tapasztalták, hogy a  feladatsort meglehetősen hamar kitöltötték. Ugyanakkor töb-
ben panaszkodtak a hagyományosnál némileg nehezebb figyelemfenntartásra, illetve 
arra, hogy a szemüket jobban megerőltették a monitorra való folyamatos koncentrá-
ció közben. A budapesti gimnáziumban elvégzett tesztelés során a diákok mentségére 
szóljon, hogy csak péntek délután, a 7–8. órában (14 és 16 óra között) volt alkalmunk 
kipróbálni a tesztelést, ez feltehetőleg a vártnál aránylag gyengébb eredményben is 
megmutatkozik, hiszen egy emelt szintű képzésben részt vevő csoport tagjairól volt 
szó. Néhányan az ábrák minőségét kifogásolták, de ez még jobb minőségű források 
beiktatásával könnyen kiküszöbölhető. 

A tanulók összességében érdekesnek, természetesnek tartották a feladatmegoldást 
ily módon. A belépés a tesztoldalra nem jelentett gondot. Egyértelmű a feladatmeg-
oldásra fordított időt tekintve, hogy jelentős különbségek voltak a  tanulók között. 
Volt, aki túl szeretett volna rajta lenni, nem gondolta át (23 perc 22 másodperc). Volt 
olyan diák, aki nagyon alaposan, s lassan dolgozott (1 óra 23 perc), ő eredetileg német 
származású, nehézséget jelent számára a gyors információfeldolgozás. Az atlaszt ter-
mészetes módon használták közben. Összességében pozitívan fogadták a lehetőséget, 
s az azonnali visszajelzést emelték ki az egyik legjobb lehetőségnek.
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A jelenleg működő és az online koncepció összehasonlítása

Annak érdekében, hogy az online és a hagyományos érettségi feladatlap összevethető 
legyen, törekedtem arra, hogy az érettségi vizsgakövetelményekben szereplő elvárá-
soknak a digitális feladatsor minden szempontból megfeleljen. Ezt szolgálja például 
– ahogy az a fentebb bemutatott feladatmátrixból is kiderül – a korai és a modern 
történelemre vonatkozó feladatok közel azonos aránya. A teljes pontszám csaknem 
ugyanolyan mértékben oszlik meg a XIX. század előtti és az attól kezdődő korszakra 
vonatkozó feladatok között, illetve a feladatok száma is.

További hasonlóságként említhető meg, hogy a feladatok döntő többségéhez mel-
lékeltem legalább egy forrást. A felhasznált források – a hagyományos érettségihez 
hasonlóan – változatosak voltak (tankönyvi és korhű szövegrészletek mellett ábrák, 
diagramok, táblázatok és képek is szerepelnek a  feladatokban), és ugyanazoknak 
a kompetenciáknak a felhasználását igényelték, mint az érettségi nyomtatott válto-
zatának kitöltésekor.8 A forrásokon túl a történelmi atlasz használata – ahogy arra 
korábban is kitértem – engedélyezett volt, és a tanári tapasztalatok alapján ezzel a le-
hetőséggel a diákok zöme élt is. Az online tesztfeladatok teljes pontszáma 45 pont 
volt, és – a  papíralapú feladatsorhoz hasonlóan – a  hangsúlyosabbnak vélt itemek 
1, a kevésbé hangsúlyosak 0,5 pontot értek. A rossz válaszért – noha az alkalmazás 
lehetővé tenné – pontlevonás nem járt a diákoknak, hiszen ez a hagyományos vizs-
gáztatásban sem bevett gyakorlat.

Azonban – ahogy azt a koncepció bemutatásánál is jeleztem – teljes mértékben 
nem modellezhető a papíralapú érettségi. Egyrészt csupán zárt végű, vagy csak szűk 
körű válaszlehetőségeket elfogadó nyílt végű tesztfeladatokat adhatunk meg (igaz, 
azok közül lényegében minden olyan típust, amely az érettségin is megfigyelhető), 
amennyiben elvárás az, hogy az alkalmazás azonnal jelezzen vissza a vizsgázó szá-
mára. Másrészt pedig esszékérdést azonnal kiértékelt formában nem tudunk feladni. 
Abban az esetben azonban, amennyiben a javító tanárok bevonása az online érett-
séginél is megoldható, még profitálni is lehet a digitális érettségi előnyeiből, hiszen 
az esszéfeladathoz olyan típusú forrásokat (pl. videórészletek, hanganyagok, korabeli 
filmek, honlapok stb.) is megadhatunk, amelyek a hagyományos érettségin elképzel-
hetetlenek. Egyébként a  tesztfeladatokhoz mellékelt forrásanyag is lényegesen jobb 
minőségben, és mindenekelőtt színesben jelenik meg, ami a feladatmegoldás sikeré-
hez minden bizonnyal hozzájárul.

8 Itt jegyzendő meg, hogy sem a 2017 előtti, sem a 2017. január 1-je óta érvényben lévő történelemérettségi vizs-
gaszabályzat nem emeli ki külön a digitális kompetencia alkalmazását, amennyiben azonban az online érettségi 
a későbbiekben teret nyer, ennek fejlesztése és használata nélkülözhetetlenné válik a mindennapi történelemtaní-
tás és -tanulás során.
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Megállapítások, javaslatok összegzése

Ahogy arra már az eredmények elemzésekor, illetve az empirikusan szerzett tapasz-
talatok összegzésekor is utaltam, az előzetes feltevések szinte kivétel nélkül megállták 
a helyüket. Az online érettségi – a feladatsor összeállításán túl – komolyabb előké-
születeket nem igényel (a nyomtatási folyamathoz kapcsolódó logisztika tehát teljes 
mértékben kimarad ebben az esetben), a feladatsor a tanárok és a vizsgázók számára 
is jól áttekinthető, a feladatokat egyénre szabott sorrendben oldhatják meg a diákok, 
mégpedig úgy, hogy bármikor visszatérhetnek egy korábban már megoldott feladat-
hoz. A diákok válaszaikra a teszt leadása után azonnali visszajelzést kapnak, tehát 
a teljesítményükkel kapcsolatos visszacsatolás a tanulók és a diákok számára is azon-
nal biztosított. A feladatokra adott válaszokkal kapcsolatos viták elmaradnak, hiszen 
azáltal, hogy egyrészt a kérdések zárt végűek, másrészt pedig az értékelést – az elő-
zetesen megadott algoritmusok alapján – maga a számítógép végzi, így okafogyottá 
válik bármilyen ezzel kapcsolatos észrevétel. Mindezeket az előzetes feltételezéseket 
tehát a kipróbálás teljes mértékben igazolta.

Néhány kétséget is megfogalmaztam elöljáróban. Eltekintve az esetleges technikai 
nehézségektől, ezen túl is láthatóak a  digitális érettségivel kapcsolatos problémák. 
Mivel a történelemérettségi elvár szövegalkotási kompetenciákat is, ezek a kizárólag 
zárt végű kérdéseket alkalmazó teszteknél elsikkadnak. Kiküszöbölhető ez akkor, ha 
tanári közreműködést is igénybe veszünk a dolgozatok javításakor, ekkor viszont el-
vész az online tesztelésnek az előnye, hogy a teljesítményről való visszajelzés azonnal 
megtörténik. Továbbá könnyen szembesülhetünk váratlan helyzetekkel (pl. áram-
szünet, az  internet leállása stb.), amelyek esetén alternatív megoldásokról minden-
képpen gondoskodni kell. Ugyanakkor arra is figyelniük kell a felügyelő tanároknak, 
hogy a diákok esetlegesen olyan, meg nem engedett segédeszközöket alkalmaznak 
(pl. egyidejűleg más alkalmazás is fut a  számítógépen), amelyre a  hagyományos 
érettségi keretein belül nem kerülhet sor.

Az elemzés és a tapasztalatok felhasználásával végül elkészítettem a digitális érett-
ségi bevezetésével kapcsolatos SWOT-analízist, melyben a leginkább előforduló erős-
ségeket, gyengeségeket, továbbá lehetőségeket és veszélyforrásokat vehetjük számba.
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2. táblázat: SWOT-analízis

Erősségek
 � A tesztfeladatsor jól strukturálható, áttekint-

hető.
 � A megadott válaszok azonnal kiértékelhetők, 

ezáltal a gyors visszacsatolás a tanár és a diák 
számára is biztosított a zárt feladatok miatt.

 � Egyre több iskola rendelkezik a digitális 
érettségi bevezetéséhez szükséges technikai 
feltételekkel.

 � A feladatokhoz mellékelt források jellege vál-
tozatosabbá tehető, kihasználhatóbbá válnak 
a multimédiás eszközök az érettségi alkalmá-
val is.

 � A feladattípusok is változatosabbá válhatnak, 
az eddig alkalmazott feladatformák köre bő-
vülhet a már ismert feladattípusok egyidejű 
felhasználásával.

 � Kód alapján tárgyilagosabb a mérés.
 � Az eddig felhasznált papírmennyiség a töre-

dékére csökkenthető.
 � Olcsóbbá, költséghatékonnyá és környezet-

baráttá válhat az érettségi.

Gyengeségek
 � Az IKT alkalmazása számos iskolában még 

csak kezdetleges, a digitális érettségi beve-
zetéséhez szükséges infrastrukturális háttér 
sokszor szegényes.

 � A diákok a feladatokat még kevés órán 
kapják digitális formában, nem találkoznak 
multimédiás eszközökkel és forrásokkal (az 
egyenlő hozzáférés elve nem érvényesül).

 � Hiányzik az online IKT-tartalom és az 
online segítségnyújtás lehetősége a tanórán 
kívüli tanulásnál.

 � A tesztfeladatoknál döntő fölénybe kerül-
hetnek a zárt végű feladatok, hiszen a nyílt 
végű kérdések kiértékelése csak tanári 
közreműködéssel történhet (a lexikális tudás 
hangsúlyosabbá válik).

 � Kevés rutinnal rendelkező, a számítógépet 
bizonytalanul használó diákok miatt az 
esélyegyenlőség elve sérül (pl. helyesírási, 
gépelési hibák).

 � Nincs feladatbank, az adaptív tesztek előállí-
tásához hiányzik a kapacitás.

 � Nincs használható minta a működéshez.

Lehetőségek
 � A feladatbank könnyen átalakítható, módo-

sítható, bővíthető új elemekkel.
 � Új IKT-tartalmak megismerése, bevonása az 

oktatásba, ezáltal a hagyományostól eltérő 
források adhatók (pl. hangfájl, videó, animá-
ció stb.).

 � Az atlasz használatának további engedélye-
zése segítheti az átállást.

 � Az érettségi vizsga értékélésének szubjektivi-
tása minimalizálható.

 � Az esszékérdések is kiválthatók egy projek-
talapú feladat megoldásával és egyéni szö-
vegalkotással, különböző forrástípusok fel-
használásával.

 � Egyszeri nagy beruházást igényel.
 � Az érettségi feladatok és megoldások digita-

lizálhatók.

Veszélyek
 � Az érettségi vizsgába bevont munkaállomá-

sok biztonsági kockázatnak lehetnek kitéve 
(pl. külső adatszerzés, az alkalmazott felület 
feltörése).

 � Az új vizsgaformára való átállás alatt a meg-
szokott értékelés elmaradása kritikát ered-
ményezhet a diákok és a szülők részéről.

 � A diákok „elvesznek” a rendelkezésükre bo-
csátott források között, hosszabb ideig tart-
hat a feladatok megoldása.

 � Bevezetése költséges, hiszen egy terjedelmes 
feladatbank kialakítása (beleértve a progra-
mozást is) idő- és pénzigényes.

 � Áramszünet esetén az érettségi vizsga meg-
hiúsulhat (vagy alternatív feladatsorról kell 
gondoskodni).

 � „Nem megengedett” eszközök alkalmazása a 
diákok részéről a számítógép használata köz-
ben (pl. más szoftverek futtatása egyidejűleg).
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Az  előnyök és hátrányok mérlegelését követően összességében megállapítható, 
hogy a digitális érettségi bevezetésével kapcsolatos pozitív tapasztalatok túlsúlyban 
vannak az esetleges negatívumokhoz képest, és bár az online vizsgáztatásnak nyil-
vánvaló hátrányai is vannak, ezek kiküszöbölésére is van azonban mód:

 � Az egyidejű vizsgáztatás – elsősorban technikai és logisztikai jellegű – ne-
hézségei megoldhatóak oly módon, hogy a feladatbankba kellően nagyszá-
mú feladatot készítünk el, melyekkel egymásnak jól megfeleltethetők. Lé-
nyegében azonos nehézségű feladatsorok állíthatók össze, így az esetlegesen 
a vizsgát később teljesítő vizsgázók sem kerülnek előnybe azáltal, hogy már 
tudják előre a megoldásokat, tehát így az esélyegyenlőség elve sem sérül.

 � A feladatsorok rugalmas variálhatósága miatt az esetleges technikai nehéz-
ségek okozta váratlan helyzetek is kezelhetők, hiszen az akadályok elháru-
lása után egy másik feladatsor újra kitölthetővé válik.

 � Annak érdekében, hogy a  történelemérettségi vizsga megőrizhesse sok-
színűségét, az  esszéfeladatok megoldása továbbra is kötelező maradhatna 
a  digitális vizsgáztatás keretei között, esetlegesen lehetővé téve azt, hogy 
a vizsgázók olyan, elsősorban multimédiás jellegű forrásokat is felhasznál-
hassanak, amelyeket a papíralapú érettséginél nem tehetnének meg.

Bízom abban, hogy – összhangban a kormányzatnak olyan irányú célkitűzéseivel, 
miszerint 2019-től több tantárgyból is lenne mód digitális érettségiztetésre az  ok-
tatási rendszer digitális átalakításával párhuzamosan – az online érettségi utat tör 
magának a következő években-évtizedekben.9

Felhasznált irodalom
F. Dárdai Ágnes – Kaposi József (2008): A kezdet vége, avagy a történelemérettségi 

vizsga fejlesztésének további lépései. In: Bánkuti Zsuzsa – Lukács Judit (szerk.): 
Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat. Tantárgyi vizsgák értékelése. Feladat-
fejlesztés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 169–186. 

Kaposi József (2006): Változás az állandóságban – az új történelem érettségi. In: Hor-
váth Zsuzsanna – Lukács Judit: Új érettségi Magyarországon. Honnan, hová, ho-
gyan? Egy folyamat állomásai. Országos Közoktatási Intézet, 2006. 73–103.

Kaposi József (2010): Az új történelemvizsga fejlesztésének hazai és nemzetközi ku-
tatási kontextusa. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 1. sz.
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/kaposi-jozsef-az-uj-tortene-
lemvizsga-fejlesztesenek-hazai-es-nemzetkozi-kutatasi-kontextusa/ (Letöltés: 2017. 
aug. 6.)

9 Az eredeti írás tartalmazza a mellékletet és a megoldásokat is (http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/
szepesi-gabor-a-digitalis-erettsegi-bevezetesenek-lehetosege-a-tortenelem-tantargybol-08-03-03/)
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Száray Miklós 
A térkép szerepe és elemzése a történelemórán1

A térképek nélkülözhetetlen kellékei a történelemóráknak, a történelem tanulá-
sának. Az ismert és népszerű tankönyvszerző, kiváló történelemtanár írása az új 
kétszintű érettségi követelményei és jobbára az egyik legnépszerűbb középiskolai 
tankönyvsorozat bőséges térképanyaga alapján mutat be lehetőségeink végtelen 
tárházából jó néhányat a topográfiai kompetencia fejlesztéséhez. Komoly elméleti 
alapozás, majd gyakorlati példák sokasága világít rá arra, hogy az állandó térkép-
használat, a térben való tájékozódás folyamatos fejlesztése mennyire megköny-
nyítheti a tanár és a tanulók munkáját egyaránt a történelmi gondolkodás alakí-
tásában. A történelmi térkép szerepének, a térképelemzés tanítása jelentőségének 
és az elemzés fő szempontjainak rövid tárgyalását követően 20 politikatörténeti, 
nemzetiségi-etnikai, gazdasági, valamint természetföldrajzi egybevetéseket tar-
talmazó térkép bemutatását és elemzését kapjuk az  írásban, a végén kitekintve 
a források és térképek összevetésének lehetőségeire is. 

Mikós Száray 
The Role of the Map in History Lessons

Maps are essential tools for learning history. The excellent and popular textbook 
author and history teacher series presents various possibilities for the develop-
ment of topographic competences using maps of his textbook series, he takes 
into account the requirements of the new two-level final exam. In addition to 
theoretical background, a number of practical examples shed light on how the 
map use and development of spatial orientation can facilitate the work of teachers 
and students in shaping historical thinking. After discussing the significance and 
various aspects of map analysis, the Author presents the analysis possibilities of 
20 political history, ethnic, economic, and natural geographic maps, including 
comparison maps and other sources.

1 Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 2. sz. (2010. május) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/
szaray-miklos-a-terkep-szerepe-es-elemzese-a-tortenelemoran/ (Letöltés: 2020. aug. 1.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/szaray-miklos-a-terkep-szerepe-es-elemzese-a-tortenelemoran/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/szaray-miklos-a-terkep-szerepe-es-elemzese-a-tortenelemoran/
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A térkép szerepe a történelemtanításunkban

A  történelmi atlaszok és falitérképek a  magyar történelemtanítás százados múltra 
visszatekintő, folyamatosan alkalmazott és jól bevált segítői, diákok nemzedékei 
használták őket történelmi tanulmányaik során. Így nemcsak számos kitűnő, sőt ki-
fejezetten szép régi atlasszal büszkélkedhetünk, de időről-időre több szakmódszer-
tani kiadvány foglalkozott a térképhasználat kérdéseivel. A régi, vászonalapú falitér-
képek – már csak időtálló anyaguknál fogva is – gyakran versenyre kelnek a modern 
változatokkal. Azonban nemcsak arról van szó, hogy – idősödő tanárként – gyer-
mekkorom és ifjúságom iránt érzek nosztalgiát, hanem arról is, hogy a régi térképek 
javíthatók, színezésük kifejező, tartalmuk jól használható.

A  térképhasználatot folyamatosan fontosnak tekintette a  szakirodalom, és mint 
használatuk bizonyítja, a tanárkollégák is. A térképek oktatási divatoktól függetlenül 
valóban részeivé váltak oktató munkánknak régen és ma is, és minden tanárkolléga 
a gyakorlatban is komoly tapasztalattal rendelkezik a témában. A kétszintű érettsé-
gi előtti felvételi rendszer gazdag topográfiai lexikát tartalmazott (a megadott tan-
könyvek teljes, ezret meghaladó adattal), bár a megmérettetés módszerének nem volt 
sok köze a térbeli tájékozottság fejlesztéséhez. Hiszen – még jól emlékezünk – csak 
topográfiai adatokat kértek, s azt a gyors javíthatóság érdekében szinte csak egyfé-
leképpen: a  felvételi időpontjában a kérdéses csatahely, kereskedelmi központ vagy 
bármely topográfiai adat formájában, mely az országhoz tartozott. Mint minden mé-
rési rendszer, ez is kialakította a felkészülés során a legkisebb erőbefektetést igénylő, 
de eredményes rendszerét: az egyetemi előkészítők jegyzékeket készítettek, melyeket 
a jó eredményt elérni kívánó diákok mint egy szótárt memorizáltak, s előfordulha-
tott az is, hogy a térképet a kezükbe sem vették.

Az új érettségi – megerősítve a térkép korábbi fontos szerepét az ismerethordozók 
között – jelentős szerepet szánt a tevékenységformák között a térképek elemzésének. 
A kompetenciák között a tér és az idő külön fejezetet kapott. A követelmények között 
a térbeli látásmód, a térkép használata, olvasása kiemelt szerephez jutott. Az érettségi 
feladatsorok – az erősen korlátozott lexika figyelembevételével – igyekeztek megfe-
lelni a megfogalmazott pozitív elvárásoknak. Ezt jelentősen megnehezítette az a kö-
rülmény, hogy a feladatlapok első, rövid kérdéseket tartalmazó felénél középszinten 
a diákok használhatják az atlaszt. Így ugyan fel lehet vagy lehetne tenni a térbeliségre 
vonatkozó kérdéseket, de a  topográfia esetében már csak az  atlaszhasználat – so-
kak számára kihívást nem is jelentő – lehetősége maradt meg. A szerény kronológiai 
anyaggal ugyanez történt középszinten.
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A térképelemzés tanításának jelentősége

A diákok a térképpel nem csak, sőt nem elsősorban a történelemórán találkoznak. 
Nyilvánvalóan elsősorban a  földrajzi tanulmányaik során – a  földrajz képességfej-
lesztési és tartalmi építkezésének megfelelően – szerzik meg az alapvető ismereteket, 
ezekre lehet és kell is építeni a történelemórákon. Éppen ezért fontosnak tartom – s 
nem mint történelem szakos tanár –, hogy a  történelmet tanító kollégák legyenek 
tisztában ezekkel a  folyamatokkal, azok egymásra épülésével. Másképpen közele-
dünk a topográfiához, a tematikus térképekhez, a térbeli látásmódhoz, ha ismerjük, 
mit tudnak diákjaink, vagy mit kellene tudnia diákjainknak. Nyilvánvaló, hogy 
a tantárgyi koncentráció szintén nem újdonság, de szükségessége vitathatatlan. 

Mivel a történelmi térkép egy speciális ismerethordozó, ugyanúgy meg kell tanul-
ni az elemzését, mint a szöveges forrásoknak, képeknek vagy ábráknak. Csak a fel-
dolgozás módszereinek ismeretében vagyunk képesek pontos információkat gyűj-
teni, feltárni a rajzoló szándékát vagy éppen egyszerű vázlatokat készíteni. A többi 
módszerhez hasonlóan tudatosságra kell törekednünk, a fokozatos, egymásra épülő, 
a többi kompetencia fejlesztésével összehangolt építkezés lehet igazán eredményes.

A  térkép ismerete, s még inkább értése és biztos használata, a  térbeli látás elsa-
játítása nélkül szinte elképzelhetetlen a  logikus, ok-okozati összefüggésekre épülő 
tanulás – akár a konzervatív, akár a különböző reformpedagógiák felől közelítünk 
a kérdéshez. Gondoljuk csak végig, mi játszódik le annak a diáknak a  fejében, aki 
nincsen tisztában az európai hatalmak földrajzi elhelyezkedésével, a tengerszorosok 
helyével stb., és a XIX. század végi szövetségi rendszerek kialakulását tanulja. Mihez 
tudja kötni az adatokat és az összefüggéseket? Mennyire követik egymást logikusan 
az események, vagy csak egy memorizálandó szövegként jelenik meg az anyag szá-
mára? Az a diák, aki birtokában van a fenti ismereteknek és képességeknek, sokkal 
több területhez tudja kötni az adatokat és az összefüggéseket. S ami ennél jóval töb-
bet jelent: megérti a történelmet, s így logikusan tudja azt elsajátítani, ez hosszabb tá-
von marad meg, és sokkal eredményesebben használható fel a legkülönbözőbb – nem 
csak az oktatás keretein belüli – helyzetekben.

S miért fontos a megértés? Mivel ezáltal gyorsabban, élvezetesebben és eredménye-
sebben lehet tanulni, és így a megszerzett ismeretek hosszú távon rögzülnek és egy 
életen át alkalmazhatók.
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Az elemzés fő szempontjai

A térképelemzés a forráselemzéshez hasonlóan rendkívül egyszerű elemekre épülő 
feladat, s ezért szinte érthetetlen, hogyan találkozunk olyan diákokkal, akik számá-
ra a térkép nem segítséget jelent, hanem plusz akadályt. Számosan – akik régebben 
tanítanak – találkozhattak akár a régi érettségi esetében vagy felelések során is olyan 
diákokkal, akik feladatának szinte minden eleme megjelent az atlaszban vagy a fali-
térképen jelmagyarázattal együtt, s nem tudták kihasználni a lehetőségeket. Ám, aki 
az új érettségi feladatsorait nagy mennyiségben javítja – a térkép szerepének növeke-
dése ellenére – még mindig említhet néhány rémisztő esetet.

Mi a megoldás? Le kell küzdeni a diákok félelmét a térképpel szemben. Tudatosíta-
ni kell, hogy a térkép olvasása egyszerű folyamat, és nem nehezíti a dolgukat, hanem 
éppen a segítségükre van mind a tanulásban, mind a feladatok megoldásában.

Azt az egy – már az általános iskola alsó tagozatában megismert és begyakorolt 
– felismerést kell tudatosítanunk, hogy a térkép alaprajz. Le kell küzdeni az idegen-
kedést, meg kell vizsgálni a jelmagyarázatot, mit és hogyan mutat meg a térkép, mit 
lehet leolvasni róla, s ezekből milyen következtetéseket lehet levonni. A felsoroltak 
az egyszeri erőbefektetésen és a folyamatos gyakorláson kívül nem kívánnak semmi-
lyen komolyabb erőfeszítést, az elvont összefüggések felismerését. 

Eredmény természetesen csak folyamatos építkezéssel érhető el. Amennyiben a diá-
kok azt tapasztalják, hogy a különböző térképek az órai közös és az egyéni munka rend-
szeres és szerves részét képezik, akkor valóban reménykedhetünk abban, hogy meg-
ismerik a módszereket, s a gyakorlás révén külön magolás nélkül birtokába kerülnek 
a szükséges topográfiai lexikai ismereteknek és az elemzéshez szükséges készségeknek.

A térkép akkor válik valódi segítséggé számunkra, akkor válik teljes mértékben 
gondolkodásunk részévé – fejlesztve a történeti térbeli gondolkodást –, ha magunk 
is képesek leszünk térképvázlatok készítésére. Ennek elérésére a legjobb módszernek 
a legrégebbi és egyben mindmáig a legmodernebb módszert tartom: a tanári táblai 
rajzot, amelyet a  diák maga is elkészít a  füzetében. Ehhez nem kell más, mint ta-
nár, tábla és diák. Alapvetőnek tartom, hogy maga a  tanár járjon elöl jó példával. 
Nem pontos és művészi rajzokról van szó, sőt „tilos” elkápráztatni a gyerekeket egy 
általunk begyakorolt, nehezen utánozható térképpel, hanem az óra menetében egy 
a tábláról a füzetbe gyorsan átvezethető rajzról beszélünk. Ebben az esetben a lényeg 
nem a pontosság, hanem a részvétel, hogy a diák maga is a gondolatmenettel egy idő-
ben készítse el – előbb-utóbb rutinból – a maga hevenyészett rajzát. A mi dolgunk, 
hogy az osztály előképzettségének, érdeklődésének megfelelően kiemeljük a vázlaton 
a  leglényegesebb elemeket, melyek a  megértéshez adnak alapvető támpontokat. El 
kell érni, hogy a  diák magabiztossá váljon, elhiggye, hogy ő is képes megrajzolni 
a vázlatot. Ezzel egyben szemléletét is alakítjuk, hiszen segítségünkkel a gyakorlás 
során kialakítja azt a látásmódot, amely a későbbiekben bármely léptékű és tematiká-
jú térkép megfejtéséhez megadja számára a kulcsot. A saját kezűleg térképvázlatokat 
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rajzoló diák számára nem jelent nehézséget, hogy megmutasson egy adatot vagy egy 
folyamatot az atlasza után a falitérképen, esetleg egy sajátos vetületű vagy torzított 
rajzon, hiszen a  megszerzett látásmód segítségével azonnal felismeri a  lényegi ele-
meket, azonosítja azokat, s már meg is kezdheti a számára fontos információk vagy 
jelenségek értelmezését. A tanulás során ezeknek a diákoknak a fejében megtalálható 
a leegyszerűsített térképvázlat, s így azonnal azonosíthatják a történeti-földrajzi ne-
veket és jelenségeket, így mind a tényanyag megtanulása, mind a folyamatok megér-
tése és memorizálása is sokkal eredményesebbé válik.

Így a kontinensek, országok kontúrjain és legfontosabb azonosítási pontjain, vagy 
a Kárpát-medence főbb folyóinak rajzán megelevenedhetnek a hadjáratok, a gazda-
sági folyamatok stb. A diák és tanár együtt haladhat és gondolkodhat az „anyaggal”, 
miközben a diákok követni és értelmezni tudják a tanár magyarázatát, biztosan tud-
ják kezelni a  topográfiai adatokat, amelyek elősegítik térbeli gondolkodásukat (ha 
a konzervatív pedagógia oldaláról közelítünk); alapvető kompetenciákat gyakoroltat 
be készségszinten a diákokkal (ha a reformpedagógia felől közelítünk). 

Ne gondoljuk, hogy a  táblai rajz s annak követése komoly előkészületeket vagy 
igazi rajztehetséget követelne. Nekünk, tanároknak egy-egy ilyen séma elkészítése 
és begyakorlása egy órát sem vesz igénybe, s a  négyéves anyagot figyelembe véve 
az egyetemes történet alig két tucat, a magyar néhány vázlattal lefedhető, s a későb-
biekben az aktuális diákcsoport szintjéhez igazítható. A diákok részéről az alapozást 
követően – kellő biztatás, visszajelzés után – a  folyamatos gyakorlás révén ez nem 
jelent komolyabb kihívást. S a remélt nyereség nincs is arányban a befektetett mun-
kával, ha a diákok maguk képesek lesznek lerajzolni – elnagyoltan – az egyes nemze-
tiségeket, hadjáratokat, folyamatokat, jelenségeket, a későbbiekben nem lehet prob-
léma a térképolvasással, a térbeli gondolkodással. Így végső soron eredményesebben 
léphetünk előre a diákok történelmi ismereteinek és gondolkodásának fejlesztésében, 
vagyis munkánk hatékonyabbá válhat.

A technikai, digitális eszközök és a térkép előnyei 
és veszélyei a történelemtanításban

A térképek hagyományosan papíralapúak voltak, s ezt egészítették ki a táblai s az ezt 
követő, füzetekben szereplő vázlatok. A rendszer – természetesen ideális esetben – jól 
működött, az oktatási gyakorlat azonban igyekezett az újabb technikai lehetősége-
ket kihasználni. A hetvenes évektől széles körben – sokszor az újdonság kényszerítő 
nyomásával – terjedt el az írásvetítő használata. Az írásvetítők révén lehetőség nyílt 
a tanár által – vagy később központilag készített sorozatok révén is – források, áb-
rák és természetesen térképek megjelenítésére. A vetítéssel – amennyiben nem vált 
öncélúvá – lényegesen megnőtt a tanári munka hatékonysága, mivel az adott tanu-
lócsoporttal kitűzött tartalmi vagy fejlesztési célhoz alkalmazott térképeket lehetett 
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készíteni és alkalmazni. Lényeges többletmunkával az animáció élményét és előnyeit 
is lehetett nyújtani a  diákoknak a  folyamatosan egymásra helyezett fóliákkal, bár 
ezek elkészítése nagyon sok munkát igényelt és használatuk nem mindig volt köny-
nyű, a kezdetleges technika pedig erős korlátot jelentett. 

Alapvető és döntő változást hozott a számítógép megjelenése és gyors fejlődése: 
az eszközök elterjedése, kapacitásuk növekedése, a programok elérhetősége és szín-
vonaluk emelkedése, valamint felhasználóbaráttá válása. A számítógép és az inter-
net jelentősen megkönnyítette a különböző típusú és tartalmú térképekhez való hoz-
zájutást, kinyomtatásukat, levetítésüket a diákok számára. Ez mindenképpen segíti 
a munkánkat, de néhány problémát is felvet. A kisebbik veszély az, hogy az interne-
ten elérhető térképek egy része szakmailag nem kontrollált. Ezt a szakirodalommal 
vagy a tekintélyes atlaszokkal való összevetéssel meg tudjuk oldani. Nagyobb veszély 
az, hogy a diákok mindent készen kapnak, s könnyen leszokhatnak a fentiekben fel-
vázolt fontos tevékenységről: a saját kezű rajzolásról. Ebbe a hibába mi tanárok is 
könnyen beleeshetünk. Ha azonban figyelünk erre, a lehetőségek rendkívüli módon 
kitágulnak – ennek legfőbb akadálya igazából a tanári leterheltség, a magas óraszám 
miatti időhiány lehet. 

Külön kell szólnunk a  térképek területén jelentős változást hozó számítógépes 
animációk tömegessé válásáról és azok hatásáról. Az  egyszerű rajzokhoz képest 
még több munkát és egy kicsit több számítógépes ismeretet követelő animációk 
készítését mi magunk is elvégezhetjük. Ez azonban az  egyszerű rajzokhoz, vagy 
az internetes gyűjtéshez képest, amik rengeteg időt igényelnek egy olyan kollégától, 
aki húsz óra felett tanít, s így akár fél tucat osztály számára kell ezt a munkát óráról 
órára elvégeznie, szinte teljesíthetetlen energiákat követelne. Ugyanakkor a kiadók 
egyre több kiadványukhoz készítenek digitális változatot – ingyen a könyvekhez 
vagy külön kiadványként –, és a verseny következtében egyre nagyobb lesz a vá-
laszték, majd ezzel párhuzamosan javulni fog a tartalmi és a számítástechnikai mi-
nőségük, így felhasználhatóságuk is.

A térképek animálása óriási lehetőséget rejt magában. Abba az irányba nyitja lehe-
tőségeinket, amelyet évtizedekkel ezelőtt – erre lassan már csak az idősebb kollégák 
emlékeznek – a fóliák egymásra rajzolásával és ragasztásával kezdetlegesen próbál-
tunk megoldani: vagyis a térképeken egyszerre látható folyamatokat részeire bontva 
könnyíti meg a követhetőséget és az értelmezést. 

Az animációk első látásra azért hasznosak, mert mozgásukkal, meglepő hatása-
ikkal érdekesek, lekötik a diákoknak az olvasástól egyre inkább a képi ismeretszer-
zés felé eltolódó figyelmét. Azonban éppen itt vannak a veszélyek. Legfőképp arra 
kell vigyáznunk, hogy a térképelemzés ne menjen át „mozizásba”, amikor a diákok 
passzív szemlélőként csak végignézik a pergő folyamatokat, esetleg rácsodálkoznak 
egy érdekes hatásra, hiszen így éppen szándékainkkal ellentétes eredményre jutunk: 
a látszatra interaktív, modern stb. eszköz révén csökken a hatékonyság. 
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Gondosan kell kiválasztanunk az alkalmazott animációkat is. A tartalomra össz-
pontosítsunk, s – bizonyos számítógépes színvonal elérését elengedhetetlennek tart-
va – ne a technikai megoldásokra. Tapasztalataim alapján úgy látom, hogy a gyere-
kek kritikusak az egyszerű programok lehetőségeit és a rendelkezésre álló időbeli 
ráfordítást meghaladó próbálkozásokkal szemben (háromdimenziós helyettesítő 
képek, keringő szövegek stb.). A diákok döntő többsége hozzászokott a számítógé-
pes játékok magas színvonalú animációihoz, s ezekhez hasonlítja a mégoly érdekes 
lovasrohamot is, amelyben kivágott figurák nyilvánvalóan minden mozgás nélkül 
rohamoznak előre, majd hirtelen megfordulnak menekülést színlelve – ezek a leg-
jobb esetben is mosolyt váltanak ki belőlük. Nem lehet tartani a versenyt a hatalmas 
pénzügyi háttérrel, fejlesztők tömegeit alkalmazó játékkészítő cégekkel, mert nem 
menne, de nem is szükséges.

A  térképes animációknak a  térkép megértését kell segíteniük, s egyéb hatásaik-
kal is azt kell kiemelniük, ami a térképről számunkra leolvasható, de a diákjainknak 
még nem. Így valóban fantasztikus, hogy egy túlzsúfolt, papíralapú térképhez képest 
az  animált térképről bármikor levehetünk és rátehetünk bizonyos tényezőket (ás-
ványkincsek, nemzetiségek, domborzat stb.). Nem a meghökkentés, a hatás, az effekt 
a lényeg, hanem a tartalom. S itt mutatkozik meg az, hogy a digitális térképek nem 
helyettesítik, hanem segítik a tanár munkáját. Vehetünk egy adatsort vagy jelenséget 
(pl. városok, csatahelyek stb.), hogy kiemeljük azt, amit meg akarunk értetni diák-
jainkkal, és azért jelenítünk meg valamit (pl. domborzat, folyamat stb.), hogy alátá-
masszuk mondandónkat, vagy rávezessük a megoldásra diákjainkat. A digitális tér-
képek segítségével javíthatjuk a topográfiai ismeretek megszerzését is, de alapvetően 
a folyamatok, a térbeli látásmód fejlesztéséhez ad a kezünkbe új lehetőségeket.

A diákok rendkívül rövid idő alatt megunják az öncélú beépített forgásokat, vil-
lanásokat stb. Ezek figyelmet lekötő ereje nagyon rövid távú, s igazából csak azokra 
hatnak, akik nem ismerik ezt a világot, de a gyerekek zöme nem ebbe a csoport-
ba tartozik. A digitális térképekkel akkor tudjuk megnyerni őket, ha valóban látják 
a  hasznát, hogy ez a  segédlet belátható időn belül segíti őket a  jobb eredmények 
elérésében, hosszú távon pedig az anyag könnyebb és mélyebb megértésében. S nyil-
vánvalóan ez a mi célunk is. 

Mindez természetszerűleg igaz az interaktív táblákra is, hiszen azok valójában egy 
érintőképernyős számítógépnek foghatók fel. Egyrészt jelentősen megkönnyítik a ta-
nár munkáját, mivel a beépített rendszer révén nem kell az egyébként is kevés időt 
a technika előkészítésére fordítani. Ezt a körülményt csak az nem tartja fontosnak, 
aki nem tanít. Aki viszont óráról órára ugrik egyik korból a másikba, szedi össze 
az anyagait, az igen. Az előnyök mellett – ismétlésképpen – azonban ki kell emelni, 
hogy ez az eszköz nem helyettesíti a táblát, a diákok rajzait akkor sem, ha az interak-
tív táblán a tanár és a diák is rajzolhat!
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Tekintsük át a térképelemzés néhány lehetséges területét!
Politikatörténeti feldolgozás a térképen

A politikatörténet a történelmi térképek klasszikus területe (csaták és más események 
helyszíne, hadjáratok menete, területi változások mutatója), kezdetben szinte kizárólag 
a politikai események területi vonatkozásait mutatták be térképeken. Azonban, aho-
gyan a politikatörténet, úgy térképi megjelenítése is számos területhez kapcsolódik. 
Így természetesen a háborúkat, a hadjáratokat, a csatákat, de a szembenálló szövetségi 
rendszereket, a diplomáciai kapcsolatokat, a területi változásokat éppúgy megjelenítet-
ték, mint a politikai rendszereket, a pártok területi támogatottságát, s ezek a térképek 
segítették és segítik ma is az alapvető folyamatok és jelenségeket megértését.

A térképelemzés ebben az esetben is rendkívül egyszerű elemekből épül fel. Nyilván-
való azonban, hogy vannak olyanok, akik számára ez is kihívás. Az elmúlt esztendők 
egyikén – még a régi érettségi keretei között – mély megdöbbenést okozott számomra 
egy diák, mert kihúzva a legegyszerűbb tételt, Hunyadi János törökellenes küzdelme-
it, csődöt mondott. Segítségként a térképet ajánlották tanárai, sőt segítettek fellapozni 
a kérdéses oldalt, ám az ifjú vizsgázón ez sem segített. Pedig nyilvánvalóan tudott olvas-
ni, a színeket is ismerte, s nem okozhatott problémát az sem, hogy egy szaggatott vörös 
vonalat a jelmagyarázatban azonosítson, s ezután elmondja, hogy hol zajlott a „hosszú 
hadjárat”. Nem, a hiba – a vizsgadrukkon kívül – az volt, hogy valószínűleg ezt még soha 
életében nem próbálta meg, nem vette a fáradságot, vagy nem vették rá, nem szorították 
rá e tevékenységre. Pedig csak le kellett volna olvasnia azt, ami a térképen szerepelt.

Mit olvashatott volna le közvetlenül? A melléktérképet a jelmagyarázat segítségé-
vel értelmezve időrendben felsorolhatta volna az egyes hadjáratokat, jelezve útvona-
lukat, említve a fontosabb csatákat s azok eredményét. Leolvashatta volna még, hogy 
történt-e békekötés, és – ha igen – annak milyen területi következményei voltak.

Mire következtethetett volna a térkép alapján? A térképek alapján további követ-
keztetéseket vonhatott volna le. Akár tanulta, s így a térképről felsejlettek volna szá-
mára a tanultak, de még akkor is, ha az adott témát elfelejtette, nem tanulta volna meg, 
de rendelkezett volna a térképolvasás és -elemzés készségével. A Hunyadi hadjáratait 
bemutató és az Oszmán Birodalom területi gyarapodását illusztráló térképlapok se-
gítségével bemutathatta volna az előzményeket (Zsigmond hadjáratai, a végvári vo-
nal kiépítése), az ütközőállamok létrejöttét, és azok szerepét, az Oszmán Birodalom 
kétfrontos lekötöttségét. Értékelhette volna Hunyadi harcait, hogy támadó hadjára-
tokkal próbálkozott, melyek nem végződtek sikerrel, azonban a háborút a Balkánon 
tartották, s így az ország nem pusztult. Arra, hogy utolsó győzelme, nándorfehérvári 
diadala, már nem támadó hadjárat volt, vagyis a török a magyar védelmet a végvári 
vonalnak szorította. Kitérhetett volna itt arra, hogy a  fontosabb végvárakat s ezek 
feladatait említi. S ha áttekintjük azt, mi mindent tud leolvasni a térképről az, akinek 
megnyílik, látjuk, hogy szinte felöleli a középiskolás tananyag jelentős részét. Vagyis 
a tekintélyes része a térképről kikövetkeztethető annak (az adott témában), amit meg 
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kellett volna tanulnia. Természetesen – ami kívánatosabb – ismeretek birtokában 
könnyebben felfedezhette volna az összefüggéseket, de akkor is biztonságot és meg-
erősítést jelentettek volna a térképek.

Néhány példán keresztül kíséreljük meg szemléltetni a politikatörténeti térképek 
elemzését! Nagyon gyakoriak a háborúk, a hadjáratok térképi ábrázolásai. Vegyük 
példaként a  szívünkhöz legközelebb álló, s ezért a  legismertebb hadjáratsorozatot, 
az 1848–49-es szabadságharcot. 

1. térkép: Görgei felvidéki hadjárata 

Forrás: Száray Miklós (2013): Történelem 10. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 238. 

Mit lehet leolvasni a  térképvázlatról? A  térképvázlatokról leolvasható, hogy hol, 
mikor és kik vezettek hadjáratokat. Nyomon lehet követni magyar részről Görgei 
felvidéki hadjáratát, Bem erdélyi harcait, a magyar haderő központosítását, s a dicső-
séges tavaszi hadjáratot; osztrák részről a Görgeit a Felvidékre követő osztrák had- 
oszlop mozgását, a Galíciából betörő osztrák hadjáratot, s az osztrák visszavonulást 
a tavaszi hadjárat idején; a kormány Pestről Debrecenbe költözését.

Az  adatokat értelmezve látható, hogy Görgei felvidéki hadjárata megállította 
a Debrecen felé törő osztrákokat, mert arra kényszerítette őket, hogy kövessék. Nyil-
vánvaló a branyiszkói győzelem jelentősége is, hiszen ez biztosította az egyesülés le-
hetőségét a feldunai hadsereg és a többi magyar erő között. Az is látható, hogy a kor-
mány felállított egy új hadsereget, s a Délvidékről felrendelte Damjanichot, vagyis 
a kormány előkészítette a magyar erőkoncentrációt, amely a tavaszi hadjáratban si-
kerre vezetett. Az  is egyértelmű, hogy Bem hadjárata biztosította Erdélyt, enélkül 
nem lehetett volna az Alföldön végrehajtani az erőösszevonást, különben az osztrá-
kok elfoglalhatták volna akár Debrecent is.
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2. térkép: A tavaszi hadjárat

Forrás: Száray Miklós (2013): Történelem 10. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 241.

3. térkép: Bem erdélyi hadjárata

Forrás: Száray Miklós (2013): Történelem 10. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 236.
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Néhány példa a térképekhez kapcsolódó órai vagy írásbeli kérdésre:

 Válaszoljon az atlasz és a térképvázlatok segítségével a szabadságharc hadtörténe-
téhez kapcsolódó kérdésekre!
a)  Mi volt a legfontosabb stratégiai jelentősége Bem hadjáratának a szabadságharc 

menetében? (1 pont)
…………………………………………………………………………………………

b) Mi volt Görgei felvidéki hadjáratának stratégiai jelentősége? (1 pont)
 …………………………………………………………………………………………
c)  Hogyan sikerült jelentős erőket bevetni 1849 februárjában az osztrákokkal szem-

ben? (1 pont)
…………………………………………………………………………………………

d)  A tavaszi hadjárat során milyen hadmozdulattal tett kétszer is kísérletet a hon-
védsereg az osztrák haderő megtörésére? (1 pont) 
…………………………………………………………………………………………

e) Mi volt a tavaszi hadjárat eredménye? (1 pont)
…………………………………………………………………………………………

Példa a diákoktól várható megoldásokra:
a)  megvédte Debrecent/a kormányt/a Tiszántúlt, így biztosította a  szabadságharc 

folytatásának lehetőségét;
b)  elterelte a támadást Debrecentől/a kormány székhelyétől, így biztosította a sza-

badságharc folytatásának lehetőségét;
c) egyesítették Görgei, Klapka és Damjanich hadseregét;
d) bekerítéssel/átkarolással;
e) az osztrák főerőket kiszorították az ország jelentős részéről.

A térképvázlat elemzésével egy eseménysor számos összetevője feltárható a hát-
térismeretek mozgósítása, vagyis alkalmazása révén. Nézzük példaként a kolerafel-
kelést. A mozgalom „történelmi kánonunk” szerves részét képezi, hiszen háttérként 
szolgál a reformkor egyik legfontosabb kérdéséhez, a jobbágyfelszabadítás ügyéhez, 
és érint egy másik alapvető problémakört, a nemzetiségi kérdést is. 

A térképvázlatról leolvasható adatok, az azok alapján meghatározandó következte-
tések mind-mind a megtanulandó anyag részét képezik, s elvileg a diákok elsajátítják, 
s ezek birtokában könnyebben feltárhatják az összefüggéseket, vagy a  térképvázlat 
elemzésével dolgozzák fel részben vagy egészében a problémakört tanári magyará-
zattal, kérdve kifejtéssel vagy források egybevetésével stb.
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4. térkép: A kolerafelkelés

Forrás: Száray Miklós (2013): Történelem 10. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Budapest, 211.

Mit lehet leolvasni a térképvázlatról? A kolera keletről betört az országba, ez ellen 
vesztegzárral próbáltak védekezni, hiába. (Itt mozgósíthatjuk egyetemes történeti is-
mereteinket, utalva a lengyel szabadságharcra és az orosz csapatok mozgására.) Az is 
látható, hogy az  ország belsejében ismét ezzel a  módszerrel próbálkoztak. Ebben 
az  esetben a  jelmagyarázat gazdasági részének segítségével (gabona és idénymun-
kások) és földrajzi ismereteik mozgósításával (Felvidék domborzati és egyéb viszo-
nyai) révén értelmezhetjük e második vonal problematikáját: a vesztegzár elsősorban 
az idénymunkásokat tartóztatta fel, akik a hegyvidéki megyékből az Alföldre igye-
keztek, ez megélhetésüket alapvetően érinthette, így elkeseredésüket tovább fokoz-
hatta. Leolvasható még a vázlatról a felkelés területe, s a résztvevők etnikai összeté-
tele is (szlovákok, magyarok és ruszinok). Felismerhetik a diákok, mivel nem látnak 
hadjáratokat, csatahelyeket, csak a felkelés kiterjedését, hogy nem parasztháborúról 
van szó, ahol a felkelők seregei mozognak, s amelyeket előbb vagy utóbb a nemesség 
vagy a király hadserege ver le.

Milyen következtetéseket lehet levonni? A korszakban az állam kísérletet tett a jár-
ványok megfékezésére, igaz, eredménytelenül. Először a határon, azután az ország 
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belsejében állították fel a kordont. Megállapítható, hogy a második kordon csak to-
vább növelte a feszültségeket, mivel a Felvidék szegényeinek a megélhetését veszélybe 
sodorta, miközben a járvány miatt már egyébként is pattanásig feszültek az indula-
tok. A felkelés területén különféle etnikumok (magyarok, szlovákok és ruszinok) él-
tek, tehát a felkelésnek lehetett hatása a nemzetiségi kérdésre. A felkelés a reformkor 
kezdetén robbant ki, így befolyásolhatta a jobbágyfelszabadítás kérdését.

Nézzünk egy feladatot és a hozzá tartozó javítókulcsot a kétszintű érettségi szelle-
mében (a térképre vonatkozó részek kiemelésével)!

Mutassa be és elemezze a térképvázlat segítségével a kolerafelkelés okait, lefolyását 
és hatásait!

1. táblázat: A kolerafelkelés okai, lefolyása és hatásai

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont-
szám

A feladat megértése. A vizsgázó válaszában a kolerafelkelés okait, lefolyását és 
következményeit elemzi. 1

1.1 Történelmi forrá-
sokból (tárgyi, írásos 
stb.) információk 
gyűjtése, következte-
tések megfogal- 
mazása.
1.3 Képi források (pl. 
fényképek, karikatú-
rák, plakátok) meg-
adott szempontok 
szerinti értelmezése. 
4.4 A lényeges és ke-
vésbé lényeges szem-
pontok, tényezők 
megkülönböztetése, 
mérlegelése.

A vizsgázó a térképvázlat alapján megállapítja, hogy a 
felkelés közvetlen kiváltó okai a kolera keltette félelem és 
a járvány megakadályozására felállított vesztegzár voltak. 
Megállapítja, hogy nem alakult ki nagy parasztháború, 
csak helyi megmozdulásokról volt szó.
A vizsgázó saját ismeretei alapján szól a bizmutporral tör-
ténő védekezés által kiváltott népi riadalomról.
A vizsgázó megállapítja, hogy a felkelés vegyes nemzetiségi 
vidéken robbant ki, a magyarok mellett főleg szlovák és ru-
szin parasztok mozdultak meg, ez a magyar nemességben a 
pánszlávizmustól való félelmet erősítette.
A vizsgázó saját ismeretei alapján szól arról, hogy a felkelés 
ráirányította a nemesség figyelmét a jobbágykérdésre, an-
nak politikai vetületeire. Így az 1832–36-os országgyűlésen 
kibontakozó reformmozgalom érdekegyesítő politikájának 
kialakulásában jelentős szerepet játszott a felkelés.

5

A kolerafelkeléshez hasonlóan a politikatörténeti eseményeket bemutató térképe-
ken számos tényezőt (természeti, regionális, etnikai stb.) kell feltárnunk, s megkeres-
nünk az összefüggéseket. Még ha egy egyszerű vázlatot tekintünk is át, mint amelyik 
a Római Birodalom helyzetét mutatja be Traianus császár korában, ugyanúgy ele-
mezhetőek az előbb számba vett szempontok: 

 � területi növekedés (hódítások, kiürítések);
 � népvándorlás (támadások);
 � gazdaság (kereskedelem, nyersanyagok, rabszolga-utánpótlás);
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 � természetes határok (folyók, sivatagok, tengerek);
 � hatalmi ellentétek (perzsák);
 � a fenti tényezők kölcsönhatásának vizsgálata (elérte legnagyobb kiterjedését, 

akadozó rabszolga-utánpótlás, még vissza tudta verni a külső támadásokat).

5. térkép: A Római Birodalom Traianus és Hadrianus császár korában

Forrás: Száray Miklós (2006): Történelem I. (Forrásközpontú történelem)
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 145.

Bonyolult történelmi eseménysorok mozgatórugóit is ki kell fejteni egy egyszerű 
térképvázlatból. A  harmincéves háborúban sok érdek és szempont keveredik ren-
geteg lexikával. Emiatt sok diák elveszik az eseményekben, vagy ha ezeket teljesen 
kiiktatjuk, nem érti meg az összefüggéseket. Találkoztam olyan kollégákkal is, akik 
legszívesebben elhagyták volna a tanítását, mivel úgy ítélték meg, hogy a háború csak 
egy adathalmaz. Nyilvánvalóan nincs így, csak az nem tud rendet vágni az esemé-
nyekben, aki nem ismeri őket, és nem látja meg köztük az összefüggéseket. S mivel 
a harmincéves háború – nem a több tucat név és évszám miatt – nélkül nem lehet 
megérteni a XVII. századi, s így a későbbi európai történetet sem, a gyereket is kiönt-
hetik a mosdóvízzel.
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Vizsgáljuk meg a következő térképvázlatokat, s vegyük őket elemzés alá!

6. térkép: A harmincéves háború hatása Németország népességére

Forrás: Száray Miklós (2006): Történelem II. (Forrásközpontú történelem)
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 190.

7. térkép: A harmincéves háború

Forrás: Érettségi feladatok fejlesztése, 2006 (kézirat)
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A harmincéves háború hatása Németország népességére: A hadjáratok menetét és 
időpontjait láthatjuk. Ebből nyilvánvalóvá válik, hogy a harcok elhúzódtak, egyes 
területeket többször érintettek. A pusztulás mértéke ezzel összefügg, tehát köny-
nyen levonható a következtetés, hogy a háború a polgári lakosság hatalmas mértékű 
pusztulásával járt együtt. Itt mozgósíthatják a diákok ismereteiket a hadművészet 
fejlődéséről, s a zsoldosokról tanult kép – melyet forrásokkal is megerősíthetünk – 
igazolódik számukra.

A harmincéves háború: A küzdő felek és felekezeti viszonyaik is leolvashatók a váz-
latról. Ezekből következtetni lehet az  egymásra épülő ellentétekre (rendiség – ab-
szolutizmus, fejedelmek és császár, a Német-római Birodalom peremén elhelyezkedő 
államok és a császár, katolikusok és protestánsok), azok belső összefüggéseire, vala-
mint a hatalmi tényezők és a felekezeti ellenségeskedés viszonyára.

Nézzünk meg egy, az ábrához kapcsolódó feladatot, s annak megoldását!
Elemezze a térképvázlat segítségével, milyen ellentétek vezettek a harmincéves há-

ború kitöréséhez! (16 pont)

2. táblázat: A harmincéves háború kitörésének okai

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont-
szám

A feladat megértése. A vizsgázó válaszában elsősorban a térképvázlat alapján 
elemzi, milyen ellentétek vezettek a harmincéves háború 
kirobbanásához.

3

1.1 Történelmi forrá-
sokból (tárgyi, írásos 
stb.) információk 
gyűjtése, következte-
tések megfogal- 
mazása.
1.7 Társadalmi viszo-
nyok, kormányzati 
struktúrák vázlatos 
ábrázolása.
4.4 A lényeges és ke-
vésbé lényeges szem-
pontok, tényezők 
megkülönböztetése, 
mérlegelése.

A vizsgázó megállapítja, hogy a harmincéves háború egyik 
ellentétpárja a vallási különbözőség volt, katolikusok és 
protestánsok feszültek egymásnak. A déli német területek 
katolikusai – a Habsburg császárokkal és néhány fejede-
lemmel – álltak szemben az északi német területek protes-
tánsaival, akiket az északi protestáns államok uralkodói, 
illetve a protestáns erdélyi fejedelmek is támogattak. 
Ugyanakkor a vizsgázó rámutat arra, hogy a vallási 
ellentétek részben háttérbe szorultak, részben felülírták 
őket a hatalmi ellentétek. Hiszen a vallási ellentétekkel 
részben párhuzamosan, de részben attól eltérve (katolikus 
franciák), a katolikus német-római császár állt szemben 
a birodalom megerősödésétől tartó szomszédokkal és az 
európai hegemóniára törő franciákkal. 
Ugyancsak a vallási ellentéttel párhuzamosan a protestáns 
fejedelmek harcoltak a katolikus császárral, nehogy a meg-
erősödő császári hatalom korlátozza a fejedelmek jogait.
Jórészt szintén a vallási ellentéttel párhuzamosan jelent-
kezett a katolikus császár és tartományainak protestáns 
rendjei közötti ellentét.
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A nemzetiségi térképek

A térképi ábrázolások speciális területét jelentik a nemzetiségi vagy etnikai térké-
pek, ezeket mégis több szempontból kiemelten indokolt áttekinteni. Egyrészt annak 
ellenére, hogy a nemzetiségi kérdés tárgyalása eddig is részét képezte a magyar törté-
nelemtanításnak, a kétszintű érettségiben a korábbiakhoz képest növekedett a szere-
pe. Másrészt a XX. századi magyar történelem alapvető problémáinak egyik jelentős 
gyökere éppen ebben a kérdésben rejlik. 

A  nemzetiségi térképek módszertanával nemcsak a  kérdéskör fontossága miatt 
érdemes foglalkozni, hanem azért is, mert az ilyen tematikájú térképek legtöbbször 
csak illusztrációs jelleggel szerepeltek a tananyagban, ezért elemzésükre talán keve-
sebb figyelmet fordítottunk. A fokozott érdeklődést az is indokolja, hogy a nemzeti-
ségi térképek módszertana – még középiskolai szinten is – a többi tematikus térképtől 
eltérő sajátosságokkal rendelkezik, így ezek ismerete nélkül számos kérdés nehezen 
értelmezhető, s így aligha megválaszolható.

A nemzetiségi térképekből alapvetően a nemzetiségek területi elhelyezkedéséről 
nyerhetünk információkat, ám ezt az egyszerű tényezőt sokféleképpen lehet ábrázol-
ni, az eltérő módszerek más képet mutatnak a területi elhelyezkedésről, a számará-
nyokról. Van olyan módszer, amely feltárja, míg a másik elkendőzi a népsűrűségre 
vagy a számarányokra vonatkozó adatokat, s így a tájékoztatás helyett vakvágányra 
terelheti a térképet tanulmányozó diákokat.

Tekintsük át az etnikai térképek néhány vonatkozását!
A színek kérdése. A színeknek kitüntetett szerepe van a nemzetiségi térképeken, 

mivel a színes térképeken – s ma már a tankönyvek jelentős része így készül – eltérő 
színekkel ábrázolják az egyes etnikumokat. A diákokat rá is tudjuk vezetni a színek 
szerepére, ha rámutatunk a problémára, hiszen nyilvánvaló, hogy az élénkebb, har-
sányabb színek felhívják a szemlélő figyelmét az ilyen módon jelzett nemzetiségre, 
kiemelik annak jelentőségét, arányát nagyobbnak mutatják a  halványabb színek-
kel jelzetteknél. E téren jelentős segítséget nyújthat számunkra a digitális technika. 
A Nemzeti Tankönyvkiadó Forrásközpontú történelem sorozatához készült nemze-
tiségi térképek animációin egy gombnyomással lehet váltani a színeket élénkebbre 
vagy halványabbra, pasztellebbre. Így a diákok azonnal látják a nyilvánvaló különb-
séget és annak következményét is. Ebből a szempontból is jó példa a kitűnő módszer-
tannal készült, s egyben szép Teleki-féle „vörös térkép”, amelyről más vonatkozásban 
is fogunk még szólni. De két további kétszínnyomású térképen is jól látható a jelenség 
(a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Műszaki Kiadó III. osztályos gimnáziumi kötetében). 
Mindhárom esetben a magyarság szerepel élénk színnel kiemelve (pirossal, kékkel és 
sötétzölddel). Fontos tudni a diáknak, hogy általában mindig a térkép készítőjének 
etnikumát jelzik ekképpen, ha többszínnyomású a térkép, akkor pirossal. Ez termé-
szetes (ugyanez a  helyzet a  román, francia stb. térképek esetében is), ugyanakkor 
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vissza lehet élni azzal, ha túlzásba viszik a  többi etnikum halványítását, és azokat 
túlzottan pasztellszínekkel ábrázolják. 

Így a  színek alapján is következtetni tudunk a  térkép készítőjének szándékaira, 
arra, hogyan próbálja befolyásolni véleményünket, még akkor is, ha a térképre vitt 
adatok megfelelnek a valóságnak. A fenti összefüggés megértetéséhez már egyetlen 
térkép elemzése elegendő, s a későbbiekben is építhetünk erre a feldolgozások során.

Példáink ebből a szempontból a következőképpen elemezhetőek: az első a magyar-
ságot élénkpiros, vörös színnel ábrázolja, míg a többi nemzetiség pasztellel szerepel, 
sőt, a szórványban élő németek piroshoz közelálló árnyalata első látásra beolvadhat 
a magyarság színébe. A második térkép kékkel ábrázolja a magyarokat, s így ugyan 
kiemeli őket, de a sűrűbb vonalazású etnikumok szintén jobban érzékelhetőek, így 
a torzító hatás nem jelentős. A harmadik térkép esetében hasonló a helyzet, bár a ki-
választott zöld színárnyalat mindenképpen hangsúlyos. 

A módszertani ismeret birtokában képesek leszünk árnyaltabb vélemény megfo-
galmazására. Ugyanakkor egy elem alapján még nem mondhatunk véleményt, hi-
szen más tényezők enyhíthetik, illetve felerősíthetik a  térképet tanulmányozót érő 
egyoldalú hatásokat. 

8. térkép: Teleki Pál „vörös térképe”

Forrás: Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. (1919. első kiadás)
https://m.blog.hu/pa/pangea/image/1_kep_1919a_1500.jpg (Letöltés: 2020. aug. 2.)

https://m.blog.hu/pa/pangea/image/1_kep_1919a_1500.jpg
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9. térkép: Az Osztrák–Magyar Monarchia nemzetiségi térképe

Forrás: Závodszky Géza (2002): Történelem III. (Átdolgozott kiadás) Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 247.

10. térkép: Magyarország etnikai összetétele 1910-ben

Forrás: Száray Miklós (2003): Történelem III. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 268.

Mit értünk egy etnikumhoz tartozó területen? A nemzetiségi területek ábrázolása a leg-
több esetben az összefüggő, a térkép teljes területét lefedő foltokkal történik. Ennek a mód-
szernek nagy előnye az áttekinthetőség, az egyszerű és gyors információszerzés lehetősé-
ge. Ám ami az előnye, az egyben a hátránya is, mert ez az ábrázolás erősen leegyszerűsítő. 

Fel kell hívnunk diákjaink figyelmét arra, hogy az  egyes színekkel jelölt terüle-
tek nem egyneműek, hanem csak a  jelzett etnikum többségét jelzik (51% felett). Így 
ez a módszer elfedheti a  sokszínűséget, s téves képzetet kelthet. A vegyes lakosságú 
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területek háttérbe szorulnak, és nagy nemzeti tömbök jönnek létre, amelyek a való-
ságban nem is léteznek. Fokozhatja a problémát – s ezt is fel kell ismerni –, ha egyes 
nemzetiségeket, nemzeteket összevonva ábrázolnak. Erre jó példát látunk a második 
etnikai térképen, ahol a horvátok, a szerbek és a bosnyákok egy etnikumként, délszlá- 
vokként szerepelnek. Nyilvánvaló a torzítás hatása. De találhatunk olyan térképet is, 
mely az összes szlávot veszi egybe, vagy a cseheket és a szlovákokat vonja egybe. Ezek 
eredete többféle lehet: a  különböző korban készült térképek idején más és más volt 
az uralkodó politikai és így történeti felfogás, s természetesen minél régebbi egy térkép, 
annál inkább szóba jöhet a technikai eszközök korlátozott volta a rajzolásban, s főleg 
a tankönyvek nyomtatási lehetőségeiben. Ennek illusztrálására nézzük meg, mennyivel 
áttekinthetőbb színes kivitelben a megyei, többféle százalékos arányt bemutató térkép.

11. térkép: Magyarország etnikai összetétele 1850-ben

Forrás: Száray Miklós (2007): Történelem III. (Forrásközpontú történelem)
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 259.

A fenti problémára – azon túl, hogy ismertetjük számukra – rávezethetjük diákja-
inkat irányított kérdésekkel, s minél több és eltérő módszerű térkép bemutatásával, 
valamint elemzésével. Erre lehetőséget adnak a  kiváló iskolai történelmi atlaszok, 
a különböző nagy atlaszok, és vegyük igénybe az internetet, hiszen hagyományaink-
tól leginkább eltérő térképeket itt találhatunk.

Népsűrűség – vegyes területek ábrázolása az etnikai térképeken. Különösen prob-
lematikus ez az ábrázolás, ha nem jelölik a lakatlan területeket, mert így nem létező 
nemzeti tömbök jönnek létre ott, ahol a valóságban egy töredékesen és vegyesen la-
kott terület található. Hasonlítsuk össze a 9., a 10. és a 11. térképet! Azonnal láthatóvá 
válik, hogy a 10. térképen a hegyvidékeken élő etnikumok (pl. románok vagy szlová-
kok) sokkal jelentősebbnek tűnnek lakatlan területek nélkül, mint az a „vörös térké-
pen” látható (8. térkép). Tudatosítani kell diákjainkban (rávezető kérdések, többféle 
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térkép alkalmazása), milyen színvonalbeli különbségek vannak az  egyes térképek 
között. Így a „vörös térkép” nem elsősorban a színe miatt érdekes, hanem mert mód-
szere kiküszöböl több torzító hatást: a  lakatlan területeket is bemutatja, érzékelteti 
a népsűrűséget, vagyis sokkal pontosabb. Nem von le a módszertani újszerűségből 
az, hogy e két tényező figyelmen kívül hagyása elsősorban a magyarság ábrázolását 
helyezte – e térképen helyezte volna – előnytelenebb megvilágításba: hiszen a hegy-
vidéki, szinte lakatlan területeket főleg nemzetiségek lakták, illetve a nagy létszámú 
városok magyarok, míg a kisebb népességű vidékek nemzetiségiek voltak.

Ezzel szemben a  százalékos arányokat megyei szinten bemutató módszer (11. 
térkép) árnyaltabb kép kialakítását teszi lehetővé, azonban a „vörös térképpel” ösz-
szehasonlítva egyértelműen bonyolultabb, nehezebben áttekinthető. Így elemzése 
a diákoktól több odafigyelést, nagyobb koncentrációt követel, de a levonható követ-
keztetések is árnyaltabbak lehetnek. Megjeleníthetők a vegyes vidékek, egyértelművé 
válik, hogy milyen arányokban élnek egy területen az egyes etnikumok. Arra is le-
hetőség nyílik, hogy adott területen több – akár három-négy etnikum – együttélését 
is bemutassuk. Ezt jól példázhatja a Temesköz, s általában a déli területek elemzése. 
Az ilyen módszerrel készült térképek esetében a változásokat is jobban követni lehet. 
Így például e módszer segítségével valóban feltehetjük azt a kérdést, hogyan változott 
területileg az ország etnikai képe 1850 és 1910 között, hiszen a százalékos eloszlás 
területi változását – megyei szinten – finoman követi. A diákok maguk mutathatják 
ki az etnikai határ – nem korlátozottan értett – elmozdulását, a vegyes területeken 
való térhódítást, s egyben a kompakt nemzetiségi területek további érintetlenségét.

Léteznek olyan etnikai térképek is, amelyek jórészt áthidalják a fentiekben kifejtett 
nehézségeket, ezek az egyes etnikumokat lakosságukkal arányosan pontokkal ábrá-
zolják. Az itt szerepeltetett 1941-es térkép jó példa erre. Ugyanakkor a színek vizs-
gálatakor ellenőrizhetjük, hogy diákjaink készségszinten elsajátították-e a  térkép- 
elemzés ide vonatkozó anyagát (halvány és összemosódó színek). Bár az igényes tér-
kép készítőinek védelmében elmondhatjuk, hogy az  idő ezt a hatást jelentősen fo-
kozta. Ha az alap még – mint régen – fehér lenne, a színek másképpen mutatnának. 
Feltehetjük a következő térképhez azt a kérdést: Mely nemzetiségekről nyújt kedve-
zőbb képet? A térkép áttekintése során rá kell jönnünk, hogy a városlakó nemzetek 
valóságos arányait adja vissza (pl. Kolozsvár, Nagyvárad, Kassa), szemben a ritkán 
lakott, nagy területeken szétszórva élő népekkel.
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12. térkép: A népesség anyanyelvi megoszlása (1941)

Forrás: Magyar Királyi Térképészeti Intézet: https://4.bp.blogspot.com/-j68DmoSi3-I/UWF_l9FFybI/
AAAAAAAAHrg/nQbvrikW_pk/s1600/12.-t%C3%A9rk%C3%A9p1.png (Letöltés: 2020. aug. 2.)

Illusztráljuk a probléma feldolgozását egy rövid, egyszerű választ igénylő kérdéssel 
és egy esszéfeladattal! A 13. térkép mint egy állatorvosi ló mutatja be, milyen gondok 
lehetnek a nemzetiségi térképpel (tárgyi tévedések az ukránok, románok elterjedé-
sében, a lakatlan területek hiányának, a népsűrűség hiányának, a népek [csehek és 
szlovákok, szerbek és bosnyákok] ma már anakronisztikusan ható összemosásának 
torzító hatásai). Ami összességében – nyilván elsősorban magyar szemmel – jól ész-
revehető: a valóságtól látványosan eltérő képet mutat be. 

A kérdéses térképet nem menti az egy szín alkalmazása. Ezt jól érzékelteti a kö-
vetkező, 14. térkép, melyet a XI. század etnikai viszonyairól Kniezsa István készített, 
s rajta jól elkülöníthetők az egyes etnikumok, szerepelnek a lakatlan, sőt a vegyes és 
a ritkán lakott területek is. S ezen a térképen még elfért László Gyula késő avar teme-
tőket bemutató térképe!

https://4.bp.blogspot.com/-j68DmoSi3-I/UWF_l9FFybI/AAAAAAAAHrg/nQbvrikW_pk/s1600/12.-t%C3%A9rk%C3%A9p1.png
https://4.bp.blogspot.com/-j68DmoSi3-I/UWF_l9FFybI/AAAAAAAAHrg/nQbvrikW_pk/s1600/12.-t%C3%A9rk%C3%A9p1.png
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13. térkép: Délkelet-Európa az 1850-es években

Forrás: Roberts, Martin (1992): Európa története 1789–1914. 
Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Akadémiai Kiadó, Budapest, 118.

14. térkép: Magyarország X. századi etnikai viszonyai 

Forrás: Magyarország etnikai viszonyai a XI. században (Kniezsa István térképe). 

Hasonlítsa össze a két térkép módszereit, s az ebből fakadó eltérő következtetéseket!
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5. táblázat: A feladat megoldása

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont-
szám

A feladat megértése. Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizsgázó válaszában 
elsősorban a térképek módszertanát s ezek következmé-
nyeit elemzi.

1

1.1 Történelmi forrá-
sokból (tárgyi, írásos 
stb.) információk 
gyűjtése, következ-
tetések megfogalma-
zása.

1.4 Történelmi tér-
képek felhasználása 
ismeretszerzésre

A vizsgázó megállapítja, hogy a két térkép eltérő mód-
szerekkel készült. A második térkép nem jelzi a lakatlan 
területeket, így a népsűrűséget; elnagyoltan tünteti csak fel 
a vegyes lakosságú területeket.
A vizsgázó megállapítja, hogy ugyan mindkét térkép alap-
ján kiderül, hogy a térség nemzetiségi összetétele kevert, 
azonban a második térképen ez kevésbé árnyaltan jelenik 
meg. A lakatlan területek hiánya egyes népek esetében 
hatalmas összefüggő nemzetiségi területeket sejtet.
A második térkép egyes népeket összevon (szerb és 
bosnyák), ami szintén téves következtetések levonását 
eredményezheti.

5

15. térkép: Magyarország nemzetiségi térképe a reformkorban 

Forrás: Száray Miklós (2003): Történelem III. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 133.

 Válaszoljon a reformkori etnikai viszonyokat bemutató térképhez kapcsolódó kérdésekre! 
a) Ábrázolja-e a fenti etnikai térkép a népsűrűséget? Válaszát indokolja! (2 pont)
……………………………………………………………………………………………
b) Miért szükséges egy etnikai térképen a népsűrűség ábrázolása? (1 pont)
……………………………………………………………………………………………
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c) Milyen eszközt alkalmaz a térkép az árnyaltabb kép megjelenítésére? (1 pont)
……………………………………………………………………………………………
Lehetséges megoldás:
a) igen (1 pont), ábrázolja a lakatlan és a ritkán lakott területeket (1 pont); 
b) hogy következtetni tudjunk az egyes etnikumok egymáshoz viszonyított arányára; 
c) ábrázolja a vegyesen lakott területeket.

A gazdasági folyamatokat bemutató térképek
A különféle tematikus térképek közül a történelemtanításban a politikatörténeti és 
a nemzetiségi térképek mellett a gazdasági folyamatokat, jelenségeket bemutató tér-
képek szerepelnek a leggyakrabban. Nem véletlen, hogy az új érettségi feladatsorai-
ban gyakorta fordulnak elő. Nemcsak azért, mert a térképelemzésben elért jártassá-
got kívánják mérni, hanem azért is, mert a követelményekben minimális gazdasági 
adat, jelenség szerepel, így a gazdaságtörténettel kapcsolatos kérdéseket eleve csak 
dokumentumok – a térképek mellett az adatsorok, képek – segítségével lehet feltenni.

A  gazdasággal foglalkozó térképek esetében érvényesek mindazok a  nyilvánva-
ló követelmények, melyek általában a  térképolvasással kapcsolatosak: ismerjük fel 
az  országokat, a  kontinenseket, a  folyókat stb. Szintén alig kíván több erőfeszítést 
a bányák, a vasutak, az erdők, a sivatagok stb. azonosítása. Speciálisabb, bár ugyan-
csak rendkívül egyszerű a kereskedelmi utak, a népmozgások, a behozatal vagy a ki-
vitel grafikus ábrázolásának felismerése.

A gazdasági jellegű térképekhez kapcsolódó feladatok a fenti információk leolva-
sásán, értelmezésén és alkalmazásán alapulnak. Nagyon egyszerű dolgokról van szó. 
Kövessük nyomon egy példán, mit értünk az adatok értelmezésén és alkalmazásán!

A  térképeken felismerhető, hol húzódtak a  távolsági kereskedelmi útvonalak,  
s az  is, hogy mit és merrefelé szállítottak. Azonosítható, hogy a  térképen ábrázolt 
évszázadok során hogyan változtak a kereskedelmi útvonalak és az azokon szállított 
áruk. Szintén leolvasható, hogy mely városokat, államokat érintette a kereskedelem,  
s hogyan változott annak áruösszetétele. A 17. térképen a bányászat és az ipar elhe-
lyezkedését is láthatjuk, de ezt nem tudjuk összevetni a korábbi időszakkal.

Értelmezzük az  összegyűjtött adatokat! Megállapíthatjuk, hogy Európában két 
nagy tengeri kereskedelmi útvonal jött létre, a levantei és a Hanza. A levantei luxus-
cikkeket és fűszereket hozott be elsősorban aranyért, vagyis óriási hasznot eredmé-
nyezett, de a nemesfémeket kiszivattyúzta Európából. A Hanza esetében más a hely-
zet, itt nyersanyagokért és élelmiszerért cserébe iparcikkeket szállítottak. A XIV–XV. 
századra a két kereskedelmi útvonal között megteremtették a tengeri összeköttetést.

Nézzünk példákat az alkalmazásra! Választ adhatunk arra, mely területek fejlőd-
tek, a kereskedelem hogyan hatott az európai gazdaságra, az egyes térségek gazdasági 
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és politikai súlyára, a tengeri összeköttetés megteremtése milyen hatással volt a többi 
kereskedelmi útvonalra vagy a későbbi felfedezésekre.

A két térképhez feltehetünk kérdéseket, amelyek megválaszolásához az előbb fel-
sorolt adatgyűjtésre, következtetésekre és alkalmazásra van szükség.

16. térkép: A XI–XIII. századi Európa kereskedelme és gazdasága

Forrás: Száray Miklós (2006): Történelem II. (Forrásközpontú történelem)
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 38.

17. térkép: A XV. századi Európa kereskedelme és gazdasága
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Mutassa be a térképvázlatok és az atlasz segítségével Velence és Genova gazdaságát, és 
elemezze a két városállam viszonyát! 

6. táblázat: A feladat megoldása

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont-
szám

A feladat megértése. A vizsgázó válaszában elsősorban a két városállam gazdasá-
gát mutatja be és elemzi viszonyukat. 1

1.1 Történelmi 
forrásokból (tárgyi, 
írásos stb.) infor-
mációk gyűjtése, 
következtetések 
megfogalmazása.

1.4 Történelmi tér-
képek felhasználása 
ismeretszerzésre

A vizsgázó megállapítja, hogy mindkét városállam a levantei 
kereskedelemből élt, vagyis elsősorban keleti fűszereket és 
luxuscikkeket közvetített Európába. Ezekért főleg nemesfém-
mel, részben iparcikkekkel fizetett. 
Az atlaszról leolvasható, hogy a keresztes háborúk idején 
nyert teret e két város a területen. A vázlatról látható, hogy 
szinte teljes mértékben kezükbe kaparintották a levantei 
kereskedelmet, támaszpontok egész sorát építették ki.
A két város között konkurenciaharc alakult ki, mely háborúk 
sorához vezetett és Velence győzelmével ért véget, így Velence 
szerezte meg az értékesebb útvonalakat és szigeteket.
A vizsgázó saját ismeretei és az atlasz alapján szól a IV. ke-
resztes hadjáratról, s ebben Velence, majd Genova szerepéről.

10

Az alkalmazásra, a saját ismeretek bevonására talán jó példa a következő, az Osz-
mán Birodalom gazdaságára vonatkozó feladat, amely lényegi – gyakran elsikkadó 
– gazdasági vonatkozásokat emel ki az oszmán történelemmel kapcsolatban. 

Látható, hogy a térkép alapvetően nem gazdasági jellegű, azonban szerepelnek raj-
ta a kereskedelmi útvonalak. Leolvasható az Oszmán Birodalom terjeszkedése, mely 
a  XVI. század közepén leáll. A  megoldáshoz ezeket az  adatokat kell észrevenni és 
értelmezni. Természetesen itt a saját ismereteket is alkalmazni kell. A kerettanterv 
alapján is tudnunk kell, mi jellemzi a levantei kereskedelmet. Nos, ebben az esetben 
pusztán néhány, a térképen feltüntetett s korábban megtanult ismeret mozgósításá-
ról van szó. A levantei kereskedelem az Oszmán Birodalom területén haladt át, s ez 
nyilvánvalóan óriási bevételeket jelentett a birodalom számára, amely a XVI. század 
közepéig folyamatosan növekedett. Ám ekkor ez a folyamat leállt, és számos ok miatt 
stagnálás, majd területvesztések következtek be. Mi olvasható le a térképről? A hata-
lom jelentős gazdasági forrása a  levantei kereskedelem, azonban a XVI. században 
a kereskedelmi utak áthelyeződtek, vagyis ez a jövedelemforrás lassan csökkenni kez-
dett, ami a gazdasági alapok beszűküléséhez vezetett. Sőt, a XVII. századra – a Kö-
zel-Kelet egészéhez hasonlóan – a térségbe nem beáramlott a nemesfém, hanem im-
már Európa felé tartott egyéb nyersanyagokkal együtt a fejlődő Európa iparcikkeiért 
cserébe.
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Nézzük a térképet és a konkrét feladatot!

18. térkép: Az Oszmán Birodalom a XVI–XVII. században

Forrás: Száray Miklós (2013): Történelem 10. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 48.

Válaszoljon a kérdésekre a térkép segítségével! 
a)  Hogyan változott meg az  Oszmán Birodalom gazdasági bázisa a  XVI. század 

elején? Válaszát indokolja! (2 pont)
…………………………………………………………………………………………

b)  Hogyan változott meg az  Oszmán Birodalom gazdasági helyzete a  XVI–XVII. 
században? Válaszát indokolja! (2 pont)
…………………………………………………………………………………………

Megoldás:
a)  Jelentősen megerősödött (1 pont), mert megszerezte a Közel-Keleten áthaladó 

kereskedelmi utak ellenőrzését (1 pont). 
b)  Hanyatlásnak indult (1 pont), mert Amerika felfedezése következtében csök-

kentek a távolsági kereskedelemből származó bevételek (1 pont).
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A természetföldrajzi és a történeti ismeretek közös alkalmazása

Számos területen építünk – akár észrevétlen módon is – a diákok földrajzi ismereteire. 
Nemcsak és nem elsősorban a  topográfiáról van szó. A természetföldrajzban tanultak 
(éghajlati övek, növényi kultúrák elterjedése stb.) vagy a gazdaságföldrajz (alapfogalmak, 
ásványkincsek stb.) nélkül diákjaink számos, a gazdaságtörténethez kapcsolódó kérdés-
re nemigen tudnának válaszolni, sőt nem is tudnák értelmezni magyarázatainkat. 

E komplex látásmód igényére jó példa a nemcsak számos területet, de jó néhány 
ismeretkört is összekötő útvonal, a Selyemút. Ugyan sajnos nagyon keveset tanítunk 
e fontos területről – bár ezt szinte minden témában elmondhatnánk –, a  diákok 
az ókori Kelet, a hellenizmus, Róma, Bizánc, az arab világ, a mongol hódítás, a tá-
volsági kereskedelem, majd a gyarmatosítás során villanásszerű képeket kapnak róla. 
Ha ezeket a pillanatképeket tudatosan építjük egymásra, s igyekszünk tartósan meg-
maradó ismereteket nyújtani, és a diákok látásmódját szélesíteni, akkor ez az – aligha 
bővíthető – időkeret is maradandót adhat. 

Ebben a  folyamatban a  térképnek kiemelkedő szerepe van, mivel rendszerezi és 
egyben keretbe foglalja a  részletekben megszerzett, majd egyre jobban elmélyített 
ismereteket. A diákok leolvashatják a térképről a fontos kereskedelmi útvonal futását. 
Rögzíthetik az éppen adott politikai viszonyokat, amelyeket a későbbiekben – a kö-
vetkező találkozásnál – mozgósíthatnak, s összehasonlíthatják a változásokkal. 

Magát a kereskedelmi útvonal elhelyezkedését összevethetik a természetföldrajzi 
tényezőkkel. Ha vesszük a  fáradságot – és időt – és egyszer végigkövetjük a  térké-
pen a karavánutat, s megbeszéljük a diákokkal – földrajzi ismereteik felelevenítésé-
vel –, miért éppen arra haladtak a kereskedők, miért vezették őket a hegyvonulatok, 
hogyan kényszerítette őket a sivatagok, a hágók, a folyók futása egy irányba, akkor 
bizton építhetünk a következő alkalommal is ezen ismeretekre és az összefüggések 
felismerésére. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen utazás akkor eredményes, ha közös táblai, 
majd a füzetbe kerülő vázlat is kiegészíti. 

A vázlatról leolvashatják a diákok a szállított árukat is. Itt természetesen korsza-
konként változhat a kép (belép a selyem mellé a papír, majd a porcelán stb.) aszerint, 
mennyire bírja az időkeret és a diákok érdeklődése az elmélyedést. De a fő – persze 
leegyszerűsített – tendenciát leolvashatják a térképről: keletnek nemesfém, rabszolga 
és élőállat, míg nyugatnak luxuscikkek (iparcikkek és fűszerek) vándoroltak egészen 
a nagy földrajzi felfedezésekig. S ezek alapján már az ókortól kezdve le tudnak vonni 
egymásra épülő következtetéseket (arany kiáramlása) a Római Birodalom hanyatlá-
sától a nagy földrajzi felfedezéseken át az ipari forradalomig.
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19. térkép: A Selyemút

Forrás: Száray Miklós (2006): Történelem I. (Forrásközpontú történelem)
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 44., 46. nyomán

A  Selyemúthoz hasonló áttekintő térképvázlatok jelentős szerepet kaphatnak 
a történelmi szinkron felismertetésében és rögzítésében nemcsak politikai képződ-
mények, de vallások és kultúrák esetében is.

A térkép és az atlasz segítségével válaszoljon a kérdésekre!
a)  Mely természetföldrajzi tényezők befolyásolták a Selyemút futását? Milyen módon 

lehetett szállítani ezeken a területeken? Mennyiben befolyásolta ez a kereskedést?
……………………………………………………………………………………………
b)  Tárja fel, hogy mely áruk haladtak nyugat és melyek Kelet felé a  Selyemúton 

az ókorban és a középkorban! Elemezze az áruk összetételét és annak hatásait!
……………………………………………………………………………………………
Megoldás:
a)  Hegységek és folyamok futása, hágók, sivatagok; csak teve- és öszvérkaravánok 

tudtak haladni; csak nagy értékű és kis teret elfoglaló árukkal volt érdemes ke-
reskedni. 

b)  Nyugat felé iparcikkek (selyem, porcelán, papír és fűszerek) áramlottak, míg 
ezekért cserébe nemesfémekkel, rabszolgával és élőállattal fizettek. A nemesfém 
kelet felé áramlott, s ez gyakran gazdasági nehézségeket okozott nyugaton.

Források és térkép összevetése, s az ezekhez kapcsolódó feladatok
A térképvázlatok nem önmagukban állnak, kapcsolódnak az órai feldolgozás, a tan-
könyvek és a  feladatlapok egyéb dokumentumaihoz, így az ábrákhoz, képekhez és 
forrásokhoz is. Ebben az esetben a szöveget, ábrát vagy képet sajátos elemzési mód-
szerei alapján kell feldolgozni, s meg kell keresni a kapcsolódási pontokat.



300

III. Az elmélet gyakorlata

Nézzünk egyet a sok lehetséges példa közül! 
Mária Terézia vámrendelete rendelkezésre áll, azonban feldolgozása terjedelme 

és jellege miatt a szöveg alapján a diákoknak nagyon nehéz és rengeteg időt venne 
igénybe. Egy forrásrészletből a  térképvázlattal együtt azonban már a  középiskolai 
elvárásoknak megfelelő ismereteket nyerhetnek a diákok, s levonhatják az alapvető 
következtetéseket is. 

A térkép alapján megállapíthatjuk, hogy a külső vámhatár merkantil jellegű, hogy 
az örökös tartományokban megszüntették a belső vámhatárokat, hogy Magyarorszá-
gon ezeket meghagyták, s Magyarország és a birodalom többi része között megma-
radt a vámvonal. Az is leolvasható, hogy csak Magyarországon maradt meg a nemes-
ség adómentessége.

A forrás alapvető információja, hogy a nemességnek – ha nem saját szükségletére 
szállít – is vámot kell fizetnie a birodalom és Magyarország közötti vonalon. 

A külön-külön megállapítható összefüggéseken túl a két különböző típusú forrást 
is összevethetjük: a vámvonal a magyar nemesség közvetett módon történő mega-
dóztatását is szolgálta.

A térképvázlat és a  forrás segítségével válaszoljon a kettős vámhatárhoz kapcsolódó 
kérdésekre! 

20. térkép: Kettős vámhatár

Forrás: Száray Miklós (2007): Történelem III. (Forrásközpontú történelem)
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 97.
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„Minthogy annak a szabadságnak csorbítása nélkül, amely az előbbi 1723. évi or-
szággyűlés 14. törvénycikkében van rögzítve [a nemesség a saját szükségletét szolgáló 
árukra nem fizet vámot], egyébként minden dolog és áru után, bármiféle és nemű 
is legyen az, amely Magyarországon és a  hozzákapcsolt országokon átvihető, vagy 
a mondott királyságba és országokba bevihető, vagy azokból kivihető, a harmincad-
vámot le kell róni, s ezt a vámot kivétel nélkül mindenki, aki e javaknak vagy áruknak 
birtokosa, legyen az nemes vagy nemtelen, egyházi vagy világi személy, katonai vagy 
polgári szolgálattevő, külföldi vagy belföldi, megadni köteles…”. (Mária Terézia vám-
rendeletéből, 1754)

a)  A  birodalom külső határán felállított vámhatár melyik közgazdasági elméletre 
jellemző? Válaszát indokolja! 
…………………………………………………………………………………………

b)  Milyen összefüggés figyelhető meg a belső vámok és a rendelkezés idézett részlete 
között? 
…………………………………………………………………………………………

Megoldás:
a)  merkantilizmus; a hazai ipart védi az iparcikk-behozatalra kirótt magas vámok-

kal és a  nyersanyagimportot segítő alacsony vámokkal, ugyanakkor a  nyers-
anyag kiáramlását magas vámokkal akadályozza, de az iparcikkek kivitelét ala-
csony vámokkal segíti;

b) a magyar nemesség adómentességét így próbálták ellensúlyozni. 

A fenti néhány példa is megvilágította, hogy a térképeknek, térképvázlatoknak je-
lentős szerepe van a történelemtanítás bármelyik irányzatában. A térképek egyaránt 
segítik, alátámasztják az  ismeretszerzést és a  képességfejlesztést, s kiemelik, hogy 
ezek szembeállítása csak valamelyik irányzat túlhajtása esetén jelenik meg. 

A példákat a végtelenségig lehetne folytatni, az alapvető módszerek és a meg-
közelítések azonban hasonlóak: a jártasság megszerzéséhez minél jobban meg kell 
ismerni és érteni a  történelmet, s minél több térképvázlatot kell tanulmányozni, 
elemezni és rajzolni.
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Csepela Jánosné 
A szám is számít (Történelmi információk szerzése és feldolgozása 
táblázatokból, diagramokból)1

Tantervi követelményeink között szerepel a felnőtt korban már természetesnek 
tekintett „információhordozók készségszintű használata”, amelynek egyik eleme 
„ismeretszerzés grafikonokból, táblázatokból”. A gyakorló tanár első gondolata 
ezzel kapcsolatban: „szép, szép, de mikor?”. Hová férhet bele az időigényes, ráné-
zésre „száraz” adathalmazok értelmezése? Mindezek ellenére érdemes alkalman-
ként néhány percet beiktatnunk óráinkba a  statisztikai adatok feldolgozására, 
mert segítik a tankönyvi megállapítások árnyaltabbá tételét, a differenciált foga-
lomalkotást. Alkalmazkodva az életkori sajátosságokhoz (a képi és fogalmi gon-
dolkodás meglévő szintjéhez) a számok segítenek a tények „láthatóvá tételében”. 
Felismertethetők ok-okozati összefüggések, folyamatok, azonosságok és különb-
ségek, más régiókhoz viszonyított helyzetünk stb. Az idejekorán megkezdett és 
folyamatosan végzett fejlesztés a  feltétele annak, hogy felnőttként biztonsággal 
értelmezzük a tömegkommunikáció által közvetített adatokat.

Jánosné Csepela 
A neglected area in the teaching of history: learning from graphs and tables

Curriculum requirements include "skill-based use of information media” and in 
the details can be found among many other things, this requirement too: “acqui-
sition of knowledge from graphs and tables”. The practicing teacher’s first thought 
about this is “Sure, great, but when?” A 45-minute hour is not long enough for 
anything, so when would the time-consuming examination and interpretation of 
“dry” data fit in? In spite of this, it is worthwhile from time to time to spend a few 
minutes during lessons processing statistical data because it supports a deeper 
understanding of the content of the textbook and a differentiated conceptuali-
zation. Adapted to the age group (evolution of thinking about pictures and con-
cepts), they help “make facts more visible”. Analyzing data pupils can more easily 
recognize cause-and-effect relationships, trends, similarities and differences, our 
situation compared with other regions, etc. Continuous development of this kind 
of skills from an early age makes pupils able to interpret data from mass media 
with confidence as an adult.

1 Történelemtanítás, XLV. (Új folyam I.) évf. 1. sz. (2010. február) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/
csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/ 
(Letöltés: 2020. aug. 8.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/
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Mai tankönyveink, feladatgyűjteményeink számtalan olyan feladatsort tartalmaz-
nak, amelyekben a tanulóknak számadatokat kell értelmezniük, közöttük összefüg-
géseket feltárniuk, a számokból, számsorokból következtetéseket levonniuk, és ennek 
alapján a történelemmel kapcsolatos állításokat megfogalmazniuk. Az alábbiakban 
néhány feladattípust ajánlunk az Olvasó figyelmébe, amelyek elemzésével, feldolgo-
zásával fejleszthetjük tanulóink problémamegoldó, elemző képességét.

1. ábra: Az athéni társadalom összetétele

Színezzétek ki az athéni társadalom összetételét mutató diagramot!

2. ábra: A tatárdúlás következményei

a) Elemezzétek a térképet, s egészítsétek ki a hiányos mondatokat! (A zárójelben lévő 
számok a tatárjárás előtti falvak számát jelzik, a % a pusztulás mértékét!)

Szabad polgárok (40 000 fő) piros
Családtagjaik (110 000 fő) kék
Idegenek (30 000 fő) zöld
Rabszolgák (100 000 fő) barna
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Baranya megyében a tatárjárás előtt falu volt.

Abaúj megyében 30 faluból pusztult el.
Békés megyében a falvak megsemmisült.
A legnagyobb pusztulás megyében volt.
A legkisebb veszteség megyét érte.
Csanád vesztesége akkora, mint megyéé.

b) Ábrázoljátok Abaúj és Bács megye veszteségét!
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Abaúj Bács

c) Rajzoljátok be a térképre a tatár fősereg útját! 
d) Mi a legnagyobb pusztulás oka?

3. ábra: Városlakók a középkori Magyarországon

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
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Írjátok a grafikon oszlopai alá a sorszámot!
1. Buda lakóinak száma: 12–15 000 fő
2. Szeged lakóinak száma: 7000 fő
3. Eperjes lakóinak száma: 2500 fő
4. Pest lakóinak száma: 10 000 fő
5. Kassa lakóinak száma: 4500 fő
6. Pozsony lakóinak száma: 4000 fő
7. Sopron lakóinak száma: 3000 fő

4. ábra: Állami jövedelmek a XV. században

Ábrázoljátok grafikonon az adatokat és fejezzétek be az állításokat!
2600

Állami jövedelmek 
a XV. században:
(ezer aranyforint)

2400

2200

2000 Magyarország: 800

1800

1600 TörökBirodalom: 2500

1400

1200 Franciaország: 1000

1000

800 Spanyolország: 800

600

400 Anglia: 700

200

Török Magyar Spanyol Francia Anglia

A Magyar Királyság jövedelme …
a) annyi volt, mint 
b)                  Franciaországénak                                         %-a.
c) kb. egyharmada   jövedelmének.



Csepela Jánosné: A szám is számít

307

5. ábra: Néhány európai város lélekszámának változása 1600 és 1815 között

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1600 1815

Amszterdam 120 250

Bécs 40 250

Hamburg 70 250

London 250 1250

Nápoly 250 500

Párizs 120 500

Prága 40 120

Pest-Buda 15 120

Velence 120 120

a) Írjátok a lélekszám (ezer fő) növekedését mutató oszlop alá a városnevet!
b) Melyik város lélekszáma növekedett legnagyobb arányban?
c) Miért?

fő
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6. ábra: Nemzetiségek lélekszám-adatai a XVIII. századi Magyarországon

A diagram hazánk népességének XVIII. századi viszonyait mutatja. Melyik oszlop 
melyik nemzetiséget ábrázolja?

Horvát 0,8 millió H

Magyar 3,5 millió M
Német 1,1 millió N
Román 1,5 millió R
Ruszin 0,3 millió RU
Szerb 0,6 milió SZ
Szlovák 1,25 millió SZL

7. ábra: Kereskedelmi forgalom 1819 és 1828 között

Készítsetek az állításoknak megfelelő kördiagramokat (jelmagyarázattal)!
1819 és 1828 között az Örökös Tartományokba irányul

a) a teljes forgalom 87,2 %-a;
b) a kivitel 91 %-a;
c) az Örökös Tartományokból érkezik a behozott áru 83 %-a.

Millió fő

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
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8. ábra: Ismerkedjetek meg a magyar nyelvű újságkiadás fejlődésével!

a) Melyik évben hány magyar újság jelent meg?

Összes Magyar Német Egyéb

1801 8 3 1
1830 23 9 4
1840 53 18 9
1848 59 19 7

a) Melyik évben hány magyar újság jelent meg? 
b) Ábrázoljátok grafikonon a magyar nyelvű újságokat!
c)  Hány magyar újságban jelenhetett meg (a történés évét számítva) 

idején?
a Nemzeti Múzeum alapítása: az Ellenzéki Nyilatkozat:

Körösi Csoma Sándor útja: a felvidéki „koleralázadás”:

9. ábra: A magyar haderő létszáma 1848–49-ben

a) Számítsátok ki a magyar haderő létszámának alakulását (ezer fő)!
Idő Ahány év eltelt … között Írjátok le az évszámokat!

1848. IX. a „népek tavasza” és a Himnusz megírása

1848. X. „Életünket és vérünket” felajánlás és az első Pesti Hírlap

1849. II. a karlócai béke és a győri csata

1849. VI. a vasvári béke és a Szózat megírása

b) Ábrázoljátok a haderő létszámát!
200

1848. IX.  ezer fő

1848. X.  ezer fő 150

1849. II.   ezer fő

1849. VI.   ezer fő 100

50

1848. IX. 1848. X. 1849. II. 1849. VI

b) Ábrázoljátok grafikonon
a magyar nyelvű újságokat!

1801 1830 1840 1848
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10. ábra: Anglia és az Amerikai Egyesült Államok (USA) részesedése 
a világkereskedelemből a XIX. században

Állapítsátok meg a táblázat alapján, hamis (H) vagy igaz (I) az állítás!

Év
Részesedése a világkereskedelemből (%)

Anglia USA

1840 45 11

1850 39 15

1860 36 17

1870 32 23

H/I

20 év alatt az USA részesedése megkétszereződött.

A két állam a világkereskedelem több mint felét birtokolta.

Garibaldi partraszállásának évében az USA részesedése az angol felét sem teszi ki.

Anglia kivitelének legnagyobb csökkenésére MDCCCXL és MDCCCL között került sor.

11. ábra: A gazdaság fejlődése a dualizmus korában

A gazdaság fejlesztéséhez pénzre van szükség. Karikázzátok be a megfelelő betűket, 
s megtudhatjátok, hányszorosára nőtt a hitelintézetek száma a dualizmus korában!

GŐZGÉPEK GŐZMALOM VASÚT (km) UTASOK SZÁMA MOZDONYOK

1841 9 1863 147 1846 35 1896 5,4 millio Első 1873.

1863 449 1884 910 1895 22000 1913 14,3 millió Ezredik 1900

Állítás Igaz Hamis

A gőzgépek száma 22 év alatt több mint ötvenszeresére emelkedett.

A vasútvonalak növekedése nagyobb volt, mint a gőzgépeké.

Két évtized alatt a gőzmalmok száma több mint 600 %-kal emelkedett.

27 év alatt 1000 mozdony készült Magyarországon.

Az első vasútvonal megnyitása és az első mozdony megépítése közt 37 év telt el.

17 év alatt a vonaton utazók száma megháromszorozódott.
1863-ban több mint háromszor annyi gőzgép van az országban, mint gőzmalom.

12. ábra: A visszafoglalt területek magyar lakosságának arányai, 1938–1941

A visszafoglalt területek magyar lakosságának arányait mutatja a szürke színezés. 
a) Nevezzétek meg az egyes területeket és olvassátok le a magyar lakosság nagyságát!

 1938:  1939:   1940:   1941:
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b) Színezzétek be kékkel a román, zölddel a szerb, barnával a ruszin, sárgával a szlovák 
népességet!

100 

80

60

40

20

          1938          1939         1940        1941

13. ábra: A bérek és árak alakulása az Osztrák–Magyar Monarchiában

A táblázatok segítségével állapítsátok meg, hamis vagy igaz az állítás!
Gyári munkás 1,80 korona/nap Szakácsnő 300 korona/év

Férfi mezőgazdasági munkás 1,13 korona/nap Cselédlány 192 korona/év

Női mezőgazdasági munkás 0,93 korona/nap

2 kg kenyér 0,80 1 kg burgonya 0,08 1 óra világítás 0,065

1 kg liszt 0,42 1 kg sonka 4,00 1 köbméter fűtőgáz 0,14

1 kg rizs 0,44 1 liter tej 0,22 100 levélpapír borítékkal 3,00

1 kg cukor 0,75 1 kg alma 0,40 1 könyv 0,96

1 kg kávé 4,20 1 kg körte 0,40 1 pár gyermekcipő 6,00

1 kg zsír 2,00 1 kg szilva 1,32 1 pár női cipő 12,00

1 kg vaj 2,12 10 tojás 0,80 1 pár féricipő 13,00

Állítás I/H

A cselédlány ötnapi béréből vehetett egy pár cipőt gyermekének.
A szakácsnő napi béréből egy könyvet tudott vásárolni.
A mezőgazdaságban dolgozó férfi több mint 11 napot dolgozott egy pár férficipőért.
A kukoricakapáló asszony napi 1 kg kenyeret, 5 tojást és 1,5 kg krumplit vásárolhatott.
A gyári munkást jobban megfizették, mint a szakácsnőt.
A szüretelő asszony egynapi bére fél kiló zsírra sem volt elegendő.
Ha a gyári munkás 3 kg almát és fél kiló szilvát vett naponta, maradt pénze 2 tojásra.
Napi bére mindenkinek elegendő volt 2 liter tejre.
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14. ábra: A tízezer lakosra jutó autók száma néhány országban az 1920-as 
években

Írjátok az ország kezdőbetűjét a megfelelő oszlop alá! Vigyázzatok! Nem minden or-
szág szerepel a diagramon!

15. ábra: Az újkori olimpiai játékokon induló országok száma

16. ábra: Az ipari termelés alakulása a gazdasági világválság éveiben

Egészítsétek ki az ipari termelés alakulásához kapcsolódó állításokat!
1929 1930 1931 1932 1933

USA 100 80,7 68,1 53,8 64,9
Németország 100 88,3 71,7 59,8 66,8
Anglia 100 92,4 83,8 83,8 86,1
Franciaország 100 100,7 89,2 69,1 77,4
Magyarország 100 93,5 86,9 74,6 82,3

USA (2000), 
Anglia (434),
Franciaország (500),
Magyarország (18), 
Németország (172), 
Olaszország (92), 
Szovjetunió (2)

a) Írjátok az évszámok alá a helyszíneket!
b) Húzzátok alá, melyen nem vehettek részt 
magyar versenyzők!
c) Becsüljétek meg, hányszorosára nőtt…
– 24 év alatt a részt vevő országok száma: 
______
– 40 év alatt a részt vevő országok száma: 
______

600
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40

20

0
1886 193619241920
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1930-ban Franciaország termelése  az előző évhez képest.
1931-ben Anglia termelése ugyanakkora, mint
1929-hez viszonyítva mintegy 25 %-kal esett vissza hazánk termelése  évben.
A biatorbágyi merénylet évében hazánk a  helyen állt.
1932–33 között a legnagyobb növekedést  érte el.

17. ábra: A nagyhatalmak védelmi költségei 1937-ben

Ábrázoljátok grafikonon az 1937-es védelmi költségeket (milliárd dollár)!
5
4
3
2
1

USA Anglia Fr.o. Német Olaszo SZU Japán

18. ábra: A Föld lakosságának arányai 1950-ben

Tudósok kiszámították, mi lenne, ha a Föld egy 100 lakosú falu lenne! Írjátok a meg-
felelő oszlop fölé az  állítás sorszámát! Egy állításhoz Ti készítsétek a  diagramot 
az üres helyre!

1 57 ázsiai, 21 európai, 14 amerikai, 8 afrikai lakója lenne.
2 Egy járhatna egyetemre.
3 30 lenne fehér és 70 színes bőrű.
4 50 szenvedne alultápláltságban.
5 52 nő és 48 férfi élne a faluban.
6 Hetvenen nem tudnának írni és olvasni.
7 Egy embernek lenne számítógépe.
8 Nyolcvanan élnének omladozó házakban.
9 Harminc keresztény lenne a faluban.

Anglia  1,2
Franciaország 0,9
Japán  1,1
Németország 4,0
Olaszország 0,9
Szovjetunió 5,1 
USA  1,0

100 %

90 %
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Dévényi Anna 
Együtt-tanulás és együtt-tanítás a történelemtanár-képzésben 
(Egy kezdő kooperáló botladozásainak tanulságai)1

A következőkben egy egyetemi kurzus bemutatására kerül sor, melyben annak 
oktatója kísérletet tett a  kooperatív tanulásszervezés adaptálására. Az  írás te-
hát több tanulási folyamattal is foglalkozik párhuzamosan. Egyrészt bemutatja 
a hallgatók tanulásának folyamatát, a kurzus menetét, céljait és azok megvalósu-
lását. Másrészt azt vizsgálja, hogyan tanulta (tanulja) meg az oktató a koopera-
tív struktúrák helyes alkalmazását, illetve azt, hogy hogyan építsen egy kurzust 
(lehetőleg minden részletében) a  kooperatív alapelvekre, milyen nehézségekbe 
ütközik, milyen hibákat követ el és hogyan igyekszik korrigálni mindezeket. 

Anna Dévényi 
Cooperative Learning and Cooperative Teaching in History Teacher Training 
(Lessons From a Starter Cooperative’s Missteps)

This is a presentation of a university course in which the instructors carried out 
an experiment on the adaptability of organising cooperative learning. The study 
deals with several learning processes at the same time. On one hand, it shows the 
process of the students learning, the course of the class, its goals and achievement. 
On the other hand, it examines how the instructor learnt (learns) the correct use 
of cooperative structures and how to build a course (if possible in all parts) on 
cooperative principles, also addressing the difficulties and mistakes that have ari-
sen in cooperative teaching and learning.

1 A tanulmány a kooperatív oktatásszervezés felsőoktatásban történő adaptálását támogató tanulmánykötet ré-
szeként jelenik meg: Kooperatív tanulásszervezés a felsőoktatásban. Szerk: Arató Ferenc, PTE BTK, Pécs, 2011. 
(A kötet, s így e tanulmány is, a TÁMOP 4.1.2/B program támogatásával született.)
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/6_dvnyi_anna_egytttanuls_s_egytttants_a_trtnelem_
tanrkpzsben__egy_kezd_kooperl_botladozsainak_tanulsgai.html (Letöltés: 2020. aug. 8.) Történelemtanítás, 
(XLVI.) Új folyam II. évf. 4. sz. (2011. december)
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelem-
tanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/ (Letöltés: 2020. aug. 8.)

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/6_dvnyi_anna_egytttanuls_s_egytttants_a_trtnelem_tanrkpzsben__egy_kezd_kooperl_botladozsainak_tanulsgai.html
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/6_dvnyi_anna_egytttanuls_s_egytttants_a_trtnelem_tanrkpzsben__egy_kezd_kooperl_botladozsainak_tanulsgai.html
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/
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2010 telén TÁMOP pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) megva-
lósuló oktatói műhelyen vettem részt, mely a kooperatív struktúrák felsőoktatásban 
való felhasználására készített fel egyetemi oktatókat. A műhely vezetője Arató Ferenc, 
a PTE Neveléstudományi Intézet munkatársa. A kooperatív tanítás elméleti alapjait 
kooperatív struktúrák segítségével sajátítottuk el. A kurzus folytatásaként lehetősé-
gem nyílt a modell adaptálására az oktatói műhely tagjaival és vezetőjével folytatott 
rendszeres szakmai konzultáció támogatásával. 

Az adaptációba bevont kurzus rövid bemutatása
A kurzus címe: „Magyarország XX. századi történetének áttekintése”.

A kurzus résztvevői: másodéves történelem MA szakos hallgatók, 24 fő (kötelező 
évfolyam-előadás). Jó képességű, jól teljesítő, összeszokott és együttműködő, a tanu-
lásban motivált, túlnyomórészt valóban a tanári pályára készülő csoport. Kooperatív 
tanulásszervezési formában közülük eddig csak kevesen tanultak.

A kurzus célja, ahogy arra elnevezése is utal, a korszak átismétlése, kifejezetten ab-
ból a szemszögből, hogy mit kell majd a hallgatóknak középiskolai tanárként e téma 
kapcsán tanítaniuk. A  kurzuson feldolgozott témaköröket ezért az  érettségi köve-
telmények, a gimnáziumi történelem kerettanterv és a PTE Babits Mihály Gyakorló 
Gimnáziuma helyi tanterve felhasználásával alakítottam ki.

A kurzus céljai:
A tananyag (történelmi szakmai ismeretek) átismétlése, a lényeg kiemelése, tömö-

rítése, rendszerezése – gimnáziumi tananyaggá formálása. 
A napjainkban legelterjedtebb (és a gyakorlóiskolákban is használt) középiskolai 

történelemtankönyv vonatkozó kötetének megismerése és értékelése.
További, a majdani tanítás során felhasználható források és eszközök gyűjtése és 

értékelése, ezekhez didaktizálási javaslatok készítése.
Kooperatív struktúrák és néhány RWCT2-módszer megismerése és kipróbálása.

2 „Reading and Writing for Critical Thinking” – Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért, mely program a Magyar 
Olvasástársaság (HUNRA) közvetítésével jutott el Magyarországra. Kidolgozását a Nemzetközi Olvasástársaság 
(IRA) kezdeményezte.
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Terveim a kurzus menetéről – és azok változása

Az  évfolyamból hat négyfős csoportot alakítottam ki, akik a  kurzus során végig 
együtt dolgoztak. Az első órán sor került a csoportok létrehozására a véletlenszerű 
szerepmozaik módszerével.3 Ezután az „elvárásfa” struktúra segítségével a hallgatók 
megfogalmazták a kurzussal kapcsolatos igényeiket, majd megismerkedtek az egyes 
szerepekkel és lehetőségük nyílt azok „testreszabására” (javaslataik alapján módosí-
tottuk a szerepfeladatokat – ezeket részletesen lásd később). 

A kurzus menetét eredetileg úgy képzeltem, hogy kezdetben, amíg beletanulunk 
a kooperatív struktúrákba, és amíg összeszoknak a csoportok, egy 90 perces órán 3 
témakört dolgozunk fel, majd gyorsabb sebességre kapcsolunk, és később már egy 
órán 6 témát tanulhatunk meg. A féléves kurzus végére így – terveim szerint – ösz-
szesen 33 téma feldolgozása történt volna meg, ami nagyjából lefedi a XX. századi 
magyar történelemmel foglalkozó középiskolai leckéket. Mindjárt a második órán 
kiderült, hogy nem tudjuk 90 perc alatt teljesíteni az  általam megtervezett prog-
ramot, így a következőkben már eleve két hétre terveztem egy-egy blokkot (ami 3 
téma megtanulását jelenti), így a kitűzött akadémikus célt hamar redukálni voltam 
kénytelen. Az órák tervezése, lebonyolítása és értékelése során fokozatosan változott 
meg saját célkitűzéseim fontossági sorrendje. Mint láttuk, kiderült, hogy nem tudjuk 
tartalmilag teljességében áttekinteni a korszakot, vagyis nem tudok minden témá-
hoz segítséget nyújtani a leendő tanároknak. Következésképpen nagyobb hangsúlyt 
kellett fektetnem arra, hogy felkészítsem őket az önálló munkára. Utólag már érthe-
tetlen számomra, miért nem terveztem így eredetileg is…

Úgy tűnik, a  kooperatív tanulásszervezés alkalmazása „kikényszerítette”, hogy 
annak előnyeit kiaknázzam (pl. önálló ismeretszerzés elsajátítása, a társas és a sze-
mélyes mellett a  szakmai kompetenciák fejlesztése), ahogy belőlem is kikényszerí-
tette az  oktatói attitűdöm megváltoztatását. A  kurzus vezetése során hétről-hétre 
adtam lejjebb azon igényemet, hogy maximálisan kézben tartsam és percről-percre 
irányítsam a diákok munkáját, a lehető legkevesebb dolgot bízva a véletlenre – ezáltal 
sokszor megfosztva a hallgatókat az önállóság lehetőségeitől. Míg kezdetben minden 
témát szerettem volna a kurzus során saját magam átadni nekik, végül feladtam ezen 
igényemet, és beláttam, hogy sokkal többet segítek hallgatóimnak, ha rájuk hagyom 
ezt a feladatot. Nehezen, de képes voltam elfogadni, hogy tudásuk akkor is érvényes 
és szakmailag releváns lesz, ha nem személyesen tőlem (vagy az én közvetlen közre-
működésemmel) szerzik meg azt. Tanulságos volt számomra, hogy e kétféle tanár-
szerep („hagyományos”: a tudást birtokló és kiárasztó, tekintély- és tanárközpontú 
stb.; és „új”: segítő, a tanulási folyamatot irányító, diákközpontú, a tudás megszerzé-

3 Arató Ferenc – Varga Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve. Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rej-
telmeibe. Educatio, Budapest, 43. http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozottak/
Egyutt-tanulok_kezikonyve.pdf (Letöltés: 2020. aug. 10.)

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozottak/Egyutt-tanulok_kezikonyve.pdf
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozottak/Egyutt-tanulok_kezikonyve.pdf
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sében segédkező tanárszerep)4 közül magamat – eddig – az utóbbit elfogadó és gya-
korló tanárok közé soroltam. A kooperatív tanulásszervezés tapasztalatai azonban 
ennek ellentmondtak, amiből két következtetést vontam le. Az egyik, hogy a koope-
ratív tanítás esetemben hozzájárult saját tanári attitűdjeim feltárásához (önismeret), 
a másik, hogy strukturálisan kikényszeríti az irányító-tudásközlő, „fölé rendelődő” 
magatartás helyett a segítő-irányító, „mellérendelődő” magatartást – a tanárból is.5 

A kurzus során alkalmazott szerepek
Egy-egy blokkban tehát három témát dolgoztunk fel, gyakorlatilag a  kooperatív 
struktúrák alfájára, a  mozaikra alapozva.6 Két-két csoport dolgozott párhuzamo-
san ugyanazon a  témán. A  tanulási folyamat otthon, önálló munkával kezdődött. 
A négyfős csoportok minden tagja más-más feladatot kapott – ezeket szerepeknek 
neveztük. Az eltérő feladatok mentén kiosztott szerepeket a kooperatív tanulásszer-
vezésben használatos szerepek7 helyett kívántam alkalmazni, de kiderült, hogy nem 
tudtak annak megfelelő funkciót betölteni. Erről a későbbiekben még szólok, itt csak 
jelzem, hogy a  „szerep” megnevezést használom ugyan, de ez megtévesztő lehet. 
A négy csoporttag tehát négy különféle szerepet kapott, a következőket:

Vázlatíró
Feladata: A  vonatkozó szakirodalom (ehhez természetesen kaptak ajánlásokat, de 
alapvetően szabadon választhatták ki) és a tankönyvi szöveg8 összevetése, ez alapján 
tartalmi vázlat készítése. A  vázlat egy tanári magyarázat tartalmi-logikai vázlata, 
és azt kell hogy tartalmazza, amit a témával kapcsolatban egy gimnáziumi tanórán 
megtanítana. A felkészüléshez az alábbi instrukciókat kapta még: 

 � Pontos szakirodalmi hivatkozásokat kérünk!
 � A tankönyvi szövegre reflektálj, ha kell, javítsd, tedd meg észrevételeidet – ha 

lehet, ilyenkor is –, hivatkozz (mi alapján javasolnál módosítást)! Ha úgy ér-
zed, hogy a tankönyv rendben van, azt is jelezd!

 � A vázlat legyen logikus, átlátható.
 � Kérjük, hogy reflektálj a tankönyv és a szakirodalom viszonyára, mutass rá 

az esetleges hiányosságokra, hangsúlyeltolódásokra, tárgyi tévedésekre! 
 � Jelöld meg pontosan a forrásaidat! 

4 Lásd erről a történelemtanítás kapcsán: F. Dárdai Ágnes (2006): A történelem tanításának és tanulásának mód-
szerei és stratégiái. In: F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás I. köt. A történelemta-
nári továbbképzés kiskönyvtára XLI. ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 59–74.
5 Arató Ferenc (2010): Egy általános kooperatív modell lehetőségéről. Iskolakultúra, 20. évf. 1. sz. 106–116.
6 Arató – Varga (2008) 75–79.
7 Arató – Varga (2008) 45–50.
8 Száray Miklós – Kaposi József (2008): Történelem IV. Forrásközpontú történelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2010/2010-1.pdf
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 � Fontos a lényegkiemelés, a hangsúlyok megjelenítése (szerkesztésben is) – fő-
leg akkor, ha a tömörség és a többé-kevésbé szubjektív lényegkiemelés helyett 
egy szélesebb tartalmi spektrum bemutatását választja a vázlatíró (és ezáltal 
választási lehetőséget ad nekünk a tartalmak összeválogatásában). Hogy e két 
megoldási mód közül melyiket választja a vázlatíró, azt rábízzuk. 

Forrásbíráló
Feladata: A szakirodalom, a tankönyvi szöveg és a tankönyvi források összevetése. 
A történelemoktatás napjainkban nagymértékben épít a történeti források bevoná-
sára, elemzésére (forrásközpontú történelemtanítás), ezért a  tankönyvekben nagy 
mennyiségű történeti forrás (szöveges, képi stb.) található, amelyek nélkül az álta-
lunk vizsgált, jelenleg legszélesebb körben használt tankönyv9 nem értelmezhető és 
nem tanítható. A forrásbíráló feladata volt a tankönyvi források értékelése a felhasz-
nálhatóság, a  téma tanítása, illetve kompetenciafejlesztés szempontjából. Minden 
forrást a hozzá tartozó kérdésekkel, feladatokkal együtt kellett vizsgálnia és írásban 
értékelni. További instrukciók voltak a felkészüléshez:

 � Az  első órán használt, az  oktató által megadott táblázatos forma, illetve 
az abban megadott részletes szempontok megtartása vagy elvetése a forrásbí-
ráló döntése. KÉRÉS: a táblázatos forma használata esetén is adj meg rövid 
szöveges értelmezést is.

 � Kérjük, hogy a forrásbíráló indokolja is meg döntéseit: ha egy forrást nem javasol 
felhasználásra, miért nem? Ha egy feladatot/kérdést elvet: mivel helyettesítené?

 � A hivatkozások, forrásmegjelölések legyenek pontosak!

Forrásgyűjtő 
Feladata: A szakirodalom, a tankönyvi szöveg és tankönyvi források olvasása, a tan-
könyvi források mellé további források gyűjtése (minimum 3 db szöveges, képi, hang, 
mozgókép, művészeti alkotások stb.). Minden forrásnál pontos hivatkozást, lelőhe-
lyet kellett feltüntetnie, ha valamely műből részletet hozott, röviden be kellett mu-
tatnia az egészet is. Meg kellett jelölnie azt is, mire használná és hogyan a gyűjtött 
forrásokat (forráselemzés módja, szempontjai; kapcsolódó feladatok), továbbá, hogy 
mely kompetenciák fejlesztésére alkalmasak ezek. További instrukciók a szerephez:

 � A források legyenek változatosak!
 � A gyűjtött források és a tankönyvi források között ne legyen részleges átfedés sem! 
 � A források a célcsoport számára érthetőek legyenek (életkori sajátosságok fi-

gyelembevétele).

9 Száray – Kaposi (2008)
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 � A források ne legyenek túl hosszúak! (Pl. lehetőleg ne kétórás nagyjátékfilmek 
legyenek, hanem tanórán felhasználható méretű anyagok/részletek.)

 � A források pontos lelőhelyeit kérjük megadni!

Eszközgyűjtő
Feladata: A szakirodalom és a tankönyvi szöveg és források olvasása, segédeszközök 
gyűjtése a  témához, pl. ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok (min. egy kötelező); 
albumok, felhasználható szakkönyvek (az abból használható részek pontos megjelö-
lésével); feladatok, feladatlapok, tesztek; vonatkozó weboldalak; e-tananyagok; térké-
pek stb. Minimum 3 db eszközt kellett gyűjteni. A gyűjtött eszközök egy lehetséges 
tanórai felhasználási módját is meg kellett adni, illetve bemutatni, hogy mely kom-
petenciák fejlesztésére alkalmasak. Az eszközgyűjtő otthoni munkájához az alábbi 
szempontokat kapta még:

 � Ha az eszközgyűjtő interneten elérhető tartalmakat ajánl, ne csak egy linket 
közöljön, hanem rövid szöveges tájékoztatót is adjon róla! (Az órákon egyéb-
ként rendelkezésre állt 2-3 laptop internetcsatlakozással, hogy élőben is meg-
nézhessék ezeket.)

 � Ha az eszközgyűjtő forrásbázist/gyűjteményt ajánl, abból legalább egy konk-
rét példát is emeljen ki és mutasson be!

 � Adj szöveges tájékoztatót az eszközökhöz!
 � A hivatkozások, forrásmegjelölések legyenek pontosak!

A csoporttagok ezek alapján készültek fel az órára. A szerepek minden blokkban 
(azaz minden témánál) cserélődtek a csoporttagok között. Összesen három, egyen-
ként 2x90 perces blokk (9 téma) lebonyolítására volt időnk a kurzus során. Amelyik 
téma feldolgozására az órán nem került sor, azt a hallgatók egyéni munkában, otthon 
elvégezték, ez lett a kurzus teljesítésének feltétele. Így végül az eredetileg tervezett 33 
témakör mindegyikéről készült egy komplett portfólió (vázlat, folyamatábra, forrás-
bírálat, plusz források és eszközök gyűjteménye). A kurzus végén az összes portfóliót 
megosztottuk egymással, így a hallgatók egy – a leendő tanári gyakorlatuk során – 
rendkívül jól használható csomagot kaptak. 

A kurzus menete
Egy-egy blokkban a 3 témát a hat csoport, amint említettem, párhuzamos mozaik se-
gítségével tanította meg egymásnak. A blokkok első 90 percében a diákok egyenként 
bemutatták az  otthoni gyűjtésüket, munkájukat saját kiscsoportjuknak (szakértői 
csoportok). Először a vázlatírók, aztán a forrásbírálók, majd a forrásgyűjtők, végül 
az eszközgyűjtők beszéltek (kb. 15-15 percet kaptak erre). A vázlatíró prezentációja 
(ill. vázlata) alapján a csoportok folyamatábrát készítettek csomagolópapírra, majd 
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ezen jelölték a legjobb forrásokat és eszközöket is. Miután elkészültek, csoporton be-
lül gyakorolták, hogyan fogják a többi csoportnak megtanítani teljes csoporttémáju-
kat a folyamatábra segítségével. 

A  következő 90 perc a  mozaikcsoportok létrehozásával kezdődött. A  hat darab 
négyfős csoportból nyolc háromfős csoport alakult (ideális esetben, amikor nem 
volt hiányzó). Amennyiben volt hiányzó diák, akkor természetesen igazodtam a kö-
rülményekhez, így időnként kettő vagy négy, esetleg ötfős csoportok is alakultak. 
A mozaikcsoportokban minden témának volt egy szakértője. Az előző órán készített 
folyamatábra-poszterek körbejártak az asztalokon (írásos csoportforgó), s a szakér-
tők elmagyarázták saját témájukat, bemutatták az  ahhoz használatos eszközöket, 
tankönyvi és más forrásokat, majd különböző módokon ellenőrizték, hogy társa-
ik megértették, illetve megjegyezték-e a hallottakat. Egy-egy téma bemutatására és 
„visszakérdezésére” kb. 20-25 perc állt rendelkezésre. Miután mindhárom témát át-
vették, egyéni értékelés következett, vagyis tesztet írtak. Az eredmények értékelésére 
később visszatérünk. 

Az  egész folyamat különféle kooperatív struktúrákból tevődött össze. Az  első 
blokknál rendkívül aprólékosan, lépésről lépésre megterveztem mindent, minden 
apró részletet szabályozni akartam. Egyrészt kínosan ügyeltem arra, hogy az alap-
elvek maximálisan érvényesüljenek minden részfeladatnál (mivel a  kooperatív ta-
nulásban járatlan csoportról volt szó), másrészt ezzel láttam biztosíthatónak, hogy 
a hallgatók a témánál maradjanak. Így pl. nem bíztam a véletlenre, hogy a csoport-
tagok otthoni munkájának bemutatása hogyan történjen, minden „szerep” prezentá-
ciójához speciális jegyzetelő-rendszerező módszereket rendeltem (többnyire „koopo- 
sított” RWCT-módszereket). A vázlatíró magyarázata közben pl. a csoport másik há-
rom tagjának fogalomkártyákat kellett készítenie, az egyiknek a nevek, a másiknak 
az események és évszámok, a harmadiknak a kulcsfogalmak lejegyzése volt a felada-
ta. (Ezeket a folyamatábra készítésekor használták fel, de előbb ún. szóforgóban kel-
lett ismertetniük egymással és konszenzusra jutni arról, hogy valóban felkerüljön-e 
a folyamatábrára.) 

A forrásbíráló referátuma közben a többieknek egy speciális táblázatot kellett kitöl-
teniük, és felváltva jegyzetelniük. (Nagy tanulság volt a jövőre nézve, hogy az általam 
készen megadott szempontrendszerrel „sikerült” gátat emelnem önálló gondolata-
ik, nézőpontjaik kialakulása elé.) Hamar rájöttem tehát, hogy ezzel túlszabályoztam 
a  tanulási folyamatot, ami ebben a csoportban (hisz egy motivált és jó képességű, 
együttműködő és összeszokott csoportról volt szó) teljesen fölöslegesnek bizonyult, 
a hallgatók (főleg az önállóbbak) úgy érezték, akadályozom és lassítom csoportjuk 
munkáját értelmetlennek tűnő instrukcióimmal. Ráadásul mindez rendkívül időigé-
nyes is volt, így rendre kicsúsztunk az órák időkereteiből. A következő blokkban el-
hagytam ezeket a szabályozásokat, és egyszerűen arra kértem az éppen nem beszélő 
csoporttagokat, hogy készítsenek maguknak egyéni jegyzetet. 
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A  második blokk első felében ezzel időt takarítottam meg, így megpróbáltam 
a második felét (mozaikcsoportokban egymás tanítása) újabb elemmel gazdagítani. 
Az első körben a folyamatábra (valamint a bemutatásra kiválasztott eszközök és for-
rások) segítségével a hallgatók bemutatták, megtanították témájukat, majd az éppen 
tanuló csoporttagok kérdéseket fogalmaztak meg. Végül a tanító diák visszakérdezte 
a tananyagot társaitól. A második körben a visszakérdezés helyett a téma rögzítésé-
hez különféle RWC-módszereket adtam a szakértői csoportok kezébe, minden téma 
más-más módszert kapott, pl. gondolattérkép készítése, kockázás.10 Itt „átestem a ló 
túlsó oldalára”, vagyis túl kevés instrukciót adtam a  módszerek elsajátításához és 
gyakorlásához, így ennek során nem érvényesültek az alapelvek, és néhány csoport-
ban ez komoly gondot okozott, hiszen nem valósult meg az együttműködés, néhá-
nyan kiszorultak a közös munkából.

Egy másik probléma az alkalmazott módszerekkel volt kapcsolatos, hiszen a diá-
kok kizárólag a tartalmi ismereteket rendszerezték, mélyítették, a források és eszkö-
zök megismerése így háttérbe szorult, egy-két csoportban pedig teljesen elsikkadt (ez 
a teszt eredményein alaposan meglátszott). A következő blokkban ezt úgy igyekez-
tem orvosolni, hogy minden csoporttag kapott egy cédulát egy szerep megnevezé-
sével, a feladata pedig az volt, hogy a cédulát akkor rakja le az asztalra, ha alaposan 
megbeszélték/megtanulták annak a szerepnek a gyűjtését (pl. a vonatkozó eszközö-
ket átnézték). Amíg nem került le az összes cédula az asztalra, nem érhetett véget 
egymás tanítása. Ez a kis „trükk” és az előző teszt riasztó eredményei (ill. a várható 
tesztkérdések jellegének ismerete) valószínűleg egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy 
a harmadik blokkban már komoly gondot fordítottak hallgatóim a források és az esz-
közök bemutatására.

Teszteredmények és értékeléseik
A kurzus során a hallgatók összesen három tesztet írtak. A 2. és 3. tesztben min-
den téma minden szerepére vonatkoztak kérdések, így nemcsak az egyéni tanulás, 
de az egyéni tanítás hatékonysága is nyomon követhető volt (az első teszt ennél egy-
szerűbb volt és kevesebb feladatból állt). A  csoportátlag így alakult: 1. teszt: 69%, 
2. teszt 56%, 3. teszt 83%. Az első és különösen a második teszt, valamint az órai 
megfigyeléseim arra ösztönöztek, hogy a sikertelenség (én annak ítéltem meg) okait 
közösen próbáljuk meg föltárni. Ennek érdekében két ízben is megvizsgáltuk a hall-
gatókkal saját tanulási folyamatukat, lépésekre bontva, majd megállapították, hogy 
melyik fázis a leggyengébb – jellemzően egymás tanítását (a szakértői és a mozaik-
csoportokban is) jelölték meg. A sikertelenség okát abban látták, hogy nem figyeltek 
eléggé egymásra, illetve a feladatra, gyakran elkalandoztak a témától, így annak meg-

10 Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gon-
dolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs–Budapest: http://
vetesi.hu/portfoliohoz/Anyagok/KritikaiG_fejl_1.pdf (Letöltés: 2020. aug. 9.)

http://vetesi.hu/portfoliohoz/Anyagok/KritikaiG_fejl_1.pdf
http://vetesi.hu/portfoliohoz/Anyagok/KritikaiG_fejl_1.pdf
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tanulására nem jutott elég idő. Ez a „beismerő vallomás” döbbentett rá, hogy valójá-
ban a fent már emlegetett kooperatív szerepek hiányoznak a csoportokból: a bátorító, 
az  időgazda, a  jegyző, a  nyomolvasó.11 Pedig éppen ezek tudták volna garantálni, 
hogy a csoportok a témánál maradjanak, hogy kihasználják az időt, hogy minden-
kire odafigyeljenek stb. A következő kurzusból semmiképp sem hagyom ki ezeket… 

Másik megfigyelési-elemzési szempontunk a  szerepekhez (az általunk használt 
szerepek, mint például a vázlatíró stb.) kapcsolódó otthoni munka elvégzése, illet-
ve annak minősége volt. Megvizsgáltuk, hogy a hallgatók a szerepüzeneteknek (fel-
adatmeghatározás és instrukciók – lásd fent!) megfelelően dolgoztak-e, illetve ahol 
szükséges volt, újabb instrukciókat fogalmaztunk meg közösen. A tanulmány elején 
bemutatott útmutatások közül a reflexiók nyomán a dőlt betűvel szedetteket a kurzus 
során közösen határozták meg. A három blokk során született, csoportonként kö-
zösen készített portfóliók minősége a kurzus során folyamatosan javult. A közösen 
megfogalmazott instrukciók mentén egyre pontosabb és szakszerűbb munkák szü-
lettek. A kurzus végén az önállóan összeállított portfóliók ezeknek az elvárásoknak 
már szinte maradéktalanul megfelelnek.

A tanulási folyamat ellenőrzésére, értékelésére, kiigazítására relatíve sok időt fordí-
tottam a kurzus során. Ennek oka elsősorban saját tapasztalatlanságom volt (szüksé-
gem volt ezekre a visszajelzésekre és a problémák közös feltárására). Szerencsére a kí-
sérleti csoportom tanár szakos hallgatókból állt, akiket megpróbáltam olyan helyzetbe 
hozni, hogy a  leendő tanár fejével gondolkodjanak, és a  reflexiókban meglássák (és 
amennyire lehet, megtanulják) a tanulási-tanítási folyamat értékelését és irányítását is.

Az ellenőrzés-irányítás feladatai közül számomra komoly gondot okozott a szak-
mai, tartalmi hibák, tévedések, hiányok korrigálása úgy, hogy lehetőleg ne essek ki 
a kooperatív struktúrákból, sem pedig a kooperatív tanári magatartásból. Mivel di-
ákjaimnak az  otthoni feladatokat folyamatosan fel kellett tölteniük egy, a  hálózati 
tanulást támogató webes felületre,12 az órán készített folyamatábrákat pedig én őriz-
tem, állandóan lehetőségem volt ezek alaposabb ellenőrzésére, az órán kívül is. En-
nek során persze találtam korrigálni valót, de nem igazán találtam jó megoldást a ja-
vítások elvégzésére anélkül, hogy egyszerűen én közöljem a jó megoldásokat, romba 
döntve ezzel az egyénileg, illetve csoportban megszerzett tudás érvényességét. 

Egyfelől problémát okozott, hogy nem minden csoport munkájában volt hiba, vi-
szont ha ismételni akarnék, vagy szeretném, hogy újragondolják a munkájukat, ak-
kor addig a hibátlan megoldást nyújtó csoportok sem haladhatnak tovább (legalábbis 
én nem láttam erre lehetőséget), márpedig az időnek éppen nem voltunk bővében. 
Másrészt nem láttam garanciát arra, hogy valóban sikerül feltárniuk és kijavítaniuk 
a hibákat (a párhuzamosan egy témán dolgozó csoportok ellenőrizték/összevetették 
munkáikat, de maradtak feltáratlan tévedések). A kézenfekvő megoldás, amit Ara-

11 Bővebben ezekről és funkciójukról lásd: Arató – Varga (2008)
12 A CooSpace egy zárt forráskódú e-learning keretrendszer. A fejlesztés eredeti célja az volt, hogy a felsőoktatás-
ban jellemző tanulási-tanítási folyamatok tartalmi támogatására készüljön egy online környezet.

https://hu.wikipedia.org/wiki/E-learning
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tó Ferenc, a kooperatív oktatói műhely vezetője javasolt, újabb források kiadása lett 
volna, amelyek alapján megláthatják saját hibáikat – ilyen források előállítására vagy 
előkeresésére azonban sajnos egyszerűen nem volt időm. 

Itt elérkeztünk egy olyan kérdéshez, ami – véleményem szerint – az eredményes 
kooperatív tanulás egyik legfontosabb alapja, mégsem ejt különösebben róla szót 
a szakirodalom – talán azért, mert annyira kézenfekvő. Kézenfekvő, de a  tanulás-
szervezés és -irányítás során az egyik legkomolyabb kihívás a megfelelő (a témának, 
a céljainknak, a diákoknak stb. is megfelelő) eszközök, illetve források biztosítása, 
melyeken a tudásszerzés alapul. A források gyűjtésén, kiválasztásán áll vagy bukik – 
szerintem –, hogy sikerül-e elérnünk akadémikus céljainkat. Valószínűnek tartom, 
hogy a kooperatív modellt alkalmazó tanároknak sok esetben kell saját taneszközö-
ket fejleszteniük, forrásszövegeket felkutatniuk céljaik elérése érdekében. 

Az utolsó óra teljes egészében a reflexióké volt, ezúttal az egész kurzusra vonat-
kozóan. Itt megvizsgáltuk, hogy mennyiben valósultak meg a célkitűzéseink és el-
várásaink (a kurzus elején készített „elvárásfa” alapján), reflektáltunk az egyéni és 
a csoportmunka eredményeire, és sor került a kooperatív alapelvek vázlatos megis-
mertetésére, a kurzus alapelveknek való megfelelésének vizsgálatára is. Ez utóbbihoz 
egyrészt egy kérdéssort állítottam össze, másrészt megkértem a csoportokat, hogy 
a kurzus menete alapján próbálják megtippelni, hogy a tervezés során milyen elve-
ket tartottam szem előtt. (Erre természetesen még a kooperatív alapelvek ismertetése 
előtt került sor.) Ilyen megoldások születtek:

 � a csoportok között legyen interakció;
 � a színek használata által [itt a színes filcekről van szó] az egyes csoporttagok 

teljesítménye jobban látható; 
 � a tanár koordináló szerepe fokozatosan csökken; 
 � a diákok egymástól tanulnak, nem a tanártól; 
 � fontos, hogy mindenkinek legyen szerepe, és mindenki részt vegyen az órán/

feladatban;
 � együttműködés/csapatmunka; 
 � mindenki egyenlően vegyen részt a munkában (ez minden csoportnál sze-

repelt); 
 � a csoport képességeihez mért feladatok; 
 � a feladatok megosztása; 
 � rugalmasság. 

A kooperatív kurzus hallgatói értékelése során megkértem a diákokat, emeljenek 
ki egy-egy javításra szoruló mozzanatot és egy-egy olyan dolgot, ami igazán tetszett 
nekik a  kurzusban. A  fejlesztésre vonatkozó jó tanácsoknál legtöbben a  feszesebb 
időbeosztást hozták fel (főleg a blokkok első felében). Felmerült az a (szerintem meg-
fogadásra érdemes) javaslat, hogy a 90 perces órák helyett tömbösítve (pl. 2x90 perc-
ben) eredményesebben lehetne dolgozni. A kurzus legnagyobb értékének többnyire 
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a csoportmunkát, a csoport jó együttműködését és a nagy gyakorlati értékkel ren-
delkező, mindenki számára hozzáférhető, közösen létrehozott portfóliócsomagot je-
lölték meg, de sokan kiemelték a kurzus során megismert új tanítási módszereket is. 

Összességében a kurzust több szempontból is eredményesnek tartom. A hallgatók 
szempontjából vizsgálva, egy előadáshoz, vagy egy nem kooperatív szemináriumhoz 
képest összehasonlíthatatlanul nagyobb (szinte folyamatos) volt az aktív órai mun-
ka, a személyes részvétel aránya. A diákok (egy-két kivételtől eltekintve) érezhetően 
bevonódtak a tanulási folyamatba, amit lelkiismeretes felkészülésük, érdeklődésük, 
a minimum elvárt otthoni munka rendszeres felülteljesítése mutatott. Saját értéke-
lésük szerint különösen jól rögzültek bennük azok a témák, amelyeket nekik kellett 
megtanítaniuk társaiknak. 

Saját fejlődésem szempontjából értékes tapasztalatokat gyűjtöttem a  kooperatív 
oktatásszervezés terén. Sokkal tudatosabbá vált tanári tevékenységem (a tanulási fo-
lyamat tervezésében, szervezésében, irányításában és értékelésében stb.). A koope-
ratív oktatási struktúrák alkalmazása lehetőséget adott diákjaim eddiginél sokkal 
alaposabb megismerésére (képességeikre, érdeklődésükre, személyiségük egészére 
vonatkozóan). Rengeteget tanultam diákjaimtól szakmai téren is, egyéni gyűjtőmun-
kájuk során számomra eddig ismeretlen forrásokkal és taneszközök garmadájával 
ismertettek meg. Fontos pozitívumnak tartom azt is, hogy a  rendszeres szakmai 
konzultáció (oktatói kooperatív műhely) során nagyon jó és szoros, további együtt-
működéssel kecsegtető szakmai kapcsolat jött létre a kar kooperatív struktúrákkal 
ismerkedő, illetve azt oktató munkatársai között. 

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretném, hogy a kooperatív struktúrák adap-
tálásának sikere az említett személyes és csoportos szakmai konzultációk nélkül el-
képzelhetetlennek tűnik. Az első próbálkozások során jócskán értek kudarcok, me-
lyek okainak feltárásában az oktatói műhelyeken kaptam segítséget. Jellemzően ezek 
merültek fel: nem ügyeltem az alapelvek érvényesülésére, nem megfelelő forrásokat 
biztosítottam a munkához, illetve „túlterveztem” a tanulási folyamatot, vagyis egy-
felől túlbonyolítottam, másfelől nem terveztem elég időt a  feladatok megoldására. 
A konzultációk nélkül könnyen lehet, hogy hamar sutba dobtam volna az egész kísér-
letet, azzal a tanulsággal, hogy mindez csak elméletben szép, de a gyakorlatban nem 
működik. Most úgy látom, működik.
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Varga Emese 
Történelmi játékfilmek a történelemtanításban1

A  szerző a  történelmi témájú játékfilmek audiovizuális szemléltetőeszközként 
való hasznosításáról ír. Bemutatja, hogy a film nagyon jó szemléltető tanítási se-
gédeszköz. A szerző számba veszi a dokumentumfilmek és játékfilmek hasonló 
és eltérő vonásait, az oktatás során használható történelmi tárgyú játékfilmeket, 
valamint azokat a filmeket, amelyeket a 2012-es történelem, társadalmi és állam-
polgári ismeretek kerettanterv kapcsolódási pontként javasol. Bemutatja egy tan-
könyvi lecke és egy játékfilm jeleneteinek összefüggését és kapcsolatát, valamint 
adatlapokat közöl a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek kerettanterv 
által javasolt filmekhez.

Emese Varga 
Historical Feature Films in History Teaching

The author writes about the use of historically-themed feature films as an audio-
visual illustrative tool. She shows that film is an excellent illustrative teaching 
aid. The author considers the similarities and differences between documentary 
films and feature films, historically-themed films that can be used in the course 
of instruction, and those films that are recommended as a useful tools in the new 
history, social and civic studies framework curriculum. She shows a  textbook 
lesson and its context and connection to the scenes of a feature film, as well as 
presenting profiles of the films recommended in the curriculum.

Hogy a napjainkban egyre sokasodó játékfilmeket mint audiovizuális szemléltető esz-
közöket a történelemtanítás során sikeresen és eredményesen lehet felhasználni, már 
a szakdolgozatom2 megírása előtt megfogalmazódott bennem. Kifejezetten szerencsés, 
hogy a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek kerettanterv,3 a kapcsolódási 
pontok között említ több történelmi témájú játékfilmet is. Az audiovizuális szemlél-
tetés az általános iskola felső tagozatában köztudottan segíti a történelemtanítást, és 

1 Történelemtanítás, (XLVIII.) Új folyam IV. évf. 2. sz. (2013. július) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2013/07/varga-emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-04-02-07/ (Letöltés: 2020. aug. 13.)
2 Az írás alapjául szolgáló szakdolgozat: Történelmi játékfilmek az oktatásban. ELTE BTK, Budapest, 2013. Téma-
vezető tanár: Katona András
3 A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. mellék-
lete: Kerettanterv az általános iskola 5–8. osztálya számára: http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_
isk_felso.html (Letöltés: 2013. jún. 25.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/varga-emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-04-02-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/varga-emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-04-02-07/
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
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könnyebben elképzelhetőek lesznek a  történelmi események. Természetesen fontos 
megkülönböztetni az oktatófilmeket és dokumentumfilmeket a játékfilmektől, hiszen 
a játékfilmek sokszor tartalmaznak történelmileg hiteltelen, de a film dramaturgiájá-
hoz vagy megvalósításához elengedhetetlen elemeket. A  történelemtanárok kritikai 
érzéke és felkészültsége azonban segít az ilyen filmszerű fordulatok felismerésében. 

A film mint eszköz 
Párizsban a Lumière testvérek 1895. december 28-án vetítették első filmfelvételeiket, 
és már 1896. május 10-én hazánkban is részese lehetett a nagyközönség az élmény-
nek. Sziklai Arnold és Zsigmond vezetésével 1896 júniusában az Andrássy út 41. szám 
alatt Ikonográf néven megnyílt az első magyar mozgóképszínház, ahol francia gépen 
Lumière-éktől vásárolt filmeket vetítettek vászonra. Az első magyar filmszínház lá-
togatottsága elmaradt a várttól, hamarosan be is zárt. Ám a film terjedésével 1911-re 
már 100 mozi működött Budapesten. Az első amerikai hangosfilmet 1929. szeptem-
ber 30-án mutatták be, Az éneklő bolond címmel. 1930-ra már nemcsak Budapesten, 
hanem vidéken is elterjedt a hangosfilm. Bár az 1930-ban készült első magyar han-
gosfilm, A kék bálvány 1931 szeptemberében még megbukott, de ugyanebben az évben  
a Hyppolit, a lakáj, Molière Úrhatnám polgár című drámájának modernizált változa-
ta osztatlan elismerést aratott a magyar nézőközönségnél, ennek a filmnek sikere az-
után meghatározta a magyar mozgóképkultúrát és játékfilmfogyasztást hazánkban.4 

A film önmagában nemcsak szemléltető, hanem oktató jellegű is lehet, gondoljunk 
csak arra a  társadalmi célú hirdetésre,5 amely 1973-ban az  irányítószám használa-
tára tanította meg a postai úton levelezni vágyókat. Társadalmi célú hirdetéseket ma 
is közvetít a televízió. A videómegosztó portálokon napjainkban is elérhetőek olyan, 
nem kifejezetten oktató jelleggel készült, sokszor az igényes megmunkálást teljesen 
nélkülöző, de használható filmek, amelyek a különböző hétköznapi tevékenységek 
során segíthetnek. Ezek között megtalálható a  madáretető-készítés fortélyaitól6 
kezdve a kerékcsere7 bemutatásáig számos film. 

A történelemtanítás során az audiovizuális eszközök a  történelmi ismeretek fel-
dolgozását szolgálják. A tanulási folyamat során a tanulók gyakrabban találkoznak 
csak vizuális, azaz képi szemléltető eszközökkel, hiszen a tankönyvszerkesztők, írók 
nagyon jó minőségű képekkel illusztrálják a tananyagot. Csupán auditív dokumen-
tumok használatára ritkábban, csak bizonyos korok (főleg a  XX. század) esetében 
van lehetőség (1956-os rádiófelvételek, Hitler beszédei stb.). 

4 Balogh Gyöngyi – Gyürey Vera – Honffy Pál (2004): A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig. Mű-
szaki Könyvkiadó, Budapest, 13–44.
5 http://www.youtube.com/watch?v=dAsSPodytow (Letöltés: 2013. márc. 25.)
6 Egyszerű madáretető készítése: http://www.youtube.com/watch?v=NkImBp7Yhw4 (Letöltés: 2013. márc. 25.)
7 Hogyan cseréljünk autókereket? http://www.youtube.com/watch?v=ad2CtVQVcNM (Letöltés: 2013. márc. 25.)

http://www.youtube.com/watch?v=dAsSPodytow
http://www.youtube.com/watch?v=NkImBp7Yhw4
http://www.youtube.com/watch?v=ad2CtVQVcNM
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Itt meg kell említenem egy alternatív auditív szemléltető eszközt, amelyet érde-
kességként lehet használni a  tanórákon: a Bälga8 nevű magyar zenekar történelmi 
tárgyú számait, mint például a Ló Rider, Királyok a házban, vagy a Magyarország 
a II. világháborúban című számaikat történelemórán feladatként is lehet alkalmaz-
ni.9 A ritmus és a dallam sokat segít a memorizálásban; természetesen ezek a dalok is 
magyarázatot és kritikai megjegyzéseket igényelnek a pedagógustól.

Az auditív, vizuális és audiovizuális eszközök egyik fő jellemzője a dokumentum-
szerűség, a hitelesség, amely közelebb hozza a múltat. A szemléltetés szempontjából 
fontos, hogy mobilan felhasználható eszközökről van szó, amelyek sokszorosítható-
ak, alakíthatóak, lassíthatóak, gyorsíthatóak, tetszés szerint lehet elindítani, leállítani, 
vagy ismételni a szemléltetéshez beállított részleteket. Továbbá ezeknél az eszközök-
nél lehetőségünk van arra, hogy a diák önállóan és egyedül, közvetlenül is dolgoz-
hasson az ismeretanyaggal, ezzel szemben egy forráspéldány korlátozottan elérhető.10

Az  emlékezetünkben tartósan megmaradó információk legnagyobb részét úgy 
szereztük meg, hogy egyszerre láttuk és hallottuk. Még több információ sajátítható 
el – és marad tartósan emlékezetünkben –, ha a látás és hallás mellett cselekszünk is. 

A filmes szemléltetés segít a korhű képzetek kialakításában, a már említett ösz-
szetett történelmi gondolkodás finomhangolására kifejezetten alkalmas egy-egy jól 
megválasztott filmrészlet bemutatása, ahol nemcsak az  adott történelmi eseményt 
szemléltetik, hanem a történelmi környezetet is. A történelmi eseményt könnyebben 
felfoghatónak érzi a tanuló. Az audiovizuális szemléltetés határozottan megkönnyíti 
a történelemoktatást. Néhány pozitív érv a filmek használatáról: ösztönzi a tanulókat, 
realisztikus, valamint az értelmezést nem befolyásolja a tanulók olvasási készsége.11

A filmeket különböző műfaji kategóriába lehet sorolni. A történelemtanítás során 
találkozhatunk a dokumentumfilm, az animációs film és a játékfilm fogalmával, va-
lamint különböző televíziós műfajokkal, mint a hírműsor és a magazin. 

A dokumentumfilm kategóriájába tartoznak az ismeretterjesztő és oktató filmek, 
valamint a portréfilm, riportfilm, interjúfilm is.12 A dokumentumfilm esetében sem 
mindegy, hogy filmdokumentumként, vagy dokumentumfilmként említjük meg. 
Filmdokumentum csak az 1895 utáni időszakból maradt meg az utókornak, de do-
kumentumfilmet forgathattak az 1895 előtt történt eseményekről és következménye-
ikről is. Az  ismeretterjesztő film széles közönség számára készített alkotás, amely 
egy-egy témát jár körbe. Napjainkban a háztartásokban is elérhető számos ismeret-
terjesztő televíziós csatorna. Példaként említem a National Geographic13 csatornacsa-

8 http://www.belga.hu/ (Letöltés: 2013. márc. 25.)
9 http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/03/honfoglalas-es-a-belga/ (Letöltés: 2013. márc. 25.)
10 Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna (2000): A történelemtanítás gyakorla-
ta. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 190.
11 Molnár András Péter (2009): Audiovizuális andragógia. Szakdolgozat, Debreceni Egyetem. 
12 Ungváry Rudolf (2004): Dokumentumfilm tipológia. Filmontológia. www.magyar.film.hu  http://magyar.film.
hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10285&catid=3&Itemid=6 (Letöltés: 2013. márc. 25.)
13 http://natgeotv.com/hu/ngc (Letöltés: 2013. márc. 25.) 

http://www.belga.hu/
http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/03/honfoglalas-es-a-belga/
http://www.magyar.film.hu
http://magyar.film.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10285&catid=3&Itemid=6
http://magyar.film.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10285&catid=3&Itemid=6
http://natgeotv.com/hu/ngc
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ládot, amely egyedülálló képi világával szinte minden tudományterületet fogyasztha-
tóvá varázsol a nagyközönség számára. Interjúfilm, riportfilm, portréfilm – ezekben 
a filmekben a  főszereplő, az alany a  lényeg, személyén, tapasztalatain, elbeszélésén 
keresztül ismerhetjük meg a tárgyalt korszakot vagy történelmi eseményt. 

A XXI. század történelmének és napjaink eseményeinek bemutatására szolgálnak 
a  televíziós hírműsorok, vagy a  magazinműsorok, politikai közvetítések. Érdemes 
felhívni a figyelmet a kereskedelmi és közszolgálati csatorna hírműsorai közötti kü-
lönbségre, valamint a  csatornák által készített magazinokra, például az  RTL Klub 
XXI. század14 című műsorára, vagy a Magyar Televízió Múlt-kor15 című műsorára.16 

Történelmi események szemléltetése során használhatunk játékfilmeket is. A  já-
tékfilmek célja a szórakoztatás. A történelmi tárgyú játékfilmek jelenetei színesebben 
és érzelemdúsabban világítanak rá egy-egy eseményre, mint a dokumentumfilmek. 
A játékfilmek esetében természetesen előfordul, hogy nyelvezetük, képi világuk, eset-
leg eszközhasználatuk nem minden ponton hiteles, de a filmnek sem minden esetben 
az eredetiség feltárása a célja, hiszen erre alkalmasabb a dokumentumfilm. A játékfil-
mek sokkal inkább fejlesztik a  képzelőerőt, valamint érzelmi töltetet biztosítanak 
egy-egy történelmi eseményhez. 

A filmet mint eszközt, önmagában, magyarázat és párbeszéd nélkül céltalan lenne 
használni, fontos, hogy tanári magyarázat előzze meg, vagy kövesse a bemutatott ké-
peket. Érdemes elmondatni a tanulókkal saját véleményüket, észrevételeiket, érzései-
ket egy-egy bemutatott filmmel, filmrészlettel kapcsolatban, hiszen sok esetben olyan 
szempontot hozhatnak a szemléltető anyag feldolgozásához, amire a tanár sem gondolt. 

Dokumentumfilm és játékfilm
A dokumentumfilm és a  játékfilm közötti különbséget meghatározni egyszerűnek 
tűnő feladat lehet, de mégsem az. Nagyon sok esetben a játékfilmkészítés a dokumen-
tumfilm-gyártásból táplálkozott. A két műfaj eszköztárában és képi világában is kö-
zel állt egymáshoz. Azonban a számítógépes grafikai technikák filmművészetbe gyű-
rűzésével a két műfaj egyelőre élesen eltávolodott egymástól. Egy dokumentumfilm 
a valóságról szól, az életben is látott, tapasztalt dolgokról, megtörtént eseményekről, 
képi világa is megegyezik a szem által felfogható, érzékelhető külvilággal. Ezzel szem-
ben a mai játékfilmek, mozifilmek digitálisan színezett, számítógépes grafikával ké-
szített filmek, több film lényege már nem is a történet maga, vagy az ábrázolt környe-
zet és elképzelt valóság, hanem csak a vizuális hatáskeltés. A dokumentumfilmet úgy 
lehetne meghatározni, hogy a „legközvetlenebbül érinti az elbeszélés és annak gyakor-

14 http://rtlklub.hu/musorok/21szazad (Letöltés: 2013. márc. 25.)
15 http://videotar.mtv.hu/?k=M%C3%BAlt-kor (Letöltés: 2013. márc. 25.)
16 Csepela – Horváth – Katona – Nagyajtai (2000) 212–214.
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lati következményei közti viszonyt.”17 Ez persze nem jelenti azt, hogy ne létezhetnének 
áldokumentumfilmek, hiszen a valóság torzítására a dokumentumfilmes eszközök is 
alkalmasak, gondoljunk csak a propagandafilmekre, amelyek nem minden esetben 
fedik a valóságot.18 

A  játékfilmek titka a  hatáskeltés, a  cél az, hogy a  film hasson az  érzelmeinkre. 
Az  „igaz történetek” alapján megírt forgatókönyvekben is felfedezhetőek azonban 
olyan túlzó érzelmi szálak, amelyektől a néző a történetet még érdekesebbnek találja. 
Az amerikai filmstúdiók forgalmazásában moziba kerülő különböző műfajú filmek 
mind hatással vannak érzelmeinkre – gondolok itt azokra a kasszasikerekre, amelyek 
valóban tömegeket mozgatnak meg, és világszerte nézők milliói lesznek kíváncsiak 
a történetre. Gondoljunk csak az 1997-ben bemutatott – James Cameron által rende-
zett – Titanic című romantikus drámára, amely valóban az 1912 tavaszán útjára indult 
gigantikus méretű óceánjáró hajó katasztrófáját mutatja be. Vajon ez a valós történel-
mi eseményt bemutató film akkor is minden idők legnagyobb nézőszámát vonzotta 
volna a mozikba, ha csak a hajó süllyedésének folyamatát mutatja be, és semmit sem 
tudunk meg Jack (Leonardo DiCaprio), a hajójegyét szerencsejátékon megnyert sze-
gény sorsú fiú, és Rose (Kate Winslet), a  jó családból származó, de anyagi okokból 
érdekházasságba kényszerülő előkelő nő szerelmi viszonyáról? Biztosan nem. Az  is 
nagy biztonsággal állítható, hogy James Cameron Titanic című filmjét sokkal többen 
látták, mint a Titanic katasztrófájáról készült összes többi dokumentumfilmet. 

Történelmi tárgyú játékfilmek 
A történelmi tárgyú játékfilmek történelmi eseményt dolgoznak fel, vagy olyan élet-
rajzi filmek, amelyek valamely történelmi személy, személyek életét mutatják be. 

A  kerettanterv tematikai egységekhez javasol történelmi tárgyú játékfilmeket, 
amelyek egészében vagy jeleneteiben kapcsolódhatnak egy-egy leckéhez vagy a meg-
ismerésre váró témakörhöz. Ezekhez a filmekhez adatlapokat készítettem, amelyek 
tartalmazzák a film alkotóinak nevét, a film hosszát, bemutatásának évét, a főbb sze-
replők neveit és egy pár mondatos, rövid leírást.19 

A  játékfilmek hatásukat akkor érik el, ha a néző – jelen esetben a  tanuló – bele 
tudja élni magát a film által bemutatott történetbe. Ezért a történelmi tárgyú játékfil-
meknek meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak, azt a hatást kell kelteniük, hogy 
amit bemutatnak, az teljes mértékben igaz. Ez a hatáskeltés audiovizuális szemléltető 
eszközünknek egyszerre előnye és hátránya is. Hiszen a  játékfilmek használatával 

17 Kovács András Bálint (1993): A játékfilm esete a dokumentumfilmmel – A történet újraélesztése. Filmvilág, 36. évf.  
12. sz. 13–15. http://www.filmvilag.hu/xereses_aktcikk_c.php?&cikk_id=627&gyors_szo=%7C%7Cdokumentumfil-
m%7Cdokumentumfilm&start=0 (Letöltés: 2013. márc. 25.)
18 Ennek híres-hírhedt példája a német Leni Riefenstahl 1934-ben készült csaknem kétórás náci propagandafilm-
je, Az  akarat diadala: https://videa.hu/videok/film-animacio/leni-riefenstahl-az-akarat-diadala-AZLGIOLO-
CI5VH5k2 (Letöltés: 2020. aug. 11.)
19 Ld. az eredeti megjelenés Mellékletét, melyet itt helyhiány miatt nem közlünk.

http://www.filmvilag.hu/xereses_aktcikk_c.php?&cikk_id=627&gyors_szo=%7C%7Cdokumentumfilm%7Cdokumentumfilm&start=0
http://www.filmvilag.hu/xereses_aktcikk_c.php?&cikk_id=627&gyors_szo=%7C%7Cdokumentumfilm%7Cdokumentumfilm&start=0
https://videa.hu/videok/film-animacio/leni-riefenstahl-az-akarat-diadala-AZLGIOLOCI5VH5k2
https://videa.hu/videok/film-animacio/leni-riefenstahl-az-akarat-diadala-AZLGIOLOCI5VH5k2
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a történelmi gondolkodás fejlesztését szeretnénk elérni. A hitelesség látszatát is tel-
jesen nélkülöző történelmi témájú játékfilmek komolytalanok és szemléltetés szem-
pontjából nem használhatók, vagy olyan egyéb tartalmi elemmel kell rendelkezniük, 
amitől tanórán felhasználható lesz az alkotás. Példaként említeném Herendi Gábor 
Magyar vándor című filmvígjátékát, mert bár a film hazánkhoz kötődő történelmi 
eseményeket is bemutat, de teljes mértékben nélkülözi a történelmi és a korhűséget. 

Egészen másról van szó, amikor az alkotók pontatlanságából fakadóan az ábrá-
zolt jelenetekben anakronisztikus elemek tűnnek fel, mint például Koltay Gábor mil-
lecentenáriumi mozijában, a  Honfoglalás című filmben. Honfoglaló őseink bizony 
nem zománcozott üstben készítették el ételeiket. De talán nem is kell a bemutatott 
tárgyakra, eszközökre gondolnunk, mert a történelmi tárgyú filmek esetében az első 
ilyen buktató a nyelv használata. Ebből a szempontból pedig szinte mindegy, hogy 
magyar vagy külföldi alkotásról van szó. A szinkronizált külföldi filmek az eredeti 
nyelv hangzását vesztik el, a hazánkat érintő történelmi események ábrázolása pedig 
a nyelvezetet, a szóhasználatot nem adja vissza hitelesen a nézőknek folyamatosan 
változó nyelvünk miatt. A szabadban forgatott filmek a természeti átalakulásokból 
kifolyólag alkothatnak valószerűtlennek tűnő képeket, a belső terekben forgatott al-
kotások megtekintésénél a technika, az építészet fejlődése, az anyagok felhasználásá-
nak változása okozhat hitelességi problémát. 

Mint ahogy fentebb is említettem, a történelmi tárgyú játékfilmeknek a valószerű-
ség hatását kell kelteni, hogy a néző higgyen a szemének. Ezeknek az alkotásoknak 
nem feladata a teljes történelmi rekonstrukció. A háborús filmekben nem halhatnak 
meg a statiszták csupán a történeti hűség kedvéért.20 

A történelmi játékfilmeket is több kategóriába lehet sorolni. Osztályozhatjuk tör-
ténelmi korszakonként, tipikusan ilyen filmek az ókori világot bemutató filmek, pél-
dául: Wolfgang Petersen: Trója, Zack Snyder: 300, Ridley Scott: Gladiátor, Michael 
Apted: Róma. Vagy a történelmi személyek életét és a hozzájuk kapcsolódó esemé-
nyeket feldolgozó filmek, például: Oliver Stone: Nagy Sándor, Franco Zeffirelli: Jézus 
élete, Luc Besson: Jeanne d’Arc, Eric Till: Luther, Andrzej Wajda: Danton, Bereményi 
Géza: A Hídember, Steven Spielberg: Lincoln, Ernst Marischka: Sissi, Phyllida Lloyd: 
A Vaslady, Stephen Frears: A királynő. 

Egy másik kategóriát jelentenek a bizonyos történelmi eseményeket bemutató fil-
mek, például: Koltay Gábor: Honfoglalás, Mel Gibson: A rettenthetetlen, Ridley Scott: 
A Paradicsom meghódítása, Várkonyi Zoltán: Egri csillagok, James Cameron: Titanic, 
Matúz Gábor: A legbátrabb város, Koltay Gábor: Velünk élő Trianon, Chaplin: Mo-
dern idők, Goda Krisztina: Szabadság, szerelem. 

20 Dr. György Péter, az ELTE Bölcsészettudományi kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének a vezetője 
mondta egyszer egy felvételi bizottságban, ahol hallgatóként jegyzőkönyvet vezettem, hogy a koncentrációs tábo-
rokat bemutató filmeket lehetetlen történelmileg hitelesen kivitelezni, hiszen nem lehetne olyan sovány statisztá-
kat alkalmazni a forgatáson.
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A történelmi témájú filmek legnagyobb kategóriáját alkotják az úgynevezett há-
borús filmek. Például Delbert Mann: Nyugaton a helyzet változatlan, Andrzej Wajda: 
Katyń, Michael Bay: Pearl Harbor – Égi háború, Joseph Vilsmaier: Sztálingrád, And-
rzej Wajda: Csatorna, Ken Annakin: A leghosszabb nap, Ken Annakin: A halál ötven 
órája, Steven Spielberg: Ryan közlegény megmentése, Dror Zahavi: Légihíd – Csak 
az ég volt szabad, Andrzej Wajda: Hamu és gyémánt, Jean-Jacques Annaud: Ellenség 
a kapuknál, Randall Wallace: Katonák voltunk, Barry Levinson: Jó reggelt, Vietnam! 

Külön kategóriába sorolhatók a holokauszt témáját feldolgozó filmek. Például: Tim 
Blake Nelson: A szürke zóna, Mark Herman: Csíkos pizsamás fiú, John Blair: Anna 
Frank emlékezete, Roman Polanski: A zongorista, Roberto Benigni: Az élet szép, Ste-
ven Spielberg: Schindler listája, Fábri Zoltán: Ötödik pecsét, Kovács András: Ideigle-
nes paradicsom, Jeles András: Senkiföldje, Bacsó Péter: Hány az óra, Vekker úr?, Szabó 
István: A napfény íze, Koltai Lajos: Sorstalanság. Ezek a kategóriák nem kizárólago-
sak és sokszor nehéz egyértelműen eldöntetni egy filmről, hogy melyikbe sorolható 
be. A felhasználó történelemtanárok számára jelenthet segítséget osztályozásuk. 

A játékfilmek akkor érik el hatásukat, ha beépülnek a tanuló előzetes ismeretei-
nek rendszerébe. Mivel a tanulók történelmi gondolkodása éppen kialakulóban van, 
ezért ezek a szemléltető filmek – helyes és megfelelő vita, feldolgozás következtében 
– szélesítik látásmódjukat. A dokumentumfilmeknél a játékfilmek érzelmi töltete ál-
talában nagyobb, mert a tanulók a magánélet szférájában, egyéni vagy családi sor-
sokon, konfliktusokon keresztül érthetnek meg évszázadokkal ezelőtti történéseket, 
politikai döntések következményét, vagy nagyobb társadalmi összefüggéseket. Elke-
rülve azt a veszélyt, hogy az egyéni, vagy családi sorsok adott történelmi korszakban 
ne legyenek általánosíthatóak és megegyeztethetőek, fontos, hogy a filmalkotók meg-
teremtsék az egyedi és az általános harmóniáját. Az alkotás ne tartalmazzon olyan 
elemeket, amelyeknek nincsen semmilyen történelmi relevanciája.21

A történelmi játékfilmeknek nem a 10–14 éves korosztály az elsődleges közönsége, 
sokkal szélesebb fogyasztóréteget céloznak meg. Sok esetben monumentális alkotá-
sok, nemcsak az újkori filmek egyedülálló technikai megoldásaira, vizuális effektjei-
re és elkészítésük költségvetésére nézve, hanem hosszúságuk szempontjából is. A ke-
rettanterv által javasolt filmek között is csupán hét olyan film van, amelynek hossza 
nem haladja meg a 120 percet. 

21 Loránd Gábor (1981): Televízió és történelem. Filmvilág, 24. évf. 5. sz. 57–59. http://filmvilag.hu/xereses_frame.
php?cikk_id=7471 (2013. ápr. 09.)

javascript:addbookmark('FilmVil%C3%A1g Online Magazin (Lor%C3%A1nd G%C3%A1bor - Telev%C3%ADzi%C3%B3 %C3%A9s t%C3%B6rt%C3%A9nelem)');
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334

III. Az elmélet gyakorlata

A filmek használata

„A játékfilmek használhatóságáról megoszlik a szakemberek véleménye. Van, aki elzár-
kózik tőle azzal az indokkal, hogy az ilyen művek 90%-a csak fikció, kizárólag a szó-
rakoztatást szolgálják, jobb esetben esztétikai élményt nyújtanak, de a történelemtaní-
táshoz használhatatlan, mert ha órán vetítjük, akkor ez a műfaj a tanulók tudatában 
összemoshatja a tananyagot a filmbéli kalandokkal.”22 Szemléltetésre használandó já-
tékfilm nem lehet helyettesítője egy tanórának, csak kiegészítő eszköze, még abban 
az esetben is, ha a tanórán teljes hosszában szeretnénk levetíteni – ez majdnem min-
den esetben lehetetlen, hiszen a történelmi játékfilmek hossza meghaladja a 45 percet 
–, szükséges a film felvezetése, a tananyagba helyezése, tartalmának ismertetése. 

A  film bemutatása előtt folytasson a  tanár párbeszédet az  osztállyal, tűzzön ki 
megfigyelési szempontokat, adjon az észlelésen kívül egyéb feladatot. A dokumen-
tumfilmeket forráselemzésre is lehet használni, a játékfilmek részletei pedig fejlesztik 
a  kritikai érzéket is. A  vetített anyagok – legyen az  dokumentumfilm, játék- vagy 
animációs film – többféle adathordozón fellelhetőek, számos fórumon hozzáférhe-
tőek. Legkönnyebb az online elérhetőségek megkeresése, az MTV honlapján és több 
videómegosztó portálon is meg lehet találni a filmeket. 

Az audiovizuális szemléltetőeszközök használatához természetesen elengedhetet-
lenek bizonyos technikai feltételek. Szükséges televízió, videomagnó, projektor, asz-
tali számítógép, vagy laptop, internetkapcsolat. Egyre több iskolában használnak in-
teraktív táblát. Ezekkel az eszközökkel valósulhat meg az audiovizuális szemléltetés. 
Az eszközök hiányában a történelemtanár nem tud élni az audiovizuális szemléltetés 
eszközével. Fontos továbbá, hogy a történelemtanár rendelkezzen bizonyos technikai 
kompetenciákkal, hogy a fenti eszközöket gördülékenyen tudja használni. 

Játékfilmrészlet a tanórán
A kerettanterv természetesen csak ajánlja az említett filmeket, a történelemtanár vá-
laszthat közülük. A tanár dönti el azt is, hogy a tananyag mely részénél lehet hasz-
nálni az audiovizuális szemléltetést. Példaként hozható a nyolcadikos tananyagból 
az őszirózsás forradalom, amely a Magyarország a két világháború között című tema-
tikai egység egyik leckéje. A kerettanterv által meghatározott leckéhez tartozó neve-
lési-fejlesztési cél: „A tanuló azonosítja a nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti 
különbséget, felismeri a politikai kalandorság jellemzőit és következményeit. (…) Az is-
meretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és egymás mellé állításával 
önálló véleményt alkot az adott korszakról. Ezek alapján a korszak és szereplői tevé-
kenységét kiegyensúlyozottan értékeli, elismerve azok eredményeit, de nem elhallgatva 
bűneit sem. Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehér-

22 Csepela – Horváth – Katona – Nagyajtai (2000) 216.
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terror. Tartalmi kulcsfogalmak: Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelke-
dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség. 
Személyek: Károlyi Mihály. Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom).”23

A Mozaik Kiadó 8. osztályos tankönyvének24 Az őszirózsás forradalom című lecké-
jét és A „vörös gróf” és a „geszti bolond” című olvasmányát vettem alapul. Az audiovi-
zuális szemléltető eszköz pedig Kovács András: A vörös grófnő című filmje.

A tankönyv külön szövegdobozban emeli ki Tisza István szavait: „Ezt a háborút 
elveszítettük. 1918. október 16-án, a képviselőházban Wekerle Sándor miniszterelnök 
bejelentette lemondását, valamint azt, hogy a  Monarchia békét kér a  wilsoni elvek 
alapján. Ezt követően Károlyi, az  ellenzék vezére – immár sokadszor – kijelentette, 
hogy a háborút elveszítettük. Másnap a kormányoldal talán legtekintélyesebb politi-
kusa, Tisza István szólalt fel: ’Én nem akarok semmiféle szemfényvesztő játékot űzni 
a szavakkal. Én elismerem azt, amit gróf Károlyi Mihály […] tegnap mondott, hogy 
ezt a háborút elveszítettük.’ Károlyi ezt régóta hangoztatta, de szavaira a többség rá 
sem hederített. Tisza kijelentése viszont az egyszerű emberek számára is világossá tet-
te az összeomlást.”25 Ehhez a  fülszöveghez illeszkedik a film azon jelenete, amikor 
Károlyi Mihály (Bács Ferenc) beszédére Tisza István (Tordy Géza) válaszol és szinte 
a tankönyvben leírtakat mondja.26 A jelenet levetítése előtt a diákok olvassák el a szö-
vegdoboz tartalmát, a  jelenet vetítése alatt pedig figyeljék meg, a képviselőház tag-
jainak reakcióját a beszédekre, valamint Tisza István arckifejezését Károlyi beszéde 
közben, és fejtsék ki ezzel kapcsolatos gondolataikat. 

Egy következő jelenetben27 Károlyi Mihályné a Nemzeti Tanács kiáltványát fogja 
kezében, és telefonon beszél férjével, az őszirózsás forradalom kitörésének híréről ér-
tesül, ezt követően Andrássy Katinka kimondja, hogy ez egy vér nélküli forradalom. 
A jelenetben jól láthatók gomblyukukba és sapkájukba őszirózsát tűzdelt egyenruhás 
katonák. Ez a jelenet a békés forradalom képeit mutathatja meg a tanulóknak. Feldol-
gozásukkal több fogalmat is közösen fel lehet dolgozni a diákokkal. 

A teljes film levetítése szükségtelen lenne az olvasmány feldolgozásához, de bizonyos 
jelenetek szemléltetik Tisza és Károlyi viszonyát, a korabeli képviselőházi hangulatot.28 

23 http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.04_tort_tars_5-8.doc (Letöltés: 2013. márc. 25.)
24 http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPkiadvany.php?f=TOR&a=TAN (Letöltés: 2013. ápr. 10.)
25 Bencsik Péter – Horváth Levente Attila (2009): Történelem 8. A huszadik század története. Állampolgári isme-
retek. Mozaik Kiadó, Szeged, 40–43. 
26 1:19:39 – 1:21:39 http://www.youtube.com/watch?v=XGkqSy_GMnA (Letöltés: 2013. ápr. 10.)
27 1:28:00 – 1:30:50 http://www.youtube.com/watch?v=XGkqSy_GMnA (Letöltés: 2013. ápr. 10.)
28 0:37:28 – 0:40:00 http://www.youtube.com/watch?v=XGkqSy_GMnA (2013. márc. 10.)
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http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPkiadvany.php?f=TOR&a=TAN
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Krizsán Pál 
Van egy appom…! Tabletek, applikációk használata történelemórákon1

„Van egy álmom…” kezdte azóta elhíresült beszédét Martin Luther King. 
Általános iskolai tanárként nekem is van egy álmom, mely a XXI. század isko-
lájáról szól. Egy olyan iskoláról, ahol a  korszerű IKT-eszközöket a  hétközna-
pi oktatás szolgálatába állítottuk már, ahol a  tanárok, diákok a  legmodernebb 
technológiát nem mint újdonságot kezelik, hanem rutinosan használják az infor-
mációszerzésben, a kapcsolattartásban, az  együttműködésben, a  saját, kritikus 
gondolkodásmódjuk kialakításában. Ebben az  iskolában a  papíralapú oktatást 
már felváltotta a digitális tanítás – tanulás, az információk forrása az egyes tan-
könyvek helyett a virtuális világ lett. Tanulmányomban célul tűztem ki, hogy be-
mutassam, milyen sikerek, kudarcok mentén dolgoztunk az elmúlt években, mi 
az, amit sikerült megvalósítanom elképzeléseimből, melyek azok a célkitűzések, 
melyek csak részben vagy egyáltalán nem valósultak meg. Munkám útmutatóul 
szolgálhat minden olyan pedagógus számára, aki most fontolgatja a BYOD-esz-
közök, tabletek, alkalmazások mindennapos tanórai használatának bevezetését.

Pál Krizsán 
I Have an App…! Use of Tablets, Applications in the History Classroom

“I have a dream,” Martin Luther King began his infamous speech. As a primary 
school teacher, the author also has a dream of the XXI. century school. A school 
where state-of-the-art ICT devices are at the service of everyday education, where 
teachers and students routinely use modern technology to obtain information, 
communicate, collaborate and develop critical thinking. In this school, paper-ba-
sed education has been replaced by digital teaching-learning, and the source of in-
formation has become the virtual world instead of textbooks. The aim of the study 
is to show what successes and failures have characterized the work of the author in 
recent years, what goals has been managed to accomplish and what goals have only 
been partially or not achieved at all. The study can serve as a guide for teachers who 
are considering the use of BYOD tools, tablets, applications in their lessons. 

1 Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. évf. 3–4. sz. (2019. december) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019 
/12/krizsan-pal-van-egy-appom-tabletek-applikaciok-hasznalata-tortenelemorakon-10-03-16/(Letöltés: 2020. aug. 13.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/krizsan-pal-van-egy-appom-tabletek-applikaciok-hasznalata-tortenelemorakon-10-03-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/krizsan-pal-van-egy-appom-tabletek-applikaciok-hasznalata-tortenelemorakon-10-03-16/
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Módszertani elképzelésem megvalósításakor legfontosabb célomnak tekintettem – 
tekintem – a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák közül a tanulók digitális, 
valamint a  hatékony, önálló tanulási kompetenciájának kialakítását és fejlesztését. 
Projektemben úgy szervezem a különböző tevékenységeket, hogy minél jobban elő-
segítsék e fő célkitűzések megvalósulását, megvalósítását.

Mivel induláskor kellő számú tablettel nem rendelkezett az iskola, ezért a „Hozd 
a saját eszközöd!”, vagy – ahogy a cégeknél, vállalatoknál mondják – „Bring your own 
device!” (BYOD) módszert kellett, hogy alkalmazzam. Szerencsére iskolánk alapítvá-
nyának segítségével 2017-ben sikerült beszereznünk két körben húsz, illetve tíz darab 
tabletet, melyek használata aztán nagyban megkönnyítette, megkönnyíti a tanítást. 
A kezdetekkor azonban, nyugodtan állíthatom, hogy együtt rázódtunk bele a gye-
rekekkel, kollégákkal a BYOD-eszközök, valamint a tabletek tanórai használatába.

Nagy örömömre, az elmúlt évek során a gyerekek hozzászoktak az új tanítási, ta-
nulási módszerekhez, a saját és az iskolai IKT-eszközök tanórai használatához. Azt 
tapasztalom, szívesebben dolgoznak akár egyedül, akár párban, kisebb csoportok-
ban, ha közben használhatják telefonjaikat, tabletjeiket. Magabiztosan szörföznek 
a gyerekek az interneten, bár sokszor a számukra szükséges információk felkutatása, 
kiválasztása a hatalmas információhalmazból lassan megy. 

A legnagyobb kihívást a projekt indulásakor az jelentette számomra, hogy a telefo-
nok, a saját és az iskolai tabletek operációs rendszereit az eltérő kezelőfelületek miatt 
összehangoljam (Windows – iOS – Android).

Nézzük akkor konkrétan, mi minden történt az elmúlt időszakban! Milyen sike-
rek, kudarcok mentén dolgoztunk, dolgozunk kollégáimmal, mi az, amit sikerült 
megvalósítanom elképzeléseimből, melyek azok a célkitűzések, amelyek csak részben 
vagy egyáltalán nem valósultak meg.

A mindenkori aktuális tanév kezdésére kialakítok egy egységes kezelői felületet 
a tableteken. Telepítem, beállítom azokat a programokat, applikációkat a kezdő ol-
dalakon, melyeket használni kívánok az óráimon, illetve törlöm azokat a tabletekről, 
melyeket a korábbi tapasztalatok alapján feleslegesnek ítélek. Úgy konfigurálom a gé-
peket, hogy a fiókbelépéseket, a telepített és testreszabott alkalmazásokat kollégáim 
is tudják használni saját óráikon. 

Így állítottam be alapértelmezett böngészőnek a Chrome-ot, ezért mentettem el 
a Kahoot és a LearningApps oldalak linkjeit, s telepítettem egy QR-kód-olvasó alkal-
mazást is. Ahhoz, hogy a gyerekek mobiljai is használhatók legyenek a történelem- 
órákon, telepíteni kellett a használni kívánt alkalmazásokat ezekre az eszközökre is. 
A különböző programok konfigurálásában, az oldalak lementésében sokat segítettek 
a tanulók. Közreműködésükkel a tanulói telefonokon, valamint a harminc tableten 
nem nekem kellett külön-külön elvégeznem ezeket a feladatokat.
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A hétköznapi munkában számomra a legnagyobb segítséget a Symbaloo elneve-
zésű, felhőalapú könyvjelzőgyűjtemény jelenti.2 Az alkalmazás segítségével temati-
kusan össze tudtam gyűjteni és el tudtam rendezni azokat az  oldalakat, melyeket 
használni kívánok óráimon. 

A  Symbaloo-ban külön oldalra tettem azokat a  linkeket, melyeket forrásként 
használok, s egy másik fül alatt vannak a történelemórán előkerülő alkalmazások, 
segédprogramok. 

Óráimon leggyakrabban a Zanza tv és a MozaWeb filmjeit, animációit veszem elő. 
Az első egy videós oktatóportál, ahol 8 tantárgy teljes középiskolai törzsanyaga meg-
található. Mindegyik tartalmaz egy 5 perces videót, amely egy adott tananyag tartal-
mát, fogalmait, tényeit foglalja össze, magyarázza el érthetően. A gyerekek vélemé-
nye szerint azért jó ez az oldal, mert „érthetően elmond mindent”, illetve „érdekesek 
a videói”. Ehhez kötődik egy 10 kérdésből álló interaktív teszt, amely a legfontosabb 
tudnivalókra kérdez rá. Része még a  témának egy kinyomtatható vagy letölthető, 
hosszabb munkát, több kifejtést igénylő feladatlap, megoldókulccsal együtt.3 

Mivel ötödik osztályban a  Mozaik Kiadó tankönyvéből tanítok, így jól tudom 
használni a kiadó gondozásában szerkesztett MozaWeb felületet.4 Az oldalt nemcsak 
a „történelemrajongó” diákok, hanem tanulási nehézséggel küzdő tanulók is képe-
sek kezelni. Mindenkinek hasznos ez a link, aki nehezen tud tankönyvi szövegeket 
„bemagolni”, vagy nehezen tud a történelemórákon a tanári magyarázatra figyelni. 
Mivel csak pár percesek az animációk, összeállítások, mindenki szívesen nézegeti, 
sokaknak segít a tananyag megértésében, hogy látja is azt, amiről tanul. A 3D model-
leken, videókon kívül hangok, képek, társasjátékok, kvíz, arcképcsarnok, időgép és 
kalendárium is található a MozaWeb honlapján.

Gyakran dolgoztam óráimon különböző szavazórendszerekkel. A Plickers prog-
ram5 nagymértékben leegyszerűsíti az  azonnali értékelést. Elegendő a  pedagógus-
nak rendelkeznie mobiltelefonnal vagy tablettel, a tanulóknak pedig egy fehér lapon 
lévő, előre kinyomtatott piktogrammal. Amikor az ötödikeseim véleményét kérdez-
tem az alkalmazásról, az egyik tanuló így fogalmazott: „a többi nem tetszik, csak ez.”

A sok program, alkalmazás közül, melyeket az óráimon használok, vitathatatlanul 
a legnagyobb sikere a KAHOOT programnak van.6 Ez egy zenés, játékos alkalmazás, 
mellyel szórakozva lehet tanulni bármely témában. A  tanulóimnak azért tetszik ez 
a program, mert: „játékos”, „jól lehetett használni, hasznos volt”, „fejleszti a tudásom”, 
„mert volt benne kihívás, összemérhettük a tudásunkat”, s amelyik a legjobban tetszett, 
„mert ez buli”. A program megbízhatóan fut okostelefonokon, tableteken egyaránt.

2 https://www.symbaloo.com/ (Letöltés: 2019. nov. 24.)
3 Zanza TV: http://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/zanza-tv (Letöltés: 2019. márc. 18.)
4 Mozaik education: https://www.mozaweb.hu/ (Letöltés: 2020. aug. 13.)
5 Plickers: https://get.plickers.com/ (Letöltés: 2019. okt. 18.)
6 Kahoot! https://kahoot.com/ (Letöltés: 2019. okt. 18.)

https://www.symbaloo.com/
http://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/zanza-tv
https://www.mozaweb.hu/
https://get.plickers.com/
https://kahoot.com/
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A két applikáció egyben a számonkérés, ellenőrzés új, játékos formája is lehet. Vé-
leményem szerint a  fent említett alkalmazások tökéletesen használhatók a  tanulók 
szummatív és formatív értékelésére, ellenőrzésére egyaránt, mivel megfelelnek a Vi-
dákovich Tibor, az  SZTE Neveléstudományi Intézetének munkatársa által megfo-
galmazott elvárásoknak: „a legáltalánosabb elvárás, hogy az értékelés adjon pontos 
információt a tanulók tudásáról, képességeiről, a pedagógus szakmai munkája szem-
pontjából azonban igen lényeges az is, hogy az értékelés nyújtson hatékony segítséget 
a tanítás és a fejlesztés tervezéséhez.” 7

A LearningApps oldal8 svájci, pontosabban berni pedagógusok fejlesztése. Az oldal 
használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A belépés után elkészíthetjük a  fel-
használói profilunkat (nem kötelező!), kereshetünk és válogathatunk mások által ké-
szített feladatok közül, használhatjuk saját korábbi feladatunkat vagy újakat készít-
hetünk és tölthetünk fel. Néhány példa a feladattípusokra, melyeket elkészíthetünk: 
egyszerű sorba rendezés, akasztófa, csoportba rendezés, csoportos kirakó, hiányos 
szöveg, hozzárendelés térképpel vagy képpel, keresztrejtvény, többválasztásos kvíz és 
még lehetne sorolni.9 A tanulóim szerint a program azért jó, mert „mert sok különbö-
ző és érdekes játék volt ott”.

A gyerekek nagyon élvezik, amikor az egyes feladatok megoldásait telefonjaik se-
gítségével egy online faliújságra kell kiposztolniuk. A Padlet is és a LinoIt egyaránt 
egy virtuális felület, melyekre a gyerekek cetliket tűzhetnek.10 A cédulákon lehetnek 
képek, videók, vagy konkrét feladatok megoldásai. Kitehetnek rájuk QR-kódokat ép-
pen úgy, mint a LearningApps feladatok linkjeit. 

Az  óra végi összefoglalás, vázlatkészítés történhet a  Tagul.com11 használatával. 
Ez egy nagyon kezes szófelhőkészítő program, mely igény szerint testre szabható. 
Kedvünk szerint állíthatjuk a szavak számát, a megjeleníteni kívánt fogalmak színét, 
méretét, alakját. A kész szófelhőt megoszthatjuk, linkjét posztolhatjuk, vagy elküld-
hetjük e-mailben. Azért szeretik a tanítványaim ezt az alkalmazást, „mert a fő sza-
vakkal segít megtanulni az anyagot és sokkal egyszerűbb, mint több oldalt írni”, illetve 
„nagyon jó a szavakat alakzatokba rakni, és nagyon menő”. A program egyetlen hát-
ránya, hogy regisztrációhoz kötött, használatához Google-fiók szükséges.

A tanulók kronológiai tájékozódását segítik a különböző történelmi időszalag-ké-
szítő alkalmazások. Nagyon jól használható időszalag-készítő program a  Timeto-
ast,12 mellyel az  ingyenes regisztrációt követően gyorsan, egyszerűen készíthetik el 
a tanulók saját időszalagjaikat.

7 Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, Budapest. Idézi: http://okt.ektf.
hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag8.html (Letöltés: 2019. okt. 18.)
8 LearningApps oldal: https://learningapps.org/ (Letöltés: 2019. márc. 18.) 
9 MinTankockák: http://kockalapok.hu/index.php/mintankockak (Letöltés: 2019. márc. 18.)
10 https://en.linoit.com/ (Letöltés: 2019. okt. 18.)
11 Tagul.com: https://wordart.com/j1nc19bornwr/tagulcom (Letöltés: 2019. okt. 18.)
12 Timetoast időszalag-készítő program: https://www.timetoast.com/ (Letöltés: 2019. okt. 18.)

http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag8.html
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag8.html
https://learningapps.org/
http://kockalapok.hu/index.php/mintankockak
https://en.linoit.com/
https://wordart.com/j1nc19bornwr/tagulcom
https://www.timetoast.com/
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7. Saját készítésű weboldal

Gyakran került elő az órákon saját fejlesztésű weboldalam.13 A link alatt az órákhoz 
kapcsolódó fejtörők, források, animációk találhatók. Az oldalra feltöltöttem az egyes 
tankönyvek és munkafüzetek pdf-változatát, a „kötelező” évszámokat, valamint több 
hasznos linket is.

A  programok, alkalmazások, eszközök használatát volt szerencsém egy 2016-os 
tanfelügyeleti ellenőrzésem során is bemutatni. A hivatkozott óravázlatból kiderül, 
melyik programot, mikor használtam.14

1. melléklet: Óravázlat

Tantárgy: Történelem
Évfolyam: 7. 
Osztály: 7. m

Készítette: Krizsán Pál
Pilisvörösvári Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskola

Témakör: Magyarország a két világháború 
között Az óra anyaga: Összefoglalás

Az előző óra: Hírközlés, tömegtájékoztatás, 
propaganda Következő óra: Témazáró dolgozat

Az óra típusa: összefoglaló, rendszerező. Módszer: frontális osztálymunka, páros, illetve 
csoportos tevékenységek, kooperatív munka, 
differenciálás, tehetséggondozás.

Célok, feladatok Fejlesztési 
területek

Együttműködési 
készség fejlesztése

Taneszközök, 
szemléltetés

Felhasznált 
irodalom

Tanult 
ismeretek rend-
szerezése.

• egyéni ismeret-
szerzés;

• kritikai gondol-
kodás fejlesztése;

• tájékozódás tér-
ben és időben;

• szövegértés;
• történelmi 

személyekről, 
eseményekről és 
az adott korszak-
ról információk 
gyűjtése, szűrése, 
rendszerezése.

• csoport- 
munka;

• kooperatív 
tevékenység.

• tankönyv;
• munkafüzet;
• IKT- eszközök, 

applikációk;
• évszám-kár-

tyák; 
• www.kahoot.it
• www.getkahoot.

com
• www.teamup.

alto.fi
• www.tagul.com

• helyi tanterv;
• tanmenet;
• OFI kísérleti 

tankönyv;
• OFI kísérleti 

munkafüzet;
• www.zanzatv.

hu

Megjegyzés: Technikai probléma esetén (áramszünet, wifi-gondok) a VAGY utáni dőlt 
betűs feladatokat használjuk fel. 

Bevezető kérdések: tájékozódás térben és időben – ráhangolás a tanult időszakra. 
Osztály: 1938 – 1920. jún. 4. – 1920. márc. 1. – 1918. okt. 30–31. – 1918. nov. 16.13 Krizsán Pál honlapja: http://lewin8253.wixsite.com/krizsan (Letöltés: 2019. okt. 18.)
14 Magyarország a két világháború között: http://bit.ly/2sU84rD (Letöltés: 2019. márc. 18.)

http://www.kahoot.it
http://www.getkahoot.com
http://www.getkahoot.com
http://www.teamup.alto.fi
http://www.teamup.alto.fi
http://www.tagul.com
http://www.zanzatv.hu
http://www.zanzatv.hu
http://lewin8253.wixsite.com/krizsan
http://bit.ly/2sU84rD
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„A” csoport – Kapcsolj az évszámhoz földrajzi nevet; 
„B” csoport – Kapcsold az évszámhoz egy személy nevét.
Célkitűzés: Magyarország a két világháború között – összefoglalás, rendszerezés

Feldolgozás
1.  Motiváció (Warmup) – A kor hangulatának megidézése:
„Újságcímlapok a  két világháború között.pptx” – szorgalmi feladat – Sz. B. 
Random csoportalakítás – „TeamUp” segítségével. Minden feladat előtt új cso-
portok alakulnak.
2. Szintetizálás: 
Adjatok új nevet a tanult korszaknak! Hogyan jelenítenétek meg egy újság cím-
lapján egy mondatban? (A/4-es lapra felírni – táblára kitenni csoportonként.)
3. Lényegkiemelés: 
Töltsétek ki a „piramist”! Felül legyen egy név, középen két évszám, alul három 
fogalom, melyek kapcsolódnak a korszakhoz. Segít a tankönyv 132–158. oldal 
közötti része! (A „piramis” a korszak új neve alá kerül a táblára.)
4. Történelmi fogalmak meghatározása: 
Tanult fogalmak ismétlése „akasztófás” játékkal! Egy e-mailt küldtem, melynek 
témája „LearningApps”. Mely fogalmakra ismersz? Gyűjtsétek össze a megoldá-
sokat, s egy e-mailben küldjétek el nekem! VAGY Mf. 103. oldal 3. feladat
5. Történelmi személyek. (Tartalék feladat, a wifi sebességétől függően) 
Küldtem egy másik linket, melynek tárgya „puzzle”! Rakjátok ki, majd küldjetek 
egy e-mailt, melyben válaszoltok a kérdésemre! Kit ábrázol a kép? Miért jelentős 
személyiség a tanult időszakban? (Tk. 135./ ?) VAGY Mf. 104. oldal 5. feladat
6. Történelmi személyek: 
Készítsetek csoportonként egy szófelhőt a „TAGUL” segítségével, melyben a kor-
szakhoz köthető nevek szerepelnek. (5–8 db) VAGY Mf. 103. oldal 4. feladat
7. Történelmi események:
Kvíz KAHOOT program segítségével.
8. A kor hangulatának megidézése (lezáró tevékenység, ha van rá idő): Filmmű-

vészet a világháborúk között – Prezi – O. B.
9. Összefoglaló értékelés

Házi feladat: Átnézni a TK 132–158. oldal közötti részét.

Szorgalmi feladat:

 � Állíts össze egy témazáró dolgozatot! ÉS/VAGY
 � Készíts „puskát” a következő órára!?

Természetesen a korszerű eszközök mellett dolgozunk a tanév során a képes törté-
nelmi atlaszunkkal, a tankönyvünkkel és a munkafüzetünkkel is. A projektem meg-
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valósításakor kiemelt hangsúlyt fektetek arra, hogy párhuzamosan alkalmazzam, 
mintegy egymást kiegészítve az új módszereket, eszközöket a hagyományos pedagó-
gia eszköztárával. 

Az elmúlt évek során nemcsak én használtam tableteket, okostelefonokat az órái-
mon, hanem sikerült kollégáim érdeklődését is felkeltenem az új módszer iránt. A tör-
ténelemórákon kívül főleg német- és angolórákon kerültek elő az eszközök, mind alsó, 
mind felső tagozaton egyaránt. Biológia-, természetismeret-, matematika- és informa-
tikaórákon is dolgoztak a gyerekek ezekkel a tanulást támogató eszközökkel.

A  számok tükrében elmondhatom, a  testületünk 15–20%-a használja változó 
gyakorisággal a korszerű IKT-eszközöket, alkalmazásokat tanóráin, foglalkozásain. 
Kollégáim írásban is megfogalmazták véleményüket, tapasztalataikat, melyeket az-
tán beépítettem saját pedagógiai gyakorlatomba.

Angol szakos kollégám a következőképp fogalmaz: „Senki sem kér zsebkendőt, nem 
éhes, nem szeretne WC-re menni, a tabletet el sem eresztik, csöngetéskor rosszallóan 
morognak. Esetleges ügyetlenkedésemet türelemmel elviselik. Elsősorban negyedik és 
ötödik évfolyamon használtam ismétlésére, bevésésre.”

Matematika szakos kollégám pozitív és negatív tapasztalatait csokorba szedte és 
javaslatokat, ötleteket fogalmazott meg írásában: „Én nagyon örültem annak a lehe-
tőségnek, hogy az órákon tudjuk használni a ’technikát’. Nagyon sok jó segédprogram 
van, ami megkönnyíti, illetve érdekessé teszi a tanulást. 

Előnyök:
fejlődünk a technikával;

 � a gyerekek szívesebben gyakorolnak így;
 � időt tudunk spórolni;
 � a gyerekek saját tempójukban tudnak dolgozni, nem sietik el a feladatot csak 

azért, mert a másik már kész van;
 � egyszerű ellenőrzés;
 � játékosság.

Hátrányok:
 � sajnos a wifi nem minden teremben erős (6-os), így sokszor belementem abba 

a hibába, hogy nem mindenki tudott dolgozni”.

Egy német nemzetiségi nyelvtanító harmadik osztályban használta a tabokat. Ta-
pasztalatairól így ír: „A gyerekek játékos úton ismerkednek a német nyelvvel, valamint 
az informatikai alapismeretekkel. A két tantárgy között egymást támogató, tantárgyak 
közti kapcsolat jött létre. A  gyerekek nagy örömmel várták a  pénteki németórákat, 
amikor képességeiknek, tudásuknak megfelelő szintű feladatokat oldottunk meg a ta-
nult témakörökben.”

Külön örömömre szolgál, hogy a gyógypedagógus kollégák között is volt, aki ki-
próbálta a tabletekkel támogatott tanítást. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek 
eszközhasználatával kapcsolatban nagyon pozitív visszajelzést kaptam. A követke-
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zőket írja: „Leginkább a Kahootot használtuk. Jól alkalmazható a természetismereti 
tárgyak tananyagának gyakorlásához. Szórakoztató, MOTIVÁLÓ”.

Természetesen a sikereken kívül akadtak gondjaink is. A legtöbb probléma a wifi 
sávszélességből adódik. Gondot jelent, hogy sokszor egyszerre, egy időben túl sok esz-
köz van a hálózaton. Az utóbbi problémát sikerült megoldanom egy minimális háló-
zatmenedzseléssel. Mivel nincs szerverünk, így csak a MikroTik beállításaival tudom 
szabályozni, hogy ki legyen fönn a hálózaton, s melyik eszköz legyen letiltva. Nehéz-
séget okoz az is, hogy nem minden tanteremben volt elérhető a viszonylag gyors wifi.

További problémát okoz, hogy a használt applikációk nagy része angol nyelvű, 
s a kollégák, gyerekek nagy része nem rendelkezik kellő mélységű nyelvismerettel. 
Nehézséget okoz az is, hogy mikor tanulja meg a gyerek az applikáció használatát? 
Mikor sajátítsa azt el, hogy mikor hova kell kattintania, hogy a kívánt oldal töltőd-
jön be, vagy a kívánt esemény következzen be? Hamar kiderült, hogy ezt a problé-
mát csak az informatika szakos kolléga segítségével tudom megoldani, aki a betaní-
tást elvégzi az informatikaórákon. 

Egy meglepő dologra is felfigyeltem. Szerintem nem igaz az, hogy a mai gyere-
kek mindegyike bekötött szemmel is tudja kezelni, használni az  IKT-eszközöket. 
Tapasztalatom szerint sokan vannak, akik félnek, bizonytalanok az eszközhaszná-
latban. Sokszor végig kell menni egy applikáció, program használatán, míg végre 
önállóan is tudnak dolgozni.

A  végzett munkát igyekeztem széles körben megismertetni. Törekedtem arra, 
hogy minél több lehetőséget igénybe vegyek munkám bemutatására. Erre kitűnő al-
kalom nyílt egy belső továbbképzésünkön, melynek egyik előadója én voltam. 

A továbbképzés előadójaként15 levetítettem egy általam szerkesztett filmet, mely 
bemutatta a BYOD-eszközök, tabletek tanórai használatát.16

Részt vettem a Tempus Közalapítvány IKT-eszközök kreatív felhasználása az ok-
tatásban pályázatán. Munkám címe: Az  emberiség nagy százada – Európa a  XVI. 
században; a kidolgozott projekt megtalálható a Tempus honlapján a digitális mód-
szertár gyűjteményben.17 

A Vörösvár Újság 2016. szeptemberi számában írtam egy cikket Hozd a saját esz-
közöd és használd! címmel,18 melyben összefoglalva bemutattam elképzeléseimet 
a  tabletekkel támogatott oktatás terén, megfogalmaztam céljaimat, s beszámoltam 
a végzett munkáról. 

15 Belső továbbképzés – Digitális tanulás – tanítás: http://bit.ly/2tbg0TX (Letöltés: 2019. márc. 18.)
16 Hozd a saját eszközöd és használd! https://drive.google.com/open?id=0B3jLm1ODjUaxUlFVcTVnS2o2QjQ (Le-
töltés: 2019. márc. 18.)
17 Az emberiség nagy százada. Európa a XVI. században: http://bit.ly/2uv853f (Letöltés: 2019. márc. 18.)
18 Hozd a saját eszközöd és használd! Vörösvári Újság XVI. évf. 9. sz. 2016. szeptember: http://bit.ly/2sxQyGp (Le-
töltés: 2019. márc. 18.)

http://bit.ly/2tbg0TX
https://drive.google.com/open?id=0B3jLm1ODjUaxUlFVcTVnS2o2QjQ
http://bit.ly/2uv853f
http://bit.ly/2sxQyGp
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Iskolánk aktív résztvevője egy ERASMUS+ pályázatnak, melynek címe: „Your 
History Is Our History!” A projekt kiemelt célja bemutatni, hogyan lehet az IKT-esz-
közöket és a WEB 2.0-ás alkalmazásokat történelemórákon használni.19 

2018 szeptemberétől munkám nagyobb nyilvánosságot kapott. Elindultam egy 
online magazin és egy multinacionális kereskedelmi lánc közös szervezésében meg-
hirdetett Szupertanár 2018 pályázaton, melyet megnyertem a  szülők, tanítványok, 
kollégák szavazatainak köszönhetően. Az eredményhirdetést követően volt szeren-
csém bemutatni a média segítségével tanítási gyakorlatomat.20

A szerző egy bemutatón

Túl vagyok a projektem első néhány évén. Ha értékelnem kell a 2015 óta végzett pro-
jektmunkám, a legnagyobb sikernek azt tartom, hogy a kollégák, a gyerekek, az is-
kolavezetés és a szülők megelégedésére tartottam több sikeres bemutató órát, nyílt 
napot, megszólalhattam az  írott sajtóban, bemutathattam tanítási gyakorlatomat 
a médiában, melynek köszönhetően reményeim szerint egyre több kollégában oldó-
dott az idegenkedés ezen új típusú tanítási eljárástól, s kapcsolódott be a tabletekkel, 
okostelefonokkal támogatott tanításba.

S ahogy a gyerekek látják: „sokkal szórakoztatóbb így a tanulás”.
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Albert B. Gábor 
Domanovszky Sándor és a hazai tankönyvrevíziós mozgalom intézményesülése1

Míg az 1920-as években a hazai tankönyvrevíziós mozgalomba2 számos tanügyi 
és egyéb szervezet bekapcsolódott, a  ’30-as évek elején a  hazai tankönyvreví-
zió intézményesült és sajátos munkamegosztás is kialakult. A C.I.C.I.3 Magyar 
Nemzeti Bizottság Külföldi Tankönyvügyi Albizottsága (továbbiakban Külföl-
di Tankönyvügyi Albizottság) a  tárgyalásokat, a  konkrét módosító javaslatok 
megfogalmazását vállalta fel, ugyanakkor a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium IV. ügyosztálya (továbbiakban VKM IV. ügyosztály) az anyaggyűjtést, 
a külföldi tankönyvek beszerzését és a magyar külügyi képviseletek, vagy ma-
gyar tudományos intézetek bevonásával a tankönyvek feldolgozását végezte el. 
Az intézményes átjárást a két szervezet között Olay Ferenc személye biztosítot-
ta, aki egyszerre volt a Külföldi Tankönyvügyi Albizottság előadója és a VKM 
IV. ügyosztályának a vezetője. A  ’30-as években a Külföldi Tankönyvügyi Al-
bizottság ülésein Domanovszky Sándor – kezdetben az  albizottság tagjaként, 
majd rövid ideig annak elnökeként – mindvégig aktív szerepet játszott, építő 
javaslataival előmozdította a  tankönyvrevíziót. Míg a  szervező munkát Olay 
látta el, a háttérben, a stratégiai döntések előkészítésénél mindvégig fel-felbuk-
kan Domanovszky neve. Jelen dolgozatunk a teljesség igénye nélkül a Külföldi 
Tankönyvügyi Albizottság és a VKM IV. ügyosztály munkáját mutatja be, de 
kitér Domanovszky javaslataira is. Írásunk a ’30-as évek első felére összponto-
sít. Elsősorban az események rekonstruálására vállalkozunk, ezúttal eltekintünk 
az események részletes hatástörténeti elemzésétől.

1 Történelemtanítás, (XLVI.) Új folyam II. évf. 1. sz. (2011. március) http://www.folyoirat.tortenelemtani-
tas.hu/2011/03/albert-b-gabor-domanovszky-sandor-es-a-hazaitankonyvrevizios-mozgalom-intezmenyesu-
lese-02-01-05/ (Letöltés: 2020. aug. 13.)
2 A nemzetközi tankönyvrevíziós mozgalom eseményeinek bemutatásához ld. Dárdai Ágnes (2002): A tankönyv-
kutatás alapjai. Dialog Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 26–31., F. Dárdai Ágnes (2006): Tankönyvek a társadal-
mi-politikai érdekek kereszttüzében. In: Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás. II. Történelemtanítás 
– történelemtankönyvek. ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 8–41. A hazai tan-
könyvrevíziós mozgalom ismertetéséhez ld. Albert B. Gábor (2008): A magyarországi tankönyvrevíziós mozga-
lom a két világháború között. Századok, 142. évf. 1. sz. 63–78.; Albert B. Gábor (2010a): „Különös sulyt helyezek”. 
Domanovszky Sándor felterjesztése Klebelsberg Kunónak a magyar történeti tankönyvek szelleméről szerkeszten-
dő memorandum tárgyában. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam. I. évf. 2. sz. http://www.folyoirat.tortenelem-
tanitas.hu/2010/05/albert-b-gabor-„kulonos-sulyt-helyezek”-domanovszky-sandor-felterjesztese-klebelsberg-ku-
nonak-a-magyar-torteneti-tankonyvek-szellemerol-szerkesztendo-memorandum-targyaban (Letöltés: 2011. márc. 
3.); Albert B. Gábor (2010b) Történeti oktatás, tankönyvügy, tankönyvrevízió. A CISH 1929-es velencei tanácsko-
zása. Iskolakultúra, 20. évf. 10. sz. 85–90.; Albert B. Gábor (2009): A tankönyv-diplomácia cselekvéstere a két vi-
lágháború közötti hazai tankönyvrevíziós mozgalomban. In: Új kutatások a neveléstudományokban. Többnyelvűség 
és multikulturalitás. Szerk.: Kozma Tamás – Perjés István. Aula Kiadó, Budapest. 329–335.
3 Commission Internationale de Coopération Intellectuelle (Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottsága)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/albert-b-gabor-domanovszky-sandor-es-a-hazaitankonyvrevizios-mozgalom-intezmenyesulese-02-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/albert-b-gabor-domanovszky-sandor-es-a-hazaitankonyvrevizios-mozgalom-intezmenyesulese-02-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/albert-b-gabor-domanovszky-sandor-es-a-hazaitankonyvrevizios-mozgalom-intezmenyesulese-02-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/albert-b-gabor-
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/albert-b-gabor-
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/albert-b-gabor-
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Gábor Albert B. 
Sándor Domanovszky and the Institutionalisation of the Hungarian Textbook 
Revision Movement

A number of educational and other organisations became involved in the text-
book revision movement in Hungary in the 1920s. At the beginning of the 30s, the 
textbook revision movement was institutionalised and established its own divi-
sion of labour. The C.I.C.I. (Commission Internationale de Coopération Intellec-
tuelle) Hungarian National Commission’s Foreign Textbook Affairs Sub-Com-
mittee (referred to from here on as the Foreign Textbook Affairs Sub-Committee) 
took on negotiations and the drafting of concrete proposed changes. At the same 
time, the Fourth Department of the Ministry of Religion and Public Education 
(referred to from here on as the MRPE Dept. No. 4) carried out the collection of 
material, the ordering of foreign textbooks and Hungary’s foreign representation, 
that is the processing of textbooks with the involvement of Hungarian academic 
institutions. The person of Ferenc Olay ensured communication between the two 
organisations. He was at the same time the presenter of the Foreign Textbook 
Affairs Sub-Committee and the head of the MRPE Dept. No. 4. During the 30s, 
Sándor Domanovszky played an active role in pushing forward textbook revisi-
on with constructive proposals, first as a member of the sub-committee, then, 
after a short time, as its chairman. While Olay oversaw the organisational work, 
Domanovszky’s name always came up in the background, in the preparation of 
strategic decisions. Our present, non-exhaustive study shows the work of the 
MRPE Dept. No. 4, but also covers Domanovszky’s proposals. Our paper focuses 
on the first half of the 30s. Primarily we undertake the reconstruction of events, 
dispensing of a detailed analysis of their historical impact.

A tankönyvrevíziós mozgalom intézményesülése 

A C.I.C.I. égisze alatt a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti keretén belül jött 
létre a Magyar Nemzeti Bizottság, melynek Külföldi Tankönyvügyi Albizottsága lét-
rehozására Balogh Jenő, a  Magyar Nemzeti Bizottság előadója tett javaslatot a  bi-
zottság 1932. június 20-i ülésén. Balogh a neves pedagógiaprofesszort, Fináczy Ernőt 
kérte arra, hogy 1932 őszétől kezdeményezze az albizottság létrehozását, és vállalja el 
az elnöki tennivalókat.4 

4 MTAK Kézirattár, K. 1599. Régi Akadémiai Levéltár (továbbiakban RAL) Comission Internationale de Coope-
ration Intellectuelle Magyar Nemzeti Bizottsága Külföldi Tankönyvügyi Albizottsága jegyzőkönyvei (továbbiak-
ban MTAK Kézirattár K 1599 RAL C.I. de C.I. MNB KTA jegyzőkönyvek). Kiírt cikk a nemzetközi tudományos 
együttmunkálkodás ügyeinek intézésére a M. Tud. Akadémia által alakított Magyar Nemzeti Bizottságnak 1932. 
június hó 20-án tartott ülés jegyzőkönyvéből. 2.
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Fináczy Ernő osztálytitkár, a Magyar Nemzeti Bizottság tagja „a történelem ta-
nítása, illetőleg az  iskolai könyvek revíziója tárgyában” a  bizottság 1932. október 
25-i ülésére nyújtotta be előterjesztését.5 Az előterjesztés felvezetésében Fináczy éles 
különbséget tett a háború előtti és a háború utáni külföldi történelmi, földrajzi, al-
kotmánytani és irodalmi tankönyvek és térképek Magyarországra vonatkozó téves 
megállapításaival kapcsolatosan. Míg a  háború előtt a  téves megállapítások „főleg 
tudatlanságból vagy tájékozatlanságból eredtek, addig az  1920 óta készült könyvek 
magyarországi vonatkozású hibás részeinek szerzői igen sok esetben nem oldhatók fel 
a dolus vádja alól, mert ezek a hibák nem kis részben rosszhiszemű ferdítések, vagy 
céltudatosan hamis beállítások.”6 

Az előadó felsorolta mindazon szervezeteket, amelyek 1920 óta foglalkoztak a tan-
könyvek revíziójával. Ezek között találjuk a Magyar Nemzeti Bizottságot, a Magyar 
Történelmi Társulatot, a Külügyi Társaságot, a Népies Irodalmi Társaságot, a Felvi-
déki Egyesületek Szövetségét. Fináczy mindenekelőtt a Magyar Pedagógiai Társaság 
külföldi tankönyvügyi bizottságának munkáját, valamint a  történettudósok nem-
zetközi összejöveteleit, Domanovszky és Lukinich szerepét, az egyéni vállalkozások 
közül pedig Olay Ferenc igyekezetét méltatta. 

Fináczy a tankönyvrevízió intézményesülését is fontosnak tekintette, nem elvitat-
va az egyéb szervezetek tankönyvrevízió érdekében kifejtett, de mégsem kellően ösz-
szehangolt tevékenységét. 

A neves pedagógiaprofesszor az albizottság személyi összetételére is javaslatot tett, 
mely javaslat alapján a Külföldi Tankönyvügyi Albizottság akadémikus tagjai közé 
bekerült Balogh Jenő, Domanovszky Sándor, Lukinich Imre és Pauler Ákos, a VKM 
részéről Olay Ferenc, a  Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, Kornis Gyula, továb-
bá a Magyar Pedagógiai Társaság Tankönyvügyi Albizottságának vezetője, Gyulai 
Ágost. Az albizottság 1932. december 6-án megtartott alakuló ülésén a tagok névsora 
a m. királyi külügyminisztérium által delegált báró Villani Lajos, m. királyi követ-
ségi tanácsossal, valamint vitéz Nagy Ivánnal egészült ki. Utóbbi a  VKM részéről 
került az albizottságba, és az albizottság jegyzői feladatát látta el.

A  harmincas években a  Külföldi Tankönyvügyi Albizottság és a  VKM IV. 
ügyosztálya között sajátos munkamegosztás alakult ki, hiszen előbbi szervezet a tár-
gyalásokat, a konkrét módosító javaslatok megfogalmazását vállalta fel, a VKM IV. 
ügyosztálya pedig az anyaggyűjtést, a külföldi tankönyvek beszerzését, és a magyar 
külügyi képviseletek, vagy magyar tudományos intézetek bevonásával a tankönyvek 
feldolgozását végezte el. 

5 MTAK Kézirattár K 1598 Régi Akadémiai Levéltár (továbbiakban RAL) Comission Internationale de Coopera-
tion Intellectuelle Magyar Nemzeti Bizottsága jegyzőkönyvei (továbbiakban MTAK Kézirattár K 1598 RAL C.I. de 
C.I. MNB jegyzőkönyvek). 1932. október 25-i jegyzőkönyve, 2.
6 MTAK Kézirattár K 1598. C.I.de C.I. MNB jegyzőkönyvek. Fináczy 1932. október 23-án kelt előterjesztése 
az MNB-hez. (Szövegközlésünkben javítottuk a gépelési hibákat. Az idézett forrásban a dolus szó kétszeres aláhú-
zással szerepel. Jelentése: tudatos jogellenes cselekvés.) 
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Domanovszky a Külföldi Tankönyvügyi Albizottságban

A  harmincas években a  Külföldi Tankönyvügyi Albizottság munkájában Doma-
novszky mindvégig aktívan közreműködött, építő javaslataival előmozdította a  tan-
könyvrevízió ügyét. Már az 1932. december 6-án megtartott alakuló ülésen ismertette 
a Történettudomány Nemzetközi Bizottságának a tankönyvrevízió terén folytatott te-
vékenységét. Nem osztotta az albizottság azon tervét, mely szerint az albizottság csupán 
Németország, Ausztria, Franciaország és az utódállamok (Csehszlovákia, Románia, Ju-
goszlávia) tankönyveire terjessze ki a vizsgálódását, hiszen ez korlátozná az albizottság 
tevékenységi körét. Domanovszky szerint a nyugati államoknál igen nehéz, az utód-
államok tekintetében pedig kétséges bárminemű eredményt elérni. Mielőtt a Szellemi 
Együttműködés Nemzetközi Bizottságának az eljárási módozatokra irányuló javasla-
tát az albizottság elfogadná, Domanovszky azt javasolta, hogy a személyes kapcsolato-
kat célszerű mozgósítani, hiszen ezáltal könnyebb lehet a szerzőknél elérni, hogy tan-
könyveik hibás részeit kijavítsák. Domanovszky felhívta az albizottság figyelmét arra 
is, hogy a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézetében, Párizsban egy tankönyv-
könyvtár felállítását tervezik, ahol idővel minden országnak lehetősége lesz a  hibás 
tankönyvi részek felülvizsgálatát kezdeményezni.7 Ha közvetlenül nem is, de közvetve 
mégis Domanovszkynak a személyes kapcsolatépítés fontosságát hangsúlyozó hozzá-
szólása járult hozzá Olay Ferenc előadó külföldi kiküldetéséhez. Domanovszky igen 
széles rálátással rendelkezett a tankönyvrevízió nemzetközi intézményrendszerére, így 
többek között tudott a hágai békepalotában szervezés alatt álló tankönyvgyűjtemény-
ről is. Ezért azt javasolta az albizottságnak, hogy az előadó párizsi kiküldetése egészül-
jön ki a hágai békepalota tankönyvgyűjteményének megtekintésével.8

Olay Ferenc tanulmányútjára 1933. május 9. és május 28. között került sor. Meg-
bízatásának tárgya a  C.I.C.I. nemzeti bizottságaival való személyes találkozáson 
túl az  egyes országok tankönyvrevíziós tapasztalatainak megismerésére terjedt ki. 
Olay Bécsben találkozott az  Osztrák Nemzeti Bizottság elnökével, Alfonz Dopsch 
történésszel. A mainzi múzeumban német tankönyveket vizsgált, és az áttekintett 
tankönyvek alapján arra a megállapításra jutott, hogy azok tankönyvrevízióra szo-
rulnak. A  következő állomás az  amszterdami pedagógiai múzeum, majd a  hágai 
békepalota volt. Brüsszelben P. Ottlet igazgatóval találkozott, akinek elnyerte a ro-
konszenvét, hiszen az  igazgató a múzeum legnagyobb és legszebb termét ajánlotta 
fel Olaynak egy kisebb magyar tankönyvgyűjtemény bemutatására. Ez a  felajánlás 
mindenképpen az  Olay által képviselt „láthatatlan magyar propaganda” sikerének 
tekinthető. Május 19. és május 26. között Olay Párizsban a C.I.C.I. elnökével, Bonnet 
igazgatóval, majd a párizsi intézet magyar titkárával, Lajti Istvánnal, végül a párizsi 
tankönyvügyi előadóval (Rothbart Margarete) folytatott megbeszélést. Utóbbi szor-

7 1932. december 6-i alakuló ülésének jegyzőkönyve. 2.: MTAK Kézirattár, K 1599 RAL C.I. de C.I. MNB KTA jegy-
zőkönyvek. 
8 1933. február 18-i jegyzőkönyve. 2.: MTAK Kézirattár, K 1599. RAL C.I. de C.I. MNB KTA jegyzőkönyvek. 
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galmazta, hogy a szerveződő párizsi tankönyvtárba a magyarok is küldjenek ki tan-
könyvgyűjteményt.9 Megállapíthatjuk, hogy a tanulmányút számos részsikert ered-
ményezett, és előmozdította a nemzetközi tapasztalatszerzést.

Kísérlet a Magyar Történelmi Társulat bevonására
Nem elhanyagolható Domanovszkynak a Magyar Történelmi Társulat tankönyvre-
víziós munkálatokba való bevonására tett kísérlete sem. Az 1933. október 10-i albi-
zottsági jegyzőkönyv szerint Domanovszky bejelentette, hogy a Magyar Történelmi 
Társulat Gombos Ferenc Albin elnökletével, Dékány István, Miskolczy István, Mor-
vay Győző és Madzsar Imre tagokkal megalakított egy külön bizottságot a külföl-
di történelemtankönyvek felülvizsgálatára. A  Külföldi Tankönyvügyi Albizottság 
az előadót, Olay Ferencet bízta meg, hogy a revíziós munkálatok technikája, az eljá-
rás lebonyolítása tekintetében közvetlenül tárgyaljon a Magyar Történelmi Társulat 
ügyvezető alelnökével, Domanovszkyval.10 

A VKM pedig felkérte a Magyar Történelmi Társulat elnökségét, hogy jelöljön ki egy 
szakembert egy történelmi összefoglaló elkészítésére, melynek célja volt, hogy a külföldi 
tankönyvírók számára „sorvezetőként” szolgáljon, segítséget kapjanak ahhoz, hogy mit 
érdemes Magyarországról írni tankönyveikben. Végül – miután sem Gombos Albin, 
sem Madzsar Imre nem vállalta el az  összefoglaló elkészítését – Madzsar javaslatára 
Asztalos Miklós magyar nemzeti múzeumi segédőr vállalta el az összefoglaló megírását. 
Az elkészült kézirat sorsát illetően megoszlottak a vélemények, miután az összefoglalót 
a VKM az MTA-nak küldte meg ellenőrzésre, és Teleki Pál Asztalos kéziratának alapos 
átdolgozására tett javaslatot. Végül az albizottság úgy határozott, hogy Madzsar Imrét 
kérik fel az Asztalos-féle történelmi összefoglaló átnézésére és a Madzsar-féle észrevéte-
lek alapján, Teleki bírálatának figyelembevétele mellett a szerző dolgozza át a munkát. 
Az  átdolgozott összefoglalót a  párizsi szervezet magyar titkárának, Baráth Tibornak 
küldték meg átírásra, mely munkálatokat Domanovszky Sándor ellenőrizte. A  neves 
történész alaposságát bizonyítja, hogy a még mindig nem tökéletes történelmi összefog-
lalót ismételten visszaküldte Baráth Tibornak átdolgozásra. 

A Charles Downer Hazen-féle tankönyv magyarellenes részei
Charles Downer Hazen columbiai egyetemi tanár Europe since 1815 című tankönyvé-
nek felülvizsgálatára Olay szintén a Magyar Történelmi Társulatot kérte fel. Egy New 
York-i kiadó 1929-es tankönyvének magyarellenes vonatkozásaira Papp János László 
windsori evangélikus lelkész hívta fel a figyelmet, erről az Olaynak írt 1933. február 
23-i magánleveléből értesült a VKM. 

9 Külföldi tankönyvek revíziója. Olay Ferenc kir. min. r. tanácsos jelentése külföldi tanulmányútjáról: MOL K 
636 Egyetemek, főiskolák és tudományos intézetek 1932–1936. évkör 65-14. tétele. Külföldi tankönyvek revíziója. 
10 MTAK Kézirattár, K 1599. RAL C.I. de C.I. MNB KTA jegyzőkönyvek. 1933. október 10-i jegyzőkönyv. 2.
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A tankönyv megdöbbentő adatokat és magyarellenes irányultságot tartalmazott. 
A  Romániáról szóló XLI. fejezetben végig az  elnyomó magyarokról és a  szenvedő 
románokról ír a szerző. Az első világháborúról és az azt követő béketárgyalásokról 
például a következőket olvashatjuk: „Az elkövetkezett béketárgyalások során a  szö-
vetséges főhatalmak nem bántak Romániával egyenrangú félként, és akarata ellené-
re kényszerítették a kisebbségi jogokat védő szerződés elfogadására, a területi igényeit 
nem elégítették ki.”11 A tankönyv Brătianuról azt írja, hogy a román politikus nem 
gyakorolt jó hatást sem Clemenceaura, sem Wilsonra, majd a román támadással kap-
csolatban megjegyzi: „S Románia a nagyhatalmak tilalma ellenére elfoglalta Budapes-
tet, és parancsra sem vonult vissza. Világos, hogy a románoknak volt igazuk, amikor 
a bolsevista uralmat nyomták el, és evvel Európának tettek szolgálatot.”12 

Papp János László magánlevelének hatására a VKM IV. ügyosztálya levélben keres-
te meg Domanovszky Sándort, a Magyar Történelmi Társulat ügyvezető alelnökét. 
Olay csatolta a Kanadában használt tankönyv magyar vonatkozású részeinek eredeti 
angol szövegét és annak magyar fordítását. A szövegkorrekcióra feltétlenül szükség 
volt, lévén a kanadai tankönyvíró munkáját amerikai és kanadai középiskolákban 
és az ún. college-ekben hivatalos tankönyvként és segédkönyvként használták. Olay 
levélben kérte Domanovszkyt, hogy a javasolt új szöveget és annak esetleges indoklá-
sait készíttesse el.13 A javításokat végül Mesterházy Jenő budapesti állandó tanítókép-
ző-intézeti tanár készítette el. A Downer Hazen-féle tankönyvről készített észrevéte-
leit és javaslatait 1934. május 11-én küldte meg Olaynak. A VKM IV. ügyosztályának 
vezetője végül Deák Ferenccel, a New York-i Columbia Egyetem nemzetközi jog ta-
nárával vette fel a kapcsolatot, aki megígérte, hogy igyekszik tapintatosan rávenni 
Hazen professzort arra, hogy tankönyvének új kiadásakor javítsa a hibákat. 

Összegzés helyett
Mind a  Külföldi Tankönyvügyi Albizottság, mind a  VKM IV. ügyosztálya a  tan-
könyvrevízió területén hasznos és összehangolt munkát végzett. Elég, ha Olay tanul-
mányútjára, a  kulturális külpropaganda érdekében a  Magyar Történelmi Társulat 
történészeinek – különösen Domanovszkynak – az erőfeszítésére gondolunk, vagy 
arra, hogy a kultusztárca részéről egyáltalán lépések történtek azon tankönyvek be-
gyűjtésére, melyek Magyarországra nézve sértő, hibás tényközléseket tartalmaztak. 
Írásunkban csupán arra vállalkoztunk, hogy a  tankönyvrevíziós mozgalom intéz-
ményesülését, a  két szervezet kapcsolattörténetének eseményeit a  teljesség igénye 
nélkül rekonstruáljuk. (A VKM IV. ügyosztály teljes körű tankönyvrevíziós mun-

11 MOL K 636 VKM Egyetemek, főiskolák és tudományos intézetek. 1932–1936. 65-14. tétel. 667. doboz. Mester-
házy Jenő 1934. május 11-i levele a miniszterhez. (Az eredeti forrásban a mondat „nem bántak” kezdetű résztől 
kezdődően pirossal van aláhúzva.)
12 Uo. (A cikkben kiemelt részek az eredeti forrásban piros aláhúzással szerepelnek.) 
13 Olaynak a Magyar Történelmi Társulat elnökségéhez írt március 10-i levele. MOL K 636 VKM Egyetemek, főis-
kolák és tudományos intézetek. 1932–1936. 65-14. tétel. 667. doboz. 
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kálatainak ismertetése jóval túllépte volna e dolgozat terjedelmi kereteit.) További 
vizsgálódást igényel az, hogy például a Downer Hazen-féle tankönyv hibás részeinek 
felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés milyen hatást váltott ki a könyv írójában, 
és az újabb kiadásnál vajon a kifogásolt részek kikerültek-e a tankönyvből, vagy sem. 
Egy biztos: Olay és Domanovszky aktívan részt vettek a hazai tankönyvrevíziós moz-
galomban, az előbbi főként szervezőként, a kulturális külpropaganda irányítójaként, 
Domanovszky, a  kor neves tankönyvszerzője, koncepcióalkotóként, a  nemzetközi 
történészkonferenciákon pedig a hazai történettudomány, történelemtanítás és tan-
könyvügy külhoni képviselőjeként. 
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Herber Attila 
A történelmi tudat formálásának eszköztára a rendszerváltás előtti 
tankönyvekben1

A  politikai rendszerek mindig fontos eszközként használják a  történelemtan-
könyveket a történelmi tudat formálásában. Ugyanakkor a történelemtanköny-
vek egy adott korszak általános történelmi kultúrájának és történelemdidaktikai 
szemléletének is lenyomatai. E tanulmány ezeket az  eszközöket és összefüggé-
seket vizsgálja és mutatja be a  Kádár-korszak alatt, a  ’70-es és ’80-as években 
kötelezően használt történelemtankönyvekben. 

Attila Herber 
The toolset for forming historical knowledge in textbooks before the change of

Political systems always use history textbooks as an important tool in shaping 
historical consciousness. At the same time, history textbooks are also imprints 
of the general historical culture and historical didactic approaches of a given pe-
riod. This study examines and presents these kind of tools and correlations in the 
history textbooks that were compulsorily used during the Kádár era in the 70’s 
and 80’s.

A kánonról és a módszerről

A  meglehetősen szűkös feldolgozások, mint az  ötvenes-hatvanas évek tankönyve-
inek bemutatását az 1962-es tantervi utasításig elvégző tanulmány, általában a Ká-
dár-korszak kezdetét érintik,2 ezért mindenképpen megérdemli figyelmünket a het-
venes-nyolcvanas évek egyébként mondhatni szegényes tankönyvtermése. 

A rendszer utolsó időszakának könyveiben használt eszköztár bemutatása mellett 
kísérletet teszünk arra is, hogy az ideológiai struktúra változatlan bázisán építkező 
tankönyvek szövegében-szövetében felfedjük a változó kor által szinte kikényszerített 
„felfesléseket”. A vizsgált források közös sajátossága, hogy alapvetően információtá-

1 Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 4. sz. (2010. december) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2010/12/herber-attila-a-tortenelemi-tudat-formalasanak-eszkoztara-a-rendszervaltas-elotti-tankonyvek-
ben-01-04-03/ (Letöltés: 2020. aug. 13.) A témában a szerző utóbb doktori értekezést védett meg A történelmi ká-
non paradigmarendszerének alakulása és változatai a magyar középfokú oktatásban, a hatvanas-hetvenes években 
(ELTE BTK, 2014) címmel: http://doktori.btk.elte.hu/hist/herberattila/diss.pdf (Letöltés: 2020. aug. 17.)
2 Kovács Emőke (2006): A gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és szemléleti változásai 1945 és 1962 kö-
zött. Educatio, 15. évf. 3. sz. 630– 644.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/herber-attila-a-tortenelemi-tudat-formalasanak-eszkoztara-a-rendszervaltas-elotti-tankonyvekben-01-04-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/herber-attila-a-tortenelemi-tudat-formalasanak-eszkoztara-a-rendszervaltas-elotti-tankonyvekben-01-04-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/herber-attila-a-tortenelemi-tudat-formalasanak-eszkoztara-a-rendszervaltas-elotti-tankonyvekben-01-04-03/
http://doktori.btk.elte.hu/hist/herberattila/diss.pdf
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roló és információátadó művek,3 tehát a  módszertani-pedagógiai vizsgálat mellett 
kvantitatív jellegű elemzések készítését is lehetővé teszik. Ugyanakkor ezek a művek 
egy történeti megközelítést inspiráló tudáskánont tartalmaznak, mely számos egyéb 
módon is értelmezhető és feldolgozható. Hogy a tankönyvvizsgálat minden új módja 
különleges jelentőségű és időszerű, bizonyítja, hogy a történettudomány – „mert bár 
az ’academic historians’; (a hivatásos kutató történészek) eddig nem igen érdeklődtek 
az iskolai történelemtanítás iránt”4 – az ezredfordulón végre felvette konferenciái (pl. 
az Oslóban 2001-ben tartott nemzetközi konferencia) témái közé.5

A választott szövegkorpusz meglehetősen szűk terjedelmét nemcsak az indokol-
ja, hogy a megjelent és gimnáziumokban használatos könyvek száma csekély volt, 
hanem az  is, hogy a  ’80-as évek közepén olyan mértékű átrendeződés következett 
be a  tankönyvirodalomban, hogy e választóvonal előtti és utáni szövegek még lát-
szólagos változatlanságuk6 mellett – vagy éppen a változatlanságuk miatt – néhány 
darabjuk felhasználásával is elegendőek a  diskurzusba állításhoz. Szövegeinkben 
vizsgálódásunk szigorúan vett tárgyává a  „történelmi tudat” (Geschichtsbewusst- 
sein, illetve a ’80-as évektől a „történelmi kultúra”, Geschichtskultur) vált, amit Jörn 
Rüsen, a német történelemdidaktika teoretikusa úgy definiált, hogy „a történelemdi-
daktika a történeti tanulás tudománya”, amely valamiféle sajátos tudatformájú men-
tális cselekvésben, a „történeti elbeszélésben” ölt testet.

Az  elbeszélésfogalommal Rüsen kitágította és pontosította a  történeti tudat ko-
rábbi fogalmát, elsősorban azzal, hogy a történeti tudatot tanulási folyamatként ér-

3 A Karlovitz János által alkalmazott tipológia szerint a két típus jellemzői az alábbiak: 
„a) Információtároló vagy leíró jellegű tankönyv, amelyben az ismeretek összegyűjtése és rendszerezett tárolása do-
minál, viszonylag kevés a magyarázat, a magyarázó szemléltetés. Az  ilyen tankönyvek az  ismeretek tárházaként 
szolgálnak, nélkülözhetetlenné teszik a  tankönyvi tananyag közvetítésében tanítók közreműködését. A  tankönyv 
az iskolai tudást tartalmazza, amelyet a tanulóknak meg kell tanulniuk. Mivel meglehetősen kevés a magyarázat, 
általános a megértés nélküli ’magolás’, a szövegrészek megértést nélkülöző betanulása, ’ felmondása’, a verbalizmus 
a tankönyvekkel való munkában.
b) Információ(tananyag)átadó, vagyis közlő típusú tankönyv. A közlésben dominálhat a képes (szemléltető) vagy 
a verbális magyarázat, illetve a kettő kombinációja. Az  információáramoltatás itt is egyirányú, a  tanulási folya-
matban a megkérdőjelezhetetlen tudást jelenti a tankönyv, a tanulónak nincs más dolga, minthogy megértse és meg-
tanulja annak anyagát. Az ismeretek elméleti jellegűek, a tankönyvhasználatban túlteng a ’magolás’.” Karlovitz 
János (2001): Tankönyvtípusok, tankönyvmodellek. Új Pedagógiai Szemle, 51. évf. 1. sz. 80–88.
4 Dárdai Ágnes (2002): Történelemdidaktika és a kontroverzív történelemtanítás. In: Történelem – tanítás – mód-
szertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk.: Nagy Péter Tibor, Vargyai Gyula. Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 34–43.
5 A téma aktualitását jelzi, hogy napjainkban több történész is megfogalmazta a történelemtanítás és történelem-
politika relációk vizsgálatának aktualitását. Külön köszönöm Bacsó Péter kollégámnak, hogy fegyelmemet felhív-
ta Maciej Janowski (2008): Történelempolitika – a történelemtanítás és a propaganda között. 2000, 7. évf. 2. sz. 
15–24. tanulmányára.
6 „A részleteket tekintve az 1970-es évekbeli és a mai tankönyvek között sokféle különbség állapítható meg. Korsze-
rűsödött a tárgyi tartalom, több és színesebb lett az illusztráció, a feladatok is némileg érdekesebbé és motiválóbbá 
váltak. Ha viszont a tankönyvek tematikáját, valamint a fejezetek, leckék didaktikai alkotóelemeit, belső struktúrá-
ját vetjük össze, inkább a régi és az új tankönyvek közötti hasonlóság tűnik fel. A tankönyvek tartalmának gerincét 
adó fejezetek mennyisége és témája például a történelem […] tankönyvekben szinte alig változott az elmúlt harminc 
évben. S ez összefügg azzal a másik jellegzetességgel, hogy a tankönyvek többsége által közvetített tanítási és tanulási 
stratégiák jobbára még most is az 1980-as évek felfogását tükrözik.” Fischerné Dárdai Ágnes – Kojanitz László 
(2007): A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 1. sz. 88.
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telmezte. Rüsen a történeti tanulásnak két oldalát különböztette meg. A külső oldal 
közé sorolta az olyan feltételeket, mint az iskola, a tömegkommunikációs eszközök, 
a kulturális hagyományok, míg a belső oldalon „a történeti tanulás szubjektív oldalát 
érti, és ezt jelöli a történelmi tudat kategóriájával. Mivel a való világ orientációs szük-
ségletei mindig az adott korban gyökereznek, attól függnek, ezért az, hogy a történelmet 
így minden kornak újra kell írnia, Rüsen számára magától értetődő dolog”.7 Tanulmá-
nyunkban tehát azt vizsgáljuk, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek mennyiben volt ké-
pes vagy egyáltalán akarta-e tankönyvszövegekben újraírni/elbeszélni a történelmet, 
illetőleg milyen tényezők adták meg az  újraírás korlátait. Vagy másképpen szólva, 
a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig terjedő időszakban tankönyvszö-
vegeink, átlépve a szövegvariációk határán, képesek lesznek-e autentikus életet élni. 

Köztudott, hogy a tankönyvírásra sok tényező hat, melyek közül esetünkben első-
sorban a politikai-ideológiai elemekre érdemes figyelnünk. A tankönyveket minden 
politikai környezetben az adott ország oktatási struktúrájához, oktatáspolitikájához 
igazodó tantervek szerint írják, így egy diktatórikus rendszernek –, amely mindent 
szigorúan előír, végrehajtat és ellenőriz – általában egyetlen központi történelemtan-
könyve van, amit a tanulónak tudnia kell, és csak azt szabad tudnia, amit ez a tan-
könyv tartalmaz. „Az elmúlt évtizedekben nálunk az ilyen tankönyv volt a gyakorló-
könyv és a  tanári kézikönyv is egyben; módszerében közlő vagy egyenesen kioktató; 
az induktív rávezetéssel, a bizonyítással, az önálló felfedeztetéssel, a munkáltatással, 
a tanulói kreativitás ösztönzésével nem sokat törődött.”8

A tankönyvek mint tudáskánonok, tantervek 
és párthatározatok lenyomatai

A történelmi tudat „emlékezeti helyeinek” (lieux de mémoire),9 a képekben élő tu-
dati elemeknek, tehát a kánonnak legkézenfekvőbb forrását a történelemkönyvek je-
lentik,10 amelyek kánonjellegük, állandóságuk ellenére valamiképpen mindig folya-
matos mozgásban vannak. „Minthogy azonban ezek a tudáskánon mellett a nemzeti 
függetlenségi-politikai kánon s identitás letéteményesei, a  ’nemzeti kánonban’ szere-
pet játszó ’hősök’ kihullási valószínűsége sokkal kisebb, mint pl. a tudósoké. Változik 

7 Idézi: Dárdai (2002) 38.
8 Péntek János (1998): A tankönyvírás csapdái és dilemmái. Korunk, 9. évf. 9. sz. 5.
9 „Az emlékezet maga az élet, melyet élő csoportok hordoznak, s ekképpen folyamatos fejlődésben áll, kitéve az em-
lékezés és a felejtés dialektikájának, nem törődve szükségszerű deformációjával, védtelen minden használat és ma-
nipuláció ellen, hajlamos hosszú rejtőzködésre és hirtelen új életre kelésre. A történelem mindig problematikus és 
tökéletlen rekonstrukciója annak, ami már nincs.” Nora, Pierre (1999): Emlékezet és történelem között. A helyek 
problematikája. Aetas, 14. évf. 3. sz. 108.
10 A Kádár-korszak (1956–1989) kánonjának kiváló forrását jelenti az 1989 októberében lezárt kézikönyv, mely 
a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek valamennyi általános iskolai és gimnáziumi történelemkönyvében találha-
tó személyneveket dolgozza fel. (Ki kicsoda a történelemben. Szerk.: Szabolcs Ottó és Závodszky Géza, Laude 
Kiadó, Budapest, 1989.)
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a tankönyv szerepének felfogása: azon korok és áramlatok, melyek a kötelezően megta-
nulandó/számon kérhető tudáskánon tárának tekintik a tankönyvet, bizonyosan keve-
sebb személynevet sorolnak fel, mint amely áramlatok fakultatív és kötelező tankönyvi 
anyagról beszélnek, melyek olvasókönyvnek vagy elemzendő forrásnak tekintik azt” 
– írja Nagy Péter Tibor.11 A kánonra ható korszakváltások mellett a történelemtaní-
tásban fokozottan jelentkezik az időnként bal-, időnként pedig jobboldali ideológi-
ákkal összekötődő, a  kontroverzitást12 és multiperspektivitást13 nélkülöző szakmai 
áramlat, mely csökkenteni akarja a megtanulandó személyek számát, helyettesítve 
a személyekhez kötődő történelmet a tömegek és az életmód történelmével.14 A kü-
lönböző impulzusok közös vonása, hogy mindegyikük a szövegkorpuszt támadja, s 
általában deklaráltan csökkenteni kívánja azt. A kánonban való bennmaradás vagy 
éppen a  kihullás valamiféle cenzúra létét sejteti, mely szelektív emlékezetet és ér-
tékközvetítést hozva létre, lényegében maga is elválaszthatatlan része, vagy ha úgy 
tetszik, definíciója a kánonnak.

A nyugat-európai tankönyvelméleti szakirodalomban már az 1970-es évek máso-
dik felétől megfogalmazódott az állítás, hogy annál korszerűbb, jobb egy tankönyv, 
minél kevésbé teng túl benne a szöveg. Ebből a szempontból mintaértékű az 1975-ben 
az NSZK-ban megjelent Schmid-féle Fragen an die Geschichte,15 mely „felfedező/fel-
fedeztető” módszerével, didaktikai újításaival, kontroverzív forrásaival, amelyekből 
a tanárnak és diáknak közösen kellett rekonstruálni a múltat, még ott is nagy vihart 
kavart. A viták ellenére a nyugatnémet tankönyvirodalomban a változás megkezdő-
dött, de a magyar tankönyvek ezt a szemléletet késve vagy sehogyan sem követték, 
úgyhogy korszakunkban még mindig nem a didaktikai apparátus, hanem a magya-
rázó szöveg hangsúlyai adták ki a történelem narratív szerkezetét. A nyolcvanas évek 
tankönyveinek didaktikailag némileg modernebb elképzeléseit is annullálta, hogy 
az  „anyag” lényegében maradt. A  magyar tankönyvkiadáson annyiban azonban 
mégis rajta hagyták lenyomatukat a nemzetközi áramlatok, hogy a hetvenes években 

11 Nagy Péter Tibor (2007): Társadalmilag kanonizált elitek a 19–20. században (Egy elitkutatás rekrutációs dilem-
mái). Iskolakultúra, 17. évf. 8–10. sz. 13.
12 „A  controversy, illetve a  controversial szó magyarítása, legalábbis egy szóval való lefordítása nehéz. A  német, 
a francia, az orosz és az olasz történelemdidaktika egyébként a latin verziót használja, nem fordítják le. A Camb-
ridge Dictionaries online szerint a controversy: erős egyet nem értés, vita valamiről, különösen olyasvalamiről, ami 
fontos, befolyással van sok ember számára. A kontroverzív ezek szerint az olyan történelemtanítás, amely a társa-
dalmi, gazdasági, kulturális stb. ellentétek sokoldalú, több szempontú bemutatásán alapul.” (F. Dárdai Ágnes: Tör-
ténelemdidaktika és kontroverzív történelemtanítás. In: F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – történelmi 
gondolkodás. I. köt. ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 2006. 38.)
13 Ebben az esetben a történelmi jelenség több dimenziójú, egymással ütköztethető források alapján történő meg-
közelítésének lehetőségét értjük rajta.
14 Nagy (2007) 14.
15 Pl. Schmid, Heinz Dieter (1978): Fragen an die Geschichte. Band 1. Lehrerbegleitband Pappbilderbuch. Publisher: 
Hirschgraben; Schmid, Heinz Dieter (1978): Fragen an die Geschichte Bd. 2: Die europäische Christenheit. Pub-
lisher: Hirschgraben; Schmid, Heinz Dieter (1979): Fragen an die Geschichte. Band 3. Lehrerbegleitband Pappbil-
derbuch. Publisher: Hirschgraben: Schmid, Heinz Dieter (1979): Fragen an die Geschichte. Bd. 4: Die Welt im 20. 
Jahrhundert. Geschichtliches Arbeitsbuch für Sekundarstufe I. Publisher: Hirschgraben. 

https://www.amazon.de/Fragen-die-Geschichte-Bd-Christenheit/dp/345459023X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Fragen+An+Die+Geschichte+Schmid&qid=1597648449&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Fragen-die-Geschichte-Ggeschichtliches-Sekundarstufe/dp/3454590418/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Fragen+An+Die+Geschichte+Schmid&qid=1597648449&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.de/Fragen-die-Geschichte-Ggeschichtliches-Sekundarstufe/dp/3454590418/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Fragen+An+Die+Geschichte+Schmid&qid=1597648449&s=books&sr=1-2
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kétévente tartott ez irányú tanácskozásokon felszólaló szovjet és NDK-beli tankönyv- 
elméleti szakemberek nézeteit megpróbálták népszerűsíteni és megvalósítani. 

A Kádár-korszak tankönyveiről tehát elöljáróban is elmondható, hogy a megtanu-
landó és számon is kérendő tudáskánont többnyire magyarázó szövegükben tartal-
mazták. A tudáskánon megőrzése mellett a tankönyveken az is látható, hogy – törté-
nelemoktatásunk XIX. századi eredetének ideológiai meghatározottságait felmutató 
struktúrája és annak a szövegekben történő leképeződése miatt – őrzik a dualizmus 
nemzetépítő, ún. „rejtett tantervét” is.16 Ennek paradigmarendszerét alapvetően 
az  egyolvasatú, nemzetközpontú (nemzetépítő, nemzetnevelő) történelemszemlé-
let, illetve a  sematikus fogalmi rendszer használata határozta meg. Tudnunk kell, 
hogy e paradigmán mit sem változtatott az, hogy a  szocializmus oktatáspolitikája 
a nemzetközpontúságot internacionalizmusra cserélte, és megváltoztatta az értéko-
rientációkat.17 De még az sem, hogy az 1989 utáni könyveink kisebb-nagyobb tisz-
togatásokkal, „kozmetikázásokkal”, lényegében átvészelve a  rendszerváltást, az  új, 
demokratikus történelmi gondolkodás letéteményeseiként jelentek meg.

A kádárizmus világában sokáig elképzelhetetlen volt a fentebb említett tudáská-
nonnal való szakítás és a kontroverzív, multiperspektivikus alapokon való építkezés, 
hiszen az – a korabeli vélemények szerint – alapvetően értékelte volna le a fetisizált 
történelem, a  totalitást sugárzó, „egy történelem van” tantárgy szentségét.18 A tan-
könyvírást meghatározó egyik alapelv tehát a történelem (ezen belül elhelyezve a ma-
gyar történelem) totalitásának ábrázolása volt, míg a  másik az  a  feltételezés, hogy 
a sokat bírált „polgári világ”-gal szemben a szocialista pedagógia szerepe elsősorban 
nem az oktatás, hanem a nevelés.19 Ez a – korábbiakhoz képest részben módosult – 
álláspont az 1972-es párthatározatban, majd az erre épülő, a szocializmus és a kom-

16 Jakab György (2008): A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja. Iskolakultúra, 18. évf. 
5–6. sz. 3. Jakab szerint a nemzeteszmének három fő komponense volt: „közvetlen politikai befolyásolás, a félfeu-
dális rendi elemek továbbélése és a historizálás és mítoszépítés”.
17 A  szerző két korszak szemléletes tankönyvpéldájával mutatja be a  politikum közvetlen befolyásoló hatását: 
„A magyar nemzetnek azt a feladatot jelölte ki a Gondviselés, hogy a nyugati művelődésnek határőre legyen Kelet 
felé. Ezt magába szívja, megvédje és lehetőleg továbbterjessze. E hivatását már akkor kezdte betölteni, amikor hon-
foglalásával beékelődött a nyugat-keleti irányban Európa és saját barbár rokonai, észak-déli irányban pedig az észa-
ki és déli szlávok közé.” (Magyarország mint Nyugat-Európa védőpajzsa, 1931) és „A ’Szent-Istváni állameszmére’ 
való hivatkozás hamis és hazug volt. Nagy államalapítónk, István király megdöntötte az idejétmúlt régi rendet, mely 
a további fejlődést akadályozta. Megvédelmezte az országot a legveszedelmesebb külső ellenséggel, a nyugati hódí-
tókkal szemben,…” (A „Szent-Istváni állameszme", 1951) Jakab (2008) 13.
18 A témával kapcsolatos vitáról lásd: Elekes Lajos (1974): A történelmi ismeret és a történetiség elve a korszerű 
nevelés marxista-leninista koncepciójában. Magyar Tudomány, 19. (80.) évf. 7–8. sz. 470., valamint az állásponttal 
opponáló Berend T. Iván (1979): A történelem mint tudományos diszciplina és mint iskolai stúdium. In: Törté-
nelemtanítás – személyiségfejlesztés. A III. Országos Történelemtanítási Konferencia 1977. december 14–15. Szerk.: 
Szabolcs Ottó, Tankönyvkiadó, Budapest, 194–195.
19 Mátrai László (1979): Történelemismeret és személyiség. In: Történelemtanítás –személyiségfejlesztés. A  III. 
Országos Történelemtanítási Konferencia 1977. december 14–15. Szerk.: Szabolcs Ottó. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 18–20. Érdemes megjegyeznünk, hogy a szerző a nevelési cél prioritását a tradicionális érettségi értéke elleni 
– a történelemérettségi megszüntetése miatt elégedetlen tanártársadalom „megnyugtatására” szolgáló – kiroha-
nással illusztrálja, miközben azon sajnálkozik, hogy „titokzatos társadalompszichológiai csatornákon keresztül 
az érettségi presztízse […] tovább él.” 
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munizmus győzelme szükségszerűségének megmutatását fókuszba állító 1978-as 
tantervben is kimutatható.20

Bár a történettudomány – mint az érettségi eltörlését is – ellenezte azt, a hetvenes 
években a tanterv súlypontját a tananyagról a tanárra vonatkozó nevelési-képzési fel-
adatokra és a tanuló által teljesítendő tantárgyi követelményekre helyezték át.21 Ezáltal 
sokan – joggal – attól tartottak, hogy az eddig is siralmas felvételi eredmények tovább 
romlanak, és a történelemtanítás színvonalának emelését sürgették.22 Érdekes ellent-
mondás, hogy az oktatáspolitika az eredménytelenség árnyékában is a továbbtanulás 
elősegítésére biztatta a  történelemtanárokat, mivel a  felvételi követelmények bifláz-
tatásával vélte semlegesíthetőnek valódi meggyőződésüket, történelemszemléletüket.

További változást sejtetett, hogy 1978-ban történelem és állampolgári ismeretek 
elnevezést kapott a tárgy, ami egy új, integrált tantárgyat jelzett, amely azonban – 
az utolsó félévtől eltekintve – alapvetően történeti stúdium maradt. A tananyag év-
folyamonkénti/kötetenkénti elosztásának két alapelve az „egy osztály, egy kor” (ak-
koriban „formációnak” illett nevezni), illetőleg a később tárgyalandó világtörténelmi 
látásmód volt, ami elsősorban azt jelentette, hogy a  nemzeti történelmet mindig 
világtörténelmi keretekbe kellett ágyazni. A tananyag kiválasztása hagyományosan 
a történelmi „mainstream” bemutatására hangolva történt, de a korszak már érzékel-
tette, hogy a fő vonulaton kívül más utak is léteznek. (Athén mellett Spárta, Róma 
mellett a provinciák, a középkori Európa mellett az Arab Birodalom, a prekolumbián 
Amerika, a középkori Kína, India, Japán stb.).

A tankönyvek és a tanterv politikai megfontolásból a szomszéd népek történetét 
a korábbinál részletesebben tárgyalták ugyan, de az ilyen fejezeteket javarészt csak 
a kiegészítő anyagokban helyezték el. Míg a meghatározó súlyú hazai (szinte mindig 
így szerepel a „nemzeti” helyett) történelem anyaga jelentősen csökkent, a magyar 
tárgyú kiegészítő anyagok aránya természetesen növekedett. Ilyen például a nemze-
tiségi kérdés „koronkénti tudatosabb exponálása”, a helytörténet és a múzeumláto-
gatások térnövekedése. E kiegészítők sem voltak teljesen politikamentesek, hisz a 8. 
osztályos helytörténeti órákat éppen „A Tanácsköztársaság lakóhelyünkön” és a „La-
kóhelyünk felszabadulása” témákkal kapcsolatban írták elő. Mint ahogy az sem volt 
véletlen, hogy az 1981-re elkészült fakultatív tantervek bevezetett „A” variánsa ugyan 

20 „A gimnáziumi történelemtanítás célja, hogy […] megértesse azt a folyamatot, amely az emberek gazdasági, tár-
sadalmi, politikai és kulturális tevékenysége által – a fejlődés különböző lépcsőfokain és ellentmondásain keresztül 
– szükségszerűen vezet el a szocializmus és a kommunizmus győzelméhez. […] Az alternatívákat a társadalmi küz-
delmek alakulása határozza meg, ezért különösen fontos a társadalmi mozgástörvények megismerésének tudományos 
útja: a marxista-leninista szemlélet”– fogalmazta meg például a gimnáziumok számára készített történelemtanterv.
21 Az 1962. évi és az 1978-as tanterv részletes összevetéséről lásd: Katona András – Sallai József (2002): A törté-
nelem tanítása (Tantárgy-pedagógiai összefoglaló). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 66–68.
22 A vészharangot többen is megkongatták a történelemoktatás felett: A Történelemtanítás 1974/5. számában Unger 
Mátyás a bölcsészettudományi, míg a  lap 1977/1. számában Leiner Péter a közgazdaságtudományi felvételikről 
állapította meg, hogy a felvételizők több mint 50%-a elégtelenre teljesített. Igaz, a felvételi kérdések mai szemmel 
a minimális intellektuális izgalmat is nélkülözték (az OSZDMP II. kongresszusa, a céh szerepe, jobbágykérdés – 
csak néhány ízelítőnek).
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lehetővé tette a  fakultáción történő kiscsoportos forráselemző foglalkozásokat, ám 
a  megismerő tevékenység középpontjába az  olyan hagyományos témákat állította, 
mint a „szocializmus építése a Szovjetunióban” vagy a „cári Oroszország gazdasá-
gi mutatói a  világháború előtt”.23 Jellemző példa, hogy a  Tanácsköztársaság törté-
netének tanításakor „alapforrás”-nak számított Lenin üdvözlő távirata, amely 1967 
és 1985 között folyamatosan őrizte kiemelt helyét a gimnáziumi tankönyvekben.24 
Már az általános iskolában is növekedett a forráselemzések száma, ám ezek többsége 
még mindig a marxizmus-leninizmus klasszikusaitól származó szövegek interpretá-
cióját jelentette.25 Mindenképp örvendetesnek mondható viszont, hogy a politika- és 
gazdaságtörténet rovására javult a művelődés- és a társadalomtörténeti anyagrészek 
aránya, valamint a tömegek történelemalakító erejét bemutató anyagok mellett meg-
jelentek a  jelentős történelmi személyek portréi is. A későbbiekben láthatjuk majd, 
hogy ez utóbbi változás újabb kérdéseket vetett fel.

A diákokra vonatkozó követelményrendszer hatfokú skálára épült, amelyen belül 
az alábbi hierarchikus viszony jelent meg:

 � A világnézeti, erkölcsi, politikai nevelés. (Itt rendszerbe foglalva jelent meg 
a marxista történelemszemlélet fogalomkánonja – pl. az osztályharc, haladó 
és retrográd eszmék, társadalmi rendszerek stb.)

 � Az ismeretszerzési képességek.
 � A kifejezőképességek.
 � A történelmi időben való tájékozódó képesség.
 � A történelmi térben való tájékozódó képesség.
 � A gondolkodásfejlesztés.26

Az 1959-ben kiadott tankönyvrendelet visszaállította az 1946-ban bevezetett tan-
könyvpályázati rendszert, s a  pályázatok elbírálására Pályázati Bizottságot hozott 
létre. Ennek tagjait a minisztériumi tisztviselők mellett a Tankönyvkiadó illetékes 
szerkesztőiből válogatták ki, de mellettük az 1962-ben megszervezett Országos Pe-
dagógiai Intézet is szerepet kapott a  tankönyvjóváhagyásban. A  folyamat elvben 
három-, a gyakorlatban kétszintűvé vált. Az első szinten az Oktatási Minisztérium, 
a Tankönyvkiadó és az Országos Pedagógiai Intézet egy-egy illetékes „tantárgygondo-
zó” munkatársa tett javaslatot a pályázat útján kiválasztott tankönyv jóváhagyására. 

23 Vladár Ervin (1978): Nemzetközi szakértői tanácsülés a marxista-leninista eszmék érvényesüléséről a középfo-
kú oktatásban. Történelemtanítás, XXIII. évf. 1. sz. 1–4.
24 Elég, ha megtekintjük Almási János – Borsányi Károly – Pamlényi Ervin – Ránki György (1967): Történelem 
a gimnáziumok IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest és Balogh Endre (1980): Történelem IV. Gimnázi-
um Tankönyvkiadó, Budapest, illetve Jóvérné Szirtes Ágota (1982): Történelem IV. Gimnázium. Tankönyvkiadó, 
Budapest tankönyveit.
25 A kérdéskör részletes bemutatását elvégzi Katona András (2004): Történelemtantervek a Kádár-korszakban. 
In: Albert B. Gábor: Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Füzetek IX., Kölcsey Intézet, Budapest, 87–104.
26 Talán nem felesleges megjegyeznünk, hogy napjaink „kétszintű” érettségi koncepciója – részben megváltoztatva 
e rendszer prioritásait – elsősorban a kompetenciák fejlesztését irányozza elő. Lásd az 100/1997. (VI.13.) Korm. 
rendeletet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról.
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Ez a jog és kötelesség azzal járt, hogy a Tankönyvkiadó és az Országos Pedagógiai In-
tézet tantárgygondozója nemegyszer előzetesen hónapokig dolgozott együtt a szer-
zővel a  kézirat tartalmi és módszertani javításán. A  bírálat szabályrendszeréről és 
dokumentumairól ma szinte alig tudunk, s gyér információink is többnyire az „oral 
history” körébe tartoznak.27 Nem különben érdekes tanulmány anyaga lenne, hogy 
a „szocialista országok” szenteltek-e figyelmet a hetvenes-nyolcvanas évek magyar 
tankönyvirodalmának (tudjuk, hogy 1945 után ez milyen jelentőségű kérdés volt!), s 
ha igen, akkor az mennyiben befolyásolta az adott szövegkorpuszokat.28

A tantervek által meghatározott tankönyvirodalom a hetvenes-nyolcvanas években 
a korábbiakhoz képest már kissé tágasabb térben mozoghatott. Egy, a História lapja-
in kibontakozó polémiában egyenesen azt a kérdést tették fel, hogy ebben a kedvező 
szakmai környezetben, melyben olyannyira „fontos a kormegelevenítés; egyes korok és 
egyes történelmi szituációk valóságának az életre keltése a különböző jellegű korabeli, 
vagy utólagos írásos, vagy képi dokumentáció alapján”,29 miért nem alkotnak végre 
érdekes, eredeti, látványos tankönyveket a történelem tudós művelői? Mások viszont 
arról írtak, hogy a tananyag elosztása meggondolatlan, s a koncepciókban megfogal-
mazott céloknak nyoma vész a tantervekben és az átgondolatlan új tankönyvekben.30

Szinte az egész korszakban az oktatáspolitika központi kérdése volt a történelem-
tanítás és tankönyveinek anyaga. Ezt bizonyítják az 1972-es és 1982-es KB-határoza-
tok, továbbá az, hogy egyes tankönyvek (főleg a XX. századot feldolgozók) készítésé-
be közvetlenül is, bár többnyire nem utólag, belenyúltak a politikai irányítók – Aczél 

27 A kérdéskör a magyar tankönyvbírálat évszázados történetét figyelembe véve sosem volt problémamentes; a szak-
mai jellegű bírálatok mellett mindig nyomatékkal jelentek meg a politikai és személyes motivációk. „A pedagógiai 
kritikának sajnálatos módon gyér hagyományai vannak. Irodalmunkból hiányoznak az egyértelmű, elemző recen-
ziók és a nyílt viták. Sajnos ugyanez vonatkozik a tankönyvkritikákra is. Nagyszámú – néha közel száz – pedagógiai 
folyóiratunk egy része egyáltalában nem foglalkozott tankönyvkritikával, más részük közölt ugyan ismertetéseket, 
de ezek valóban csak ismertetések voltak, elemző, értékelő bírálatok helyett” – fogalmazza meg a téma kutatója. Jáki 
László (2002): Mozaikok a tankönyvkritika történetéből. Könyv és Nevelés, 4. évf. 4. sz. 51.
28 Hogy a hatvanas években ez még előfordult, bizonyítja a történelmi atlasz kálváriája, mikor is a szomszéd orszá-
gok tiltakozása miatt az atlasz első változatát 1960-ban be kellett zúzni. „A románok követelték a IX–XIII. századi 
térképeken a romanizált népek (5. o.), a vlachok (6., 7., 8. o.) és a románok (9., 10. o.) népnevek feltüntetését a Bal-
kánon, majd a Kárpátokban és Erdélyben. Hasonló követelés volt a szlávok feltüntetése a Felvidéken és Kárpátalján 
a XI. századi térképeken (8. o.), valamint a román, ruszin és szlovák népnevek megírása a XIX. századi Magyaror-
szág (26. o.) térképén. Több XIX. századi (22., 26. o.) térképről törölni kellett a Horvátország és Szlavónia feliratokat, 
ahol azok még a történelmi Magyarország részeként szerepeltek.” Hidas Gábor (2006): A bezúzástól a Hundidac 
díjig (Egy középiskolai történelmi atlasz története). Geodézia és Kartográfia, 58. évf. 5. sz. 33.
29 „Az alapvető okot én mégis abban a feszültségben látom, ami egyfelől a tantervi és oktatáspolitikai igény, másfelől 
a tankönyvírást honoráló anyagi, erkölcsi – különösen a tudományos világban uralkodó – megbecsülés között feszül” 
– válaszolta a Glatz Ferenc által feltett kérdésre Szabolcs Ottó. Szabolcs Ottó (1982): Mikor lesz a történelemtan-
könyv történelemkönyv? História, 4. évf. 3. sz. 33.
30 „[…] a gimnáziumi I. osztály anyaga érdemben elvégezhetetlenül zsúfolt, szemben a II. osztály viszonylag levegő-
sebb felépítésével, vagy azt, hogy a  helyes cél – a  magyar történelem közép-kelet-európai meghatározottságának 
bemutatása – szinte elveszett a III. és IV. osztály követelményeiből” – fogalmazta meg az egyik bíráló. Szirányi 
József (1983): Tankönyv és tanterv. História, 5. évf. 4. sz. 14.
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György,31 Nemes Dezső, Vass Henrik és munkatársaik. A Művelődésügyi Minisztéri-
um főosztályai, az OPI, a Tankönyvkiadó sokszor kényszerültek kompromisszumra, 
sőt esetenként megalkuvásra is a megjelenés érdekében. Az 1970-es években az így 
létrehozott első „kísérleti tankönyvváltozatokat” 20–30 tanulócsoportban előzete-
sen kipróbálták, ezután az Oktatási Minisztérium, az Országos Pedagógiai Intézet 
és a Tankönyvkiadó vezetőiből álló főbizottság rendszerint már csak kevés módosí-
tó utasítást adott. A hivatalos miniszteri jóváhagyás (a jóváhagyási folyamat utolsó, 
harmadik szintje) ezek után formális aktussá vált. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek-
ben az években a pártközpont közvetlenül már csak néha, rendkívüli esetekben szólt 
bele a tankönyvjóváhagyás folyamatába, mint például a nyolcvanas években egyszer, 
amikor a 8. évfolyam OPI kísérleti tankönyvéről állapították meg, hogy „nacionalista 
szemléletű”, és ezért új tankönyvet kellett íratni.32

A  tankönyvírás és jóváhagyás menetének nagyobb átláthatósága a  hatvanas évek 
végétől kezdve a  tankönyvek metodikájában, tanulhatóságában, kiállításában, a  ta-
nulói tevékenységre serkentő „munkatankönyv” jellegében jelentős előrelépést hozott 
ugyan, a tartalom tekintetében azonban lényegi változásokra nem kerülhetett sor. Már 
csak azért sem, mert a rendszer sajátosságai miatt annak politikai kritikája és lebontása 
természetesebben, gyorsabban ment végbe, mint az ideológia struktúrájáé. A nyolcva-
nas évek történelemtanítása megörökölte a marxizmus oktatásának azt a struktúráját, 
amelynek következtében „a dialektikus materializmusnak valami általános törvényeit 
lebontotta a társadalomra vonatkozóan a történelmi materializmus,”33 a szaktudomá-
nyoknak és könyveiknek pedig lényegében az  maradt a  feladatuk, hogy bizonyítsák 
vagy leírják, amit a történelmi materializmus ezekben az „általános törvényekben” ki-
mondott. Ezek komponensei a  szokásosak: a munkásmozgalom-történeti, ideológiai 
vonatkozású anyagrészek kötelezősége, az osztályharcok, gyarmati felszabadító küz-
delmek kiemelt szerepe, a  gazdaságtörténeti alapozás, a  marxista „üdvtörténet”-nek 
megfelelő haladás érzékeltetése, a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus 
igényeinek való megfelelés.34 Az 1977-ben, Budapesten tartott „nemzetközi szakértői ta-
nácsülés a marxista-leninista eszmék érvényesüléséről” a középiskolák esetében egyér-

31 „Az  1974. márciusi MSZMP központi bizottsági ülés elfogadta a  közművelődési határozatot, és menesztette 
a KB-titkári székből az előterjesztőt, Aczél Györgyöt. Aczél azonban politikai bizottsági tag maradt és miniszterel-
nök-helyettes lett. Ennek ellenére megrázta, hogy új hivatalba, az Országházba kellett költöznie. Mint régi pártvezető 
tudta, hogy mindenfajta ’magasságvesztés’ végzetes lehet. Ezért új pozícióját igyekezett minél fontosabbá tenni. Ez 
sikerült is, mivel élvezte Kádár János támogatását. A  közművelődés esetében is növelte miniszterelnök-helyettesi 
funkciója körét és jelentőségét. 1974. július 10-én átvette a kibővített jogkörű Országos Közművelődési Tanács el-
nökségét. E funkciójában beszámoltathatta a különféle főhatóságok, minisztériumok vezetőit közművelődési tevé-
kenységükről. Felügyelete alá tartozott az oktatási és a kulturális minisztérium, a tudományirányítás, és beleszólást 
nyert az  ipar, a mezőgazdaság, egészségügy stb. munkájába is.” Kardos József (1997): Párthatározat és törvény 
a közművelődésről 1974–1976. História, 19. évf. 9–10. sz. 22.
32 Fekete Pál (1991): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest tankönyvéről 
van szó, mely a rendszerváltás után jelenhetett csak meg.
33 Glatz Ferenc (1980): A történettudomány és a történelemtanítás együttműködésének távlatai. In: Az integrált 
történelemtanítás útja (szerk. Balázs Györgyné). Tankönyvkiadó, Budapest, 89.
34 Katona (2004) 31.
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telműen azon az állásponton volt, hogy a történelem az egyedüli tantárgy, amelyben 
a marxizmus „explicite” (sic!) jelen van, és a tanulók a „kronologikus előrehaladás során 
a marxi-lenini eszméket – és azok osztályharcos gyakorlatát – tananyagszerűen is megis-
merik.”35 Ezért nem is csodálkozhatunk nagyon, hogy az oktatáspolitikában a tantárgy 
és a hozzá kapcsolódó tankönyvek stratégiai kérdésként kezelése nem pedagógiai, ha-
nem ideológiai és politikai okok miatt maradt meg.

A  hazai tankönyvirodalom előtt álló feladatok alapvetően a  szocialista ember-
típus kialakításának megalapozására szolgáló fejlesztésekkel voltak összhangban, 
tehát az 1970-es évek elején meghatározott, az  előbbiekben bemutatott pedagógiai 
célokat vették figyelembe. Az iskolareform-elképzelések is, melyek később a „hosszú 
reformban”36 folytatódtak, a korszerű szocialista nevelőiskola, a modern szocialista 
iskolarendszer megvalósítását tűzték célul maguk elé. Az MSZMP 1981 novemberé-
ben a közoktatás távlati fejlesztéséről készített javaslatait felhasználva a szakminisz-
térium, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Pedagógiai Társaság „A köz-
oktatás fejlesztésének kérdései” címmel konferenciát rendezett.37 Ott Pozsgay Imre 
művelődésügyi miniszter előadói beszédében a reform vagy „folyamatos fejlesztés” 
kérdésében az utóbbi mellett foglalt állást.38 A miniszter álláspontját az oktatáspo-
litika szakemberei39 mellett a  párt vezetőségében mások is osztották,40 így ezután 
a magyar közoktatáspolitika 1985-ben, az új oktatási törvény megalkotásával alapjá-
ban ugyanazt rögzítette, mint korábban – a párt irányításával és ellenőrzésével tör-
ténő szocialista ember nevelését. Ennek a tankönyvirodalomra, illetve a tankönyvek 
szövegére nézve nem lehetett más a következménye, mint a hagyományos modulok 
rögzülése, annak ellenére, hogy az oktatáspolitika és a pártvezetés is érzékelte, hogy 
– mivel ilyen már nincs – nem lehet többé „egységes szocialista társadalomra egy-

35 Vladár (1978) 15.
36 A reform történetéről lásd: Báthory Zoltán (2000): A maratoni reform. 1. rész. Iskolakultúra, 10. évf. 10. sz. 
45–57. Könyvalakban: Báthory Zoltán (2001): Maratoni reform. A  magyar közoktatás reformjának története. 
Ökonet, Budapest, 332.
37 Az oktatás és a politika kapcsolatának vizsgálatát elvégzi Kardos József (2007): Iskola a politika sodrásában 
1945–1993. Gondolat, Budapest, 200.
38 A kérdésről részletes elemzést találunk Surányi István (2007): Szocialista oktatáspolitika a székesfehérvári ok-
tatásban (1948–1990). Neveléstörténet, 4. évf. 1–2. sz. 123–161.
39 „Társadalmunk jövője attól függ, milyenné tudjuk formálni az ifjúságot. A szocialista társadalom elemi érdeke, 
hogy olyan fiatalokat neveljen, akikben a marxizmus-leninizmus eszméi szilárd ismereteken alapuló meggyőződé-
sekké válnak, és egyben cselekvésüket motiváló erőt jelentenek, amely meghatározza erkölcsi-politikai magatartá-
sunkat is.” „Legfontosabb feladatunk […], hogy fel kell őket vértezni a marxizmus-leninizmus ellenes eszmék felis-
merésére, leleplezésére, az ellenük való küzdelemre is.” (Bakonyi Pál az 1981. november 24. és 27. között Budapesten, 
A  tanulók marxista-leninista nevelése 6–18 éves életkorban címmel tartott konferencia magyar delegációjának 
vezetője.) Idézi: Surányi (2007) 27.
40 Hasonlóképpen fogalmazott Óvári Miklós ideológiai titkár az  MSZMP KB 1982 áprilisában tartott ülésén: 
„A jövő szocialista társadalmának szempontjából elsőrendűen fontos, hogy az iskola előkészítse a tanulók fokozatos 
beillesztését a társadalomba. Ennek fontos eleme a világnézeti nevelés. Az iskolai nevelés egyik legfontosabb felada-
ta, hogy az egyes tárgyak oktatása során, illetve az egész pedagógiai tevékenység révén elsajátíttassa a tanulókkal 
a tudományos [itt értsd „marxista”] világnézet alapjait. Az új tantervek bevezetésével minden iskolatípusban bővült 
az állampolgári ismeretek köre. Valamennyi tantárgyi programban hangsúlyozottabban érvényesülnek a szocialista 
nevelés követelményei.” Surányi (2007) 27.
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séges tankönyvmodellt” alkalmazni.41 Talán éppen ezért tett a  törvény – az  iskolák 
államosítását követően először – bizonytalan lépéseket az egyes intézmények vala-
miféle autonómiájának deklarálása és az alternatív tantervek, valamint az alternatív, 
szövegkánonukban már – éppen a nevelési cél látens változása miatt – elmozdulást 
mutató tankönyvek használata terén.42 

A Kádár-rendszer általános válsága és az ennek következtében jelentkező ideológiai 
ellentétek mind nagyobb hatást gyakoroltak a közoktatás struktúrájára. A szakfelügye-
leti rendszer és a  pedagógiai intézetek megszűnése, illetve az  utóbbiak átszervezése 
után a nyolcvanas évek második felében a történelemtanárok többsége már ideológia- 
mentesen, a tényekre támaszkodva igyekezett tanítani, a legvitatottabb eseményeket – 
így az 1945 utáni magyar történelmet – pedig egyszerűen meg sem tanították.43

Ezzel összefüggésben a közoktatás fejlesztéséről szóló OPI-koncepció (1983) a ma-
gyar társadalomban a nyolcvanas évekre lezajló értékválságból és értékváltozásból 
kiindulva megállapította, hogy a változások fokozatosan és lassan, de erodálták a túl-
nyomórészt ideologikus eredetű, voluntarista iskolai-pedagógiai értékrendet. Egy 
„új dolgozói eszmény” megfogalmazására tett kísérlet keretein belül a szöveg olyan 
emberi „önértékről” beszélt, mint az  önállóság, az  önellenőrzés, a  kezdeményező-
készség, a rizikó- és felelősségvállalás, a kreativitás. A pedagógusok nagy része való-
színűleg sohasem tévesztette össze a politikai-ideológiai célok és a humanista célok 
két rétegét: a deklarált célokat és a rejtett célokat. Egy hetvenes évek végi vizsgálatból 
például kiderült, hogy az ideológiát és a gyakorlatot, igaz, többnyire látens módon, 
a pedagógusok elválasztották egymástól. Így lehetett a munkaszeretet, a becsületes-
ség, a  közösségi érzés, az  őszinteség, a  humanizmus, a  segítőkészség, a  műveltség 
és a lelkiismeretesség – s nem pedig a szocialista embertípusra jellemző vonások – 
az a nyolc tulajdonság, melyeket a megkérdezett pedagógusok a leggyakrabban em-
lítettek.44 Az értékekkel és a célokkal kapcsolatos pedagógusi és a szülői magatartás 
kettősségei („kettős nevelés”) lassan oldódni kezdtek az évtized végén, s egyértelmű-
vé vált, hogy a „totális rendszerek által kettős szerepbe kényszerített nevelők integritá-

41 „…megszabadultunk attól az illúziótól, hogy a szocialista társadalom egyetlen homogén közösséggé válhat.” (Nyers 
Rezső). In: A közoktatás fejlesztésének néhány kérdése. Szerk.: Mihály Ottó – Szebenyi Péter – Vajó Péter. OPI, 
Budapest, 1984. 44.
42 „A Magyar Népköztársaságban az oktatás az általános műveltség és a szakmai ismeretek megszerzését és bővítését, 
az ifjúságnak, valamint a tanuló felnőtteknek szocialista, humanista szellemű, az igaz hazafiság és a nemzetköziség 
eszméit érvényesítő nevelését szolgálja. Feladata, hogy segítse a  személyiség, a képességek és a készségek kibonta-
kozását, valamint a  szellemi s a  testi fejlődést és olyan állampolgárok nevelését, akik a közösség tagjaiként részt 
vállalnak a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlesztésében, illetőleg gyarapításában. Felkészíti a fiatalokat arra, 
hogy természeti és társadalmi környezetüket a haladó nemzeti hagyományokon és az egyetemes kultúra értékein ne-
velődve megismerjék, védjék, és a közérdeknek megfelelően formálják, tudományos világnézeten alapuló szocialista 
értékrendjük és erkölcsi magatartásuk kialakuljon, élni tudjanak jogaikkal, s teljesítsék kötelességeiket a magán- és 
közéletben egyaránt.” (Az 1985. évi I. törvény az oktatásról.)
43 Pivárcsi István (1998): Hogyan másszuk meg a hegyet? A történelemtanítás időszerű problémái. Iskolakultúra, 
8. évf. 11. sz. 47.
44 Bakonyi Pál (1980): Újra a nevelés céljairól II. Pedagógiai Szemle, 30. évf. 5. sz. 398–406.
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sukat, valóságos világnézetüket nem adták fel”.45 Az említett ellentmondások csökke-
nése mellett azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a kanonizált szövegek 
és a közbeszéd közti távolság nemigen változott, és a „szovjet csapatok felszabadítot-
ták hazánkat”, illetve a „bejöttek az oroszok” közti eltérés nem pusztán stilisztikai.

Természetesen ellentmondást okozott, hogy a  történelmi materializmus, a mar-
xizmus-leninizmus eszmei monopóliuma a történelemtankönyvekben továbbra sem 
volt megkérdőjelezhető, hiszen ehhez politikai rendszerváltozásra volt/lett volna 
szükség.46 Bár az  1978-as reform kedvelt „terminus technicus”-a volt az  „integrált 
történelemoktatás”, messze nem beszélhetünk még multikulturális történelemköny-
vekről, vagy esetleg arról, hogy a szomszédos országok történelmével az elhangzott 
javaslatok ellenére behatóbban foglalkoztak volna a középiskolákban használt mun-
kák.47 Igaz, ez az egysíkúság és hiányosság – némi látens német-, olykor lengyelelle-
nességtől eltekintve – a negatív sztereotípiák kialakulásának lehetőségét is csökken-
tette.48 Nem igazán segítette a magyar tankönyvszerzőket, hogy fordítva sem volt ez 
másképp: Benda Kálmán már a nyolcvanas évek elején felhívta a figyelmet arra, hogy 
sok, referenciaértéknek számító francia és német történelem (tan)könyv magyarság-
képe – némiképp túlozva – rendkívül hiányos és torz.49 Nemkülönben így volt/van ez 
régiónkban is, ahol pedig a tankönyvek közti párbeszéd kiemelt jelentőségében akár 
osztrák–magyar szinten,50 de akár még a manapság formálódóban lévő szlovák–ma-

45 Szabó Károly (1971): Az ismeretalkalmazás értelmezése a történelemtanításban. In: Szocialista hazafiságra és 
proletár nemzetköziségre nevelés a történelemtanításban. Szerk.: Szabolcs Ottó – Unger Mátyás, Tankönyvkiadó, 
Budapest, 39.
46 Szebenyi Péter (2001): A történelemtankönyvekre ható tényezők történeti változásai. Iskolakultúra, 11. évf. 9. sz. 19.
47 Bíró Ferencné (1979): A tanterv korszerűsítése és a tanár. In: Történelemtanítás – személyiségfejlesztés. A III. Or-
szágos Történelemtanítási Konferencia 1977. december 14–15. Szerk.: Szabolcs Ottó. Tankönyvkiadó, Budapest, 114. 
48 „Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a magyarországi történelemtankönyvek a vizsgált négy évtizedben nem (vagy 
csak nagyon periférikusan) tartalmaztak olyan tananyagrészleteket, értékeléseket és jelzőket, amelyek magyar hagyo-
mányokból kiindulva, vélt vagy valós magyar érdekeket képviselve alkalmasak lennének a nemzeti előítéletek, negatív 
sztereotípiák kialakítására és továbbéltetésére. Ilyeneket leginkább a szovjet impérium érdekei és állami ideológiája 
plántált a magyarországi történelemtanításba és vélhetően valamilyen mértékben a köztudatba, egy tanulmányomban 
vázlatosan tárgyalt, de igen bonyolult és nehezen elemezhető formális és informális rendszer közvetítésével.” Závodsz-
ky Géza (2008): A történészek demokráciája vagy a demokrácia története. A tananyagszerkesztés néhány dilemmája 
a rendszerváltozás után. In: Závodszky Géza: Historia et schola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 203.
49 „Akadnak azonban olyan művek is, amelyek kimondva vagy kimondatlanul úgy vélik, a mohácsi csatával megszűnt 
a magyar történelem. A Pléiade sorozat […] Világtörténete (amely több százezres példányban forgó kézikönyv) Európa 
keleti felét eleve két zónára bontja: a germán és a szláv világra. Magyarország hol itt jelenik meg, hol ott, 1526 után 
általában sehol. A kötet végén található kronológiai táblázatokban egyes magyar történeti események mégis említésre 
kerülnek. 1526-ban hírt ad a mohácsi csatáról és közli: „Magyarországot a török birodalomhoz csatolják”. 1566: „Török 
támadás. Szeged (!) ostroma, Szulejmán halála”. Aztán majd nyolcvan évig nincs magyar történeti esemény. 1644: 
„Rákóczi rátör Magyarországra”. Utána néhány adat olvasható még Thökölyről. Ez minden. (III. k. 1893–1897. l.) Cseh-
szlovákia címszó alatt viszont ilyeneket olvasunk: 1678: „Thököly elfoglalja Szlovákiát”. 1703: „Rákóczi Ferenc lázadása 
Szlovákiában”. (1912. l.) A Románia címszó alatt is akad néhány bennünket érintő adat: 1661: „Apaffy Mihály Erdély 
fejedelme”. 1686: „Apaffy Mihály a  császár hűbéresévé lesz”. (1936. l.) Az  életrajzi jegyzetekből tovább növelhetjük 
ismereteinket. Bethlen Gáborról ezt írja: „Bethlen István (!) Erdély fejedelme (1613) és Magyarország királya (1620), aki 
félreállította Batory Istvánt (!)” (2116. l.)”. Benda Kálmán (1982): Múltunk híre a világban. História, 4. évf. 4–5. sz. 66.
50 „Mind a tudományos irodalomban, mind a tankönyvekben a magyarokat olyan negatív jelzőkkel látják el, mint pl. 
’ lázadók’, ’ felkelők’, ’összeesküvők’, ’magyar nacionalisták’, ’magyar szélsőségesek’ stb.” – írja Haselsteiner az oszt-
rák gimnáziumi könyvek magyarokkal kapcsolatos sztereotípiáiról. Haselsteiner, Horst (1994): Osztrák közhe-
lyek a magyarokról. História, 16. évf. 5–6. sz. 11.
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gyar közös tankönyv esetében sem szabad kételkednünk.51 S „rendezni végre közös 
dolgainkat” már csak azért is van/lett volna miért, mert a  határok túloldalán ke-
letkezett és keletkező sematikus, értékítéletekkel terhelt tankönyvszövegek nemigen 
mutatnak/mutattak a párbeszéd alapjául szolgáló jó példákat.52

A tankönyvek mint az ideológiai fundamentum 
alakváltásainak lenyomatai

Az előző részben vázolt, a realitás és a vélt való közti ellentmondás rányomta bélyegét 
a történelemtanítás céljait megfogalmazni óhajtó konferenciákra, párthatározatokra, 
és végső soron magukra a tankönyvekre. „A fiatalok számottevő politikai, társadal-
mi erőt képviselnek; véleményüknek nemcsak befolyásolása, hanem meghallgatása is 
szükséges. […] A  szocialista rendszer az  ifjúság számára életének természetes köze-
ge. […] Művelődésben, életstílusban az ifjúság elég széles rétege érzékeny az ellenséges 
nyugati hatásokra”53 – jelentette ki még optimistán a párt 1970-es állásfoglalásában, 
ugyanakkor az 1972-es MSZMP KB határozat a korábbival szembemenve már azt 
állapította meg, hogy a szocialista nevelés – Kádár Jánossal szólva – „a leggyengébb 
pontunk”. A feladat nyomban megfogalmazódott: „Az iskolai pártszervezetek fordít-
sanak megkülönböztetett gondot a nevelőtestületekben az eszmei-politikai munkára, 
segítsék elő a szocialista pedagógia érvényesülését, a pedagógusok szakmai, ideológiai 
felkészültségének fejlesztését. Nyújtsanak politikai segítséget az  iskolavezetésnek, él-
jenek bátran az  állami vezetés beszámoltatásának, ellenőrzésének jogával.”54 Ilyen 
súlyú, a  párt vezető szerepét konzerváló oktatáspolitikai irányvonalat csak maga 
a pártvezetés legitimálhatott, s valóban, a határozat, illetve az oktatási törvény szöve-
gén tetten is érhetőek a „begyűrűző ifjúsági probléma” által aggasztott Kádár János 
nézetei a munkásosztály vezető szerepéről és a proletár internacionalizmusról.55 Ta-

51 A témáról részletes, az együtt alkotás problémáira reflektáló esszé is megjelent. Jakab György (2007): Lehet-e 
közös magyar–szlovák történelemkönyvet írni? Iskolakultúra, 17. évf. 8–10. sz. 38–48.
52 Szabolcs Ottó elrettentő példák sorát vonultatja fel, melyek közül elég csak egyet idéznünk, egy romániai, magyar 
nyelven is kiadott tankönyvből: „A magyarok, mint finnugor eredetű nomádok, Pannónia síkján telepedtek le a Duna 
és a Tisza között (896). Sok rablóhadjáratot vezettek a Balkán-félszigetre és Nyugat-Európába. Állandóan támadták 
és fosztogatták Németországot, amíg súlyos vereséget nem szenvedtek 955-ben. Ettől kezdve beszüntették nyugati be-
töréseiket. Áttértek a megtelepült életmódra, ez a nemzetségi viszonyok felbomlására és a feudális termelési viszonyok 
kialakulására vezetett.” Pascu, Stefan – Georgian, Lucia – Dr. Bodor András – Neagu, Vasilicá (1984): Az ókor és 
a középkor történetének alapvető kérdései. Tankönyv a XI. osztály számára. Editura Didactica si Pedagogica, Buka-
resti. In: Szabolcs Ottó (1990): Külföldi tankönyvek magyarságképe. Tankönyvkiadó, Budapest, 143.
53 MSZMP KB állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben (1970. február 18–19.) In: A Magyar Szocialista Munkás-
párt határozatai és dokumentumai 1967–1970. Szerk. Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974. 490–491.
54 Uo. 512–516. 
55 „Ahogy a határozat is megállapítja, jelenleg a nevelés a leggyengébb pontunk. Én – mint kommunista – természe-
tesen annak örülnék, ha kész kommunistákat adnának a középiskolák, a felsőoktatási intézmények. Ez persze nem 
lehetséges. De az jogos igény, hogy a fiatalokat a szocializmust építő nép iránti kötelességtudatra kell nevelni, és arra, 
hogy a  szocializmus építésében nekik nemcsak jogaik, hanem feladataik, kötelességeik is vannak.” Részlet Kádár 
János hozzászólásából. In: A párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése. Az MSZMP Központi Bizottságának ülése 
1970. február 18–19-i ülése. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1970. 28–36.
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lán éppen az „új gazdasági mechanizmus” ideológiai következményei miatti aggoda-
lomtól vezettetve a pártvezetés konzervatív része már messze nem látta olyan rózsás-
nak a helyzetet, mint két évvel korábban, s az oktatást, ezen belül főként a történelem 
oktatását megpróbálta felhasználni a „fellazulás”, az „ifjúsági probléma” nyugtala-
nító jelenségeinek ellensúlyozására. Az  időszak történelemtanítási konferenciáinak 
anyagai egyértelműen arról tanúskodnak, hogy az oktatás és ezen belül a tanköny-
vek ideológiai bázisát ismét a hagyományos alapokhoz igyekeztek kötni, illetve újra 
definiált formában kodifikálni. Tehát a tantervekhez hasonlóan a tankönyvek által 
közvetített ideológiában sem lehetett reformra számítani a nyolcvanas évek végéig.

Az  alábbiakban azért lesz érdemes némileg részletesebben bemutatni a  tankönyv- 
irodalom ideológiai bázisának komponenseit, mert ezek az  alapvonalak egyértelműen 
megjelennek a korszak tankönyveiben. Jól látható az a rendszerspecifikum, hogy bizonyos 
– esetünkben például metodikai, didaktikai – struktúrák változnak, de a mögöttes ideo-
lógia monolitikus jellege marad. Az itt következő irányelveket a látszat ellenére nem az öt-
venes évek elején fogalmazták meg: „Minden szocialista ország saját múltjának ismerete, 
különös tekintettel a múlt forradalmi korszakaira, csoportjaira, osztályaira, és kiemelkedő 
forradalmárai a szocialista hazafiság erősítésének fontos forrása. […] A néptömegek alkotó, 
forradalmi tevékenységének sokszínű, igaz bemutatása nélkül nem lehet eleven történelem- 
oktatás, igazi nevelés. […] A szocialista hazafiságra és az internacionalizmusra való neve-
lésben különös szerepet játszik a hibás és téves nézetek elleni harc.”56 Tehát a szövegeknek 
továbbra is hangsúlyozottan az osztályharcos marxista történetírás paradigmarendszeré-
re kellett épülniük, s a „haladó erők” történelemformáló szerepét bemutatniuk. 

Ugyanakkor, mint alább láthatjuk, még mindig – ha finomított változatban is – fel-
adata volt a tankönyveknek a Mód Aladár és Andics Erzsébet által jegyzett „progresz-
szív-függetlenségi hazafias áramlatot” képviselni: „Fontos pedagógiai-didaktikai kérdés: 
a múlt hazafias tényeinek (amelyek teljes befogadására megvan az alap) összekötése, egy 
áramba kapcsolása napjaink legkövetkezetesebb haladó-hazafias irányzatával, a szoci-
alizmussal. Tudnunk kell megmutatni hazai történelmünk két nagy gerincvonulatát: 
az  ország vezetésében csak időlegesen érvényre jutott, de mélyen gyökerező progresz-
szív-függetlenségi hazafias áramlatot és a többnyire uralkodó reakciós irányt.”57

A kádárizmus rendszere nemcsak ’56-tal szemben próbált öndefiníciós bázist ki-
alakítani, hanem a  Rákosi-kor hagyományait követve a  „proletár internacionaliz-
mus” talajáról opponált, és mivel a nemzetiségi kérdést nem firtathatta, opponálnia 
is kellett a  két világháború közötti „nacionalista uszítással”. A  tananyagban ezért 
a rendszerváltásig58 súlyponti helyet kapott a Horthy-korszak elutasítása: „Mindany-

56 Molnár János (1971): A szocialista hazafiságra és az internacionalizmusra nevelés a történelemtanításban. In: 
Szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés a történelemtanításban. Szerk.: Szabolcs Ottó – Unger 
Mátyás. Tankönyvkiadó, Budapest, 19-20.
57 Farkas Sándor (1971) hozzászólása. Uo. 51.
58 „A huszadik század történelmét mutatja be Jóvérné Szirtes Ágota és Sipos Péter gimnáziumi tankönyve. A 8. osztályos 
tankönyvhöz hasonlóan a Horthy-rendszert rendkívül negatív színben ábrázolják a szerzők. A fehérterror tombolásáról 
írnak, Gömbös nemzeti munkatervében pedig a totális fasiszta államhatalom megteremtésének programját vélik felsej-
leni.” Albert B. Gábor (2004): Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Füzetek IX., Kölcsey Intézet, Budapest, 59.
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nyian jól tudjuk, hogy a két háború közötti korszakban a történelemtanítást végzet-
szerűen meghatározta a nacionalista uszítás szelleme. […] A történeti kutatások két 
vonatkozásban hoztak teljesen új ismereteket az oktatási anyagba. Egyrészt korsza-
konként feldolgozták a  mindenkori uralkodó osztályok kizsákmányoló szerepét, le-
leplezték uralmuk népelnyomó jellegét, a nacionalizmus kártevéseit, a nemzetiségek 
elnyomását, a burzsoá történetírás ferdítéseit, különös figyelmet szentelve az első világ-
háború utáni ellenforradalmi korszaknak. […] Másrészt felkutatták az eddig elhallga-
tott vagy félremagyarázott olyan törekvések történeti anyagát, melyeknek célja a Duna 
menti népek kölcsönös megismerése, megbecsülése és összefogása volt.”59 „Gyakrabban 
kell olyan pedagógiai szituációt teremtenünk, amelyben feltárulhat a tanulók patrio-
tizmusa, proletár nemzetköziségének érzése, s ez a mélyen elemzett tanulói viselkedés 
a történelemtudás értékelésének is fontos eleme lehet.”60

Végül ott volt a két szinten megjelenő „beágyazottság” kérdése, tehát az, hogy meny-
nyiben rendelhető alá a nemzeti történelmünk az egyetemes folyamatoknak, illetve 
ezen belül mennyiben sikerülhet a magyar történelembe beágyazni, s mozgatórugóvá 
tenni a munkásmozgalom tevékenységét vagy általában az osztályharcot: „A nemzeti 
történelemben még nem elég beágyazott a magyar munkásmozgalom története, adósak 
vagyunk sokszor a magyar és a nemzetközi munkásosztály harcai tartalmának, dina-
mikájának, a résztvevők internacionalista magatartásának bemutatásával. Túlzott és 
sokszor éppen ezért történelmietlen összehasonlításokat teszünk és mindig csak Nyu-
gat-Európával, ez is hamis történelmi látásmód kialakítását vonhatja maga után. […] 
Szóljunk erről a sokat emlegetett, régóta hirdetett módszertani szabadságról? A mód-
szertani szabadság, úgy vélem, a történelemtanítás céljaival való azonosulást jelenti.”61 
A „beágyazottság” kérdése nemcsak ideológiai problémaként jelent meg, hanem érin-
tette a kánont is, illetve a magyar történelem „anyagának” mennyiségét és súlyát. 

„Nem vitatott alapelve történelemtanításunknak, hogy a nemzeti haladás ügye alá 
van rendelve az egyetemes emberi haladásnak, s hazánk történetét minden korszak-
ban ennek megfelelően igyekszünk bemutatni és értékelni. Mindez nem jelenti azt, 
hogy itt-ott nem találhatunk tankönyveinkben ennek az alapelvnek ellentmondó moz-

59 Bíró Sándor (1971): A proletár internacionalizmusra nevelés a történelemtanításban. In: Szocialista hazafiságra 
és proletár nemzetköziségre nevelés a történelemtanításban. Szerk.: Szabolcs Ottó – Unger Mátyás, Tankönyv-
kiadó, Budapest, 56.
60 Sári Gusztáv (1971) referátuma. In: Szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés a történelemtaní-
tásban. Szerk.: Szabolcs Ottó – Unger Mátyás. Tankönyvkiadó, Budapest, 75.
61 Bíró Ferencné (1979): A tanterv korszerűsítése és a tanár. In.: Történelemtanítás – személyiségfejlesztés. A III. 
Országos Történelemtanítási Konferencia 1977. december 14–15. Szerk.: Szabolcs Ottó. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 113–114. (Figyelemre méltó, de az adott időszakban érthető, hogy a hozzászólás az európai történelem cent-
rumáról és peremvidékéről, vagy éppen a „történeti régiókról” való – Szűcs Jenő tanulmánya 1981-ben jelent meg 
– nézeteket utasítja el! A szerző megjegyzése.) Bíróné hozzáteszi: „Ha a  történelmi folyamatok, törvényszerűsé-
gek középpontjába az emberek, osztályok küzdelmét, harcát, szenvedéseit, örömeit állítjuk, a tanulók érdeklődése 
jelentősen fokozható, s a történelem etikai tanulságok levonásához is eljuttathatja a tanulókat, ezzel hatékonyan 
fejlesztve személyiségüket. Az új tantervekre való felkészülés a történelemtanítás céljainak tudatos vállalását, min-
dennapi munkánk egészét kell, hogy áthassa. Sajnos, ma még tapasztalható gyakorlat, hogy a részfeladatok, az egyes 
metodikai célok megvalósítása a lényeget, a marxista-leninista történelemszemléletet gyengíti, csonkítja.” Uo. 113. 
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zanatokat hol az internacionalizmus, hol a szocialista hazafiság károsodására. Ezek 
korrekciója éppen a lefolyt tudományos viták felhasználásával lehetséges” – fogalmaz-
ta meg Hársfalvi Péter.62 A Hársfalvi által meghatározott teendő, az „ellentmondá-
sok” megszüntetése, ezáltal a  magyar történelem beágyazottságának növelése azt 
eredményezte, hogy – Engel Pál találó terminusával élve – a nyolcvanas évekre a „fo-
lyamatológia” maga alá temette nemzeti történelmünket. Unger Mátyás már 1979-
ben felhívta a figyelmet arra, hogy „a nemzeti történelem horizontja erősen szűkülő. 
A reformkor előtti nemzeti történelemből már csak egy-egy esemény, egy-egy történeti 
személyiség maradt, az is történeti fejlődésünkből kiszakítottan, tehát eleve sorvadásra 
ítélve.” Véleménye szerint a  XIX. század előtti nemzeti történelem feladása szűkí-
ti a történeti tudatot, s az egyetemes történelem bővülése sem segíti szélesíteni azt. 
„A világtörténeti távlatokban való szemléletet elsősorban a nemzeti történelem tárgya-
lásában kell érvényesíteni, önismeretet önbecsüléssel párosítva, más népek ismeretét 
más népek szerepének, történeti hozzájárulásának elismerésével összekapcsolva.”63

Akkor végül is mit és hogyan kanonizáltak a könyvek?
Summa summarum: a  válság peremére sodródó magyar társadalom ifjúságának 
a nyolcvanas években progressziót és forradalmi hagyományt kellett volna taníta-
ni az ehhez a „folyamotológiához” módszertanilag is alkalmazkodó tankönyvekből. 
„Ezért is jogos, hogy kiemelkedő szerepet szánjunk a  történelem ünnepnapjainak, 
azoknak a korszakoknak, amelyekben az ember kiteljesedése a  társadalmi forradal-
mak és a praxis terén végbement, ezért szimbolizálják az emberiség szabadságvágyát 
a rabszolga- és parasztfelkelések, a forradalmak. […] Azt is érdemes megvizsgálni: va-
jon nem vagyunk-e szűkkeblűek a történelem progresszív, de nem forradalmi hagyo-
mányai megítélése tekintetében”64 – írta Balázs Györgyné, majd úgy folytatta, hogy 
a  tananyag szerkezeti átgondolásával plasztikusabbá kellene tenni a progresszív és 
a  forradalmi erők bemutatását. Itt azonban megkerülhetetlen kérdéshez érkezett 
a hetvenes-nyolcvanas évek tankönyvírója: a  forradalom definíciójához, pontosab-
ban ahhoz, hogy miként lehetne a történelmi jelenségek között e fogalmat használva 
distinkciót tenni, egyben a fogalom riasztó kiüresedését meggátolni.65 Főleg akkor, 
mikor a  társadalom történeti tudatát a monopolizált „tananyag” mellett már más, 

62 Hársfalvi Péter (1971): A hazafiságra és az internacionalizmusra nevelés módszerei a történelemtanításban. In: 
Szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés a történelemtanításban. Szerk.: Szabolcs Ottó – Unger 
Mátyás, Tankönyvkiadó, Budapest, 111.
63 Unger Mátyás (1979) hozzászólása In: Az MTA állásfoglalásai és ajánlásai a  távlati műveltség tartalmára és 
az  iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére témakör ELTE vonatkozásai. Az ELTE Tanárképző bizottságának 1979. 
május 17-én Visegrádon megtartott ülésén elhangzott előadások és hozzászólások. Szerk.: Székely György. ELTE, 
Budapest, 14–15.
64 Balázs Györgyné (1980): A történelemtanítás és a tankönyvek kapcsolatáról. In: Az integrált történelemtanítás 
útja (Szerk. Balázs Györgyné) Tankönyvkiadó, Budapest, 149.
65 A témával saját tankönyvére reflektálva írt tanulmányt Závodszky Géza. Závodszky Géza (1983): A polgári forradal-
mak a gimnáziumi történelemtanításban. Egy fogalom fölépítésének vázlata. Történelemtanítás, XXVIII. évf. 3. sz. 1–6.
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kontrollálhatatlan, főként a „kettős neveléshez” kötődő elemek is stimulálták. A ki-
hívásra az  éppen az  1956-os forradalom elutasításában gyökeredző rendszer nem 
tartalmi megújulással, hanem szelekcióval, valamint a  tananyag „átrendezésével” 
felelt, de az nehezen volt prognosztizálható, hogy ilyen módszerekkel és adminiszt-
ratív oktatáspolitikai intézkedésekkel, eszközökkel meddig és hogyan befolyásolható 
a történelmi tudat fejlesztése?66

A tényanyag újabb és újabb átrendezésének, átrendezhetőségének, tehát leértéke-
lődésének hatására korszakunkban, az 1978 utáni időszakban éles vita bontakozott 
ki arról, hogy milyen mélységben kell, vagy egyáltalán kell-e tényismeretet követel-
ni. A korábbi időszak sematizmusát kritizálva az oktatás szakértői egyszer a tények 
tanításának fontosságára hívták fel a figyelmet,67 másszor pedig – néhány év múlva 
– „a ló túlsó oldalára való átesést” bírálták. Szabolcs Ottó szerint egyenesen arról 
volt szó, hogy az ötvenes évek „tényszegénységű realizmusának” helyére „ténypane-
lek” épültek, ami „tényfetisizmushoz” vezetett, bár a történelmi megértés hiányában 
véleménye szerint a  tények bemagoltatása éppoly felesleges, mint a következtetése-
ké.68 Valahol középutat kellett volna találni az „internacionalizmusra és szocialista 
hazafiságra nevelés” retorikája és a tényismeret között. Szabó Károly egyenesen azt 
javasolta, hogy engedélyeztessen olyan tanári szabadság, melynek tartalma az előbbi 
pedagógiai cél alátámasztásának érdekében az események közti szabad válogatás len-
ne.69 De a kör itt bezárult, hiszen innen már csak egy lépés volt a korábban említett 
„kettős nevelés” lehetősége, illetve annak hivatalos elismerése.

A  sematizmus és a  vele együtt fellépő tényfetisizmus – mint azt a  Társadalmi 
Szemle (a Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata volt, így 
az ottani megnyilatkozások zsinórmérték voltához nem férhetett kétség – a szerző 
megjegyzése) hasábjain lefolyt vita is eligazító jelleggel bizonyította – akadályozta 
a múlt valóságos megismerését és így a történelmi tapasztalatok érvényesítését. Mivel 
az elvont kategóriák nem szóltak a tanulók egész értelméhez és érzelmeihez – továbbá 
erkölcsi tartalmat is csak valóságos emberi viszonylatok hordoznak –, a lap szerint 

66 „…társadalmunk jelentős részében az a kép alakult ki, hogy a Magyar Tanácsköztársaság bukását hibái okozták. 
Vajon független-e ez a mi szemléletünktől, a mi felfogásunktól? S hogy ennél a témánál maradjunk, vajon nincs-e 
valami szerepünk abban, hogy a munkásmozgalom egyes irányzataiból, annak értékeléséből több negatív jelzőt és 
értékelést őriz meg a tanulók emlékezete, mint pozitívat. Itt is felvetődik, világos-e az a társadalmi modell, amelyet 
mi bemutatunk, és látják-e – most nem sorolom az irányzatokat tovább –, hogy ezen irányzatok a társadalmi struk-
túráknak azon oldalához tartoznak, amelyek a forradalmi erőket képviselték. Tehát e területen is szükséges a tan-
anyag szerkezetének átgondolása”. Balázs Györgyné (1980): A történelemtanítás és a tankönyvek kapcsolatáról. 
In: Az integrált történelemtanítás útja (Szerk. Balázs Györgyné) Tankönyvkiadó, Budapest, 150.
67 Szebenyi Péter (1979): A  történelemtanítás társadalmi hasznossága. Történelemtanítás, XXIV. évf. 4. sz. 1–2. 
Egyébként tanulmányában a szerző az angol Eltont idézve forradalmi, s a korszak oktatáspolitikai elvárásaival 
opponáló kijelentést tesz: „A történelem tanulmányozása önmagát legitimizálja, és minden más célú hasznosság 
csak másodlagos lehet.” Ugyanakkor a tények fontosságára felhívó megállapításainak példái továbbra is a párizsi 
Kommün és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom.
68 „Csupán a történelem tényeinek tudása éppúgy nem elég, mint a nem tények ismeretén alapuló betanult összefüggé-
sek és ítéletek szajkózása.” Szabolcs Ottó (1983): Tények, tudás, szemlélet. Történelemtanítás, XXVIII. évf. 5. sz. 3.
69 Szabó Károly (1979): A tanári szabadság és az eseménytörténet. Történelemtanítás, XXIV. évf. 4. sz. 3–5.
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e felfogás gátja és súlyos akadálya volt a tanulók szocialista nevelésének: „El kell ha-
tárolnunk magunkat attól a gyakorlattól, amelyben a definícióvá szürkült absztrakció 
szerepel a marxizmus lényegeként, s példatárrá degradálódnak azok a valóságos vi-
szonylatok, amelyekbe a definíciókkal kifejezett törvények ’rendet visznek’.”70 A szerző 
nézeteinek kifejtésekor azonban kiderül, hogy bár opponált az elvont kategóriákkal 
és a sematizálódással szemben, fel sem vetette, hogy a tananyag, általában véve a tan-
könyvek szövegeinek elrendezési elve ne továbbra is a marxista „üdvtörténet” para-
digmarendszerének logikáját kövesse.71 „Az imperializmus korának háborúit például 
jó, ha a lenini szisztéma alapján ítéljük meg. Módszeresen megvizsgáljuk, hogy területi 
hódításra, idegen nemzetek leigázására, konkurens nemzetek tönkretételére, a dolgozó 
tömegek mozgalmainak leszerelésére irányul egy-egy háború. A módszer előbb-utóbb 
az önálló tevékenység mintájává válik. Az ismérveknek mint műveleti lépéseknek meg-
felelően tanítványaink már maguk is eldönthetik – a második világháborúról tanulva 
–, ki milyen háborút folytat a hadviselő felek közül”72 – írta Szabó Károly, de aztán 
maga is megjegyezte, hogy a bináris séma annak ellenére sem alkalmazható minden 
eseményre egy adott eseménysoron belül, hogy voltak, akik hittek abban: „gondolati 
műveletekkel”, nagyobb „intellektuális erőfeszítéssel” a probléma áthidalható.73

A tantervek – a csökkentési kísérletek ellenére – túlméretezett anyagukkal túlságo-
san megkötötték a tényismeret és a szocialista hazafiságra nevelés kettős szorításában 
vergődő tankönyvírók és a tanárok kezét. Többek között ezért születtek olyan nehe-
zen igazán jó tankönyvek ebben a korban. Emellett az ún. „pontosított követelmény-
rendszerek” többsége minden egyes órát szigorúan programozva a kötöttségeket még 
csak tovább növelte, és az alkotó tanári-tanulói tevékenység kibontakoztatása helyett 

70 Balázs Györgyné (1968): Történelemoktatásunk és az ifjúság szocialista nevelése. Társadalmi Szemle, 23. évf. 6. 
sz. 72. In: Balázs Györgyné (1980): Az integrált történelemtanítás útja (Szerk. Balázs Györgyné) Tankönyvkiadó, 
Budapest, 193.
71 „Az ellenforradalmi korszak Magyarországon című témánál például aligha elegendő az, hogy az uralkodó osztály 
szélsőségesen reakciós kül- és belpolitikájából logikailag következtetünk a forradalmi erők állandó újjászületésére, 
végső soron az uralkodó osztály szükségszerű bukására, a szocialista erők törvényszerű győzelmére. A belső, objektív 
összefüggés lényegében valóban ez. Emellett azonban ott eredményes az oktatás, ahol a tanár érzékeltetni tudja, hogy 
az országot csak az ’oszd meg és uralkodj’ elve alapján lehetett kormányozni, s ezt az elvet csak ’egységes nemzeti lo-
bogó’ jelszava alatt lehetett érvényesíteni – Marx szavaival –: ’az általános testvéresülési szélhámosság’ módszereivel. 
Csak ha azt is érzékeltetjük: mit jelentett például a nyílt erőszak mellett ’a derék munkásemberek’-ről s a parasztság 
hivatásáról szóló kenetteljes beszédek sokasága, s hogy milyen hangos volt az ország a szentnek, nemzetinek hirdetett 
háború igézetétől – csak akkor válik érthetővé a nyílt erőszaknak és a nacionalista mételynek az egész életet átható 
szorítása, az, hogy a nép ’tajtékzott téveteg, s befonták életét vad kényszerképzetek’. A történelem bonyolultságá-
nak érzékeltetésével, életszerű, érzékletes bemutatásával válnak rendező elvvé a törvényszerű tendenciák.” Balázs 
Györgyné (1968) 71. In: Balázs Györgyné (1980): Az integrált történelemtanítás útja (Szerk. Balázs Györgyné) 
Tankönyvkiadó, Budapest, 191–192.
72 Szabó (1971) 274.
73 „A marxista történelemtanítás előterébe az a történelmi-társadalmi fogalomrendszer került, mely az új pedagógia 
igényei szerint megfelel a tudományosság és ugyanakkor a világnézeti meggyőződési rendszer formálása követelmé-
nyeinek. E követelmények teljesítése a réginél lényegesen nehezebb, s jóval nagyobb intellektuális erőfeszítést igényel. 
Ennek megfelelően tolódott el az arány a tankönyvi szövegben és a tanítási órán a gondolati műveletek irányába, 
nyilvánvalóan a konkrét jelenségek megjelenítésének, a szemléletességnek a rovására…” Veress Géza (1971) hozzá-
szólása. In: Szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés a történelemtanításban. Szerk.: Szabolcs 
Ottó – Unger Mátyás. Tankönyvkiadó, Budapest, 201.
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nemegyszer az „értelmetlen magoltatás” és a „rigorózus drill konzervatív gyakorla-
tát” erősítette.74 „Azt igyekeztem bizonyítani, hogy – eltérően egyes nyugati országoktól 
– nálunk nagy a  történelem hatóereje. A  marxista történelemoktatás – éppen, mert 
lehetőséget nyújt a bonyolult, de értelemmel nyomon követhető múlt valóságának feltá-
rására – a tanulók nevelésének egyre nélkülözhetetlenebb eszköze. […] Ifjúságunk java 
nem búsong a múlton, nem kergeti az illúziókat, hanem a valóságot akarja megismer-
ni. Vajon független-e ez attól, hogy jól-rosszul, de azon a marxizmuson nevelkednek, 
amely ’az emberiség ésszel felfogott világossága’?” – summázták a már idézett tanul-
mány szerzői75 a történelem oktatásának szerepét a hetvenes évek végén. Álláspontjuk 
világossá tette a korabeli vélt törésvonalat a „nemzeti romantikába burkolózó polgári 
történetírás” és történelemoktatás, valamint a „tudományos” szemlélet által meghatá-
rozott szocialista között. Ebben a modellben – az angol Taylorral szólva – a múlt nem 
önmaga megértésének tárgya, hanem a „valóság”, egy megismertetni kívánt valóság 
prezentálásának szisztematikusan összeállított, átideologizált eszköze volt. 

Mivel a történeti elbeszélés látható eleme egy képszerű mag, amely köré a narratív 
séma szerveződhetne, a történelemtanítás szakemberei – enyhítendő a szabálytanu-
lás drilljét – tisztában voltak a példaképadás jelentőségével.76 A tanulóifjúság viszo-
nyát a múlthoz a példaképeken keresztül egyszerre próbálta befolyásolni és lemérni 
a kurzus.77 Az akkori közvélemény-kutatás kérdésfeltevéseiben alapvetően az szere-
pelt, hogy mely személyiségek és miért állnak közel a hetvenes évek tanulóihoz.78 Itt-
ott persze gondot okozott némelyikük – főleg a XIX. század előttiek – értékelése, mint 
ahogy Szabó Károly módszertani megjegyzéseiből ki is derül. Ő VIII. Henrik és Tho-
mas Morus példáján ütköztette a „haladó” és az „erkölcsös” fogalmát, majd megállapí-

74 Mihály – Szebenyi – Vajó (1984) 45.
75 Mihály – Szebenyi – Vajó (1984) 194.
76 A „történelmi kép” alkotásáról lásd: László János (2003): Történelem, elbeszélés, identitás, szociális emlékezet: 
A történelem szociálpszichológiája. Magyar Tudomány, 47. (108.) évf. 1. sz. 48–57. Idézett tanulmányában a László 
János, a László–Ehmann–Imre (2002) vizsgálatra (László János – Ehmann Bea – Imre Orsolya (2002) Történe-
lem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia, 22. évf. 2. sz. 147–162.) 
hivatkozva állítja, hogy a jeles események képszerű mag nélkül elveszítik vonzerejüket a középiskola diákjai szá-
mára: „Ilyen centrális képek a magyar történelemben például Árpád vezér fehér lovon, a megkoronázott István ki-
rály, a törökre forró szurkot öntő egri nők, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavaló Petőfi, az ezer sebből vérző csonka 
nemzettest, a Don-kanyarban fagyoskodó magyar katona, a szovjet tankra benzines palackot dobó pesti srác stb. 
A történész Pierre Nora (1999) szavaival, a rendszerváltásnak nincsenek ’emlékezeti helyei’." Vö. Nora (1999) 56.
77 A kérdéskör legátfogóbb, nem közoktatási, hanem össztársadalmi vetületeinek ismertetését és elemzését adja 
Csepeli György (1985): Nemzeti tudat- és érzésvilág Magyarországon a  ’70-es években. Múzsák Közművelődési 
Kiadó, Budapest című példaadó monográfiájában.
78 „A kérdőíves felmérés során feltettük – többek között – a már idézett kérdést: ’Kit tekintesz a XX. század legki-
emelkedőbb személyiségének és miért?’ A tanulók 52 százaléka Lenint választotta. (Meg kell jegyeznünk, hogy ma-
ximálisan igyekeztünk biztosítani a válaszok tárgyilagosságát. A felmérést úgy bonyolítottuk le, hogy a tanulók név 
nélkül válaszoltak az írásban feltett kérdésekre, s előre hangsúlyoztuk, hogy őszinte választ várunk, mert a valóságos 
helyzetet szeretnénk megismerni.) Az eredmény nem volt meglepő. A bátorságot, a hősiességet is becsülik, de java 
részük igenis elutasítja a hősök és a történelem elavult, romantikus felfogását. A szavak pátoszát elvetik, de a tények 
pátoszának hatása alól nemigen tudják kivonni magukat. Így érthető, hogy Kossuth híresen szép szegedi beszéde: 
’Szegednek népe, nemzetem büszkesége, mélyen megrendülve állok itt előtted ...’ egyesekből azt a megjegyzést váltja 
ki, hogy ’Kossuth a könnyzacskókra akart hatni’. Ez akkor is elgondolkoztató jelenség, ha figyelembe vesszük a törté-
neti szemlélet hiányát az ilyen megjegyzésben.” Balázs (1968) 72.; ill. Balázs (1980) 194–195. 
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totta, hogy az abszolutizmus történelmi szükségszerűségét a király teljesíti be, Morust 
pedig meg nem alkuvásáért és lelki nagyságáért a „szívünkbe zárjuk”.79 A Szabó által 
felvetett probléma polémiává erősödött, s bár egyértelmű volt, hogy a proletár inter-
nacionalizmusra való neveléshez példaképek kellenének, többségükkel bizony több 
baj is volt. Elsőként az, hogy tevékenységük nem mindig egyeztethető a marxizmus 
progresszív vagy retrográd figuráinak tipológiájával.80 Másodsorban pedig az, hogy 
„a sokrétű történelmi személyiséget adott korából kiragadva nem állíthatjuk egyetlen 
dimenziót megmutató erkölcsi példaképül, ezért a  legmarkánsabb vonás mellett meg 
kell mutatnunk korába ágyazottan is” – ahogy azt Szabolcs Ottó javasolta.81

A tankönyvszövegek analízisének lehetőségei
A  hetvenes-nyolcvanas évek termésére tekintve egy látszólag nagyjából változatlan 
ideológiai sémára építkező tankönyvcsoportot láthatunk. Korszakunk végére azonban 
– részben Závodszky Géza javaslatára82 – módosult a didaktikai apparátus; a nyolc-
vanas évek elejétől kéthasábos, tagolt oldalakon helyezték el a  tananyagot, főszöve-
get és kiegészítő anyagot választottak el, forrásszemelvényeket, ábrákat és feladatokat 
alkalmaztak; s általában elmondható, hogy a szöveg differenciálásával, fellazításával 
a könyvek az érdeklődés felkeltésének, a részben önálló megismerésnek az irányába 
léptek.83 Az óvatos elmozdulások azonban nemcsak itt, hanem a szöveg szervezésé-
ben, kvantitatív és kvalitatív minőségében is szembetűnőek. Az intakt ideológiai bázis 
és az ezen elmozduló didaktikai apparátus illusztrálására négy középiskolai történe-
lemtankönyv a Tanácsköztársaság bukásáról szóló fejezeteit választottam.

79 Szabó Károly (1978): A történelmi példaképadás zavarai. Történelemtanítás, XXIII. évf. 1. sz. 3.
80 „De épp ezért is tekint az emberiség az önmegvalósulás szép példáira: Periklész korára, a felvilágosodásra és a szo-
cialista eszmék születésének pillanatára. Ezek fel-felbukkannak az emberiség emlékezetében, példát mutatva arra, 
hogyan lehet élni egy nem elidegenedett, nem partikuláris, hanem kiteljesedett világban. […]
Azt hiszem, további feladatunk, hogy nemcsak a forradalmi, de az ellenforradalmi erőket is differenciáltabban mu-
tassuk be. Nem eléggé érvényesül az oktatás anyagában a realitás, hogy a visszahúzó, a fejlődést gátló erők szerepe 
minden korban nagy, mert összefüggésben van a hatalmi szférával, a megszokott, a beidegzett szokásformák rend-
szerével. Nem is nyílik mindig alkalom a progresszióval való nyílt leszámolásra vagy az emigrációba kergetésre. Van, 
amikor a haladás ellenszere a várakozás, a halogatás, a kivárás és az aktatologatás. Bevált módszer a történelem 
folyamán a haladás képviselőinek a kifárasztása, az elkedvetlenítése, gyengéinek felnagyítása, elszigetelése stb. Gon-
doljunk csak pl. a földkérdés megoldásának a Gracchusoktól Augustusig terjedő időszakára, Eötvös József törvénye-
inek sorsára vagy az első szocialista gondolkodók életútjára.” Balázs (1980) 151.
81 Szabolcs Ottó (1978): Mi lesz a példaképpel? Történelemtanítás, XXIII. évf. 1. sz. 7–8.
82 Závodszky Géza (1982): Tankönyvszerkesztés – tananyagszervezés. (A gimnázium új történelemtankönyvéről 
I.). Történelemtanítás, XXVII. évf. 3. sz. 5–9.
83 „A történelemtanítás és a -tankönyvírás az 1980-as évekre – főleg módszertani szempontból – komoly változá-
sokon ment keresztül. Amennyiben az 1978-as tanterv alapján készített tankönyveket összehasonlítjuk az 1962-es 
tantervek alapján elkészített tankönyvekkel, megállapíthatjuk, hogy a tankönyv munkaeszközzé vált, a forráselem-
zés pedig polgárjogot nyert. A  tankönyvek mellett új taneszköztípusok jelentek meg: fóliatranszparens-sorozatok, 
falitáblák, oktatófilmek, diasorozatok, képes falitérképek. A tankönyvszerzők is igyekeztek nemcsak módszertani, 
hanem tartalmi megújulásra is törekedni, bár ez utóbbi, részben a régi beidegződések, részben a politikai és tudomá-
nyos körök indirekt hatása miatt nem minden esetben sikerült.” Albert (2004) 47.
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Almási János és szerzőtársainak műve84 
még részben a  korábbi elképzeléseket 
tükrözi. A  tagolatlan, ismeretközlő 
szöveg négy oldalon foglakozik a  kér-
déssel, amit csak egy, a  Horthy-kor 
reprezentánsnak tekintett figuráit és 
a  „szentistváni Magyarország” szim-
bolikáját felvonultató, értelmező kép- 
aláírással ellátott, képretorikailag 
rendkívül tendenciózus karikatúra 

szakít meg. Az előzményeket a Clemenceau ajánlata, a visszavonulás, illetve – némi-
leg megzavarva a transzparenciát – a Lenin üdvözlő távirata című fejezetek képezik. 
Figyelemre méltó, hogy ez utóbbi – bár forrásszemelvény – betűtípusában nem, csak 
betűméretében válik el alig felismerhetően a  törzsszövegtől, annak látszatát keltve, 
hogy maga is törzsanyag. A címsor alatti zárójeles szöveg indoklása szerint „Lenin 
üdvözlete felmérhetetlen eszmei segítséget nyújtott a Tanácsköztársaságnak”, de a for-
rás szemelvényeinek válogatásából más is látszik: a szerzők így – a megfellebbezhetet-
len auktor tekintélyével – is igazolják a hetvenes évek „tízkötetes” nagy szintézisében 
majd látványosan megjelenő (egyébként a bukás egyik okaként is aposztrofált) képet 
az  ingadozó, áruló szociáldemokratákról. A stilisztikai fogások miatt már itt kiala-
kul a diákban a „jók és rosszak” bináris képe: az antant „követel”, „legszélsőbb rend-
szabályokkal” fenyeget, „megbízhatatlan” és végül „galádul megszegte ígéretét”, míg 
a „diadalmas északi hadjárat” és a „hősiesen elfoglalt területek” a Vörös Hadsereg és 
a tanácshatalom önfeláldozó, igazságos harcát mutatják meg. 

A proletárdiktatúra bukása. A Tanácsköztársaság történelmi jelentősége című lecke 
a bukás okait három komponensre bontja, melyek közül legnagyobb súllyal a két párt 
egyesülésének problémái és az ellenforradalmi szervezkedések szerepelnek, s mint-
egy mellékesen, a szövegarányok metodikai lehetőségeit kihasználva bújik meg mö-
göttük A tiszai támadás néhány sora. A szerzők az ellenforradalmi szervezkedések 
tárgyalásakor a Vörös Őrség nem elég következetes fellépését, a tisztogatások végig 
nem vitelét említik, a dunántúli eseményeket „kuláklázadásnak”, illetve a vasutasok 
szabotázsakciójának minősítik. A ludovikások lázadásakor is kiemelik a „jobbolda-
li szociáldemokrata” városparancsnok, Haubrich József szerepét. A  bukásról szóló 
szintetizáló fejezet fő okként már a  külső túlerőt nevezi meg, majd földkérdés, il-
letve a a két párt helytelen egyesülése szerepel85 – ebben a sorrendben. Ugyanakkor 
a szövegrész kvantitatív elemzésekor nyilvánvaló, hogy a legtöbb kontextuális utalás 
a „bomlasztás”-hoz kötődik, s a „jobboldali szociáldemokrata” terminus hangsúlyos 
helyeken háromszor is szerepel, azt a képzetet keltve, hogy a szociáldemokraták fele-

84 Almási János – Borsányi Károly – Pamlényi Ervin – Ránki György (1967): Történelem a gimnáziumok IV. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest.
85 Uo. 198–199.

1. kép: Almási János – 1967
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lőssége a kérdésben vitathatatlan. A tirádára emlékeztető zárlat a 133 nap jelentőségé-
nek azt tartja, hogy a Tanácsköztársaság elsőként követte a „Nagy Október” példáját 
és „megkezdte egy új, emberibb társadalmi rend építését”.86 A harcot a társadalmi ha-
ladásért és a nemzeti függetlenségért vívták, tehát a Tanácsköztársaság volt az egyik 
csúcspontja a progresszió és a függetlenségi mozgalom összekapcsolódásának. A lec-
ke zárásaként még egyszer, dőlt betűvel – ami akkor még kiemelt fontosságú részletet 
jelzett – az előző logikai alapra építve foglalják össze a szerzők a 133 nap nemzeti és 
nemzetközi jelentőségét, ezzel megmutatva a beágyazottságot. S végül a teljes fejeze-
tet a Tanulság a magyar munkásosztály számára című anticipáló részlet zárja, mely 
az üdvtörténeti paradigmának megfelelően teszi egyértelművé, hogy az öntudatoso-
dó magyar kommunisták 1945-ben a  földosztásnál és 1948-ban a pártfúziónál (ez 
„lenini elvek szerint történt”) már nem követték/követik el a korábbi hibákat.87 Ösz-
szességében feltűnő a tankönyvekben ma már szokatlan jelenség, a szöveg tudatos, 
az újabb és újabb változatokban ciklikusan visszatérő elemekből létrejött redundan-
ciája, mely az ideológiai alapok sulykolására szolgál. 

Balogh Endre munkája 
első változatban 1974-ben 
jelent meg,88 s már magán 
hordozza a  változás első 
jeleit. Az előzőekben emlí-
tett progresszív, független-
ségi vonulat végighúzódik 
a  szövegen, a  bukás okai-
nak taglalásakor a  szerző 
a  hagyományos sémát kö-
veti, de a  szövegarányok 
megváltoznak: a külső és belső okok, valamint a „katonai összeomlás” (sic!) azonos 
szövegterjedelemhez jut. Ez adja ki a három, e kérdésről szóló, immáron alfejezetek 
nélküli fejezetet. Ugyan még megmarad a  „nemzeti” és „nemzetközi” jelentőségről, 
valamint a tanulságról szóló rész, de ezek már tárgyilagosabb és leíró jellegű szövegek-
ből állnak. A forrásrészletek – ezek persze tendenciózusak – már elkülönülnek, a képek 
száma és minősége (fotók!) megváltozott, a  transzparencia érvényesül, s általában is 
elmondható, hogy a tankönyv már a tényközlő, lexikai anyagot bőségesebben tartal-
mazó (pl. Ludovika, Antibolsevista Comité, Károlyi Gyula, Julier Ferenc stb.) szövegé-
vel az  ismeretátadó könyvek másik típusát képviseli. A szövegarányok megváltozása 
minőségi változást is jelentett: a Lenin-táviratból például kimaradtak a szociáldemok-
ratákra és a forradalmi tisztogatásra vonatkozó elemek, de bekerültek – igaz, részben 
apró betűvel – a  szomszéd országok szerepét, az  orosz polgárháború állását, illetve 
a történelmi személyiségeket megmutató és értékelő részletek. 

86 Uo. 199.
87 Uo. 201–202.
88 Balogh Endre (1974): Történelem a gimnáziumok IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. 110–112.

2. kép: Balogh Endre, 1974



378

IV. Történelemtankönyvek tegnap, ma és holnap

Itt azért tendenciózusnak értékelhet-
jük, hogy „kis színesként” Balogh Endre 
a  szövegbe illesztette a  bécsi követség ki-
rablásának történetét, külön, nyilvánvaló-
an egy bizonyos konnotáció – nomen est 
omen! – erősítésének céljából nevezve meg 
Takács-Tolvay grófot. A  jobboldali szoci-
áldemokraták szerepét a  bukásban ugyan 
megemlíti a  szerző, de a  kurzívan szedett 
„főmondatokban” a  kedvezőtlen nemzet-
közi helyzet, a vezetés egységének hiánya, 
a  helytelen agrárpolitika, ellenforradal-
mi felkelések egyaránt és hasonló súllyal 
szerepelnek.89 A  katonai összeomlás kér-
désénél a  könyv kiemelt figyelmet szentel 
Clemenceau két jegyzékének, s az azokkal 
összefüggő vitáknak. A Tanácsköztársaság 
nemzeti és nemzetközi jelentőségének mél-
tatására itt is sor kerül, de jóval visszafo-
gottabban, s a nemzeti jelentőségnél a szer-

ző megelégszik azzal, hogy a Tanácsköztársaság által nyitott „nagyszerű távlat”-ot 
megemlíti. A Tanácsköztársaság nemzetközi jelentőségének bemutatásakor azt emeli 
ki, hogy a proletárdiktatúra nem csupán orosz jelenség, illetve a magyar forradalom 
volt az  első, amely az oroszt követte. (Itt különös hangsúlyt kap, s 1948, valamint 
1956 tükrében nem véletlenül, hogy 1919-ben az átmenet békés volt.) A legfontosabb 
tanulságként azt fogalmazza meg, hogy a „munkásosztály képes a hatalom gyakorlá-
sára”.90 A fejezet bemutatása után megállapíthatjuk, hogy a történeti elbeszélés logikai 
rendje, a tananyag szerkesztése ugyan nem sokat változott, de az elbeszélés módja és 
a szövegek arányai jelentős részben módosultak, a tanulók orientálására finomabb, 
indirekt eszközöket alkalmaz a könyv.

Balogh Endre történelemkönyve 1980-ban újra megjelent, de már az új tantervek hatásá-
ra átdolgozott kiadásban.91 Első pillantásra a könyv tipográfiai jellemzőiben tér csak el előd-
jétől, de tüzetesebb vizsgálódás után néhány figyelemreméltó apróságra bukkanhatunk.
A képi források dinamikusabbá tették az eseménysort. Az 1974-es kiadásban a vizsgált 
résznél még Landler Jenő portréja és egy vagon előtt álló katonacsoport árválkodott, de 
1980-ban ezeket a statikus fotókat már a dinamizmust, erőt sugárzó páncélvonat moz-
donyára és Uitz Béla „Vörös katonák előre!” feliratú plakátjára cserélték. A választott 

89 Uo. 110–111.
90 Uo. 114.
91 Balogh (1980) 110–113.

3. kép: Balogh Endre, 1980
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részlet első képe egyébként a monitorokat lövő vörös tüzérség, ami szintén a katonai 
helytállás képét és a rendszer energikusságát mutatja.

A Lenin-távirat természetesen itt is az adott helyen, bár kisebb betűkkel szerepel, 
ugyanakkor az európai forradalmakról és a szomszédos országokról szóló részeket 
a szerző a „törzsanyagba” illesztette. A kiemeléseket itt aláhúzással jelölték, s apróság, 
de a szerző szerint mégis fontos, hogy a kiemelések közé került a rendszer tömegbá-
zisának csökkenéséről szóló tagmondat, a  júliusi harcokról szóló részek, valamint 
az újabb kiadás egyazon mondaton belül – nem utoljára – súlypontot is cserélt.92 A lé-
nyegében változatlan szöveg néhány húzáson is átesett: kikerültek a Tolvay grófról, 
illetve a tiszai támadás tervének ellopásáról, s az ebben Bethlen István szerepvállalá-
sáról szóló inkriminált részletek. 
Ez utóbbi történet egyébként a  hetvenes 
években az  általános iskolák könyveiben 
is kanonizálódott, amit jól mutat az elhí-
resült, didaktikus „folyamatábra”.93 Balogh 
Endre a tanácskormány lemondását az elő-
ző kiadásban a  letargikus, az  1980-asban 
pedig a  kétségbeesett (ez az  értékvesztés 
miatti fájdalmat jobban mutatja, mint a le-
targikus beletörődés) közhangulattal is 
magyarázza, s ez utóbbi a  forradalmi di-
namizmus elemeinek megjelenését figye-
lembe véve tudatos választásnak tűnik. 

Az  összefoglaló részek szó szerint is-
métlik az előző kiadást, ám a kiemelésekben változások következtek be. A teljesség 
igénye nélkül néhány új kiemelés: „Magyarországtól a nemzetiségek elszakadtak.” „Ta-
nulnunk kell a Tanácsköztársaság politikájának hibáiból is.”94 Megállapíthatjuk, hogy 
Balogh Endre két műve jól bizonyítja: a nyolcvanas évek elején a tananyag minimális 
megváltoztatása mellett inkább a  súlypontok óvatos áthelyezése jellemző, semmint 
a történeti elbeszélés radikális átalakulása.

Jóvérné Szirtes Ágota könyve külsőleg már a  reform számos jegyét magán viselő 
alkotás,95 amely követi a Závodszky Géza által megfogalmazott szövegstruktúrát, de 
nem igazán követi annak részleges tartalmi megújulását. Kéthasábos, kiegészítő anya-
gokat és forrásszemelvényeket tartalmazó, nagyalakú, kétszínnyomásos tankönyv, 
amely módszertanilag teljesen megújultnak látszik. Képretorikáját – itt is plakáttal és 

92 „A Vörös Hadsereg visszavonulása után a román királyi hadsereg nem mutatott hajlandóságot a Tiszántúl ki-
ürítésére, amiből kitűnt, hogy az antant a Tanácsköztársaságot félrevezette.” Az aláhúzott az 1980-as, míg a dőlt 
betűs rész az 1974-es kiadás kiemelése. Természetesen újabb vizsgálatra adna lehetőséget a román szerep értékelése 
az adott kor proletár internacionalizmusának hátterében. Uo. 110.
93 Sári Gusztáv – Csiszér Béla (1971): Történelem 8. Tankönyvkiadó, Budapest, 89.
94 Balogh (1980) 114–115.
95 Jóvérné Szirtes Ágota (1982): Történelem IV. Tankönyvkiadó, Budapest, 47–49.

4. kép: Sári-Csiszér, 1971
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páncélvonattal találkozunk, ami a tanácshatalom politikusainak portréival vegyül – 
és szövegét vizsgálva azonban szembetűnő a koncepcionális mozdulatlanság, illetve 
az elődök nyomon követése. Az előzőekben bemutatott tankönyvszövegek súlypontjai 
változatlanul helyükön maradtak, a Tanácsköztársaság bukásáról szóló rész ismétli 
az Almási-, illetve Balogh-könyvek vonatkozó részeit – bár kissé megváltozott, a Zá-
vodszky-szövegek „frappáns” szóhasználatát idéző címekkel: „A nemzetközi helyzet, 
Belső nehézségek, Ellenforradalmi szervezkedések, Az antant-imperializmus közbelé-
pése”. A kiegészítő szövegek számának növekedése sem jelent áttörést, hiszen – bár 
óvatos kísérletet tesznek egyes kérdések (pl. a tisztikar nemzeti érdekkel való azono-
sulása, a honvédelem és a reváns különbségének megvilágítása, a magyar társadalom 
és a tanácshatalom viszonyának bemutatása) érzékletesebb taglalására – egyoldalúak. 

5. kép: Jóvérné, 1982

Ugyanakkor szinte teljesen elmaradnak a  jobboldali szociáldemokraták szerepét 
túldimenzionáló hagyományos modulok. A források szinte kizárólag Kun Bélától és 
Lenintől származnak, s feladatuk nem a tanulók önálló forráselemzési kompetenci-
áinak kialakítása, hanem a főszöveg alátámasztása. Némi változást jelez az összefog-
laló, a  tanácshatalom jelentőségét taglaló, a  tanulságok levonását a  tanulók helyett 
elvégző összegzés elmaradása. Ezt a két, javasolt feladatokkal ellátott, a forradalom ab-
szolutizálására96 hivatott Lenin-forrás helyettesíti, melyek közül az egyik a már ismert 
üdvözlő távirat, a másik egy, a korosztály képességeit messze meghaladó részlet, amely 
a polgári és a szocialista forradalom közti különbséget hivatott bemutatni.97 A nemzet-
közi, illetve történelmi jelentőség taglalása nem marad el, hanem az internacionaliz-
musról szóló részekbe kerül – ilyenek a Vörös Hadseregben harcoló internacionalisták, 

96 „Tudomásul kell vennünk, hogy a klasszikus polgári forradalmak egyes felszíni jelenségek alapján történő megfelel-
tetése az ’októberi forradalommal’, egyszerre szolgálja a forradalmakat formációelméleti alapon abszolutizáló, az ún. 
szocialista forradalmat a történelem beteljesüléseként interpretáló szélsőbal utópista programját, valamint a forradal-
mat (tulajdonképpen minden gyökeres változást) rendellenes, romboló, negatív jelenségként meghatározó szélsőségesen 
konzervatív világképet” – fogalmazza meg e szemlélet kritikáját, igaz, már a rendszerváltás után Závodszky Géza. 
Závodszky Géza (2008): Nemzeti előítéletesség és intenacionalizmus. Sztereotípiák, előítéletek a magyar történe-
lemtankönyvekben (1949–1989). In.: Závodszky Géza: Historia et schola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 212.
97 Jóvérné (1982) 4950.
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az európai munkásság szimpátiatüntetései, s annak érzékeltetése, mintha Kun Béla és 
Lenin közvetlen kapcsolata által Szovjet-Oroszország számára a magyar ügy létfon-
tosságú lett volna. A tankönyvszöveg retorikája – a hatvanas évek végére emlékeztető 
módon – a sok szövegszerű átvétel ellenére eltér a Balogh-könyvétől; határozottabban 
él a jelzők és a képes beszéd ok-okozati viszonyokat elfedő stilisztikai erejével. (Például 
az amerikai szerepet így foglalja össze: „Wilson hazakészült”, a vidék hangulatát így je-
leníti meg: „… a háború megpróbáltatásai mind lehetőséget nyújtottak az erőt sorvasztó 
hangulatkeltésre…”, máshol: „… a Forradalmi Kormányzótanács a halogatás taktiká-
jához folyamodott…” stb.) Bár a szöveg beszédmódjának minőségi átalakulása szem-
beszökő, alatta a marxista történelemszemlélet paradigmarendszere, súlyai és hiányai 
húzódnak meg. Mivel ez a tankönyv lényegében a rendszerváltás hajnaláig használat-
ban volt, kimondhatjuk, hogy az elemzett négy szövegdarab alátámasztja a történelmi 
kánon hetvenes-nyolcvanas évekbeli rögzüléséről megfogalmazottakat. 

Összegzés
A magát a konszolidációból eredeztető politikai hatalom nem nézhetett szembe a Rá-
kosi-korszak alapkérdéseivel, hiszen mind hasonlóan diktatórikus jellege, mind ve-
zetőjének és a hatalmi elit tagjainak érintettsége folytán nem volt képes azzal szem-
benézni. „Annak, aki visszaemlékszik a Kádár-kor mindent elszürkítő, események és 
személyiségek helyett leginkább feltartóztathatatlan gazdasági-társadalmi folyama-
tokról értekező, túl elvont, nem érzékletes nyelvezetű történelemtankönyveire, ma már 
óhatatlanul az a gondolata támad, hogy a puha diktatúra hivatalos történelemokta-
tásának ez a siralmasan életidegen, érzelem- és gondolatszegény jellege nem pusztán 
a kötelező marxista történelemfelfogás számlájára írandó. A hatalmi elit érdeke volt, 
hogy az alattvalók ne nyerjenek emlékezetes, továbbgondolásra késztető képet a nem-
zeti múlt és a világtörténelem eseményeiről” – állapítja meg tanulmányában Beluszky 
Tamás.98 Visszatérve Pierre Nora szellemes kifejezéséhez, a  rendszer tisztában volt 
azzal, hogy az „emlékezet helyeinek” átstilizálása, esetleg egyszerűen a megszünteté-
se, ha nem is nevel automatikusan szocialista embert, de legalább depolitizált, s kezel-
hető „alattvalóvá” tesz. Ahogyan a Rákosi-korban a „népi demokrácia” mindenfajta 
demokráciának, úgy utána a „szocialista erkölcs” emlegetése mindenfajta erkölcsnek 
a hitelét rombolta le, homályosabbá, zavarosabbá, cinikusabbá téve a demokratikus 
erkölcsi tudatot. Így járult hozzá a Kádár-kor történelemoktatása is a  történeti tu-
dat eltűnéséhez. Ennek látleletei nemcsak az egyetemi felvételik siralmas eredményei 
voltak, hanem a különböző reprezentatív felmérések is.99

98 Beluszky Tamás (2000): Értékek, értékrendi változások Magyarországon 1945 és 1990 között. Korall, 1. évf. 1. sz. (Ősz) 147–148.
99 „Itt térnénk vissza a bevezetőben említett adathoz: az 1982-es Európai Értékrendszer Kutatás kérdőívére adott vá-
laszokhoz. Mint említettük, ezt a felmérést 13 nyugat-európai országban végezték el ebben az évben, valamint egyedü-
li kelet-európai országként Magyarországon. Aggasztó társadalmi kórtünet, hogy Magyarországon a  megkérdezettek 
mindössze 31%-a tartotta fontosnak, hogy más emberek tiszteletére nevelje gyermekét, s csupán 10%-uk, hogy hűségre, 
lojalitásra. Mindkét érték szélsőségesen alacsony.” Beluszky (2000) 150. Az adatokat a szerző Hankiss Elemér (1989): 
Kelet-európai alternatívák című (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 57.) művéből idézi. 
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Bár a puha diktatúra történelemoktatása a közvetlen pártpropaganda céljai tekin-
tetében alig-alig volt eredményes, a köztudatban megerősödött és mélységesen meg- 
gyökeresedett az  a  tankönyvek által hirdetett történelemszemlélet, amely „az embe-
riség történetét alapvetően a  kizsákmányolók és kizsákmányoltak, vagyis az  elosztás 
kárvallottjai és haszonélvezői közötti folyamatos küzdelemként láttatja”.100 Talán nem 
felesleges megemlítenünk, hogy az ilyen „egydimenziós”, a politikától lényegében új-
raelosztást váró történelemszemlélet ma is mélyen befolyásolja a politikai kultúránkat. 
De nemcsak azt. Az egydimenziós történelemszemlélet híveinek pozíciói erősek, pedig 
e szemlélet létezése rendkívül megnehezíti a tankönyvírás helyzetét. Holott be kellene 
végre látnunk, hogy „A történelemnek […] többféle érvényes olvasata létezik. […] Ma 
világosabb, mint bármikor, hogy a történelem sokkal több, mint amit az iskolában ta-
nítunk róla. […] Ennek az adatbázis-orientált gondolkodásnak a fényében […] kiderül, 
hogy a történelem ismert rendszerezései (elbeszélései) nem azonosak magával a múlttal: 
ugyanennek az átalakulásnak harmadik – és már pedagógiai – komponense annak felis-
merése, hogy nincs lezárt, befejezett tudás. […] A fenti három bekezdés konklúziója azo-
nos. Az iskolának az a törekvése, hogy egy zárt logikába rendezett, architektonikusan fel-
épített történelmi tudásanyagot származtasson át, nagymértékben anakronisztikus”.101
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Szabó Márta Mária 
Mire jó a tankönyv?1

Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon mire és hogyan 
használják a tankönyvet azok, akik számára készül? Hogyan használják a tanköny-
veket a tanárok? Ott van-e tanórákon, ha igen, kinyitják-e – akár átvitt értelemben 
is? Mikor, milyen alkalommal? És a diákok? Rajzolnak-e bajuszt Caesarnak? (Lehet, 
hogy erre a kérdésre nem kapunk választ.) Vajon megtartják-e év végén, és jó szív-
vel emlékeznek-e rá, vagy a kukában landol; van-e valamilyen személyes kapcsolat 
könyv és használója között? Az  alkotók pedagógiai-módszertani szándékai hat-
nak-e az alkalmazók tanítási-tanulási tevékenységére, horribile dictu, szokásaira, 
beállítottságára, tanítási-tanulási stratégiájára? Először áttekintjük, hogyan képze-
lik el a pedagógiai dokumentumok, valamint a pedagógia és a didaktika kutatói 
az oktatási segédanyagok ideális használatát az ezredfordulón, majd megkíséreljük 
mindezt összehasonlítani azzal, amit az osztálytermi gyakorlatban megfigyeltünk.

Márta Mária Szabó 
What is the textbook good for?*

In our study, we seek the answer to the question of how and for what textbooks 
are used by those for whom they were made. How do teachers use textbooks? Are 
there textbooks in the lessons, if yes, are they opened – even if in a metaphorical 
sense? When, on which occasions? And what about this for students? Do they 
draw a moustache on Caesar? (Perhaps we don’t get an answer to this question.) 
Do they keep them at the end of the school year and remember them fondly, or 
they are landed in the rubbish bin; is there some kind of personal connection 
between book and user? Do the authors’ pedagogical-methodological intentions 
affect the teaching-learning activities, the – horrible dictu – habits, the orienta-
tion, the teaching-learning strategies of those who employ them? We first review 
how pedagogical documents and reseachers of pedagogy and didactics envision 
the ideal use of teaching aids at the turn of the millennium, and then we attempt 
to compare all of this with what we observed in classroom practice.

1 Az írás a Pedagógia – Oktatás – Könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. Szerk.: Csóka-Jaksa Helga – 
Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor. Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 12. Pécs, 2014. 93–108. kötetben 
megjelent tanulmány elektronikus változata: Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. évf. 1–2. sz. (2015. július) http://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-marta-maria-mire-jo-a-tankonyv-06-01-05/ (Letöltés: 2020. aug. 18.)
* This paper is the electronic version of the study published in Pedagogy – Education – Library. Celebratory studies 
in honour of Ágnes F. Dárdai. Edited by Csóka-Jaksa Helga – Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor. Pécs 
University Library publications 12. Pécs, 2014. 93–108.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-marta-maria-mire-jo-a-tankonyv-06-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-marta-maria-mire-jo-a-tankonyv-06-01-05/
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A tankönyvet mint taneszközt kívánjuk vizsgálatunk tárgyává tenni. Erről a tárgy-
ról (ld. Thonhauser funkcionális modelljét)2 kívánunk olyan képet alkotni, amely 
a kutató számítógépének, az oktatáspolitikus szónoki pulpitusának látószöge mellé 
odaállítja a  tantermi gyakorlat perspektíváját is. A tankönyvkutatás – Peter Wein- 
brenner komplex modellje3 alapján – kitekint a tankönyv tanárokra, diákokra gyako-
rolt hatásaira is („hatásorientált tankönyvkutatás”).4 Figyelembe kell vennünk, hogy 
az IKT-eszközök és az interaktív tananyagok megjelenésével a tantermi munka jelle-
ge és a tankönyv mint taneszköz szerepe is nagy és növekvő változatosságot mutathat. 
Befolyásolhatja ezt, hogy például mennyire nyitott az iskola társadalmi környezete, 
közössége az innovatív módszerek iránt, elérhetőek-e az IKT-eszközök és az ezekhez 
szorosan kapcsolódó módszertani eljárások, van-e fogadókészség a tanárok, illetve 
a tanulók, az iskola vezetése és közössége részéről ezek iránt stb.

Feltételezzük, hogy feltárhatóak a  tankönyvek tantermi felhasználásának olyan 
sajátosságai, amelyek hozzásegítenek minket egy, a tantermi tankönyvhasználat jel-
lemző mintázatait feltáró tipológia létrehozásához. Munkánk során kérdőíves adat-
gyűjtést és dokumentumelemzést alkalmaztunk.

A tankönyv mint taneszköz képe – tankönyvkutatás, 
oktatáspolitika, szerző és kiadó

A  tankönyvkutatás az ezredfordulóhoz közeledve fordult a politikatudományi mo-
delltől a funkcionális modell felé, amely nagyobb figyelmet szentelt a tantermi gya-
korlat szempontjainak. Thonhauser funkcionális modellje – nem lebecsülve a kutatás 
szempontjából mutatkozó definíciós problémák okozta nehézségeket – a „tantárgyo-
rientált és/vagy tanításmetodikailag orientált” elemzéseket (a kritikus-analitikus 
tankönyvelemzés és a  konstruktív-szintetizáló tankönyvelemzés révén) beemeli 
a tankönyvkutatás tematikájába. Ezen azonban túl is megy: az innovatív tankönyvet 
a praktikus eredmények feltételének tekinti.5

A tanári munka támogatásának, modernizálásának igényével találkozunk a tan-
könyvkutatás magyarországi gyakorlatában is. Kojanitz László a tankönyvkutatással 
kapcsolatban fogalmazza meg a  „tankönyvszerzőket segítő mérések és elemzések és 
a tanuláselméleti eredmények” adaptálásához való hozzájárulás kívánalmát. A fela-
dat szerinte „olyan típusú kutatások előkészítése, amelyek lehetőséget adnak a  tan-
könyvkutatás és a  tanulói teljesítménymérések eredményei közötti összefüggések 
feltárására; a  tankönyvkészítés problematikájának és folyamatának elemzése abból 

2 Dárdai Ágnes (2002): A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 57–58.
3 Dárdai (2002) 58–60.
4 Vö. Szalai Bernadett (2012): A nemzetközi tankönyvkutatás történeti vázlata. In: Acta Academiae Beregsasi-
ensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, XI. 1. sz. Szerk. Kohut Attila – 
Penckófer János. Ungvár, 87–99.
5 Dárdai (2002) 57.
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a szempontból, hogy miként lehetne jobb feltételeket teremteni a korszerű tanuláselmé-
leti eredmények adaptálásához.”6 Bihari Péter az adaptív, mélységelvű, interaktív és 
kooperatív történelemtanítás hitvallásának összegzésére vállalkozó tanulmánykötet 
tankönyvekről szóló fejezetében vázolja a jó tankönyv kiválasztásának szempontjait. 
Ebből az  vehető ki, hogy szerinte a  jó tankönyvnek mind tantermi, mind otthoni 
tanulásra, felhasználásra alkalmasnak kell lennie. Figyelemre méltó, hogy gondolat-
menete a tanár szemszögéből fogalmazza meg az elvárásokat a tankönyvszerzők és 
-kiadók számára.7 A fenti irány mellett – akár ezzel szemben – körvonalazódó má-
sik felfogás a  tankönyvet az oktatás tartalmának legfőbb közvetítőjeként vizsgálja: 
„Ma Magyarországon a pedagógus számára a tanítás kottája az a tankönyv. […] Nota 
bene, a pedagógus komolyan veszi, hogy amit a tankönyvben leírunk, azt neki meg kell 
tanítania, és ezzel nagyon kell vigyázni.”8

Kevés figyelmet kap a tankönyv és az osztálytermi munka, az iskolai pedagógiai 
kultúra kölcsönhatása e kutatások során. Pedig az ezredfordulón jelentősen átalakult 
a tankönyvek külső megjelenése, tartalma – hiszen a modernizálódás vélt irányába 
történő elmozdulásra jogszabály kötelezte a kiadókat. A piaci követelmények közben 
nem feltétlenül támogatták ezt az elmozdulást.

„[A]z egész folyamat elmozdul a zárt kódoktól a nyitott kódok irányába. Ezt a ma-
gyar tankönyvekben az jelzi, hogy nálunk is megjelennek a kérdések, hiszen ma már 
nem ildomos tankönyvet írni anélkül, hogy ne lennének benne kérdések. Ám ha a kér-
déseket megnézzük, akkor 80 százalékban arra szolgálnak, hogy a gyerekek keressék 
meg azt a bekezdést, ami alapján válaszolni tudnak. Ez nem nyitott kód, nyilvánvaló. 
Akkor lennének igazi kérdések, ha a tanulók többféle, valóságosan eltérő, értékelhető 
válaszokat adnának” – állapítja meg Mihály Ottó, aki szerint „mindenki úgy tesz, 
mintha a tudományos megalapozottságról szólna a történet. Azt, hogy mit tekintünk 
releváns iskolai tudásnak, alapvetően társadalompolitikai döntések határozzák meg.”9 
A társadalompolitikai döntések szerinte tehát a tankönyvek tartalmát is alapvetően 
befolyásolják. Ezért a  tudományos diskurzus is – gyakran kimondatlanul – a  tár-
sadalompolitikai döntések körül forog. A  „pedagógusok fejét uraló” tudományos 
racionalitással szemben a  tankönyvekben pragmatikusabb tudásértelmezés kerül 
előtérbe, „hihetetlen erőssé vált a  használhatóság megjelenése a  tankönyvekben.”10 
Nincs-e itt ellentmondás? A „tanárok fejében totálisan uralkodó tudományos raciona-
litás” szilárd rendszerét nem alakítja-e a „használhatóság [igényének] erős jelenléte” 

6 Kojanitz László (2005): A tankönyvkutatás szerepe és feladatai. Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 3. sz. 53–68.
7 Bihari Péter: A tankönyv. In: Az évszámokon innen és túl… Megújuló történelemtanítás. Szerk. Knausz Imre. 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001. 160.
8 Pála Károly (2008): A kompetencia alapú oktatás és a taneszközök. In: Tankönyvdialógusok. Szerk. Simon Mária. 
OFI, Budapest, 44.
9 Mihály Ottó (2008): Korszerű tudományosság és a  tudományosság mint kritérium. In: Tankönyvdialógusok. 
Szerk. Simon Mária. OFI, Budapest, 114.
10 Mihály (2008) 115.
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a tankönyvekben? Ráadásul: tudomást veszünk-e arról, hogy az utca nem egyirányú? 
A kölcsönhatás nyilvánvalónak tűnik.

Az oktatáspolitikai dokumentumok tankönyvképének meghatározó eleme az oktatás 
irányítóinak azon feltételezése, hogy a tankönyvek tartalma hatást gyakorol a tantermi 
munkára, és a  tankönyv – más tényezők mellett – hozzájárul a  fejlesztési feladatok 
teljesítéséhez és a tanulás-tanítás szociális konstruktivista módszereinek terjedéséhez. 
Az  oktatáspolitikai dokumentumok tankönyvképe a  nemzeti alaptantervek alapján 
vázolható fel. A NAT-ot az elmúlt 12 év alatt 3 alkalommal újították meg, az inga hol 
a centralizáció, hol a decentralizáció irányába mozdult ki a  tartalmi szabályozás te-
kintetében is, de a kompetenciafejlesztést középpontba állító, szociális konstruktivista 
tanulás-tanításon alapuló pedagógiai, didaktikai, szakmódszertani paradigma alap-
vetően érvényben maradt: a tantervekben előírt tanulói tevékenységek és módszertani 
utalások sem mutatnak jelentős tartalmi átalakulást. Ahogy az ezredforduló táján ki-
alakított tankönyvtípus sem. A változások inkább a strukturálódás, az európai kulcs-
kompetenciák, a kereszttantervi (cross curriculum) tematika beágyazása és a begyöke-
reztetés feltételeinek kidolgozása (pl. programcsomagok) irányába mutattak.

Az  oktatás tartalmi szabályozására irányuló oktatáspolitikai elképzelések a  tan-
könyveknek elsősorban az implementáció területén szántak fontos szerepet. „A Nem-
zeti alaptanterv implementációjának (1) kutatási, fejlesztési, innovációs, (2) másodlagos 
szabályozó, (3) iskolai szervezet- és humánfejlesztő és (4) kommunikációs feladat- és 
eszközrendszere van. […] A másodlagos szabályozó eszközrendszer fő elemei: választ-
ható kerettantervek, oktatási programcsomagok, tankönyvek, taneszközök, a vizsga és 
a mérés-értékelés. A legfontosabb eszközei (oktatási programcsomagok) a NAT 2003 be-
vezetésével jöttek létre, illetve kifejlesztését a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 
fejlesztési feladatok tették szükségessé. A Nemzeti alaptanterv implementációja fejlesz-
tő eszközrendszerének alapját alkotják a különböző típusú kerettantervek, az oktatási 
programok, programcsomagok. Ezek a curriculumok egyfelől a tartalmi modernizáció 
és megújítás eszközei, másfelől a módszertani kultúra javítását is elősegítik. Orientálják 
a tantervfejlesztőket, a taneszközök, a kerettantervek, az állami vizsgák követelmény-
rendszerének kidolgozóit, az országos mérési, értékelési eszközök fejlesztőit és legfőkép-
pen a  helyi tantervek készítőit, illetve összeállítóit.”11 A  tankönyvek tehát az  imple-
mentáció fontos eszközének számítanak, és az az elképzelés fűzhető hozzájuk, hogy 
a curriculumok mellett a másodlagos szabályozó rendszer elemeiként hozzájárulnak 
az oktatás tartalmi-módszertani megújulásához és modernizációjához.12

A 2012-es NAT által bevezetett tartalmi változások nem jelentenek gyökeres for-
dulatot a  korábbi felfogáshoz képest. Az  országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. 
évfolyamra vonatkozó tartalmi kereteinek meghatározásakor figyelembe kell venni 
a  felhasznált szövegek minőségét, amit a  mérések a  tanulók életkori sajátosságain 

11 A Nemzeti alaptanterv implementációja Összeállította: Vass Vilmos. (http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/
nat_implement_090702.pdf) [2013. máj. 15.]
12 Kaposi József (2012): Értékek és tartalmak, avagy a tartalom értékei. Új Pedagógiai Szemle, 62. évf. 1–3. sz. 5–22.

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_implement_090702.pdf
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_implement_090702.pdf
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és a tantervi követelményeken kívül a tankönyvi szövegek nehézségéhez is kötnek. 
Ez a kitétel is a  tankönyvek rendszeres használatát feltételezi a közoktatás minden 
szintjén.13 A NAT 201214 implementációjában is fontos szerepet tulajdonítanak a tan-
könyveknek. A NAT alapján készülő kerettantervek „… rögzítik a nevelés és oktatás 
céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak 
egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, a tantárgyközi tudás- és készségterüle-
tek fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, 
illetve ajánlott időkeretet…” és „…irányt mutatnak a tankönyvíróknak és szerkesztők-
nek, a tanítási segédletek, eszközök készítőinek …”15 

A  NAT 2012 implementációjának tudományos megalapozására hivatott OFI-ta-
nulmány a korábbi tantervek implementációs gyakorlatát és benne a pedagógusok 
szerepét így írja körül: „a vezetők se meg nem erősítették, se nem cáfolták azt a feltevé-
sünket, hogy a gyakorló pedagógus a hosszú távú pedagógiai célok elérése helyett fonto-
sabbnak tartja a napi gyakorlatot, sokkal inkább követ előre rögzített ismeretanyagot és 
tankönyvi tartalmat.” Ugyanakkor az is ott áll, hogy: „A szakmai folyamatok minősé-
ge a tankönyvektől, az évtizedes tanítási rutintól, a tanári személyiségektől függ, a tan-
tervek ezt kevésbé befolyásolják. […] A klasszikus értelemben vett sokoldalú támogató 
rendszer – elsősorban anyagi források híján – nem állt maximálisan segítségükre.”16 
Ez a megfigyelés tehát megint csak a tartalmi szabályozásban a tankönyveknek tulaj-
donított szerepre utal. Kivehető belőle az is, hogy míg az iskolai gyakorlatban az in-
formációátadás terén meghatározó a tankönyvek tartalma, a tantervekben megjelenő 
tudáskoncepció, tanítási stratégiák meggyökereztetésére irányuló törekvések nem, 
vagy csak kevéssé érvényesülnek. Tudjuk, hogy a kerettantervek (és a helyi tanter-
vek) fejlesztési követelményei, az ezekhez rendelt módszertani és taneszköz-haszná-
latra vonatkozó előírások megvalósulása külön vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze. 
Határozott különbséget kell tennünk a tantervek által előírt és a tényleges gyakorlat 
között: „Az egyik legnagyobb ellentmondás kétségtelenül a rendkívül modern tantervi 
szemlélettel megfogalmazott fejlesztési célok és az ezek iskolai szintű érvényre juttatá-
sát biztosító mechanizmusok szegénysége között húzódott meg.”17 Ezt a megállapítást 
ugyan több mint 10 éve tette Halász Gábor, de mind a mai napig sokat idézik – joggal.

A tankönyvekről azt feltételezzük, hogy azok főleg a tanórai munkát támogató, és 
kevésbé önálló tanulói feldolgozásra, a  tanultak rögzítésére szolgáló eszköznek kí-
vánják láttatni magukat. Ha ez azonban nem valósul meg, és a tankönyvek az otthoni 

13 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete
14 Nemzeti alaptanterv. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet melléklete. Magyar Közlöny, 68. évf. 66. sz.10635–10847.
15 Uo. 10647.
16 Vezetői összefoglaló az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-002 21. századi köz-
oktatás-fejlesztés, koordináció, Az oktatási intézmények tantervi adaptációs és implementációs gyakorlatának vizs-
gálata című K+F tevékenység. Kézirat, Budapest, 2012.
17 Lásd Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. Kézirat, Budapest. (http://halaszg.ofi.hu/
download/Ezredfordulo-1.htm) (Letöltés: 2013. jún. 3.) 

http://halaszg.ofi.hu/download/Ezredfordulo-1.htm
http://halaszg.ofi.hu/download/Ezredfordulo-1.htm
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tanulást (rögzítést) nem támogatják, akkor nem töltik be azt a szerepet sem az okta-
tásban, amelyet betölthetnének, és létük is megkérdőjeleződhet.

A kérdőíves megkérdezés, valamint a tanórai megfigyeléseket rögzítő dokumentu-
mok szerint a történelemórák jelentős részében nem kerül elő a tankönyv. A szemlél-
tető funkciót gyakran a multimédiás megoldások veszik át.

A történelemtankönyv képe a tantermi gyakorlat 
megfigyelése alapján

E szempontok figyelembevételével mutatjuk be a tantermi gyakorlat alapján kibon-
takozó tankönyvképet. Úgy véljük, hogy a  tudományos és az oktatáspolitikai tan-
könyvkép jegyei alapján felhasználási típusokat tudunk megkülönböztetni.18

Az első típushoz tartozó felhasználási mód keretei között a tanár alapvetően még 
mindig a fő információforrás szerepét játssza a történelemórákon. Esetenként önál-
ló feldolgozásra vagy főleg szemléltetésre használja a tankönyvet. A feladatok, vala-
mint a  kifejezetten közös elemzésre, gondolkodtatásra szánt elemek (mint például 
a táblázatok és ábrák stb.) – egyéb, többek között például a tanári munkát támogató 
módszertani segédletek, továbbképzések hiányában és számos egyéb ok miatt – nem 
kapnak jelentős szerepet a történelemórán (tananyagközpontú felfogás).19 Esetenként 
a tesztekre való felkészüléskor kerülnek elő. A modern technika felhasználása mellett 
ezeket a tanórákat tanári előadás, magyarázat jellemzi, amelyet rövid kérdések sza-
kítanak csak meg. A tankönyv illusztrációi, képei, térképvázlatai, még fejezetcímei, 
szövegei is megjelenhetnek a tanár által készített prezentációkon.

A második típusba tartozó tanórákon tevékenységközpontú felhasználást figyelhe-
tünk meg: a tanár és a diákok gyakran oldják meg a feladatokat, és végeznek a tan-
könyvekben javasolt, sugallt tevékenységeket. Egyéni és csoportmunka keretei között 
dolgoznak, a  tanórai munkát munkafüzet vagy valamilyen kiosztott feladatlap is 
segíti. A feladatmegoldás a tanári előadás tartalmának előkészítését vagy az elhang-
zottak elmélyítését segíti. A feladatvégzés egyéni vagy csoportos formában zajlik, és 
a néhány perces önálló munkát „közös megbeszélés” zárja.

A harmadik lehetséges típusba tartozó felhasználási módnak megfelelően a tan-
tervek és különböző szabályozók előírásai alapján készített tankönyvek támogatják 
a  tantervek maradéktalan megvalósítását és korszerű tudáskoncepció térnyerését 
az iskolai gyakorlatban. A tanár válogat a tankönyv forrásaiból, feladataiból, saját fel-
adatokat, feladatsorokat dolgoz ki. A diákok egyszerűbb vagy bonyolultabb feladat-
sorokat végeznek el, amelyek a tankönyv feladatait is magukba foglalhatják, a felada-
tok huzamosabb önálló (egyéni vagy csoportos) tanulói munkát alapoznak meg. Bár 

18 Vö. Mihály (2008) 109–115.
19 Mihály (2008) 114.
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tartalmaznak zárt végű részfeladatokat is, többnyire nyílt végűek (követelmény- és 
teljesítményközpontú felfogás).20

A fenti besorolás nem kívánja értékelni a különböző eljárásokat, sem ítéletet mon-
dani azok felett, akik az  egyik vagy másik típusba sorolható felhasználási módot 
alkalmazzák. Sokkal inkább a  tankönyvek használhatóságával kapcsolatos problé-
mákra kívánjuk a figyelmünket irányítani. Fontosnak tartjuk megjegyezni (bár ez 
közhely), hogy kívánatos a tantervi implementációban a rendszerszemléletű megkö-
zelítés, és nem vezethet sikerre egyik vagy másik implementációs tényező jelentősé-
gének túlzó hangsúlyozása, melyek hátterében többnyire gazdasági megfontoláso-
kat sejthetünk. A  tankönyv vagy az  IKT nem varázspálca, elterjedése nem pótolja 
a legfontosabb elem, a tanári szakértelem és elkötelezettség szerepének felismerését, 
elismerését és sokoldalú támogatását.

Van-e lehetőségünk arra, hogy „benyissunk a tanterembe”,21 és megfigyeljük, va-
lóban elválnak-e az imént számba vett felhasználási módok, és kirajzolódik-e a felvá-
zolt tipológia?

Szakértői tanóra-megfigyeléssel, ehhez megfelelő szempontrendszer kidolgozá-
sával, kérdőíves adatgyűjtéssel, interjúk sorával bizonyára pontosabb eredményt 
kapnánk. Ez viszont hosszú és költséges folyamat lenne, és mire a  végére érnénk, 
az adataink talán el is avulnának. Hasonló jellegű adatokhoz azonban más módon is 
hozzáférhetünk – erre tettünk kísérletet, amit röviden be is mutatunk.

Az IKT-eszközök megkönnyítik a kérdőíves adatgyűjtést: online kérdőívet állítot-
tunk össze, amelyben történelem szakos tanárokat kérdeztünk meg arról, hogyan és 
mire használják a történelemtankönyveket.22 A kérdéseink a tanárok tanórai és a ta-
nórákat előkészítő munkájára irányultak, illetve arra, hogy ebben milyen szerepet 
kap az általuk használt tankönyv. A kérdőívet összesen 90 történelemtanár nyitotta 
meg, ebből hatvanan zárták le a  kérdőív kitöltését.23 Bár számítottunk arra, hogy 
nem lesz tömeges a részvétel, a vártnál kevesebb válasz érkezett. Arra törekedtünk, 
hogy a válaszok jól csoportosíthatóak legyenek. A kérdéseket úgy állítottuk össze, 
hogy a kapott adatok alapján a kollégák tankönyvhasználati szokásait meg tudjuk 
feleltetni az imént körülírt típusoknak.

A  zárt végű kérdések alapján azt az  eredményt kaptuk, hogy a  résztvevők több 
mint 80%-a mindig vagy gyakran24 felhasználja a tankönyveket tanórai feladatokhoz, 

20 Mihály (2008) 114.
21 Good, Thomas L. – Brophy, Jere E. (2008): Nyissunk be a tanterembe! 1–3. köt. Educatio, Budapest.
22 A kérdőív a következő linken érhető el: https://www.surveymonkey.com/s/66KQCTT [2013. szept. 6.]
23 A  válaszadók kb. kétharmada nagyobb tapasztalattal rendelkezik: több mint 15 éve tanít. Kb.  
60%-uk középiskolában: négy-, hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumban, valamivel több mint egyharmaduk Bu-
dapesten (37,3%) tanít. Legtöbben a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó tankönyveit használják, 23% a Mozaik 
Kiadóét, 8% a Műszaki Kiadóét. 60% munkaközösségi, kb. 40% egyéni döntés alapján választotta a tankönyvet, 
amellyel dolgozik.
24 A válaszokat négyosztatú skálán helyeztük el: mindig – gyakran – ritkán – soha. Ezzel el kívántuk kerülni, hogy 
a válaszadók jobb híján a középső értéket válasszák. 

https://www.surveymonkey.com/s/66KQCTT
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70%-uk a tankönyv magyarázó szövegét is ugyanerre. Legtöbben (65%) a térképváz-
latokat használják rendszeresen, a képi forrásokat nem sokkal kevesebben, 63%.25 Ha 
a „rendszeresen” vagy „gyakran” válaszok számát együttesen értékeljük, akkor a képi 
források és a  táblázatok felhasználói egyaránt az  összes válaszadó mintegy 97%-át 
teszik ki, de az ábrákat és a térképeket felhasználók aránya is 90% fölött van.

Mennyiben vethetők össze a zárt végű kérdésekre adott válaszok a hipotetikusan 
kialakított tipológiánkkal? 

Az  első típusba (tananyagközpontú felfogás) tartoznak azok a  válaszadók, akik 
a legtöbb kérdésre a „ritkán”, illetve a „szinte soha” választ adták: a felmérés válasz-
adói között ez a típus nagyon kis arányban szerepel. A szöveges válaszokban a leckék 
ismeretanyagára, összefoglalásra, tesztekre való felkészülést említő hozzászólások 
ennél jelentősebb mértékűnek érzékeltetik ezt a csoportot.

A második típus (tevékenységközpontú felfogás) képviselői mind a felkészüléshez, 
mind az órai munkához gyakran vagy mindig használják a tankönyv szövegét, di-
daktikai apparátusát, és a válaszadók többsége ehhez a típushoz tartozónak tűnik. 
Tanóráikon aktívan élnek a tankönyvek adta lehetőségekkel, diákjaik sok feladatot 
kapnak, melyek gyakran kooperatívak.26 A  kérdőíves megkérdezés természetesen 
nem reprezentatív, de arra alkalmas, hogy megállapítsuk a három előzetesen körvo-
nalazott típus jelenlétét a tanórai gyakorlatban.

Az 1. számú diagram jó szemlélteti e típus masszív érvényesülését. A több mint 
15 éve tanító tanárok csoportjában a tankönyv forrásait mindig vagy rendszeresen 
felhasználók aránya 95%, a kezdők között ez az arány valamivel 90% alatt van.

1. diagram: Tankönyvi források felhasználása tanórai feladatokhoz

25 A tankönyvek didaktikai apparátusához tartozó elemek tanórai felhasználását szintén négyfokozatú skálán kel-
lett a megkérdezetteknek elhelyeznie.
26 Meglepetésünkre senki nem utalt pl. a kiadó által készített segédanyagok egyénileg kialakított felhasználására.
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2. diagram: Tankönyv felhasználása tanórai felkészüléshez

Felhasználod-e a tankönyvet a tanórai 
felkészüléshez?

mindig ritkángyakran soha

Azok körében, akik „elégedettek” vagy „inkább elégedettek” a használt tankönyv-
vel, ez az arány 100%.

3. diagram: Tankönyvi források felhasználásának elégedettsége 
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Azok, akik elégedettek vagy inkább elégedettek a tankönyvükkel, több mint 97%-os 
arányban használják a tankönyv forrásait gyakran vagy mindig. Az ilyen tevékeny-
ségeket, feladatokat ajánló tankönyvek kedvelői éppen e tulajdonságaik miatt része-
sítik előnyben a tankönyvek e típusát. E számok alapján biztonsággal megállapítható 
a  tevékenység- és a követelményorientált felhasználási mód térnyerése a  történele-
mórákon. A zárt végű válaszok alapján azonban a kettőt nehezen lehetne egymástól 
elkülöníteni. 

A történelemtanárok egyéni, kreatív, innovatív felhasználási módjairól nyílt végű 
kérdéssel tájékozódtunk. Erre az  összes résztvevő valamivel több mint egyharma-
da adott választ, amelyeket csoportosítottunk. Az első típusba sorolható válaszok itt 
kisebbségben maradtak, amit azonban annak tudhatunk be, hogy erről a nyílt végű 
kérdésben felvetett problémakörről leginkább a második és a harmadik típusba so-

inkább elégedett
vagyok vele, mint nem

nagyon elégedett
vagyok vele
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rolható felhasználási módokat alkalmazóknak volt mondandója. Ha ezt összevetjük 
a  forrásokat mindig vagy gyakran felhasználók magas arányával, akkor megfogal-
mazhatjuk azt az óvatos feltételezést, hogy a válaszadók többsége a tevékenységköz-
pontú felhasználási módot követi. A második típushoz az olyan válaszokat rendeltük, 
amelyekben munkafüzetre, a tankönyvi forrásokhoz kapcsolódó feladatokra tettek 
utalást a kollégák. 

A harmadik típus (követelmény- és teljesítményközpontú felfogás) képviselőit azok 
között kereshetjük, akik önálló eljárásokkal rendelkeznek a tankönyvek felhasználá-
sakor: projektek, önálló szempontokat érvényesítő tanulói feladatok jellemzik óráikat. 
Ők teszik ki a válaszadók legkisebb csoportját. Ehhez a típushoz azt a néhány választ 
soroltuk, amelyek a diákok önálló kezdeményezését is igénybe vevő, komplex képes-
ségfejlesztő, csoportmunkában elvégzendő feladatokra utaltak. („Gondolati térképek, 
projektmunka, problémaközpontú gondolkodás elemeinek gyakorlása”, „Csoportbon-
tásban különböző szöveges források elolvasása, feldolgozása és a megszerzett ismeretek 
megosztása az osztály egészével” stb.) Úgy véljük, hogy azok a válaszadók, akik ilyen 
módszereket alkalmaznak, erre szöveges utalást is tettek a kérdőív e helyén. Összesen 
nyolc, ehhez a típushoz illeszthető választ kaptunk, ami kisebbséget képvisel a részt-
vevők körében, de e típus jelenléte megkérdőjelezhetetlen. Három kérdésünk („Mit 
kritizálsz…? Mit hiányolsz…? Mit kérsz…?”) a tanárok módszertani beállítottságát 
kívánta vizsgálni. Akik erre a kérdésre válaszoltak, az érdekesség, játékosság, az ösz-
szefoglalás és a testre szabhatóság igényét fogalmazták meg, ami szintén a második 
és harmadik típus elterjedtségére utal.

4. diagram: A tankönyvi források felhasználásának elégedettsége
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A  kérdőíves megkérdezésben történő részvétel önkéntes volt, a  válaszadók köre 
esetlegesnek tekintendő. A tevékenységközpontú megközelítés túlsúlya azt a feltevé-
sünket erősíti, hogy a felmérésben eleve az érdeklődőbb, szakmájuk problémái iránt 
fogékonyabb kollégák voltak hajlandóak részt venni. Az online felmérés eredményei 
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tehát az arányokat nem, legfeljebb a tevékenységközpontú tankönyvfelhasználás ma-
gabiztos jelenlétét mutathatják.

Ha azonban e felmérés eredményeit egy másik módszerrel elvégzett adatfelvétel 
eredményeivel összehasonlítjuk, talán pontosabb képet nyerhetünk például órameg-
figyelés, a tanórai történéseket szakszerűen megállapított szempontok alapján rögzí-
tő dokumentumok segítségével. Ilyen dokumentumokat találtunk a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pedagógiai Intézetének hallgatói által 
összeállított portfólió-szakdolgozatokban. Az  osztatlan tanárképzésben részt vevő 
hallgatók olyan pedagógiai tárgyú szakdolgozatot készítettek, amelynek melléklete-
ként csatolniuk kellett a látogatott tanórákról az intézet oktatói által, általános didak-
tikai szempontrendszer alapján kidolgozott munkalapokon vezetett jegyzőkönyve-
ket, saját óravázlataikat és az ezekről írt önreflexióikat. A véletlenszerűen kiválasztott 
szakdolgozatok mellékletei segítségével összesen mintegy 220 történelemórába nyer-
hettünk betekintést, amelyeket kifejezetten a tankönyv- és eszközhasználat módját 
megfigyelve elemeztünk.27 Összesen 32 tanár, közöttük vezetőtanárok és 12 tanárje-
lölt történelemóráját elemeztük a tankönyv felhasználása szempontjából, és megvizs-
gáltuk, hogy besorolhatók-e azok három típusunk valamelyikébe, szükséges-e újabb 
kategória kialakítása, illetve lehetséges-e a három fő kategória határozott megkülön-
böztetése, esetleg további strukturálása, finomítása. 12 tanárjelölt és 12 iskola tanára-
inak módszertani szokásait, ha úgy tetszik, kultúráját ismertük meg.28

A tanárjelöltek az általuk látogatott órákról bizonyos megfigyelési szempontok alap-
ján jegyzeteket készítettek, amelyekből következtethetünk a látogatott tanóra jellegé-
re, fő történéseire, de nem derül ki belőlük feltétlenül a tankönyvfelhasználás módja.

A tanárjelöltek óravázlataiból ennél részletesebb információkat kapunk. A két, kü-
lönböző jellegű és eltérő funkciójú dokumentációtípust olyan szempontok alapján kí-
vántuk vizsgálni, amelyek mégis összehasonlíthatóvá teszik őket, és amelyek lehetővé 
teszik a tipológiával való összevetésüket.29

Mind a bázisiskolai tanárok, mind a tanárjelöltek óráiról megállapítható, hogy al-
kalmaztak-e történelemórai (tanulói) feladatvégzést, illetve csoportmunkát. Ezt mu-
tatja az 5. diagram. Az adatfelvétel alapján a tanórák valamivel több mint 50%-ában 
oldottak meg a diákok valamilyen feladatot, és kevesebb mint 10%-ában jelent meg 
a csoportmunka forma. Összesen 116 órán tettek a tanárjelöltek a tankönyvhaszná-
latra utaló feljegyzést (az összes tanóra kb. fele).

27 A jegyzőkönyveket 2008 és 2011 között rögzítették.
28 E tizenkét iskola közül összesen 4 olyan, amely az egyik országos ranglista első 50 iskolája közt található, a többi 
nyolc iskola is inkább a jó középiskolák közé sorolható.
29 Az  elemzés céljából létrehozott munkatáblázatba a  munkaforma, a  tevékenységformák, a  használt eszközök, 
a  tankönyvfelhasználás megállapítható didaktikai funkciója, az esetlegesen feldolgozott forrás típusa szerepelt. 
Az  óravázlatok esetén feljegyeztük a  tankönyvhöz kapcsolódó tevékenységekre tervezett időtartamot. A  doku-
mentációban áttekintett 223 órából 81 esetében volt mérhető a tankönyvvel végzett munka időtartama.
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5. diagram: Munkáltatás a tanórákon
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Bár a  tanóra-megfigyelést rögzítő dokumentumok a második típus alacsonyabb 
arányáról tanúskodnak, mint az online megkérdezés eredményei, ez az arány itt is 
meghaladja az 50%-ot – mind a bázisiskolai tanárok, mind a tanárjelöltek óráin.

6. diagram: Tankönyvhasználat a tanórákon
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A tanárjelöltek óraterveiben az egyes óraszakaszokra tervezett időtartam is sze-
repel. Ez természetesen nem egyenlő a ténylegesen a feladattal töltött időtartammal, 
mégis alkalmas arra, hogy a  tanárjelöltek beállítottságára következtessünk belőle. 
A 168 óratervben a tanárjelöltek 81 tanórára terveztek tanulói feladatot, átlagosan kb. 
17 percnyit. 24 tanórán a tanárjelöltek óratervei szerint kevesebb mint 10 percet töl-
töttek a diákok feladatmegoldással. A leghosszabb, egybefüggően feladatmegoldással 
töltött időtartam (a tervek alapján) 45 perc volt, 15 perces időtartamnál hosszabb 
tanulói munkaidő – ami a harmadik típusnak megfelelő, komplex, nagyobb tanu-
lói önállóságot igénylő, nyílt végű elemeket is tartalmazó feladatsorok kidolgozásá-
hoz minimálisan szükségesnek tűnik – 53 tanórán szerepelt, és ebből csak mintegy 
10 órán volt a  feladatokra szánt idő fél óránál hosszabb. A  középiskolai ranglétra 
csúcsán található iskolákban végzett gyakorló órák (összesen 56 óravázlat) esetében 
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az átlagos feladatidő valamivel alacsonyabb (kb. 14 perc). A 10 percnél rövidebb fel-
adatidő 9 tanórán fordult elő, ez kb. 16%. Ez az arány jóval alacsonyabb, mint az ösz-
szes iskolára vonatkozó adat. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek az időtartamok sok 
esetben (összesen 41 alkalommal) több rövid szakaszból adódtak össze.

Az  óratervek alapján következtettünk a  tankönyvi forrásokhoz kapcsolódó fel-
adatok didaktikai funkcióira.30 A bázisiskolai tanárok óráiról felvett 51 jegyzőkönyv 
közül 17-ben utalnak a hospitáló tanárjelöltek elmélyítésre, és 28-ban ismeretátadás-
ra irányuló tankönyvi forrásfelhasználásra. Az összes tanórára vonatkoztatva ezek 
a számok: az összesen 223 órából 51-en elmélyítésre, és 117 esetében új ismeret átadá-
sára irányuló forrásfelhasználást rögzítettünk. 

7. diagram: A tankönyvi forrásokhoz kapcsolódó feladatok didaktikai funkciója
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A tanárok és a  tanárjelöltek hasonló (magas) arányban törekedtek a  forrásokon 
alapuló feladatok alapján ismeretátadásra, de elmélyítésre irányuló feladatot a taná-
rok magasabb arányban adtak, mint a tanárjelöltek. (Ez érthető.) Ugyanakkor mind-
két csoport esetén ennek aránya alacsonyabb volt, mint az új ismeretek átadását tá-
mogató feladatoké. 

A  tanórák megfigyelését és tervezését rögzítő dokumentumok elemzése során 
részben meg tudtuk erősíteni a kérdőíves kutatásunk eredményeit. A történelemórák 
jelentős, bár kisebbik hányadában találkoztunk a tankönyvi források felhasználásán 
alapuló feladatokkal. A  feladatok többsége rövid időtartamú, és főleg új ismeretek 
átadására irányult. Ez a megfigyelés megerősíti azt a megállapítást, hogy a tevékeny-
ségközpontú felhasználás masszívan jelen van a  történelemórákon. Ugyanakkor 
mind a megfigyelési jegyzőkönyvek, mind az óratervek alapján még azokon a törté-

30 A tankönyvi források felhasználásának didaktikai funkcióit a feladatkijelölés megszövegezése alapján határoz-
tuk meg. A feladatok között találtunk szemléltetést, elmélyítést, információátadást szolgáló feladatokat.

223

51
28
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51

tanárok

tanárok és tanárjelöltek
együtt
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nelemórákon is, amikor a diákok valódi feladatot oldanak meg (és nem csak egysze-
rű kérdésekre válaszolnak) a tankönyv funkciója a tanári ismeretátadás támogatása. 
Az ismeretátadás gyakran a tankönyv képeinek és forrásainak kivetítésével történik 
– itt már a tankönyv elő sem kerül. 

További adatfelvétel és elemzések lennének szükségesek ahhoz, hogy tényként 
lehessen kezelni következtetéseinket, de vizsgálataink alapján kirajzolódni látszik 
a  történelemórai tankönyvhasználat néhány jellemző jegye: gyakori szemléltetés, 
forrásfeldolgozáson alapuló önálló vagy csoportos feladatok mellett a  tananyag-
központú tanítás-tanulás túlsúlya, kis arányban tevékenységközpontú felhasználás, 
a tananyag elmélyítésére irányuló erőfeszítések, észrevehető számban követelmény-
orientált, innovatív eljárások. Kiemelendő, hogy szoros összefüggés áll fenn a  tan-
könyvek elfogadottságának szintje és tanórai felhasználásuk gyakorisága, intenzitása 
között. Azok használják inkább „rendeltetésszerűen” a tankönyvet, akik a tantervi 
fejlesztési követelményeket is magukénak érzik. A kölcsönhatás folyamata, mecha-
nizmusai – tudniillik, hogy mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás, azaz a fejlesztési célokat 
szem előtt tartó tanárok végre megfelelő eszközt kaptak, vagy a „szép és jó tanköny-
vek” támogatták a  tantervi követelmények érvényesülését – nem egyértelműek, és 
további elemzést érdemelnek. A tankönyv a jelenlegi formájában nem vált a tantervi 
implementáció kimagaslóan hatékony elemévé. A történelemórákon leggyakrabban 
felbukkanó ismeretátadó funkció a tankönyv mint médium nélkül is – csupán a tan-
könyvi források kivetítésével, munkafüzetek alkalmazásával – biztosítható. Így vi-
szont a tankönyv kiszorul a diákok által előnyben részesített eszközök sorából, amit 
itt nem kívánunk értékelni, minősíteni. Kompetenciafejlesztésre, a diákok érdeklő-
désének felkeltésére, elmélyítésre nem használjuk gyakran, és – mint tapasztaltuk 
– a diákok is egyre ritkábban veszik kezükbe, tehát úgy tűnik, kiszorul a tantermi 
gyakorlatból, és – bár ezt bizton nem állíthatjuk – az sem valószínű, hogy gyakran 
rajzolnának bajuszt a történelmi személyiségek arcára. 
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Horváth Péter 
De hogy jön ide Kristóf mackó? 
(A szerző bemutatja Olvasmányos történelem 5–8. című tankönyvsorozatát)1

A rendszerváltozás utáni időszak egyik legsikeresebb szerzője mutatja be álta-
lános iskolai tankönyvsorozatát, melyet a  Nemzeti Tankönyvkiadó jelentetett 
meg, és amelyet tanterveken (2003, 2012) átívelően forgalmaznak a mai napig, 
kisebb-nagyobb átalakításokkal. A középiskolai Forrásközpontú történelem mel-
lett megjelenő általános iskolai Olvasmányos történelem sorozatcím a diákok ér-
deklődését igyekszik felkelteni, a lehető legérdekesebb szövegekkel elviselhetővé 
tenni a  tanórai feldolgozást és az otthoni tanulást. Ennek eszközeit mutatja be 
a szerző, főleg az ún. „kis színesek” előtérbe helyezésével, melyekben szerepe van 
egy bizonyos Kristóf mackónak is. A  „kis színesek” forrásai lehetnek érdekes, 
de semmiképp nem megtanulandó szövegek, sőt képek és térképek is. Az ismert 
karikaturista, Sajdik Ferenc tankönyvi rajzai pedig önmagukban is kifejezetten 
szórakoztatóak.

Péter Horváth 
But How Does Christopher's Teddy Bear Come Here?

One of the most successful textbook authors of the post-communist period pre-
sents his primary school textbook series. The title of his popular textbook series 
is "Readable History". The main virtue of these elementary school textbooks is 
that they seek to arouse interest of students in order to make classroom and 
home learning easier and more enjoyable for them. This is also the purpose of 
the “Little extras” parts of the textbooks. “Little extras” can be interesting texts, 
pictures and maps, and even entertaining drawings by the well-known cartoo-
nist Ferenc Sajdik.

1 Történelemtanítás, (XLVII.) Új folyam III. évf. 1. sz. (2012. június): http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2012/06/horvath-peter-de-hogy-jon-ide-kristof-macko-03-01-08/ (Letöltés: 2020. aug. 19)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/horvath-peter-de-hogy-jon-ide-kristof-macko-03-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/horvath-peter-de-hogy-jon-ide-kristof-macko-03-01-08/
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Az új évezred első évtizedének végén, 2007 és 2010 között az általános iskolák felső 
tagozata számára írt új történelem tankönyvsorozattal jelentkezett a Nemzeti Tan-
könyvkiadó. 2010-ben jelent meg az Olvasmányos történelem sorozat záró, nyolca-
dikos tankönyve,2 melynek módosított változata e kötet megjelenésekor is forga-
lomban van. A sorozat szerzőjeként szeretnék néhány gondolatot elmondani erről 
a négy tankönyvről.

Elsőként foglalkozzunk a sorozatcímmel. Minden történelemtanár rengeteg pél-
dát tud mondani azokra az érdekes történetekre, életrajzokra, leírásokra és sok más 
egyéb anyagra, amelyek felhasználásával a diákok érdeklődése folyamatosan ébren 
tartható, és hogy melyek azok a  „kis színesek”, amelyeket be lehet, be kell építeni 
a történelemtanításba, hogy az minél több tanuló számára érdekes legyen. Sőt, mer-
jük kimondani, hogy a  tárgyunk iránt minimális érdeklődést sem mutató gyerek 
számára is „elviselhető” legyen a tanóra és a tankönyvi lecke feldolgozása egyaránt. 
Keltsük fel tehát minden tanuló érdeklődését a történelem tantárgy iránt! Ezt a célt 
hangsúlyozza az új Nemzeti alaptanterv 2012. január végén kiadott szövegtervezete: 
„Az 5–8. évfolyamon a tananyag feldolgozásának alapelve a történetek elbeszélésén, 
megjelenítésén alapuló és tevékenység-központú történelemtanítás, amelynek egyik 
eszköze a jelentős történelmi személyiségek bemutatása…”3 

A  „kis színesek” ugyanakkor nemcsak az  érdeklődés felkeltésének és fokozásá-
nak szempontjából jelentősek, hanem azért is, mert ezekre mintegy rátapadnak azok 
az  ismeretek, amelyeket feltétlenül meg akarunk tanítani. Hogyan? Nézzünk erre 
csak néhány kiragadott példát! A példák tényleg kiragadottak, hiszen a könyvek szö-
veganyagának körülbelül 50%-át ezek a kis történetek, életrajzok, öltözködés-, étke-
zés-, család-, technikatörténeti stb. ismeretek töltik ki – természetesen olvasmány-
ként, azaz kiegészítő anyagként.

Ötödik osztályban látszólag „felesleges” ismeretekkel terheli meg a könyv szövegét 
– röviden a törzs-, részletesebben a kiegészítő anyagban – az egyes római császárok 
tetteinek bemutatása. (Pl. Caligula és Néró császárok történetei Suetonius szövege 
alapján).4 Amúgy fel is vethetjük a  kérdést: vajon van-e egyáltalán „felesleges” is-
meret? Persze a tankönyv szövegmennyiségével igen óvatosan kell bánni, hiszen ha 
túl sokat markolunk, biztosan kevesebb marad a kezünkben: a tanulók nagy része 
bele sem fog egy túl hosszúra sikerült lecke feldolgozásába. Az említett két császár 
tevékenységének néhány elrettentő példáját mégis lényegesnek tartjuk említeni, mert 
– amellett, hogy ébren tartják az érdeklődést – felhívják a figyelmet a császári egyed- 

2 Horváth Péter (2007): Történelem 5. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (Történelem 5.) Raktári szám: 00575; 
Horváth Péter – Hámori Péter (2008): Történelem 6. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (Történelem 6.) Rak-
tári szám: 00675; Horváth Péter (2009): Történelem 7. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Raktári szám: 00781; 
(Történelem 7.) Horváth Péter (2010): Történelem 8. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Raktári szám: 00881. 
(Történelem 8.)
3 Nemzeti alaptanterv, 2012. Nyilvános vitaanyag, 82.: http://pszheves.hu/wp-content/uploads/2013/08/nat_20121.
pdf (Kiemelés tőlem: H. P.) (Letöltés: 2020. aug. 19.)
4 Történelem 5. 121. 

http://pszheves.hu/wp-content/uploads/2013/08/nat_20121.pdf
http://pszheves.hu/wp-content/uploads/2013/08/nat_20121.pdf
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uralom jellegzetességére, mindössze nyolc leckével az athéni demokrácia tárgyalása 
után. Másrészt megalapoz egy nagyon fontos történelmi-politikai tanulságot: felhívja 
a figyelmet a korlátlan egyeduralom veszélyeire, amely uralom felett nem áll – mai 
kifejezéssel szólva – semmilyen alkotmányos kontroll. Ötödikben persze még nem 
erőltetjük ennek az elméleti következtetésnek a levonását, de később, például a nyol-
cadik osztályos anyagban szereplő véreskezű diktátorok tevékenységének bemutatá-
sakor visszautalhatunk erre a példára. 

Még egy ötödikes példa. Látszólag feleslegesen terheli túl a tankönyv szöveg- és kép- 
anyagát a Pompeji pusztulásáról szóló, közel egy oldalpáros olvasmány.5 Ugyanak-
kor mégis fontosnak tartottuk ezt, részben az általános műveltségben betöltött helye 
okán, részben pedig azért, mert kivételesen érdekes tartalommal bővíti azokat az is-
mereteket, amelyeket a tanév elején a régészetről tanítottunk. (A szinte épen maradt 
város a hamu alatt; a halottak testének gipszöntvényei stb.)

Hatodik osztályban – és később – természetesen megtanítjuk a  trónviszály fo-
galmát. Ezt is értelmetlen lenne definíciószerűen megtanítani.6 Ellenben néhány jól 
megválasztott példa segítségével szerves tartalommal tölthetjük ki. A tankönyvben 
egyebek mellett I. András és I. Béla ellentéte szerepel: a korona és kard jelenete;7 ké-
sőbb az Árpád-ház kihalása utáni trónviszályok részletesebb taglalása során szerepel 
egy olvasmány keretében.8

A  munkásmozgalom egyik vadhajtásaként szoktuk tanítani hetedik osztályban 
az anarchizmus fogalmát. Ez szervesen, tartalmasan illeszkedik a tananyagba – és válik 
minden tanuló számára kézzelfoghatóvá – ha elolvassuk az Erzsébet magyar királyné 
meggyilkolásáról,9 esetleg a II. Sándor cár elleni bombamerényletről10 szóló kiegészítő 
olvasmányt. Sissi egyéniségének és életének viszonylag részletesebb bemutatása amúgy 
is indokolt lehet, egyrészt a NAT-vitaanyag egyik célkitűzésének megfelelendő (törté-
nelmi személyiségek bemutatása), másrészt a „magyarok királynéját” övező nagy ér-
deklődés, és a személyének tulajdonított (nyilván eltúlzott) történelmi szerep miatt.

Természetesen igyekeztünk elkerülni azt a csapdát, hogy a neves történelmi szemé-
lyiségek élete pusztán érdekességek és anekdoták sora legyen. Deák Ferenc politikai 
pályájáról részletesen szól a tankönyv törzsanyaga (tevékenysége 1848–1849 előtt és 
alatt, a passzív ellenállás vezetőjeként, politikai visszavonulása a kiegyezés után). Egy 
– hiteles – anekdota segítségével rávilágíthatunk arra, hogy Deák némiképp maga is 
csalódott a kiegyezésben. 1867 után csak képviselőként segítette a kormányok mun-
káját, teljesen visszavonult. „Hosszan szeretett üldögélni a Városligetben. Órákig idő-

5 Történelem 5. 123. 
6 Általában nem is szabad tantárgyunkban definíciószerű meghatározásokkal dolgozni. Egy-két kivétellel – példá-
ul: „A kódex középkori, többnyire latin nyelvű, kézzel írott könyv.”
7 Történelem 6. 62. 
8 Történelem 6. 80. 
9 Történelem 7. 137. 
10 Történelem 7. 137. 
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zött az Állatkertben, egy Kristóf nevű mackó ketrece mellett. Ő volt a kedvence…”11 
Ebben az esetben a derék mackó az, akire „rátapad” egy – egyébként tartalmatlanul 
megtanítható – ismeret: a kiegyezés, annak ellenére, hogy – elsősorban Deák zseni-
alitásának köszönhető – közjogi remekmű volt, mégsem hozta, nem hozhatta vissza 
tökéletesen az áprilisi törvények által teremtett helyzetet.

Hasonló a hitel és ősiség kérdése a reformkorban. A „hitel” szó asszociációs me-
zőjét egy mai tizenhárom éves tanuló tudatában a valutahitel, valutaárfolyam, lakás-
hitel stb. elemek töltik ki. Ha elmeséljük, hogy az ország egyik leggazdagabb főura 
sem kapott hitelt (pontosabban nagyon nehezen tudott szerezni) egy bécsi banktól,12 
a fogalom mindjárt „helyére kerül”, tehát elveszíti anakronisztikus tartalmát. A pél-
dák nyilvánvalóan szinte a végtelenségig sorolhatók lennének.

A nyolcadikos tankönyv a hasonló „kis színes” történetek mellett bővelkedik élet-
rajzokban, s ezek segítségével jól érzékeltethetünk történelmi folyamatokat, törvény-
szerűségeket. Chaplin és Walt Disney kiegészítő anyagban szereplő életrajza13 művelő-
déstörténeti jelentőségük mellett technikatörténeti ismereteket közvetít a mozgófilm, 
majd a színes és hangosfilm elterjedéséről, s az egyelőre kézzel rajzolt animációs tech-
nika megjelenéséről. Szintén egyoldalas olvasmány: Egy-egy mondat az Egyesült Álla-
mok XX. századi híresebb elnökeiről Woodrow Wilsontól Barack Obamáig.14 További 
történelmi olvasmány a GULAG-rendszerről szóló részlet Szolzsenyicin művéből15 és 
a recski táborról szóló történet Faludy György könyve alapján.16 

Hosszasan folytatható lenne a példák sora, de ez egyrészt felesleges lenne, más-
részt azt a benyomást keltheti, hogy az Olvasmányos történelem sorozat elsősorban 
pusztán érdekes történetek füzére. Erről szó sincs. A fenti példákat annak illusztrálá-
sára sorjáztuk, hogy a szokásos – a mindenkori tantervekben evidenciaként szereplő 
– tananyag mellett nagy súlyt fektettünk az érdekességekre, az olvasmányosságra. 
Ezzel kapcsolatban felvetődik az a kérdés, hogy a kiegészítő szövegek hogyan kap-
csolódnak a tankönyvek törzsanyagához. Erre korábban többféle megoldás született: 
például egy színes csík a  kiegészítő anyag mellett vagy ennek kisebb betűvel való 
szedése. Mi azt a megoldást választottuk, hogy a törzsanyagban egy kis színes szám 
jelzi, hogy ezzel a gondolattal kapcsolatban a lap szélén, a keskenyebb hasábban va-
lamilyen érdekességet tartalmazó – azonos számmal jelölt – olvasmányt találunk. 
Abban az esetben pedig, ha a kiegészítő anyag hosszabb terjedelmet igényel, akkor 
az nem a lap széli B hasábban, hanem a leckék közötti külön olvasmányban szerepel. 
Ilyen önálló olvasmány több mint a leckék feléhez tartozik: a négy tankönyv leckéi-
nek száma összesen 166, s ezek között összesen 100 olvasmány található.

11 Történelem 7. 151. 
12 Történelem 7. 69. 
13 Történelem 8. 14. 
14 Történelem 8. 18. 
15 Szolzsenyicin, Alekszander (1989): A Gulag szigetcsoport. Új Idő Kft., Budapest.
16 Faludy György (2005): Pokolbeli víg napjaim. Alexandra Könyvkiadó, Budapest.
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A sorozatban nagy hangsúlyt kapnak a képek. Minden tanár tudja, hogy egy jól 
megválasztott illusztráció sokszor többet mond el, mint akár egy oldalnyi leírás 
ugyanarról a témáról. A rajzok egy része inkább didaktikus jellegű, más részük fantá-
ziarajz. Az előbbi egy eszköz vagy eljárás ábrázolása, minden esetben gondolkodtató 
feladattal. Példaként szerepeljenek a következők. Az ötödikes könyv Aratás sarlóval 
című képe ezzel a feladattal: „Figyeld meg, hol vágják el a gabonát! Mekkora a gabo-
na kalásza?” A hatodikosból egy emberalak rajza a középkori hosszmértékegységek 
jelölésével (öl, arasz, rőf, láb); illetve egy szép félbemetszett rajz a tipikus középkori 
várról. Ez utóbbi feladata: „Mondd el, ki mivel foglalkozik!” Egy példa a  hetedikes 
könyvből: a szemafortávíró és a Morse-távíró rajza. Az előbbi működésének vázlatos 
leírása utáni kérdés: „Mi az oka annak, hogy a Morse-féle szerkezet forradalmasította 
a közlekedést?” Hasonlóképp technikai (jelen példánkban haditechnikai) a nyolca-
dikos könyv két didaktikus ábrája, a  szonár és a  zuhanóbombázó rajza. Mindkét 
esetben az a feladat, hogy a rajz (és a könyv szövege alapján) elemezzük, hogyan mű-
ködtek ezek a masinák. A hetedikes könyv három rajza a gabonaőrlés történetét áb-
rázolja: kézi őrlés – őrlés malomkövekkel – őrlés acél hengerszékkel.

A fantáziarajzok elsősorban a tanulók képzeletét mozgatják meg, általában konkrét 
megfigyelési szempontok szerepeltetésével (athéni piactér, görög háromevezősoros hajó, 
a falanx, Hannibál az Alpokban, a középkori uradalom, kolostor és a város, gyermek-
munka ábrázolása egy angliai szénbánya metszetrajzán, Magyarország főbb nemzetisé-
geinek jellegzetes viseletei a XIX. században, egy elképzelt határszakasz a vasfüggönyről.

Érdekes példát jelenthetnek azok a képpárok, amelyeket általában a lelet és a re-
konstrukció összevetésének szoktak nevezni. Ilyen két egyforma méretű kép szerepel 
például a hatodikos könyvben: a mai Buda egyik utcájáról készült fénykép és ponto-
san ugyanez az utcarészlet a XV. században – ahogy a rajzoló elképzelte; a diósgyőri 
vár napjainkban egy légi felvételen, illetve a vár rekonstrukciós rajza, vagy a Lánchíd 
képe a XIX. század közepén és egy mai fényképen.

Részben képek, részben leírások segítségével igyekeztünk nagy hangsúlyt adni 
az életmódtörténeti ismereteknek. Rajzok alapján ismerkednek meg a tanulók az öl-
tözködés történetének főbb állomásaival a  tógától a  XVIII–XIX. századi nemesi, 
polgári és paraszti viseleten, majd a miniszoknya megjelenésén keresztül a farmer-
nadrág „forradalmáig”. Külön olvasmányok szólnak a  gyerekek életéről az  athéni 
iskolától kezdve a  cserkészmozgalmon, majd az  úttörőmozgalmon át a  megújuló 
cserkészmozgalomig. Az életmódtörténeti ismeretek érdekes szelete az étkezés tör-
ténete is. Számos ilyen jellegű „kis színes” szerepel a sorozat köteteiben. A tanulók 
legnagyobb meglepetésére a középkorban – fában szegény területeken – olyan drága 
volt a tüzelőanyag, hogy kenyeret évente csak ötször-hatszor sütöttek; a tanulók ezen 
általában meg szoktak lepődni. „A kőkeményre száradt kenyeret baltával darabolták. 
A szeleteket levesbe mártogatták, hogy meg tudják enni.”17

17 Történelem 6. 14. 
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Itt térjünk ki a tanulók tevékenykedtetésének egy viszonylag ritkán alkalmazott 
módjára. Az  ókori és középkori anyagrészeket feldolgozó (tehát 5. és 6. osztályos) 
kötetekben sok helyütt szerepel egy kis rajzzal illusztrált kiegészítő olvasmány Te is 
meg tudod csinálni! címmel. A középkori étkezésről szóló fejezetnél például a cibe-
relé készítésének módja szerepel.18 S miután sok gyerek szereti meginni a kovászos 
uborka levét, méltán népszerűvé válhat ez az olcsó itóka is.19 Hasonló Te is meg tudod 
csinálni! leírások szerepelnek még az íjról, a római őrtorony és egy jurta makettjéről, 
a papír készítéséről.

Kevésbé gondolkodtató, de – érzelmileg – motiváló hatásúak a híres filmek egy-
egy jelenetét ábrázoló képek (standfotók), hiszen ezeken a gyerekek azokat a híres-
ségeket láthatják, akikkel a moziban, vagy nap mint nap a televízióban találkoznak. 
Itt sem a  teljesség igényével: Colin Farell (Nagy Sándor);20 Gérard Depardieu (Ko-
lumbusz);21 Csányi Sándor (dzsentrik kártyáznak a Rokonok című filmben);22 Clint 
Eastwood (szigorú tekintettel, mindkét kezében colttal);23 Tom Hanks (a normandiai 
partraszállás közben a Ryan közlegény megmentése című filmből)24 stb.

A szöveges és képi humor lehetőségeit is igyekeznek kihasználni tankönyveink. 
Korabeli viccek és anekdoták, illetve az adott korról szóló – sokszor fekete – humor-
ral átitatott szövegek, egy ókori római színész sírfeliratától kezdve („Sokszor meghalt 
már, de így még soha.”) a XX. századig. Kihagyhatatlan a korabeli – természetesen 
hiteltelen – anekdota arról a párbeszédről, amelyet Roosevelt elnök folytatott külügy-
miniszterével 1941 végén, értesülve Magyarország hadüzenetéről.25

Az ötödikes könyv képanyagának tréfás részét képezik korunk egyik legismertebb 
magyar karikaturistájának, Sajdik Ferencnek a rajzai. Az egyiken például egy őskori 
ember bandukol, kezében bőrönd a következő címkékkel: Afrika, Jáva, Peking. Az út 
szélén útjelző tábla mutat Vértesszőlős irányába.26 Másik karikatúrán az anyafarkas 
szoptatja Romulust és Remust – cumisüvegből.27 Később, ahol lehetőség van rá, ko-
rabeli karikatúrák szerepeltetése és feldolgozó kérdések segítségével való elemzése 
segíti a tananyag könnyed elsajátítását. 

A  rajzok, fényképek mellett térképvázlatok egészítik ki a  könyveket. Nem azzal 
a céllal, hogy feleslegessé tegyék a történelmi atlasz használatát. (A történelmi atlasz 
mindenkori használatára hívja fel a figyelmet a tankönyvben a földgömb piktogram 
 , megfelelő feladatokkal.) A tankönyvben azért szerepeltetünk térképvázlatokat, 

18 Történelem 6. 15. 
19 „…Először is vásárolj korpát (kapható nagyobb áruházakban vagy a bioboltokban). Két vizespohárnyit mérj ki egy 
edénybe, és önts rá egy liter langyos vizet. A tetejére tegyél két szelet kenyeret. Az edényt helyezd meleg, de nem forró 
helyre! Egy hét múlva szűrd le!”
20 Történelem 5. 93. 
21 Történelem 6. 121. 
22 Történelem 7. 156. 
23 Történelem 7. 124. 
24 Történelem 8. 77. 
25 Történelem 8. 85. 
26 Történelem 5. 25. 
27 Történelem 5. 102. 
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hogy a tárgyalt térség topográfiája képzeletben se szakadjon ki az egész földrész vagy 
akár az egész földgolyó képéből. Ha az ókori Hellászról szóló ismereteket kizárólag 
egy Balkán-félszigetet és környékét ábrázoló térkép segítségével tanítjuk meg, akkor 
a tanulók valószínűleg ebben a térségben jól tudnak majd tájékozódni („Milyen égtáj 
felé induljunk Athén kikötőjéből Kréta szigete felé? Körülbelül hány kilométert kell ha-
józnunk? Ha egy korabeli hajó nagyjából tíz kilométert tesz meg óránként, mennyi idő 
alatt jutunk el oda?” stb.), de ez a terület így nem válik a képzet szintjén szerves ré-
szévé Európának, illetve a világ képének. Úgy fognak tájékozódni a Balkán-félsziget 
térképén, mint egy társasjáték fantáziabirodalmának játéktábláján. 

Az új térségeket feldolgozó témakörök első leckéjének elején kicsiny, pusztán körvo-
nalakat használó térképet találunk, színnel jelölve bennük a tárgyalandó államot (biro-
dalmat). Ezek a Hol járunk? című térképek. A hatodikos könyv első fejezetében az isz-
lámról szóló lecke címe melletti Hol járunk? Közép-Európa, Közel-Kelet és Észak-Afrika 
kontúrvonalain belül zöld folttal ábrázolja az Arab Birodalmat – legnagyobb kiterje-
désében.28 Szöveges topográfiai adatként pedig csak egy pont, mellette a  Mekka szó. 
A hetedikes könyv olasz és német egységről szóló leckéjének kezdetén Európa kicsiny 
körvonalas térképén lila folttal a kialakuló egységes olasz, rózsaszínnel pedig a német 
állam.29 Itt egy helynév sem szerepel, hiszen a  részletes topográfiai követelményeket 
amúgy is a történelematlasz használatával kell megtanítani és gyakoroltatni.

A  földgömb piktogramhoz hasonlóan nagyon sok olyan szerzői, szerkesztői és 
képszerkesztői megoldást találunk a  négy könyvben, amelyekből kitetszik, hogy 
szigorúan egységes elvek alapján készített sorozatról van szó. Mindegyik lecke két 
függőleges hasábra tagolódik. A szélesebb (az A hasáb) tartalmazza a törzsanyagot, 
míg a másik a kiegészítő olvasmány anyagát, valamint elsősorban itt szerepelnek kü-
lönböző típusú feladatok. Mindegyik kötet tartalmaz kislexikont a *-gal jelölt szavak, 
kifejezések magyarázatával. A  kislexikon mellett a  könyvek végén szerepel a  tan-
könyvben megjelenő új szakszavak külön ismételt magyarázata is (az új szakszava-
kat a tankönyv szövege amúgy is megmagyarázza). Egyetemes és magyar történelmi 
kronológia, valamint név- és fogalommutató zárja le mindegyik kötetet. 

A négy kötet szerkezete, a nagy történelmi korszakok fejezetre osztása a megszo-
kott módon történik. Gyakran felmerül az a kérdés, főleg a nyolcadik (esetleg már 
a hetedik) osztályban, hogy külön egyetemes és külön magyar történeti fejezetek kö-
vessék-e egymást, vagy pedig egy fejezeten belül váltakozzanak ezek. Az utóbbi meg-
oldás hívei azzal érvelnek, hogy sokszor – különösen a XX. században – napról napra 
követik egymást a lényeges világtörténelmi és magyar történelmi események, tehát 
logikátlan lenne ezeket több hetes „csúszással” tanítani. A mi megoldásunk mégis 
az egyetemes és magyar történelmi témakörök külön fejezetben való tárgyalása; vé-
leményünk szerint ez egyszerűsíti a tanulók munkáját. Egy kivételt ez alól is tettünk: 
a második világháború esetében. Az 1941. március végi – április eleji vagy az 1941. jú-

28 Történelem 6. 22. 
29 Történelem 7. 120. 



408

IV. Történelemtankönyvek tegnap, ma és holnap

nius végi események tárgyalásakor túlságosan szoros az összefüggés az egyetemes és 
magyar történelmi események között. Így a második világháborúról egy fejezet szól, 
melynek utolsó két leckéje tárgyalja hazánk háborús részvételét. Így nem múlnak el 
hetek 1941. június 22-e; és június 26–27-e eseményeinek tanórai feldolgozása között.

A fejezetek sorrendjével kapcsolatban még két jellegzetességre hívjuk fel a figyel-
met. A megszokottól eltérő módon a történelem forrásairól szóló fejezet (Hol rejtőzik 
a múlt?) nem az első, hanem a második fejezete az ötödikes könyvnek. Tapasztala-
tunk szerint ugyanis a tanulók ötödik osztály szeptemberében arra készülnek, „azt 
várják el” az első történelemóráktól, hogy azok az őskori emberről, a tűzgyújtás ősi 
módjáról, a mamutvadászatról stb. szóljanak, ne pedig elvontabb ismereteket közve-
títsenek (tárgyi és írott források, népszokások stb.) Szervesebben építjük a tananyag-
ba a forrásokról szóló bevezetést, ha először feldolgozzuk az őskorról szóló leckéket 
(jelen esetben hatot), majd utána tárgyaljuk a történelmi kutatás alapjairól szóló is-
mereteket, például ehhez hasonló bevezetéssel:

Tanár: Vajon honnan tudjuk mindazt, amit az őskori emberről tanultunk? 
Tanulók: Könyvekből.
Tanár: Igen, de azokat a könyveket milyen ismeretekre támaszkodva írták meg? Stb.
Még egy szokatlan szerkezeti megoldás. A hetedikes tankönyv 1848–49-es forra-

dalomról és szabadságharcról szóló fejezete nem ér véget Világossal (esetleg Araddal), 
hanem tartalmazza a megtorlásról, önkényuralomról, illetve az ellenállás különböző 
formáiról szóló ismereteket. A  fejezet utolsó leckéje feldolgozza, hogy a  Habsburg 
Birodalom ereje kül- és belpolitikában megroppant, ezért „…Magyarországgal való 
megbékélésre, azaz kiegyezésre volt sürgősen szüksége. Az önkényuralom ideje lejárt.”30 
Véleményünk szerint a hazánk önállóságának visszaállítására irányuló törekvés „in-
gamozgása” emígy teljes: a  felvilágosult abszolutizmus németesítő, birodalmi egy-
séget célzó politikája ? majd a nemzeti ébredés és a reformkor eredményei? ez után 
a szabadságharc és annak „tetőpontja” (legalábbis az önállóságot, sőt függetlenséget 
illetően): a  trónfosztás ? ezt követően a  teljes beolvasztás kísérlete és annak kudar-
ca. Az inga kilendült erre és arra, mindig túllendült a nyugalmi pontján, míg végül 
megállt a holtponton. A reális lehetőségek nullpontján. (Ez nevezhető Hanák Péter 
nyomán „reális kompromisszum”-nak.)

Különböző módokon mozgósítanak a  tankönyvek a  könyvtári (esetleg szaktan-
termi) kutatómunkára. Elsősorban a História és Rubicon folyóiratok cikkeivel kap-
csolatban szerepelnek feladatok (a lap és a konkrét évfolyam feltüntetésével, példá-
ul: „Nézz utána [például a Rubicon című folyóirat 2005/1–2. számának 6. oldalán], 
hogy honnan származnak a politikai jobboldal és baloldal kifejezések!”),31 valamint 
a Magyar értelmező kéziszótár használatára sarkallnak igen sok helyütt a könyvek. 
Nemcsak cikkeket, hanem egész könyveket ajánlunk minden fejezet végén egy-egy 
felsorolásban: „További olvasgatásra, nézegetésre ajánljuk”. Ha a könyvajánlat a lecke 

30 Történelem 7. 116. 
31 Történelem 7. 150. 
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szövegében szerepel, úgy a  ? piktogram hívja fel erre a  figyelmet. Sokfelé interne-
tes pontokkal találkoznak a tanulók (@ piktogram). Kossuth „Cassandra-levelének” 
kapcsán szereplő feladat például: „@ Nézz utána, ki volt Cassandra, és igaza volt-e 
jóslatában! (Az interneten Kasszandraként találod meg.)”32 

Itt térjünk ki egy gondolat erejéig a forráselemzés kérdésére. Vitathatatlanul he-
lyes az az alapelv, hogy az általános iskolai történelemtanításnak a történetekből, míg 
a középiskolainak a forrásokból kiindulva kell a tevékenységközpontú történelemta-
nítást szolgálnia. Ugyanakkor mindig is lesznek átfedések. Középiskolában is alkal-
mazunk történeteket részben motivációs céllal, részben az óra színesítésére, de leg-
főképp indukciós anyagként. Általános iskolában pedig forrást elemzünk már akkor, 
ha egy régészeti lelőhely fényképét beszéljük meg, felolvassuk, és néhány kérdéssel 
megbeszéljük a marathóni csata történetét (Hérodotosz) vagy Caesar meggyilkolását 
(Suetonius). Ezek – és természetesen az életkori sajátosságok – persze csak a forráse-
lemzés első lépésének tekinthető forrásértelmezési gyakorlatokra nyújtanak lehető-
séget (szövegértési kulcskompetencia). Ugyanakkor már ötödik osztályban tovább-
gondolásra is alkalmas kérdéseket tehetünk fel – pl. Hammurapi törvénykönyvének 
kapcsán. („Hány csoportra osztja a törvénykönyv a babiloni társadalmat?”33 – és így 
mindjárt nem a rabszolgák és rabszolgatartók sémájában kell gondolkodnunk.) Első 
alkalommal részletes, és feltehetően egész órát kitöltő forráselemzés-sorozatunk-
ban is az Áprilisi törvénykönyv kapcsán nyílik lehetőség34 (ahogy korábban Helmé-
czy Mátyás könyvében is itt szerepelt először részletes forráselemzés); bár rövidebb 
(feltehetően 15–20 perces óraszeletet kitevő) forráselemzésre a hetedikes könyv már 
a Martinovics-féle köztársasági mozgalom programja kapcsán sort kerít.35

Az egységes szerzői (szerkesztői) elveket jelzi, hogy az egész sorozatban minden 
lecke szigorúan új lapon kezdődik. Régebbi tankönyvek kapcsán nem egyszer ta-
pasztaltuk ugyanis, hogy még egy-két jó képességű, de pillanatnyilag tanácstalan 
tanuló is ezzel a kérdéssel fordul a tanárhoz az óra végén: „Most akkor meddig is kell 
megtanulni?” Minden lecke rövid (körülbelül 5 soros) motivációs céllal írt bevezető 
olvasmánnyal kezdődik. Ez átvezet az előző anyagokból, és röviden jelzi, miről szól 
a következő lecke. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a leckék a szokásosnál több 
– átlagosan négy – alfejezetre tagolódnak. Minden leckét összefoglaló kérdéssor és 
(táblai vázlatként is használható) összefoglaló zár. Az összefoglaló kérdések típusuk 
szerint vegyesek: részben reproduktív módon ellenőrzik az elsajátított ismereteket, 
részben továbbgondolásra, feladatok megoldására indítanak. 

Az Olvasmányos történelem sorozat egységességét jelzi, hogy minden kötetéhez készült 
munkafüzet és témazáró feladatlap is, amelyekről egy következő alkalommal szólunk.

32 Történelem 7. 146. 
33 Történelem 5. 39. 
34 Történelem 7. 96–97. 
35 Történelem 7. 60. 
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Kamp Alfréd 
Az új fejlesztésű Okostankönyv módszertani lehetőségei a megújuló Nemzeti 
Köznevelési Portál keretrendszerében1

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2014 és 2018 között a TÁMOP 3.1.2-B/13. 
projekt keretében fejlesztette ki az Újgenerációs tankönyveket a köznevelés tar-
talmi kínálatának megújítása céljából minden évfolyam minden tantárgyához. 
A  papíralapú taneszközök létrehozása mellett a  projekt fontos célkitűzése volt 
egy olyan online platform létrehozása, amelyen keresztül minden pedagógus és 
diák felhasználóbarát módon juthat hozzá az elkészült tankönyvek digitális vál-
tozatához, valamint a kiegészítő online tananyagokhoz. Az online felület 2015-
ben vált publikussá Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) néven. 

Alfréd Kamp 
The methodological possibilities of the newly developed Smart Textbook in the 
updated framework of the National Public Education Portal

Between 2014 and 2018, the Hungarian Institute for Educational Research and De-
velopment developed the New Generation Textbooks for all subjects in all grades 
with the aim of renewing the content offering in public schools in the framework 
of the Social Renewal Operative Program (SROP) 3.1.2-B/13 project. In addition to 
these paper-based teaching tools, an important goal of the project was to establish 
an online platform where teachers and students could access digital versions of 
the textbooks as well as supplemental, online materials in a user-friendly manner. 
The online platform started under the name National Public Education Portal 
(NKP) in 2015. (Edited version of a presentation delivered at a conference called 
Save As. History teaching in the Carpathian Basin, organized by the Teachers’ 
Chapter of the Hungarian Historical Society at the Eötvös Loránd University Fa-
culty of Humanities and Social Sciences on December 1, 2018.)

1 A  Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Mentés másként. Történelemtanítás a  Kárpát-medencében 
című, 2018. december 1-jén az  ELTE BTK-n tartott konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata. 
Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. évf. 3–4. sz. (2019. december): http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-kozneve-
lesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/ (Letöltés: 2020. aug. 19.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/
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Az Okostankönyv előzményei, az OFI korábbi 
elektronikus tankönyvei

Az új tankönyvek módszertanukban igazodni kívánnak az utóbbi évtizedekben ki-
alakult konstruktivista tudásfelfogáshoz, az online tartalmak pedig a diákok meg-
változott tanulási szokásait figyelembe véve nyújtanak újfajta lehetőségeket az  in-
formációszerzés és -tárolás innovatív megvalósításában. A  fejlesztés során fontos 
törekvés volt, hogy a papíralapú tartalomfejlesztés és a digitális tananyag létrehozása 
ne különüljön el, hanem párhuzamosan történjen. A tanárok 2015 tavaszán a  tan-
könyvrendelés időszakában már teljes terjedelmükben megnézhették az új fejlesztésű 
tankönyveket, és ennek alapján dönthettek azok megrendeléséről, továbbá az online 
közzététel lehetőséget adott a tanároknak az új tankönyvek használatára való felké-
szüléshez a szeptemberi tanévkezdésig.2 

Az  NKP platformján kialakított tananyagrendszer fontos előnye, hogy a  publi-
kált tartalom minősége garantált az oktatás szereplői számára, hiszen a tankönyvi 
akkreditáció biztosítja a  tankönyveknek és munkafüzeteknek a  tantervek alapján 
történő ellenőrzését, a  kiegészítő tartalmak pedig az  engedélyezett taneszközökre 
épülnek. A tankönyvekhez fejlesztett kiegészítő digitális tananyagok (pl. animációk, 
videók, interaktív feladatok) a  tankönyvek egyes leckéihez csatolva, vagy önállóan 
is elérhetők jelenleg az  NKP-n. A  tankönyvek elektronikus változatai kivetíthetők 
a tantermekben, így a bennük található képek, térképek és ábrák projektor vagy in-
teraktív tábla felhasználásával demonstrációs eszközként is alkalmazhatók. Minden 
tankönyv mellett letölthető formában megjelentek a tanítást támogató segédletek is: 
a munkafüzetek, a tanmenetek, az útmutatók, a tanári kézikönyvek. 

A használat gyors elterjedését és a működést elősegíti a hardver és szoftver füg-
getlensége. Az NKP használatához nincs szükség semmilyen speciális szoftver tele-
pítésére, amely például az okostáblák alkalmazását nehezíti. A böngészőn keresztüli 
futtatással bármilyen eszközön könnyedén működtethető az oldal. A platformfüg-
getlenség biztosításával a hátrányos helyzetű diákok is könnyen hozzáférnek a tartal-
makhoz, így a rendszer mind az otthoni tanulást, mind a tantermi oktatást jelentős 
mértékben támogatja, továbbá kedvező feltételeket teremt a tabletek és okostelefo-
nok oktatási eszközként való alkalmazásához, a mobiltechnológiával támogatott 
tanulás elterjedéséhez.

A  platform aktuális verziójában ugyanakkor az  egyes tankönyvek és a különálló 
tananyagelemek (Learning Object) logikai elrendezése, vizuális megjelenése kissé bo-
nyolult, így az elérésük nehézkes. A tartalmak elsődlegesen tantárgyak és évfolyamok 
szerinti szűrési lehetőséggel találhatók meg, viszont a kerettanterv belső tagolásához 
igazodó strukturálás csökkenti az elérés hatékonyságát, növeli a keresés időtartamát. 

2 Szakmai beszámoló a TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001, A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és 
Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése című kiemelt projekt tevékenységéről és eredményeiről: http://ofi.hu/szak-
mai-beszamolo (Letöltés: 2019. ápr. 16.)

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/Szakmai besz%C3%A1mol%C3%B3 a T%C3%81MOP 3 1 2B 0224.pdf
http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/Szakmai besz%C3%A1mol%C3%B3 a T%C3%81MOP 3 1 2B 0224.pdf
http://ofi.hu/szakmai-beszamolo
http://ofi.hu/szakmai-beszamolo
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A digitális tankönyvek megjelenítésével kapcsolatban az NKP felületén látványos 
evolúciót tapasztalhattunk az  utóbbi négy évben. Az  állami fejlesztésű (kezdetben 
kísérleti, majd Újgenerációs) tankönyveket eleinte PDF-formátumban tette közzé 
az OFI a köznevelési portálon. A tankönyvek – nyomdaihoz hasonló, de vágójelek 
nélküli – elektronikus állománya csak statikus felhasználásra alkalmas, ugyanakkor 
kielégíti azt az  igényt, hogy a  tankönyveket egy kivetítő eszköz segítségével (okos-
tábla, projektor) nagy méretben is megjelenítheti a tanár az órán, a letöltést követően 
akár offline módon is. Ezen kívül nem csak a tanteremben, hanem internet segítségé-
vel bárhol – így az otthoni tanulás során is – könnyedén elérhetővé válnak a tanköny-
vi tartalmak akkor is, ha netán a diák az iskolában hagyta a papíralapú tankönyvet. 

A  PDF verzió természetesen a  nyomtatottal teljesen megegyező tördelési formá-
tumban jelenik meg, így a megismert és megszokott tankönyv élményét nyújtja. To-
vábbi előnye, hogy bármely eszközön (asztali számítógépen, hordozható eszközökön, 
akár mobiltelefonon és interaktív táblán is) elérhetővé teszi a tananyagot, és könnye-
dén felhasználható akár mozgássérült vagy tanulásban akadályozott tanuló oktatásá-
ban is. Legnagyobb előnye ennek a formátumnak tehát – az e-könyvekhez hasonlóan 
–, hogy helytakarékos módon rendelkezésre áll a 12 évfolyam minden tantárgyának 
minden tankönyve és kiegészítője online háttér vagy megfelelő tárolókapacitás fel-
használásával. Hátránya ugyanakkor a statikusság, azaz a tankönyvi szövegek, képek, 
ábrák mennyisége, elhelyezése mindig rögzített marad, tehát a felhasználó a tankönyv 
szerzője és szerkesztője által kijelölt tanulási útvonalat tudja bejárni.

Az  NKP 2015-ös indulását követően új koncepciót alakítottak ki a fejlesztők 
az elektronikus könyvek felhasználóbarát publikálására: 2016-tól a tankönyveket la-
pozható formátumban tették közzé a honlapon, melynek mintája a korábban a Nem-
zedékek Tudása Tankönyvkiadó által használt flipbook volt. Ennek a formátumnak 
nagy előnye a korábbival szemben, hogy alapbeállítás szerint oldalpárokban „lapoz-
gathatjuk” végig a tankönyvet. Így digitálisan is érvényesül a papíralapú tankönyvek 
azon fejlesztési célkitűzése, hogy egy lecke egy oldalpáron férjen el, és áttekinthetőbb 
marad az adott lecke a tanulás folyamán. Ez a nézet azonban csak megfelelő méretű 
monitoron vagy okostáblán érvényesül, kisebb eszközök esetén átállítható egyoldalas 
nézetre, illetve fokozatos méretnövelő segítségével az oldal bármely részlete tovább 
nagyítható. A  PDF-formátumhoz hasonlóan itt is a  nyomtatott tankönyvvel meg-
egyező, rögzített kép- és szövegtördeléssel találkozunk. 

A lapozható formátum is bármely eszközön megtekinthető, de már nincs szükség 
külön olvasóprogramra a megnyitáshoz, mert a böngészőben jelenik meg az elekt-
ronikus tankönyv. A lapozható formátum ugyanakkor számos előnnyel rendelkezik 
már a statikus PDF-hez képest: a bal oldal tetején található menüben megnyithatjuk 
a könyv tartalomjegyzékét, amelyen keresztül közvetlenül is elérhető bármely lecke, 
így nem szükséges végiglapozni a könyvet egy későbbi fejezet eléréséhez. 

A másik újdonság, hogy a menüben az egyes fejezetekhez találunk kiegészítő tartal-
makat is: animációkat, rövid filmrészleteket, interaktív feladatokat, animált térképeket, 
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sőt elérhetjük a tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzetet és a  tanmeneteket is. A kap-
csolódó tartalmak menüpontban pedig a portálon az adott tankönyvhöz köthető egyéb 
digitális tananyagokat érhetjük el összegyűjtve, ami tovább növeli a szaktanár mozgás-
terét a téma feldolgozásában. Fontos megjegyezni, hogy ha élvezni akarjuk ennek a ru-
galmasabb formátumnak az előnyeit, akkor ehhez folyamatos internetkapcsolatra van 
szükség. Ez a  fajta megjelenés nagyobb méretű eszközökön tud igazán érvényesülni, 
a mobileszközökön kevésbé felhasználóbarát a navigálás vagy az olvasás. 

Az Okostankönyv fejlesztésének technológiai koncepciója 
Az NKP továbbfejlesztése 2016 végén új irányt vett: nemcsak a tankönyvek megje-
lenítésének újragondolása merült fel a  legkorszerűbb felhasználói igények alapján, 
hanem a portál tanulásmenedzsment részének hatékonyabbá tétele is a teszteredmé-
nyek alapján. A fent említett két formátum korlátait egy alapvetően új megjelenítési 
mód létrehozásával kívánták megoldani a fejlesztők. A koncepcionálisan újragondolt 
elektronikus tankönyv az Okostankönyvnek elnevezett formátumban valósult meg. 
Fontos fejlesztési elvárás volt a harmadik generációs digitális tankönyvvel szemben, 
hogy a korábbi két formátum előnyeit megtartsa, ugyanakkor meg is haladja azok 
korlátait. Lényeges szempont volt, hogy a  megjelenés rugalmasan alkalmazkodjon 
a kijelző méretéhez, és képes legyen interaktív tartalmi elemek prezentálására is, mint 
a lapozható verziónál. 
Fontos oktatástech-
nikai kritériumként 
rögzítették a tervezés-
nél, hogy az  online 
taneszközt a  beágya-
zott tartalmak köz-
vetlen elhelyezésére is 
alkalmassá kell tenni, 
továbbá a  digitális 
akadálymentesítéshez 
megfelelő feltételeket 
kell biztosítani, vala-
mint el kell érni, hogy a tartalom élvezhetőbben jelenjen meg a felhasználó számá-
ra, és a kereshetőséget sokkal hatékonyabbá kell tenni a tananyagokban.3 Meg kell 
jegyeznünk, hogy az új formátum nyilvános használatának – 2019 őszére tervezett 
– bevezetéséig az NKP felületén jelenleg az Újgenerációs tankönyvek lapozható és 
letölthető PDF-ként is elérhetők bárki számára, teljesen térítésmentesen. E mellett 

3 Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001, A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök 
fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt célja, szakmai tartalma: https://ofi.hu/informaciok-4 (Letöl-
tés: 2019. ápr. 16.)

1. kép: A Nemzeti Köznevelési Portál nyitó felülete

https://ofi.hu/informaciok-4
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a köznevelési portálon tankönyvektől függetlenül is több tízezer tananyagot találhat 
egy tanár vagy az érdeklődő diák, amelyek most is jelentős támogatást nyújthatnak 
a szaktárgy iránti figyelem felkeltésére.

Az Újgenerációs tankönyvek harmadik elektronikus változata, az Okostankönyv 
– informatikai szakterminológiával élve – egy reszponzív megjelenésű, böngészőben 
futtatható, SCORM-csomagként közzétett HTML-könyv. A SCORM szabvány nagy 
újdonsága, hogy az elektronikus tanulási környezetben biztosítja a tartalmak rugal-
mas átalakításának és megosztásának lehetőségét, továbbá alkalmat teremt a tanulók 
tanulási folyamatainak nyomon követésére, így a tanulási cél elérését, az ismeretszer-
zés vezérlését nagyon hatékonyan képes támogatni.

Már a  lapozható verziónak is alapkövetelménye volt a  platformfüggetlen mű-
ködtetés, hogy a tartalomszolgáltatás költségeit ne növelje, vagyis a használókat ne 
korlátozza semmilyen speciális, típusfüggő szoftver szükséglete – amely például 
az  okostáblák jellemzője –, tehát bármely okoseszközön könnyedén futtatható le-
gyen a tananyagrendszer. Ilyen típusú felhasználásra a web 2.0-s követelményekhez 
igazodva az internetes weboldal formátum a legcélravezetőbb minden szempontból: 
könnyen elérhető, nincs szükség túlzott erőforrásokra az  eszköz működéséhez, és 
nem kell hozzá speciális program. És ami a  legfontosabb: a  felhasználó mindvégig 
ismerős környezetben mozog, hiszen a leggyakoribb, legtermészetesebb digitális te-
vékenységet várják el tőle, csupán görgetni kell a weblapot. Egy egyszerű webfelület 
az otthonosság, a biztonság érzetét nyújthatja a digitális pedagógiában járatlan fel-
használó számára is, magától értetődően tájékozódik rajta tanár és diák.

A webalapú rendszerek másik fontos előnye – a függetlenség mellett – a megjele-
nítés rugalmassága, alkalmazkodóképessége az aktuális eszközhöz. Az infotechno-
lógiában reszponzívnak, azaz környezetre érzékenynek nevezik a webes tartalmak 
reprezentálásának ezt a  lehetőségét, amely a  kisebb méretű okoseszközök (tablet, 
okostelefon) elterjedése révén vált általános követelménnyé. A szöveges és képi ob-
jektumok így az  aktuális eszköz böngészőablakának méretéhez igazodva jelennek 
meg, és a tartalom ennek megfelelően rendeződik át, a szöveg tördelése a mérettől 
függően automatikusan változik. Ezt a használati optimalizálást a programozása so-
rán kell biztosítani, amelynek eredményeként a tankönyvek különböző felbontások-
ban és felületeken egyaránt élvezhetővé válnak, legyen szó egy másfél négyzetméteres 
okostábláról, vagy egy okostelefon képernyőjéről. A szövegek ebben a feldolgozásban 
természetszerűleg sosem sorkizártan jelennek meg, hiszen az a cél, hogy a weblap 
minél könnyebben igazodni tudjon a különböző böngészőablakokhoz.

Az  Okostankönyvek tartalmainak minél hatékonyabb elérését és hasznosítását 
az adatbázis-alapú programozás biztosítja. A HTML5 technológiának köszönhető-
en a tankönyvek teljes szöveges tartalma kereshetővé válik, mert a böngészők „bele-
látnak” a leckékbe minden digitális eszközön, másrészt viszont a felhasználók szá-
molhatnak azzal az előnnyel a korábbi formátumokhoz képest, hogy a tananyagok 
rendkívül egyszerű átszerkesztésére is lehetőség nyílik az új felületen. Miután a fel-
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használó képes a tartalmakat egyszerűen módosítani a keretrendszerben, ezért saját 
tárhelyen tárolva megoszthatóvá tehető egy adott körben (például egy osztályban). 
Az adatbázis-alapú tartalomkezelés előnyt jelenthet abban az esetben is, ha az okta-
tásirányítás a hatályos tartalomszabályozók (NAT, kerettantervek) módosítása mel-
lett dönt, mert a tankönyveket ebben az esetben a szerkesztőségek viszonylag gyorsan 
hozzá tudják igazítani a változó követelményekhez. A sajátos nevelési igényű tanulók 
speciális felhasználási lehetőségeit segíti elő, hogy a papíralapú tankönyvekből szár-
mazó szöveges információk teljessége akadálymentes formátumban is elérhető lesz 
a WCAG 2.0 szabvány alkalmazásával.

Webdizájn és webergonómia
Mivel az új felület kialakítása során az volt az alapvető célkitűzés, hogy az Újgenerá-
ciós tankönyveket technikai és pedagógiai szempontból is felhasználóbarát formá-
tumba öntsék, ezért alapvető kritérium volt, hogy az új digitális könyvek tartalmaz-
zák a papíralapú tankönyvek teljes szöveges és képi anyagát, így a szaktanár könnyen 
tájékozódhat az új elektronikus környezetben elhelyezett fejezetekben és leckékben, 
és hamar megtalálja az ismerős részeket. Vagyis a tankönyv két változata kompati-
bilis marad a  tanórai hasz-
nálat során, így célszerű-
en kiválasztható az  adott 
pedagógiai folyamathoz 
bármelyik eszköz. Önálló 
forrás- és ábraelemzéshez 
talán inkább a  papíralapú 
tankönyv, kutatómunká-
hoz, térképvizsgálathoz in-
kább az  Okoskönyv ajánl-
ható. Az  új platformon 
megjelentetett taneszköz 
célja tehát semmiképp nem 
a hagyományos papíralapú tankönyv háttérbe szorítása vagy lecserélése, sokkal in-
kább a tanítási folyamat bázisának kiszélesítése, és így a hagyományos megjelenítési 
forma kiegészítése, hiszen a  papíralapú tankönyvben például nem lehet interaktív 
tartalmakat közölni, ugyanakkor anyagszerűségével a megszokott olvasási-tanulási 
élményt kínálja az érdeklődőnek. 

Az Okostankönyv létrehozását jelentősen befolyásolta a – felhasználók szokása-
inak vizsgálatával, és az internetes oldalak használhatóságával foglalkozó – weber-
gonómia tapasztalatainak figyelembe vétele. Egy oktatási célra fejlesztett weboldal 
esetén kiemelten fontos a könnyű, ugyanakkor hatékony kezelhetőség, hiszen élet-
kora miatt speciális a  látogatói célcsoport, és speciális a  felhasználás módja, amely 

2. kép: Okostankönyv fejezetnyitó címlapja
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a  képességfejlesztésre irányul. Mivel a  webergonómia és a  webdizájn egészen más 
szempontok szerint épít fel egy felületet, mint a  tankönyv műszaki szerkesztője és 
tördelője, ezért nem lehet a tankönyvi struktúrát átültetni a weboldalra. 

A papíralapú tantankönyvek – célzatos pedagógiai szempontok alapján – viszony-
lag bonyolult tördeléssel, többszörösen tagolt szövegstruktúrával készülnek, ezért 
a webes környezetre való alkalmazás során jelentősen módosítani kellett a szöveg-
szerkezetet, hogy igazodjon a böngészés igényeihez. Az Okostankönyvben a nyom-
tatott tankönyv összetett, kéthasábos, rovatokkal tűzdelt szövegképét egyhasábos 
tartalommá rendezve dolgozták fel, amelyet a  felhasználók a  megszokott függőle-
ges görgetéssel olvashatnak leckénként. A  törzsszöveg mindig fehér alapon jelenik 
meg, az ettől eltérő, kiegészítő szövegtípusok – például a források vagy az anyag fel-
dolgozását segítő kérdések – viszont eltérő formázást vagy háttérszínt kaptak, hogy 
az olvasó ebben a formátumban is követni tudja a szövegek rangsorát. Természetesen 
a képek és ábrák is betagozódnak a leckék függőlegesen haladó szövetébe. A leckék és 
fejezetek közötti mozgást viszont a nagyon egyszerű menü használata biztosítja, így 
nem válik átláthatatlanul hosszúvá a függőleges szövegmozgatás.

A webdizájn jelentős törekvése, hogy a honlapokhoz egyedi grafika készüljön, ame-
lyet főként a fejlécben helyeznek el, és amely a honlap sajátos védjegyévé, ismertetője-
gyévé válhat.4 A speciális vizuális hatást jelentősen növeli, hogy manapság elsősorban 
nem fotókat, hanem külön erre a célra készített grafikát alkalmaznak többnyire a fej-
lécekben. Az Okostankönyvek digitális szerkesztőségében minden tantárgynak saját 
grafikai arculatot, színvilágot terveztek, igen eltérő stílusban, de a tantárgy sajátossá-
gait figyelembe vevő szempontok alapján. Jelentős művészi értéket képvisel a fejlesz-
tési munkában, hogy minden fejezetnyitó oldalhoz és minden leckéhez új rajzot ké-
szítettek. Ráadásul a fejlécgrafika képvilága, szimbólumai sohasem öncélúan jelennek 
meg, hanem minden esetben kiemelnek egy-egy fontos motívumot vagy szimbólumot 
az adott leckéből, és így vizuálisan összefoglalják annak lényegét, ezért a tanítási fo-
lyamatban is eredményesen felhasználhatók ezek a képek például az óra elején ráhan-
golódásként, vagy az óra végén összefoglalásként.

Beépülő tartalmak a digitális tankönyvekben
Az Okostankönyvek létrehozása során a digitális tartalomfejlesztés négy munkafo-
lyamatra tagolódott. Először is a  papíralapú tankönyvek tartalmát HTML-progra-
mozással kódolták, így létrejött a könyvek könnyen kezelhető alapanyaga. Második 
lépésként a  webdizájn trendjeihez igazodva grafikai koncepciók készültek az  egyes 
tantárgyakhoz, valamint a  fejlécekhez. A  harmadik fázisban elindult az  interaktív 
okosfeladatok szerkesztésének folyamata forgatókönyvek alapján. A negyedik szakasz-
ban megkezdték a – főleg szemléltetésre használható – rövid, kiegészítő mozgóképes 

4 Horton, Sarah (2005): Access by Design: A Guide to Universal Usability for Web Designers. New Riders Press. 
http://universalusability.com/access_by_design/images/purpose.html (Letöltés: 2019. ápr. 16.)

http://sarahhortondesign.com/
http://universalusability.com/access_by_design/images/purpose.html


418

IV. Történelemtankönyvek tegnap, ma és holnap

tartalmak (videók, animációk, szimulációk) gyártását, valamint az előzményprojek-
tek eredményeinek felhasználását és beépítését az új felületbe. A felsorolt négy terület 
egyaránt fontos része volt a fejlesztési folyamatnak, sok esetben párhuzamosan előre 
haladva, egymásra hatva alakították ki az egyes tankönyvek végleges változatát. Ter-
mészetesen az egyes tantárgyak szaktudományos igényeihez igazodva változnak a ki-
egészítő tartalmak. Például a történelemkönyvekben gyakran fordulnak elő interaktív 
térképek, a csatákat bemutató 3D-animációk és táblázatot kiegészítő okosfeladatok.

Az Okostankönyvekben rejlő lehetőségek módszertani újdonságát főként a beépü-
lő tartalmaknak köszönhetik, mert ezek tervszerű alkalmazásával kihasználhatjuk 
a XXI. század technológiai vívmányainak előnyeit. A beépülő tartalmaknak két faj-
tája van, a szemléltetést támogató mozgóképes médiaelemek, valamint a diákok órai 
aktivitására építő okosfeladatok. Ezek a speciális digitális tartalmak kiegészítik, bő-
vítik a tankönyvi tananyag feldolgozásának lehetőségeit az osztályteremben az elekt-
ronikus tanulási környezet nyújtotta előnyök segítségével. E kiegészítők összefoglaló 
neve Learning Object (LO), funkciójuk a tartalom színesítése, gazdagítása, a diákok 
tanórai tevékenységének ösztönzése audiovizuális komponensek (szemléltető LO) és 
játékos feladatok (interaktív LO) alkalmazásával. A kiegészítő tananyagelemek sok-
rétűen használhatók a tanítási folyamatban, hiszen az érdeklődés felkeltését, a moti-
váció növelését is elősegítik, ugyanakkor gyakorlásra, tudásmérésre is kiválóan al-
kalmasak, így hozzájárulnak a tananyag elmélyítéséhez, bevéséséhez, adaptálásához.

Fontos célkitűzés volt, hogy a beágyazott tartalmak ne járulékosan kapcsolódja-
nak a tankönyvi tananyaghoz, hanem célzottan, az adott lecke törzsszövegének meg-
felelő pontjához kapcsolták ezeket, így egy integrált felületen jelennek meg a törzs- 
anyaghoz kapcsolódva, és a tanárnak nem kell kilépni a leckéből, új alkalmazást vagy 
böngészőablakot nyitni, ami felesleges időveszteség lenne, sőt megtörné az óra gon-
dolatmenetét, elterelné a tanulók figyelmét. Tehát az adott szövegrész elolvasása után 
a diákok rögtön megtekinthetnek egy videót, vagy elmélyíthetik az új fogalmakat egy 
gyakorló feladattal. 

A feladatok létrehozásához felhasználták a tankönyvhöz kapcsolódó munkafüze-
tek feladatait, vagy újat szerkesztettek. A  különböző típusú feladatoknak a  keretét 
a programozók által fejlesztett olyan eltérő sablonok (feladatmotorok) adják, ame-
lyeket a digitális pedagógiában manapság a leggyakrabban használnak a tanulás fo-
lyamatában (pl. párosítás, sorrendbe állítás, keresztrejtvény, táblázatkiegészítés stb.). 
A feladatokat ráadásul egy átgondolt szintező rendszer szerint kategóriákba sorolták 
– amelyre a feladatablakok bal felső sarkában egy színskála piktogram utal –, hogy 
a feladat nehézségéről egyértelmű tájékoztatást adjon a tanárnak. 
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Ennek a szintezésnek az alapja a Bloom-féle kompetenciaalapú taxonómia.5 A di-
gitális pedagógiára alkalmazott szempontrendszer különböző szintjeivel az ismeret-
szerzés kognitív tevékenységének egymásra épülő, egyre bonyolultabb fázisait igye-
keznek beazonosítani, jellemezni. Az 1. szint a puszta reprodukciós készséget várja 
el, azaz a  diáknak egyszerűen fel kell idéznie, el kell ismételnie a  tanultakat. A  2. 
szint a megértést vizsgálja, amely az elsajátított fogalmak összekapcsolásából, értel-
mezéséből jön létre. A 3. szint a megértett gondolatok alkalmazásának, használatá-
nak képességét kéri számon. A 4. szint az elemzési készséget méri fel, amelynek során 
a  tanuló az egyes elemeket összehasonlítja, rendszert hoz létre, vagy épp elemekre 
bont egy gondolati szerkezetet. Az 5. szinten a diák már értékelni tudja az elsajátítot-
takat, képes a kritikus bírálatra, elméletek létrehozására. A taxonómia legmagasabb, 
6. szintjén az önálló ötletekből, tapasztalatokból kreatívan létrehozott új produktum 
elkészítése a cél. Az Okostankönyvekhez rendelkezésre álló feladatmotorok jelenleg 
az 1–5. szintű kognitív tevékenységek mozgósítását támogatják. Ugyanakkor a  fej-
lesztők a jövőben tervezik a legmagasabb szinthez tartozó feladattípusok integrálását 
vagy belső kialakítását (pl. történelemhez gondolattérképek alkotása, digitális törté-
netmesélés támogatása).

Az Okostankönyvekbe az alábbi kritériumok alapján építették be az interaktív fel-
adatokat:

 � Legyen minden leckében minimum öt okosfeladat (a történelem 5. osztályos 
tankönyvben jelenleg közel 500 feladatot helyeztek el).

 � Legyen leckénként legalább egy komplex feladat, amely magasabb szintű 
gondolkodási műveletet igényel a tanulótól (legalább 4. szintű).

 � A  leckékbe lehetőleg különböző nehézségi szintű feladatok kerüljenek, és 
minden gondolkodási szinthez kapcsolódjon feladat.

 � Egy leckében lehetőleg ne forduljon elő azonos típusú feladat, hogy minél 
változatosabb tevékenységformákat ösztönözzenek.

 � A fejezetekben legalább öt tantárgyközi okosfeladat legyen, és a kapcsolódó 
tantárgyaknál az adott évfolyam tananyagához illeszkedjen (pl. évszámki-
számoló).

 � Az összefoglaló leckékbe legalább egy – feladatokból összefűzött – feladatsor 
forduljon elő (felmérőként), amely a tárgyalt témakör lényegét ragadja meg.

 � Minden okosfeladat tartalmazzon képi illusztrációt, amelyek többségükben 
saját készítésű grafikák legyenek.

5 Nádasi András (2014): Az oktatástervezés és -technológia aktuális kérdései és trendjei. Eszterházy Károly Főis-
kola, Eger. (3.2.3. fejezet) https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_24_az_oktatasterve-
zes_es_technologia_aktualis_kerdesei_es_trendjei/323_tuds_kpessg_kompetencia_pedaggiai_taxonmik.html 
(Letöltés: 2019. ápr. 16.)

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_24_az_oktatastervezes_es_technologia_aktualis_kerdesei_es_trendjei/323_tuds_kpessg_kompetencia_pedaggiai_taxonmik.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_24_az_oktatastervezes_es_technologia_aktualis_kerdesei_es_trendjei/323_tuds_kpessg_kompetencia_pedaggiai_taxonmik.html
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A történelem tantárgy szakmódszertani elveinek alkalmazása

A történelem Okostankönyvek fejlesztésénél is gondosan ügyeltek a készítők – a pa-
píralapú tankönyv sajátosságain túl – a  tantárgyspecifikus jellemzőkre, például 
a  tantervekben megfogalmazott fejlesztési célokra.6 A  fejlécben elhelyezett grafika 
mindig egy átfogó fejlesztési koncepció alapján jön létre a szerkesztők és a grafikusok 
együttműködéséből. 

A  történelem esetében 
a  fejlécben jellemzően egy 
dizájntérképet kapunk, 
amely valamilyen üzenetet 
hordoz az  adott korszak-
ról. A  kartográfia hagyo-
mányos színhasználatától 
szándékosan eltérő, stilizált 
ábrázolást láthatunk a felső 
sávban, és a vázlatos térkép 
pár lényeges alapismeretre 
összpontosítja a figyelmet, amelyek hangsúlyosan megjeleníthetők térképészeti esz-
közökkel. A történelemkönyvek kizárólagos érdekességeként – ahol ez indokolt volt 
– a leckében elhelyeztek egy interaktív idővonalat a fejléc alsó részén, amelynek célja, 
hogy az időben való mozgást ábrázolja vizuálisan az adott korszakban történt ese-
mények közti időintervallumok arányainak érzékeltetésével. A felhasználó tevékeny 
bevonását ösztönző lehetőség, hogy a kurzort az idővonalon a megjelölt eseményhez 
közelítve megjelenik az évszámhoz kapcsolódó esemény egy felnyíló ablakban (tool-
tip). A térbeli tájékozódást az is erőteljesen támogatja, hogy a legtöbb leckében elő-
fordul egy interaktív térkép, amely réteges szerkezetéből eredően lehetőséget biztosít 
a térképen megjelenített információk szelektálható ki-be kapcsolására. Ez a szemléle-
ti aktivitást biztosító eszköz jól használható a földrajzi összefüggések megvilágítására 
és a diákok térbeli látásmódjának kialakítására. 

A tananyag elsajátítását és felidézését is megkönnyíti, hogy a leckében új ismeretként 
előforduló kerettantervi kulcsfogalmak eltérő színnel szerepelnek a szövegben, és egy-
részt a szó fölé vitt kurzor esetén láthatóvá válik a  fogalom meghatározása, másrészt 
a lecke végén összegyűjtve újra szerepelnek egy fogalomtárban a szakkifejezések és ada-
tok. A fogalmi gondolkodást segíti továbbá a tankönyv végén elhelyezett kislexikon is.

A történelem Okostankönyvekben nagyon sokféle beágyazott mozgóképes tartalom 
található, hiszen a múltban történt események szemléltetésére alkalmas, például a csa-
ták bemutatására egy 3D-animáció, az összetett folyamatok elemzésére pedig a rövid 

6 Kovács István – Kovács Istvánné – Óbis Hajnalka (2015): A változó történelemoktatás. Debreceni Egyetemi 
Kiadó. (2. fejezet) http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/valtozo_tortenelemoktatas.pdf (Letöltés: 
2019. ápr. 16.)

3. kép: Dizájntérkép

http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/valtozo_tortenelemoktatas.pdf
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videós riportok, dokumentumfilm-részletek. Ezeknek a médiaelemeknek fontos része 
a  szakszerűen megszerkesztett narráció, a  videókhoz pedig sokszor kérdéssor vagy 
okosfeladat kapcsolódik, hogy segítse rögzíteni a hallott információkat.

A tankönyvek digitális feladatokkal történő kiegészítéséhez sokfajta feladatmotor 
áll a fejlesztők rendelkezésére, amelyekből a történelem tantárgy esetében különösen 
jól használhatók a kvíz, a halmazba rendezés, a táblázatos feladatok, a szövegkiegé-
szítős sablon, az idővonal, vagy a keresztrejtvény, így a változatos feladattípusok sok-
rétű tevékenységre és kognitív fejlesztésre adnak módot. 

Fontos megjegyezni, hogy az új NKP platformján sokkal több feladat érhető el, mint 
amennyi az adott témakörhöz a könyvekbe bekerül, így a tanár a feladattár keresőjével 
nemcsak a könyvekben található feladatokat használhatja, hanem a feladatbank egyéb 
tartalmait is. Ehhez hasonlóan a  médiatárban is lehetőség van a  tankönyvektől füg-
getlenül audiovizuális médiaelemek keresésére, majd ezek felhasználására a  tanórán. 
Az Okostankönyvekhez kapcsolódik egy eszközcsomag a felület bal oldalán, amelynek 
segítségével az alapbeállítás szerinti webes-görgetős nézet helyett prezentációs (diavetí-
téshez hasonló) nézetet is választhatunk a bekezdések és képek lapozásával, vagy a be-
ágyazott médiaelemek és okosfeladatok nélküli papírtankönyvek nézetére is válthatunk. 
Regisztrált felhasználóként pedig – saját tankönyvünkben – megjegyzéseket fűzhetünk 
a tankönyv adott részéhez, valamint szövegkijelölővel kiemelhetünk szövegelemeket.

A fejlesztés általános pedagógiai szempontjai
Az Okostankönyvek a tanulási folyamat minden résztvevőjét támogatják tevékenysé-
gében, vagyis a diákok és a tanárok számára is tanulási felületet biztosítanak. A XXI. 
századi iskolában egyre nyilvánvalóbban megjelenik az a követelmény, hogy a diákokat 
a digitális pedagógia lehetőségeivel is bevonjuk a tanórába. Ez a gyorsuló életmódbeli 
változások következményeként a pedagógusok egy részének komoly nehézséget jelent, 
másoknak vonzó kihívást. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a fiata-
labb nemzedékek életének alapvető – szinte elsődleges – színterévé vált a digitális világ. 

Marc Prensky a 2000-es évek elején publikált elméletében a digitális kor társadal-
mának szerkezetét azzal jellemezte, hogy a társadalmat digitális bennszülöttekre és 
digitális bevándorlókra osztotta, és a közöttük lévő szakadékra hívta fel a figyelmet.7 
Az  azóta eltelt majdnem két évtized jelentősen megváltoztatta a  bennszülöttek és 
a bevándorlók arányát, és nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a digitális környezet 
jelentősen átalakította a  tanulók viszonyulását a  tanuláshoz. A  tanárok zöme ma 
még bevándorló, a tanulók viszont bennszülöttek, de a tanárképzésben egyre inkább 
a bennszülöttek fiatal generációi készülnek pályájukra. 

7 Prensky, Marc (2001): Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, Vol. 9. No. 5.
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20
Part1.pdf (Letöltés: 2019. ápr. 16.)

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
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Az  eltelt két évtizedben néhányan kétségbe vonták ezt a  leegyszerűsítő kate- 
gorizálást, és felhívták a  figyelmet arra, hogy a  fiatalabb nemzedékek sok esetben 
kevésbé hatékonyak a  digitális eszközök céltudatos felhasználásában, a  számukra 
hasznos információk elérésében és alkalmazásában.8 Bár a  tanteremben néha úgy 
tűnik, hogy a technológiai és szoftveres jártasságban soha nem éri utol a tanár a di-
ákjait, ugyanakkor a „bevándorló” pedagógusok mégis jelentős segítséget adhatnak 
bennszülött tanítványaiknak a tudatos, tervezett és hatékony információfelhasználás 
és -alkalmazás terén. A tanulási folyamat kulcsszereplője továbbra is a tanár marad. 
Épp ezért erősítheti a  tanítványainkkal való párbeszédet, a digitális kommunikáci-
ót az elektronikus eszközök és tartalmak nagyobb arányú felhasználása – ha bátran 
próbálkozunk, és kellő gyakorlatra teszünk szert. Természetesen a digitális pedagógia 
nem mindent megoldó csodafegyver, pusztán egy újabb eszközkészlet a tanár kezé-
ben, amelyet érdemes beilleszteni a nevelési-oktatási repertoárjába. 

Számos elmélet született az  utóbbi években az  IKT pedagógiai integrációjának 
menetrendjéről, az átalakulás lépcsőfokairól. Dr. Ruben Puentedura alapvetően két 
szintet határoz meg a folyamatban.9 Az első szinten, a bővítés fázisában a pedagógus 
a hagyományos szerepek szerint irányítja a tanítási folyamatot, tulajdonképpen csak 
helyettesíti a korábbi eszközöket IKT-eszközökkel. Jó példa lehet erre a fázisra, ami-
kor a  tanár a  táblára történő vázlatírás helyett ppt-t vetít az órán, vagy előre elké-
szített papírlap helyett digitális tesztkészítővel írat dolgozatot, és kihasználja ennek 
automatikus javítási funkcióját. A második szinten, az átalakítás fázisában már lé-
nyeges változás történik a pedagógiában, a  tanár- és diákszerep megváltozik, a  ta-
nárközpontú oktatás helyett a tanulóközpontú ismeretszerzés kerül előtérbe, a tanár 
több felelősséget és lehetőséget ad a diákoknak, és a tudás átadójából egyre inkább 
szervezőjévé válik a közös munkának. 

Az  utóbbi helyzetet érzékletesen szemlélteti egy olyan történelemóra, amelynek 
keretében a  tanulók a  mohácsi csatáról készítenek Facebook-oldalt csoportokban, 
amelyen részletes haditudósítást tesznek közzé az  online kutatásuk eredményéről, 
vagy digitális történetmesélés keretében interjút készítenek mobiltelefonnal a család 
vagy település idősebb tagjaival az ’56-os eseményekkel kapcsolatos tapasztalataik-
ról. Fontos látnunk, hogy a technológia eszköz marad, és nem cél lesz a tanításban. 
Ha érdekesebbé akarunk tenni egy-egy órát online programok, audiovizuális tartal-
mak segítségével, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a diákok pár órát követően ezt 
az érdekességet is megunják, és nem várható tartós változás. Ha az automatizálható 
online tesztekkel növeljük az ötfokú szummatív értékelés súlyát, és kizárólag a tan-

8 Tóth-Mózer Szilvia (2014): Digitális nemzedék a  tanulási folyamatban. Középiskolások internethasználati és 
tanulási preferenciái, énképe és digitális kompetenciája. (Doktori disszertáció) Budapest. http://ppkteszt.elte.hu/
file/Toth-Mozer_Szilvia_dissz.pdf (Letöltés: 2019. ápr. 16.)
9 Puentedura, Ruben R. (2014): SAMR: A  Contextualized Introduction. http://www.hippasus.com/rrpweblog/
archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf (Letöltés: 2019. ápr. 16.)

http://ppkteszt.elte.hu/file/Toth-Mozer_Szilvia_dissz.pdf
http://ppkteszt.elte.hu/file/Toth-Mozer_Szilvia_dissz.pdf
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf


Kamp Alfréd: Az új fejlesztésű Okostankönyv módszertani lehetőségei a megújuló NKP keretrendszerében

423

terv lexikális elemeinek mérését erőltetjük, akkor az  még inkább skatulyába zárja 
a gyengébb képességűeket, és nem sok esélyt adunk a készségfejlesztésre, a kritikai 
gondolkodás képességének alakítására.

Az új köznevelési portált a tanárok három felhasználási szinten vehetik majd igény-
be aszerint, hogy mennyire képesek kihasználni a rendszer rugalmasságát. Az Okos-
tankönyv nagyon egyszerű lehetőséget nyújt azon pedagógusok számára, akik nem 
sok tapasztalattal rendelkeznek a digitális oktatási környezetben. Kezdő szinten lehe-
tőség van a fejlesztők által összeállított és gyártott kész tartalmakat használni a tanó-
rákon, és ez által megismerni a felület által nyújtott kereteket, az eszközökben rejlő 
lehetőségeket. Középhaladó szinten a tanár a kész tartalmak módosításával kiegészíti 
akár a tankönyv leckéit, akár az okosfeladatokat. A komplex oktatási rendszer lehe-
tőségeit az a haladó felhasználó tudja a legjobban kihasználni, aki saját tartalmat állít 
elő a rendelkezésére álló eszközökkel. Két ilyen eszközt nyújt a portál a szaktanárnak: 
a fejlesztők által létrehozott feladatmotorokra, sablonokra épülő feladatszerkesztővel 
teljesen új feladatokat generálhat, a tankönyvszerkesztővel pedig – a meglévő tanköny-
vi tananyagelemek és új elemek felhasználásával – saját tankönyvet is összeállíthat. 
Tulajdonképpen ennek a komplex digitális taneszköznek a használatával a tanár és 
a tankönyvszerkesztő közötti határok fellazulnak. A saját tartalmak létrehozásának 
fontos feltétele a  regisztrációt követően igénybe vehető tanulásmenedzsment-rend-
szer, amelyben a saját fiókba elmentett tankönyvet zárt iskolai csoportokban oszthat-
ja meg a tanulás szervezője, továbbá az értékelésben igénybe veheti a rendszer érté-
kelő funkcióit a megoldott 
feladatok ellenőrzésénél. 

Az  Okostankönyvekhez 
készült kiegészítő digitális 
tartalmak – amelyek a leg-
főbb innovációt jelentik 
ebben a rendszerben – fon-
tos pedagógiai-módszerta-
ni célokat szolgálnak, ame-
lyek támogatást adhatnak 
a tantermi munka átalakí-
tásához, a tanulóközpontú 
tanítás elterjedéséhez. Fontos, hogy a tanulóknak élmény legyen a történelem tanu-
lása, ezért a  folyamatban érdemes minél többféle érzékterületet mozgósítani, mert 
ez által valószínűleg növelhető az  ismeretelsajátítás hatásfoka. Másrészt a  digitális 
pedagógia tervszerű alkalmazása alapján az Okostankönyv több lehetőséget ad a te-
vékenységközpontú készség- és gondolkodásfejlesztésre, ugyanakkor a  történetek 
erőteljesebb vizuális megjelenítése hozzájárulhat a tananyag könnyebb megértéséhez 
és feldolgozásához. Továbbá az új típusú digitális történelemtankönyvek fejlécében 

4. kép: Digitális óravázlat

Hogyan illeszthető be a tanórába? 

Az eddig legjobb digitális óravázlat.
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használt grafikai elemek, az  interaktív térképek és az  okosfeladatok jelentősen fej-
leszthetik az időben és térben való tájékozódás elsajátítását. Végül fontos leszögezni, 
hogy a  megújított portál nemcsak a  tanár tanulásszervező tevékenységéhez ad tá-
mogatást, hanem a diák önálló tanulását is ösztönözheti a jól ismert webes digitális 
környezetben, valamint a modern grafikai koncepció és a bőségesen alkalmazott mé-
diaelemek hatása által.

Kitekintés
Az online, szabad felhasználású webes tananyagok és tanulásmenedzsment-szolgál-
tatások új tendenciát jelentenek az oktatás világában (pl. Learningapps, Redmen-
ta). Az Okostankönyvhöz hasonló, web alapú állami tankönyvfejlesztési projektről 
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Németh György 
Megszüntetve megőrzés, avagy a társadalomismeret sorsa (Vitaindító)1

A  társadalomismeret tantárgy sorsának felvetésével parazsat gyűjtök a  fejemre. 
Szinte hallom az ellenvetéseket. Miért akadékoskodik? Az önálló társadalomisme-
ret tantárgy megszűnése tény, foglalkozzunk inkább azzal, ami lesz, és semmiképp 
nem azzal, ami volt. Ez a magyar közoktatás legnagyobb problémája? A vitaindító 
szerzőjének sincs nagyobb gondja, mint egy valódi tantárggyá sosem vált diszciplí-
na visszaszorulásával, lassú elsorvadásával, elhalásával foglalkozzék? Miért éppen 
ennek a  kérdésnek a  feszegetésével, meddő taglalásával töltsük a  drága időnket? 
A tantárgy egyébként sem szűnik meg, hiszen átalakul, „integrált elemmé” válik.

György Németh 
Removed, Retained; or The Fate of Social Studies (Debate-starter)

I probably sow wind by raising the fate of the subject of social studies. I can hear the 
objections. “Why are you making things difficult? The elimination of social studies 
as an independent subject is a fact, let us rather focus on what will be, and not with 
what used to be. Is this the biggest problem of Hungarian public education? Does the 
author starting this debate also have no bigger problem than to deal with the decline 
and erosion of a school subject that has never been become a discipline? Why waste 
our valuable time with an unnecessary debate on this very issue? The subject is ac-
tually not being eliminated, but transformed into an “integrated element”.

A társadalomismereti tematika az elmúlt több mint két évtizedben folyamatosan jelen 
volt a magyar közoktatásban, viszont soha nem vált általánosan elterjedt tantárggyá. 
A középiskolában eleve létezett egy „versenytársa”, a filozófia. Mégsem alakult ki valódi 
versenyhelyzet a két társadalomtudományi diszciplína között, hiszen a filozófia tanítá-
sa inkább az adott iskola hagyományától, egy-egy filozófia szakot is végzett pedagógus 
elkötelezettségétől függött. A társadalomismereti tematika viszont eleve többféle tan-
tárgy (pl. a gimnáziumban, kezdetben szociológiai alapokra épülő társadalomismeret, 
a 2000-ben kiadott kerettantervi szabályozásban megjelenő ember- és társadalomisme-
ret, etika, ugyanitt a gimnázium 11. évfolyamán előírt emberismeret és etika, a szakkö-
zépiskola 11. évfolyamán megjelenő társadalomismeret és etika, az Értékközvetítő és 
képességfejlesztő programban [ÉKP] önismeret, embertan, társadalomismeret) részévé 

1 Történelemtanítás, (XLVIII.) Új folyam IV. évf. 2013. 2. sz. (2013. július) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2013/07/nemeth-gyorgy-megszuntetve-megorzes-avagy-a-tarsadalomismeret-sorsa-04-02-02/ (Letöltés: 2020. aug. 19.)
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vált. Vagyis egymással párhuzamosan futó – hol erősödő, hol éppen gyengülő, de leg-
inkább egymással kapcsolatba sem kerülő – programokról van szó. 

Gyanítom, hogy az oktatáspolitika által ciklikusan vezérelt átalakítások, szabályo-
zások, módosítások, a Nemzeti alaptanterv megújítása, a kerettantervek kibocsátá-
sa nem tett jót a „társadalomismeret” folyamatos tanításának-tanulásának. Nyilván 
a lényeg (mint mindig) az iskolákban dőlt el, s ezt akár pozitív jelenségként is érté-
kelhetem. Hosszú időn keresztül az  intézmények az  iskola társadalmi környezetét, 
másképpen fogalmazva, szociokulturális adottságait, a tanulók igényeit és érdeklő-
dését figyelembe véve, a pedagógusok végzettségére és szakmai törekvéseire alapoz-
va, a nevelőtestület értékválasztásainak megfelelően dolgozták ki a pedagógiai prog-
ramjaikat és (az azok részét képező) helyi tanterveiket. Az oktatási rendszer egészét 
tekintve keveset tudunk arról, hogy mi történt a társadalomismeret tanítása terén.

Elsősorban kérdéseket fogalmazok meg, válaszaim többnyire nincsenek, magya-
rázataim szűk körűek és esetlegesek. A  történelem mellett több mint két évtizede 
társadalomismeretet is tanítok. Mindig szívesen foglalkoztam társadalomelméleti és 
-tudományi kérdésekkel, régóta érdekelnek az efféle problémák. Ez alatt az idő alatt 
nem volt egy tankönyv, egyetlen olyan taneszköz, amely általánosan használható lett 
volna. Nekem ez nem okozott gondot, sőt inkább arra sarkallt, hogy saját anyago-
kat (pl. feladatlapokat, elemzésre, közös gondolkodásra alkalmas szövegeket) állítsak 
össze. Megkockáztatom, hogy egy, „kötelezően” használandó tankönyv korlátozta 
volna tanári „szabadságomat”. Mégis, a  stabil tankönyv (vagy pl. munkáltató tan-
könyv, munkafüzet, szöveggyűjtemény) hiánya is arra utal, hogy a társadalomisme-
ret tantárgy az elmúlt két évtizedben nem volt képes professzionalizálódni. 

Miért alakult így? Kiket terhel a felelősség? A főiskolák, egyetemek társadalomtu-
dományi tanszékeit, a különböző társadalomtudományi területeken kutatókat? Nem 
tudtak kinevelni olyan szakembereket, akik fontosnak tartották volna a társadalom-
ismeret megjelenítését az oktatási rendszer különböző szintjein? Nem rendelkeztek 
olyan – az oktatáspolitikát befolyásoló – súllyal, lobbierővel, amelynek eredménye-
ként a magyarországi tantárgyi hierarchiában stabil pozíciót foglalhatott volna el ez 
a diszciplína? Miért nem készült el egy (minden lehetséges társadalomismereti témát 
felölelő) általánosan használható taneszköz? Eleve nem nyílott esély rá? Az egyébként 
üdvözlendő interdiszciplinaritás eleve megakadályozta egy konszenzusos tankönyv 
megszületését? Milyen mértékben nehezül a  felelősség terhe a  társadalomismeretet 
tanító pedagógusokra? A tantárgy tanításával voltak elfoglalva? A társadalomisme-
ret (többnyire a történelem mellett) eleve másodrangú, másodvonalbeli tantárgynak 
számított? Elment az idő valamely társadalomtudományi (pl. szociológia, jog, polito-
lógia, közgazdaságtan) szak elvégzésére, illetve a szükséges továbbképzések teljesíté-
sére, miközben a heti kötelező óraszám is emelkedett, tehát a terheik is növekedtek? 
Nem tudták kialakítani, nem voltak képesek megszervezni szakmai szervezetüket? 
Mindig az éppen soron következő feladat megoldására (pl. még a felvételi rendszer 
idején a felvételi vizsgára, majd a 2005 óta létező társadalomismeret-érettségire való 
felkészítésre) koncentráltak? És milyen szerepet játszott a mindenkori oktatáspoliti-
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ka? Soha nem tartotta igazán fontos területnek a társadalomtudományi ismeretek és 
a szociális készségek, képességek fejlesztését? Csak a deklaráció szintjén jelentek meg 
a szép célok? Azért váltak ezek lózungokká, mert valójában a társadalom nem igényli 
az autonóm állampolgári mentalitás, a társadalom bonyolult összefüggéseit átlátó és 
elemző, sőt kritikus szemlélet elterjedését?

Az egy, általánosan használható tankönyv (vagy másfajta taneszköz) hiányát fontos-
nak tartom, viszont bevallom, hogy mindegyik korábbi kiadványt használtam és ked-
veltem. Az egyiket a szociológiai szemlélet folytán, a másikat az „okosságáért”, a harma-
dikat a kreativitása miatt és így tovább… A kétszintű érettségi bevezetése óta leginkább 
a Nemzeti (újabban: Nemzedékek Tudása) Tankönyvkiadó által forgalmazott forrásköz-
pontú sorozat utolsó (Száray Miklós – Kaposi József: Történelem, IV.) kötetét hasznosítot-
tam, amelyben társadalomismereti fejezeteket is találhatunk. Némelykor hiányérzetem 
volt, kevésnek tűnt ugyanis a 18 év körüli diákok számára feldolgozható ismeretanyag, 
viszont az egész sorozat módszertani igényessége lenyűgöző. A tartalmi hiányosságokat 
gond nélkül kiegészítettem, s mindegyik fejezethez feladatlapot készítettem.

Ha mindenki felelős, akkor senki sem az. Lehetséges, hogy „megszüntetve megőr-
zött” tantárgyunk az új, 2012-ben elfogadott Nemzeti alaptanterv és a 2013 szeptem-
berében életbe lépő kerettantervi szabályozás eredményeként kerül a neki megfelelő 
helyre? Nem önálló, hanem a történelem tantárgyba beillesztett rész, „integrált elem”. 

Nem vagyok képes fejlesztésnek, előrelépésnek látni azt, ami a  tantárgy önálló-
ságának megszüntetését, az óraszám, s vele együtt a  tematika csökkentését jelenti. 
A  társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek nem „integrált elem”, legfeljebb 
abban az értelemben, hogy a tananyagnak több köze van a történelem tantárgyhoz 
(miközben a  hosszmetszeti témák között nem találunk olyanokat, amelyek kiter-
jeszthetők lennének), mint pl. a matematikához, a kémiához vagy a művészettörté-
nethez, így a 8. és a 12. évfolyam végén „természetesnek” tűnik, hogy a történelem 
tantárgyba illesztve jelenik meg, bár azonnal jelzem, hogy a gazdasági és pénzügyi 
kultúra a földrajz, a háztartás és családi gazdálkodás, továbbá a munkavállalás témák 
a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy részévé is válhatott volna.

Egy-egy téma feldolgozására (a legszükségesebb ismeretek közvetítésére, az alap-
vető készségek kialakítására) négy (a 8. évfolyamon öt) tanítási óra jut. Most úgy 
látom, hogy – a kissé naiv elképzelésekkel szemben – a pedagógiai módszerek meg-
újítására nem nyílik lehetőség: főleg a 12. évfolyam történelemtanításában már az is 
„eredményként” könyvelhető el, ha a tematikai egységek egy részét sikerül teljesíteni. 
Nem látom, hogy mennyi időt tudunk a tevékenykedtetésre, a csoport- és páros mun-
kára, a felfedeztetésre, elemzésre, a problémaközpontú megbeszélésre fordítani, csak 
azt regisztrálhatom, hogy minden bizonnyal semmit, vagy csupán nagyon keveset. 

Kulcsfontosságú lesz a tankönyvek szerepe. A 8. és a 12. évfolyam történelemtan-
könyveiben olyan fejezeteknek kell szerepelniük, amelyek nemcsak az alapvető kogni-
tívumokat tartalmazzák, hanem módszertani segítséget is nyújtanak a történelemta-
nárok számára ahhoz, hogy a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témákat 
valamelyest „életszerűbben” tudják tanítványaikkal együtt feldolgozni. Hiszen törté-
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nelemtanárok fogják tanítani mindezeket. Mit tudunk arról, hogy megfelelő felkészült-
séggel rendelkeznek-e? A társadalomismeretet eddig olyan pedagógusok taníthatták, 
akik rendelkeztek társadalomtudományi (szociológiai, gazdaságtani, jogi vagy poli-
tológusi) végzettséggel, illetve részt vettek legalább 60 órás képzésen-továbbképzésen. 
Az új helyzetben hogyan készíthetők fel a kollégák a kötelező új tartalmak tanítására? 
Több ezer kolléga társadalomtudományi továbbképzésére milyen lehetőségek nyílnak? 

2016-tól a  társadalomismeret érettségi tantárgy megszűnt. Az  új feltételek között 
talán ez nem is oly nagy baj, hiszen 2005 óta ebből a tantárgyból összesen 6 tanítvá-
nyom tett középszintű vizsgát, s rajtuk kívül egy diák vállalkozott emelt szintű érettsé-
gire (90%-os eredményt ért el, jelentős többletmunkával készültünk a megmérettetés-
re, végül mégsem ez az önmagában szép teljesítmény számított a felvételijénél, ugyanis 
az emelt szintű földrajzérettségin még ennél is jobb eredményt produkált). Mivel a tör-
ténelem keret- és helyi tantervekben a társadalmi és állampolgári ismeretek is megjelen-
nek, ezért valószínű, hogy az „új” érettségi követelményei között a társadalomismereti 
tematika is megjelenik, bár a lehetséges témák közül csak nagyon kevés kaphat szerepet. 

Nem vagyok tantárgyfetisiszta. Nem gondolom ugyanis, hogy egy tantárgy, „in-
tegrált elem”, témakör, tematikai egység tanításával egy csapásra megvalósíthatjuk 
nevelési céljainkat. Sejtjük, hogy pl. a  társadalmi környezet, a  „rejtett tanterv” és 
a kortárscsoport bonyolult hatásmechanizmusa milyen alapvető – sokszor a dekla-
rált céljainkkal ellentétes – befolyást gyakorol tanítványaink gondolkodására és né-
zeteik alakulására.

Vitaindítónak szánt cikkem végén megismétlem a társadalomismerettel kapcsola-
tos kérdéseimet.

 � Hogyan jutottunk idáig? A társadalomismeret miért nem tudott önálló tan-
tárgyként fennmaradni?

 � A történelem tantárgy részévé válva vajon elfoglalja a neki megfelelő pozíciót? 
Lehet, hogy tényleg erre fogalmazódik meg társadalmi igény?

 � Hogyan értékeljük a kerettantervekben megjelenő tematikai egységeket? Ho-
gyan fogjuk ezeket tanítani? Van-e esély arra, hogy ne csak ismereteket köz-
vetítsünk, hanem – többféle tevékenység révén – tanítványainkkal együttmű-
ködve dolgozzuk fel a témaköröket?

Remélem, hogy a jövőben valódi szakmai diskurzus bontakozik ki a társadalom-
ismeret tanításának múltjáról és jövőjéről, s még inkább hiszem, hogy (valószínűleg 
a távoli) jövőben lehetőség nyílik az önálló tantárgy felélesztésére. Ez a kívánság nem 
„vörös farok”.2

2 A „vörös farok” gyakran használt stilisztikai fogás volt a diktatúra éveiben. Az író vagy a filmrendező előadott 
egy történetet, amelyben elmondta a valóságot, majd egy olyan befejezést biggyesztett a mű végére, ami ellene 
mondott minden realitásnak, viszont megfelelt a hatalom hazug elvárásainak. Ennek kiváló példája A tanú című 
emblematikus film kádári hatalom által engedélyezett befejezése.
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Jakab György 
A parázs őrzői1

Németh György A megszüntetve megőrzés, avagy a társadalomismeret sorsa című, 
a Történelemtanítás 2013. 2. számában megjelent írásában a jelenismereti stúdi-
um számára az új kerettantervek bevezetésével előállott, nem túl kedvező hely-
zettel foglalkozott. Erre reagál a szerző – Németh Györgynek címzett válaszle-
velében –, nem vitatva, inkább továbbgondolva, szélesebb történeti kontextusba 
helyezve az  abban foglaltakat. Megállapításai azonban neki sem végeredmény 
jellegűek, hanem további vitára ingerelnek. A  szakma iránti elkötelezettség és 
alázat mindkettőjüknél tetten érhető. Ez lehet(ne) a további diskurzus alapja is.

György Jakab 
The keepers of the flame

In his paper György Németh (Removed, Retained; or The Fate of Social Studies) 
deals with the unfavourable situation of social studies after the introduction of 
the new core curricula. This letter addressed to György Németh not as a chal-
lenge, but rather in an effort to think out the subject matter further, placed in 
a broader historical context. However, the author of the letter does not think that 
his conclusions will provide final answers, but rather they can stimulate further 
discussions.

Kedves Gyuri!
Azt írod, „A társadalomismeret tantárgy sorsának felvetésével parazsat gyűjtök a  fe-
jemre.” Ezzel a metaforával feltehetően azt kívántad jelezni, hogy a fölösleges viták ba-
ját hozod ezzel a fejedre, de én most – önkényesen – egy másik értelmezést szeretnék 
adni kifejezésednek, amit az írás címével is jelezni kívántam. Mint valahol megjegy-
zed, Te már több mint húsz éve foglalkozol ezzel a tárggyal. Most végiggondolva: én 
éppen harminc éve tanítom, különböző formákban. A kor persze nem érdem. Mind-
ketten sajátos obsit nélküli veteránjai vagyunk ennek az ügynek – és persze az a jó, 
hogy vannak még ügyeink. A parázs tehát nekem most nem a „parázs vitát” jelenti, 
veszélyt, bajt, gondot. Sokkal inkább a parázsként megőrzött lángot, a hűséget.

1 Ez az írás Németh György: Megszüntetve megőrzés, avagy a társadalomismeret sorsa című vitaindítójára ref- 
lektál, amely a Történelemtanítás 2013. 2. számában jelent meg: Történelemtanítás, (XLVIII.) Új folyam IV. évf.  
3. sz. (2013. december): http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/jakab-gyorgy-a-parazs-orzoi-04-03-09/ 
(Letöltés: 2020. aug. 29.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/jakab-gyorgy-a-parazs-orzoi-04-03-09/
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Köszönöm, hogy felvetetted a  társadalomismeret tantárgy aktuális helyzetének 
ellentmondásait. Mindez nemcsak azért fontos, hogy újra „eldaloljuk” annak fájdal-
mát, hogy a mindkettőnk számára fontos tantárgyi terület – bár a preambulumok-
ban és a  célrendszerekben egyre nagyobb helyet kap – a  tényleges iskolai gyakor-
latban háttérbe szorult: megszűnt önálló (modul)tantárgyi státusza, és integrálódott 
a történelem tantárgyba. Mivel mind a ketten történelemtanárok is vagyunk, ezért 
jól tudjuk, hogy nem önmagában az integrációval van a probléma, hanem a két tárgy 
eltérő pedagógiai szemléletével és funkciójával: a  történelem tantárgy leíró jellegű 
hagyományos iskolai tantárgy, a társadalomismeret pedig interaktív, tevékenységre, 
közvetlen társadalmi tapasztalatokra épülő tantárgy, tanulási forma. Ez utóbbi taní-
tására a történelemtanárok nyilvánvalóan nincsenek felkészítve, ami a tárgy legfőbb 
sajátosságainak elvesztésével fenyeget.

A gond azonban a gondolat szülője is. Az általad fölvetett kérdések arra inspirál-
nak, hogy az aktuális problémák sorolása helyett gondoljuk végig a  stratégiai kér-
déseket, a hosszabb távon érvényesülő strukturális meghatározottságokat és ellent-
mondásokat. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a társadalomismeret (mint 
tananyag, tantárgyi terület, mint tantárgy) rendszerváltás előtti születése óta sajátos 
kettős normarendszerben működik. Egyfelől – formálisan – látványos karriert futott 
be. Az elmúlt évtizedekben az aktuális politikai kurzusoktól függetlenül fokozatosan 
kiépült a  tantárgy „infrastruktúrája” (a tantervektől, a  taneszközökön át a  vizsga-
rendszerekig); tanárképzések, tanártovábbképzések, nemzetközi és hazai kutatások, 
fejlesztések és konferenciák egész sora jelezte az integrációs szándék oktatáspolitikai 
komolyságát. Másfelől viszont – az iskolai gyakorlatban, a diákok életében – ez a tan-
tárgy lényegében nem létezik, elsikkad, a különböző szakos tanárok óraszámhiányát 
enyhíti, vagy a hagyományos tantárgyak (többnyire a történelem) óraszámát gazda-
gítja. A társadalomismeret látszólag van, de valójában mégsincs. Mintha az iskola-
rendszer „se lenyelni, se kiköpni nem tudná”; mintha a magyar közoktatásban egy 
sajátos immunrendszer működne, amely csak a felszínen, csak látszólagosan enged-
né integrálódni.

Lényegében Te is ennek okát feszegeted kérdéseiddel, és én egyelőre inkább tovább 
kérdeznék, mert úgy látom, hogy ha nem a kezdetektől, a kályhától indulunk, akkor 
valóban csak felszínes vitákig, terméketlen vádaskodásokig jutunk. A további párbe-
széd érdekében röviden megpróbálom összefoglalni azt az értelmezési keretet és fo-
galmi rendszert, amelyben számomra a társadalomismeret (mint tananyag, tantárgyi 
terület) megjelenik.
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Három lehetséges megközelítés
1. Politikai (ideológiai) törekvések 

Minden politikai rendszerben megfogalmazódik az igény, hogy az oktatásügy is já-
ruljon hozzá a maga eszközeivel az adott politikai rendszer, államszervezet stabilitá-
sához és legitimálásához. Ebben az esetben a közvetlen politikai törekvések szerepe 
– a  többi tantárgyhoz képest – jóval nagyobb volt. Legfőképpen azért, mert a  tár-
sadalomismereti tárgyak közvetlen genezise kimondottan politikai szándékokhoz 
kötődött. Kezdetben a  tárgy alapvető ideológiai célja a politikai rendszer legitimá-
lása, illetve a  felnövekvő nemzedékek világnézetének direkt formálása volt. Ennek 
a törekvésnek az eredményeként született a ’60-as évek végén a Világnézetünk alap-
jai címet viselő interdiszciplináris középiskolai tantárgy. Később aztán fokozatosan 
csökkent a direkt jellegű ideológiai befolyásolás igénye, s ebből következően a tárgy-
gyal szembeni politikai elképzelések is közeledtek az integráló tárggyal, a történelem 
tantárggyal kapcsolatos elvárásokhoz: így a tárgy fő politikai célja a nemzeti identitás 
és állampolgári lojalitás megalapozása és erősítése lett. Ezek a  törekvések azonban 
már csak a korabeli politikai rendszerre vonatkozó ismeretek átadására (állampol-
gári ismeretek) koncentráltak. Ebből a szándékból született meg az általános iskolák 
végzősei számára az  Állampolgári ismeretek programja, amelyet a  történelem tan-
tárgy keretében tanítanak. A rendszerváltás után – részben a két világháború közötti 
magyar gyakorlatot követve (Alkotmánytan), részben a nyugati polgári demokráciák 
gyakorlatát figyelembe véve (Civics) – megfogalmazódott az oktatáspolitikai szán-
dék, hogy a diákok tanuljanak állampolgári és jogi ismereteket, legyenek tisztában 
a magyar alkotmány előírásaival, a demokratikus értékekkel és saját jogaikkal. Eze-
ket a célokat erősítette a maastrichti szerződés utáni európai uniós oktatáspolitika is.

2. Szaktudományos törekvések 
Az  1970-es évek végétől megjelentek azok a  törekvések, amelyek „semlegesíteni 
akarták” a korábbi ideologikus tananyagot, és helyébe tudományosan megalapozott 
társadalomtudományi szemléletet és ismereteket kívántak meghonosítani Magyar-
országon. Ez a  felfogás komoly reformokat hozott először a  történelemoktatásban, 
majd pedig a  lényegében hozzá tartozó Társadalomismeret tantárgy tananyagában 
is. A tudományos megalapozottság emancipálásának azonban a közoktatásban volt 
egy sajátos hátulütője. Nevezetesen az, hogy minden tantárgy – a maga védelmében – 
ragaszkodott az egy tudomány – egy tantárgy elvéhez, ami azt jelentette, hogy csakis 
annak a  tantárgynak volt esélye a  fennmaradásra, amely maga mögött tudott egy 
erős „akadémiai lobbikészséggel” rendelkező tudományágat. Ezt a folyamatot tovább 
erősítette az a  tény, hogy a különböző tudományágak számára is fontos lett, hogy 
a közoktatásban önálló tantárgyat tudjanak maguk mögött, mivel ez nagymértékben 
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növelte a tudományág presztízsét, s az esetleges tanárképzés beindulása lehetőséget 
biztosított az adott tudományág egyetemi „terjeszkedésére”.

A Társadalomismeret tantárgy esetében mindez azt jelentette, hogy a közoktatás-
ban megjelentek a különböző társadalomtudományok, amelyek a saját – a közokta-
tás számára leegyszerűsített – tananyagukat kínálták föl a felnövekvő nemzedékek 
számára. Itt a fő szempont már a tudományosság volt, de az ekkor bevezetett ilyen 
jellegű tárgyak önigazolásaiból nem hiányozhatott sem a korábban már említett ok-
tatáspolitikai érvrendszer, sem pedig a későbbiekben említendő szocializációs szük-
ségletekre építő érvelés. Az ekkori viszonyok bonyolultságát mutatja – bár lehet, hogy 
csak kiegyenlítettek voltak a tudományos lobbyk –, hogy a '80-as évek közepén (még 
az egypártrendszer idején) a Társadalomismeret oktatását alternatívákban fogalmaz-
ták meg. Két lehetséges irányt jelöltek ki. Az ún. A variáció a korábbiakhoz látszólag 
közelebb álló filozófia tananyagot tartalmazott – még ma is meglepően friss, problé-
macentrikus módszertan segítségével. A B változat az ún. szinkron társadalomtudo-
mányokra építve Társadalomismeret néven került be a pedagógiai köztudatba. Ennek 
az iránynak a következő társadalomtudományok adták a hátterét:

 � filozófia (etika),
 � antropológia (embertan),
 � szociológia,
 � szociálpszichológia,
 � politológia,
 � művelődéstörténet,
 � közgazdaság.

Mindkét irány igyekezett a  lehetőségekhez képest minél tudományosabbnak 
mutatkozni, ami kétségkívül előrelépést jelentett a korábbi időszak ideologikus vi-
szonyaihoz képest, ugyanakkor a  közoktatásban tanuló diákok számára mindez 
szükségképpen „tudományos”, elvont és személytelen maradt. A hagyományos, szak-
tudományos háttérre építő tantárgyak gyakorlatának megfelelően ezek a tárgyak is 
nagyobbrészt a  terület iránt különösen érdeklődő, továbbtanuló diákok érdekeit 
szolgálták, az általánosan megfogalmazott szocializációs funkcióikat szükségképpen 
nem teljesíthették. Ugyanakkor mind a két irány már megfogalmazta azon igényét, 
hogy az ismeretek közvetítése mellett szükség van a gondolkodási és szociális kész-
ségek fejlesztésére is.

3. A szocializációs szükségleteket támogató törekvések 
A  harmadik irány a  diákok közvetlen szocializációs szükségleteinek támogatását 
tekinti elsődleges feladatának, s ebben az értelemben legfőképpen pedagógiai célok 
határozzák meg. Ez a felfogás azt vallja, hogy egy ilyen jellegű tárgynak az alapve-
tő ismereteken túl politikai és szociális mintákat, készségeket is kell közvetítenie. 
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Magyarországon ugyanis – a jól ismert történelmi kacskaringók miatt – alapvetően 
megsérült a  társadalmi mintaátadás, a  szocializáció folyamata: a  szülők mintáival 
a  felnövekvő nemzedékek már nem nagyon tudnak boldogulni; az  iskolának tehát 
egyre inkább segítenie kell a családokat gyermekeik szocializálásában. 

Ez a  megközelítés tehát alapvető fontosságúnak tartja ugyan az  ismeretátadást, 
a fogalmi hátteret – történelem, szociológia, szociálpszichológia, politológia, közgaz-
daságtan, pszichológia stb. –, de pedagógiai célrendszeréből következően interdiszcip-
lináris jellegű, és szükségképpen jobban kötődik a gyakorlati élethez, illetve a diákok 
társadalmi tapasztalataihoz. Három alapvető pillérre építi a tárgy iskolai gyakorlatát:

 � a társadalomra vonatkozó alapvető ismeretek, fogalmak átadása;
 � különböző készségek (gondolkodási, kommunikációs, együttműködési 

készségek stb.) megalapozása és erősítése;
 � az aktív társadalmi részvétel megalapozása (a diákoktól csak akkor várható 

el, hogy cselekvő állampolgárokká váljanak, ha már az iskolában is – a diák- 
önkormányzatban, a helyi társadalom szintjén – aktív résztvevői lehetnek 
a közéletnek).

Ebben az  értelemben az  ilyen jellegű szocializációs tárgy közvetlen módon is 
a jövő tantárgya, az egész életre szóló tanulás része. A tanítás alapvető célja az, hogy 
kifejlessze a  diákokban a  készséget és a  hajlandóságot, hogy életük további részé-
ben tudatosan, aktívan és kritikusan foglalkozzanak társadalmi kérdésekkel. Igazi 
értékét nem az mutatja, hogy a diákok mit ismernek az iskolában, hanem az, hogy 
hogyan viselkednek majd a  későbbiekben, amikor ismeretlen helyzetbe kerülnek. 
Módszertanából – esettanulmányok, problémacentrikus feldolgozások, beszélgeté-
sek, szociodráma – adódóan sokan az osztályfőnöki órákhoz hasonlítják az ilyen jel-
legű órákat, de a  társadalomtudományi megközelítés rendszerezettsége és fogalmi 
rendszere révén ez a tárgy meg tudja őrizni sajátos tantárgyi arculatát. Ebből a szem-
léletből nőttek ki az Ember és társadalom műveltségterület ún. antropológiai tárgyai 
is: Emberismeret és etika, Ember- és társadalomismeret, etika.

Összefoglalóan tehát elmondható, hogy a ma ismert jelenismereti, társadalomisme-
reti tantárgyak, tantárgyi programok lényegében ezekből a megközelítésekből szer-
veződnek. Nyilvánvalóan mindhárom iránynak megvan a maga létjogosultsága, hi-
szen valamennyi létező társadalmi-politikai igényekből fakad. A kérdés csak az, hogy 
az egységes jelenismereti oktatás érdekében közös nevezőre lehet-e hozni a meglehe-
tősen eltérő céllal, tartalommal és főleg módszertannal rendelkező irányokat.
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Jakab György 
A közös történelem széthordása1 

Több mint tíz éve foglalkozom a közép-európai történelemoktatás összehason-
lító történetével.2 Nagyon sok konferencián, többoldalú történelemtanári meg-
beszélésen vettem részt. Ezeken a  találkozókon nagyon sok előrelépés történt. 
Megismertük egymás álláspontját. Megfogalmaztuk, hogy miben tudunk egyet-
érteni, miben vitatkozunk, és miben gondolkodunk másképp a közös történe-
lemről. Úgy gondolom, hogy az  elmúlt évtizedben valamennyi közép-európai 
országban sikerült tompítani a történelemkönyvekben megjelenő ellenséges be-
állításokon: az „ők és mi” típusú szembenállás nagymértékben csökkent a tanter-
vekben és talán a történelemórák többségében is. Ugyanakkor azt is gondolom, 
hogy – miközben a korábbi nézetkülönbségek fokozatosan elhalványultak, fino-
modtak – újabb típusú eltérések és különbözőségek alakultak ki a közép-euró-
pai országok hivatalos történelemszemléletében és közgondolkodásában. Ennek 
nyilvánvalóan az az oka, hogy az ezredfordulón komoly politikai átrendeződés 
történt a régióban. Új országok születtek, a térség bekerült az Európai Unióba, 
ami szükségképpen megváltoztatta az itt élő emberek és közösségek identitását 
és jövőképét. Mindez óhatatlanul átértelmezte a múlthoz, a közös történelemhez 
való viszonyunkat is.

1 „Közép-Európa és Franciaország 1918–1941: nagyhatalmi determinációk, nemzetállami alternatívák Nemzetközi 
workshop az ENRS program keretében.” Budapest, 2012. szeptember 26–27-ei tanácskozás A történelemtanköny-
vek szerepe a történelmi emlékezet formálásában szekciójában elhangzott előadás szerkesztett változata. Törté-
nelemtanítás, (XLVIII.) Új folyam IV. évf. 2013. 1. sz. (2013. április) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-09/ (Letöltés: 2020. aug. 19.).
2 Jakab György (2001): Közös történelem – különböző nézőpontok. Szlovák és magyar történelem- és társadalomis-
mereti tanárok együttműködése. Új Pedagógiai Szemle, 51. évf. 10. sz. 6–16. Uő. (2007a): Lehet-e közös magyar–szlo-
vák történelemkönyvet írni? I. Iskolakultúra, 17. évf. 8–10. sz. 38–48.; Uő. (2007b): Lehet-e közös magyar–szlovák 
történelemkönyvet írni? II. Iskolakultúra, 17. évf. 11–12. sz. 50–62.; Uő. (2008): A magyar nemzeteszme változásai 
és a történelemtanítás kánonja. Iskolakultúra, 18. évf. 5–6. sz. 3–28.; Jakab György – Kratochvíl, Viliam – Lator 
László, Ifj. – Vajda Barnabás (2009): Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése. Új Pedagógiai Szem-
le, 59. évf. 2. sz. 76–95; Jakab György (2009): Történelemkönyveink ideológiai hátteréről. Könyv és Nevelés, 11. évf. 
3. sz.; Czoch, Gabor – Jakab, György (2009): L’historie dans l’école primaire hongroise d’aujourd’hui. Le cartable 
de Clio (Revue suisse sur les didactiques de l’historie) No. 9. 145–151.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-09/
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György Jakab 
Eroding Common History

The Author has been doing research in the field of Central-European History 
teaching for more than a  decade. He has participated in several conferences, 
multilateral discussions concerning history teaching. During these meetings sig-
nificant progress has been achieved. The Author claims that among the team of 
researchers he has familiarised himself with the standpoint of other participants. 
They have defined the points of agreement, the issues of debate and the questions 
in which their understanding is different. In his view, they have taken off the edge 
of hostile perspectives of history textbooks successfully: ‘we’ and ‘us’ type dicho-
tomy faded gradually concerning curriculum and teaching practice as well. How- 
ever, he also assumes that – while the previous differences in views are gradually 
dissolved – new divergence types have emerged among the public thinking and 
official history teaching of Central-European states. The reason behind this is 
obviously the political rearrangement of the region around the millennium. New 
nations emerged, the region has entered the European Union, which necessarily 
changed the identity and future views of the people and communities. In conclu-
sion, this process undoubtedly redefined the relationship towards the past and 
the common history.

Számomra az is nyilvánvaló, hogy ezeket a változásokat ugyanúgy közösen kell értel-
meznünk, mint ahogy korábban közösen próbáltuk csökkenteni a történelemköny-
vekben megjelenő antagonisztikus ellenségképeket. Ezért a  továbbiakban megpró-
bálom röviden – a vita érdekében provokatívan – felvázolni azokat a változásokat, 
amelyek – véleményem szerint – új megvilágításba helyezték a közép-európai közös 
történelmet, az itt élők történelmi közgondolkodását és közvetlen témánkat, a törté-
nelemoktatást is. Példáimat a szlovák–magyar viszonylatból hozom, de úgy gondo-
lom, hogy a vázolt tendenciák az egész régióra érvényesek.
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Az osztozkodás kényszere
A francia–német és a szlovák–magyar közös történelemkönyv különbsége

Közismert, hogy a francia–német politikai és kulturális közeledés adott mintát és len-
dületet annak a  folyamatnak, amely során a közép-európai térség országai között is 
megindultak az egyeztetések a történelemtanítás, illetve a történelemkönyvek vonat-
kozásában. Ennek a folyamatnak a keretében egyre sokrétűbb kapcsolatok alakultak ki 
a szlovák és a magyar történészek, illetve történelemtanárok között. Folyamatossá vál-
tak a találkozók, egyre több kölcsönös tanterv- és tankönyvbírálat készült, és – a fran-
cia–német együttműködés példáját követve – komolyan fölvetődött egy közös szlo-
vák–magyar történelemkönyv elkészítésének lehetősége is. Persze már az ezredforduló 
előtt – a közös történelemkönyv tervezésének „romantikus” időszakában – is látszott, 
hogy a szlovák-magyar változat létrehozása sokkal nehezebb és bonyolultabb lesz, mint 
a  példaadó francia–német közös tankönyv megalkotása. Ezt azonban akkor inkább 
csak kihívásnak tekintettük. Ma már világosabban látható, hogy a két vállalkozás több 
szempontból is eltérő alapra épül, ami nagymértékben meghatározta és meghatározza 
lehetőségeit és eredményeit is. Itt most csak két fontos momentumot emelek ki:

1. A francia–német együttműködést leginkább azzal a metaforával lehetne jelle-
mezni, hogy két korábban haragvó szomszéd igyekszik megbékélni egymással. 
Ebben az  esetben tehát két olyan szereplőről van szó, akik önmagukat (ön-
maguk múltját) viszonylag pontosan definiálták már, viszonyrendszerük szim-
metrikus, s megegyezésük két autonóm fél kölcsönös érdekazonosságára épül. 
Ezzel szemben a magyar–szlovák együttműködés mindenekelőtt arra hasonlít, 
amikor hosszas veszekedés és civakodás után – erőszakos külső beavatkozást is 
elszenvedve – a válást követően egyezkedni próbálnak a korábbi házasfelek. Itt 
tehát nem két jól elhatárolható és definiálható fél egyezkedik, hanem a korábbi 
szerves összetartozás közösségéből önállósodó, sok tekintetben bizonytalan és 
frusztrált oldal:
 � Még roppant frissek a sebek, a szép közös élmények feledve lettek, a veszte-

ségek miatti önsajnálat és hibáztatás jellemzi alapvetően ezt a viszonyt.
 � A viták és megbeszélések nagyobb része a hajdan volt közös vagyon feletti 

osztozkodással telik, amelyben nagyon nagy szerep jut az előítéleteknek és 
a gyanakvásnak.

 � Ebben a  helyzetben roppant módon jellemző az  identitásválság, illetve 
az identitáskeresés: mindkét félnek – most már önmagában – újra kell defi-
niálnia önmagát, saját megváltozott identitását.

(Francia–német viszonylatban erre a  helyzetre legfeljebb Elzász-Lotaringia tör-
ténelmi helyzetének értelmezése emlékeztet. Ennek a  területnek a  megítélésében 
ugyanis komoly véleménykülönbségek és feszültségek alakultak ki a francia és a né-
met szakemberek között az etnikai és kulturális keveredés, valamint a területi hova-
tartozás gyakori változásai miatt.)
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2. Alapvető különbség mutatható ki a  francia–német és a  magyar–szlovák vi-
szony között jövőkép tekintetében is. Az előző esetében az 1950-es évek óta 
tetten érhető a közös Európa, majd konkrétabban az Európai Unió építésének 
ideálja, amely nemcsak az ún. nagypolitika szintjén jelent meg, hanem a széle-
sebb közvélemény számára is elfogadottá vált. Az Európai Unióban domináns 
szerepet játszó németek és franciák számára – úgy tűnik – a  közös Európa 
víziója elegendő jövőképnek bizonyult ahhoz, hogy korábbi nemzeti ideoló-
giájukkal szembenézzenek, hogy múltbéli sérelmeiket közösen feldolgozzák, 
hogy a  múltat lezárják, eltemessék. Ez a  kifejezés ebben az  esetben nagyon 
pontos, hiszen a múlt eseményeinek ilyen jellegű feldolgozása nagymértékben 
hasonlít az ún. gyászmunkához. Ezzel szemben sem a magyar, sem a szlovák 
közgondolkodásban nem tapasztalhatunk ilyen jellegű – „múltat feledtető”, 
„közös jövőt építő” – jövőképet. Nincs közösen építendő „Közép-Európa” 
víziónk, mint ahogy az Európai Unióba való belépésünk sem a korábbiaknál 
szorosabb együttműködésünk érdekében történt. A szlovák közgondolkodás 
lényegében el van foglalva azzal, hogy több évszázados nemzetépítési prog-
ramja betetőzéseként végre megteremthette önálló (nemzet)államát, a magyar 
közgondolkodás pedig – külső ellenség híján – a belső megosztottság olyan fo-
kára jutott, hogy lassan már legitim magyar–magyar történelemkönyvet sem 
lehet készíteni, nemhogy közös magyar–szlovák tankönyvet.

A párbeszéd nehézsége
A szlovák és a magyar történelmi közgondolkodást – így a történészek és a történe-
lemtanárok munkáját is – tehát az osztozkodás kényszere hatja át. Különösen nehéz 
helyzetben vannak emiatt az  általános és középiskolai történelemtanárok, hiszen 
mindkét ország történelemoktatása mindmáig arra a  XIX. századi hagyományra 
épül, amelynek alapvető célja a nemzetállam-építés segítése, az egységes nemzetálla-
mi történelemszemlélet kialakítása. Ez azt jelenti, hogy a kötelező történelemoktatás 
feladata az egységes múltszemlélet kialakítása egy adott ország minden lakójában. 
Más szóval az alapvető funkciója éppen a homogenizálás, a másságok, a különbö-
zőségek eltüntetése. És ez nemcsak az oktatási rendszert finanszírozó államhatalom 
oldaláról jelentkezik igényként, szükségletként, hanem az emberek, az állampolgá-
rok oldaláról is. Gyáni Gábor írja: „Mindaddig, amíg a nemzetállam a legfőbb (bár 
korántsem egyedüli) legitim élettér, melyet személy szerint mindenki elfoglalhat ma-
gának, addig az iskola sohasem szabadul meg a kulturális homogenizációs feladattól. 
Anyanyelvből, egészen ritka kivétellel, mindig csak egy van; anyanyelvi (így történelmi 
tudatot is magában rejtő) kultúrából az  emberek döntő hányada számára szintúgy 
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csak egy van, tehát joggal elvárható minden egészséges nemzettől, hogy egységes kultu-
rális kód révén integrálja beleszületett tagjait...”3 

A két ország történelemtanárainak találkozóin tehát az alapvető kérdés az, hogyan 
lehet a közös múltat nemzetállami keretekben értelmezni. A közös hagyományból, 
az együtt élő emberekből, a tárgyi értékekből ki és mi tartozzon az egyik és másik 
félhez. Reménytelen, de mégis azon kell vitatkozni, hogy – mondjuk: 

 � Bél Mátyás/Matej Bel mennyiben tekinthető magyarnak, illetve szlováknak; 
hogy mit jelent Petőfi Sándor/Alexander Petrovič szlovák, illetve magyar 
identitása; hogy L’udovit Stur/Stúr Lajos, vagy Kossuth Lajos/ L’udovit Kosut 
jó magyar és rossz szlovák, vagy rossz magyar és jó szlovák volt-e;

 � hogy a mai Szlovákia, illetve Magyarország területén született német, ma-
gyar, szlovák, zsidó származású tudósok, művészek és sportolók melyik ál-
lam dicsőségtábláját gazdagítsák; 

 � hogy Pozsony/Bratislava/Pressburg mennyiben tekinthető magyar, illetve 
szlovák (netán német) városnak;

 � hogy a budapesti Andrássy utat, vagy éppen a Parlament épületét építő szlo-
vák anyanyelvű munkások melyik állam történelméhez tartoznak.

Az osztozkodás szakaszai
Az elmúlt évtizedekben – az önálló Szlovákia megalakulásával és nemzetépítő törek-
véseivel párhuzamosan – látványosan megváltozott a közös múltról folytatott szlo-
vák–magyar diskurzus – mind a közoktatásban, mind pedig a közgondolkodásban 
fölerősödött az  osztozkodás kényszere. A  rendelkezésre álló terjedelem rövidsége 
miatt itt most csak három olyan tényezőnek a változásait vizsgálom, amelyek jog-
címet, hivatkozási alapot szolgáltatnak arra, hogy a közös múlt értékeiből a szlovák 
és a magyar fél mennyit tekint a magáénak. A három tényező a következő: etnikum, 
terület, államiság.

Az ezredforduló előtt
A  XX. század utolsó évtizedeiben a  közös múltat egyértelműen a  magyarok ural-
ták. Ezt a felfogást nevezte egy prágai konferencián4 Dusan Kováč „magyar naciona-
lizmusnak”, amely „minden híres magyaros nevű egyént a magáénak mond”. Dusan 
Kováč Lénárd Fülöp Nobel-díjas orvos példáját hozta fel, aki lényegében a német tu-

3 Gyáni Gábor (1997): Mit várhat az iskola a szkeptikus történetírástól? Új Pedagógiai Szemle, 47. évf. 4. sz. 96.
4 Az én hősöm – a te ellenséged: A visegrádi országok (V/4) nemzeti történelmének pozitív és negatív szereplői a szom-
széd államok történetírásában című konferencia. Prága, 2011. december 1–3. Vö. Bóna László – Bényi Klaudia: 
Beszámoló Az én hősöm – a te ellenséged: A visegrádi országok (V/4) nemzeti történelmének pozitív és negatív sze-
replői a szomszéd államok történetírásában c. nemzetközi történészkonferencia előadásairól. Történelemtanítás, 
(XLVII.) Új folyam III. évf. 1. sz. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/bona-laszlo-%E2%80%93-be-
nyi-klaudia-beszamolo-az-en-hosom-%E2%80%93-a-te-ellenseged-03-01-11/ (Letöltés: 2020. szept. 11.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/bona-laszlo-%E2%80%93-benyi-klaudia-beszamolo-az-en-hosom-%E2%80%93-a-te-ellenseged-03-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/bona-laszlo-%E2%80%93-benyi-klaudia-beszamolo-az-en-hosom-%E2%80%93-a-te-ellenseged-03-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/bona-laszlo-%E2%80%93-benyi-klaudia-beszamolo-az-en-hosom-%E2%80%93-a-te-ellenseged-03-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/bona-laszlo-%E2%80%93-benyi-klaudia-beszamolo-az-en-hosom-%E2%80%93-a-te-ellenseged-03-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/bona-laszlo-%E2%80%93-benyi-klaudia-beszamolo-az-en-hosom-%E2%80%93-a-te-ellenseged-03-01-11/
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dományos élet szereplője volt. Közvetlen magyar vonatkozása „csupán” abban nyil-
vánult meg,5 hogy 1918 előtt Pozsonyban született – „így őt is magyarnak tartják” 
– mondta Kováč.

Ez a  magyarközpontú felfogás a  dualista korszak magyar nemzet(állam)-építő 
történelemszemléletéből ered, de napjainkban is megfigyelhető a  magyar közgon-
dolkodásában és iskolai oktatásban. A XIX. század végén ugyanis a nemzetépítési 
ideológia – a nemzetiségek folyamatos tiltakozása mellett – összemosta, homogeni-
zálta a magyar állam és a magyar etnikum fogalmát: a magyar állam területén élő-
ket (anyanyelvüktől függetlenül) a „magyar nép” (etnikum) tagjának tekintette, akik 
a „magyar anyaföldön” élnek. 

A  XX. század elejéig ez még nem igazán okozott gondot a  magyar történelem-
könyvekben, hiszen a  történelemoktatási kánon szerint a  „magyar” mint kifejezés 
egyszerre jelenthette az  államot és az  etnikumot, amely ugyanazon a  területen él. 
Mindez persze problematikussá vált „Trianon után”, amikor a  „magyar” kifejezés 
már mást jelent kulturális és politikai értelemben. Ugyanakkor a magyar közgondol-
kodásban és iskolai oktatásban folyamatosan jelen vannak a XIX. századi nemzetál-
lami hagyományok.

A  közös történelem kezelésében megmutatkozó magyar dominancia – többek 
között – azért is maradhatott fenn, mert a szlovák történelemszemlélet sokáig nem 
is tudta, nem is próbálta betölteni a számára kínálkozó teret. Az 1990-es évek előtt 
a  szlovák történelemkönyvek szlovák szempontból nagyobbrészt üresen hagyták 
a közös történelem lapjait: a Nagymorva Birodalom dicsősége ugyan megalapozta 
a szlovákok történelmét, de utána a barbár magyarok „ezer éven” keresztül elnyom-
ták a  szlovákokat, akiket hosszú álmukból majd csak a XIX. században vertek föl 
az ún. nemzetébresztők, akik nyomán a XX. század végére a szlovákok végül elnyer-
ték önálló nemzetállamukat.

A szintén a XIX. században fogant szlovák nemzetépítő ideológia tehát az álta-
lunk vizsgált három elemből – etnikum, terület, államiság – sokáig csak az etnikum, 
a nép történetét tekinthette folytonosnak. E felfogás szerint az elnyomott nép folya-
matosan szemben állt a magyar állam magyarosító törekvéseivel, és szükségképpen 
ellenségként tekintett elnyomóira. Ez az ellenségkép sokáig tartotta magát.6 Jól mu-
tatják ezt a két ország korabeli tankönyvei, amelyek az antagonisztikus szembenál-
lást mutatták: a magyar tankönyvek hősei a szlovák tankönyvekben mint népelnyo-
mó urak jelentek meg; a szlovák tankönyvek hősei pedig mint szeparatista lázadók 
vagy börtöntöltelékek.

5 Annyiban érdemes kiegészíteni mindezt, hogy néhány évig a budapesti egyetemen tanított.
6 Lényegében ezen ellenségkép tompítása érdekében kezdődött el a két ország történészeinek és történelemtanára-
inak párbeszéde a ’90-es években.
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Az elmúlt évtizedben

Az  önálló szlovák állam megalakulása után fokozatosan megkezdődött a  közös 
történelem korábban üresen hagyott lapjainak szlovák benépesítése. Az elnyomott 
szlovák nép története mellé egyre inkább bekerült a szlovák állam mai területének 
történelme. A területi elv birtokbavételét látványosan mutatja a Prokopp Sándor ho-
vatartozásáról folytatott sportdiplomáciai vita. Prokopp Sándor az 1912-es stockhol-
mi olimpiai játékokon aranyérmet nyert sportlövészetben az Osztrák–Magyar Mo-
narchia képviseletében.7 A korábbiak értelmében természetesen felkerült a magyar 
olimpikonok dicsőségtáblájára, miközben persze az osztrákok is magukénak tekin-
tették. Az ezredforduló után a Szlovák Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy a kassai 
születésű Prokopp Sándor (Alexander Prokop) kerüljön föl a szlovák dicsőségtáblá-
ra is. (A sort persze lehetne még folytatni, hogy Prokopp cipszer identitású lévén jó 
eséllyel pályázhatna német babérokra is, de itt most nem ez a feladatunk.) A területi 
birtokbavétel tehát azt jelentette, hogy az elmúlt évtizedben a közös történelem egyre 
több – korábban magyarnak tekintett – eleme vált szlovák illetőségűvé azáltal, hogy 
a mai Szlovákia területén történt, vagy található.

Leegyszerűsíti a helyzetünket, hogy ezekhez a szlovákiai mozgásokhoz igazából 
nem kapcsolódik magyar változás. Sokat finomodik a hangnem, megjelenik a mul-
tiperspektivikus történelemszemlélet, roppant izgalmas módszertani változásokat 
láthatunk a magyarországi történelemkönyvekben, de a geopolitikai helyzet megvál-
tozására nem igazán reagálnak a történelemkönyvek. Ez sok tekintetben érthető is, 
hiszen míg a szlovák nemzetépítés egyik legaktívabb korszakát éli – ráadásul inkább 
a jövőbe tekintve, addig Magyarországon mintha inkább a jövőkép bizonytalanodott 
volna el, ami szükségképpen felerősítette a múltba nézést.

Egy momentumot érdemes még ezzel kapcsolatban kiemelni. A szlovákiai magyarság 
– talán éppen a fent mondottak miatt – fontosnak tartja, hogy elkészüljön a saját identitá-
sának megfelelő történelemkönyv, amelyet nem Pozsonyban, de nem is Budapesten írnak.

Napjainkban
Napjainkban további átrendeződések történnek ezen a területen, amelynek lényege 
az, hogy a szlovák fél teljes egészében benépesíti és birtokba veszi a közös történe-
lem rá vonatkozó részeit. A nép és a terület jogcíme mellett sok esetben az államiság 
„visszavetítése” is megjelenik a közös történelem vonatkozásában.8

7 Az 1920 előtti olimpiákon Ausztriát és Magyarországot külön, önálló színekben képviselték a közös állam spor-
tolói. (Szerkesztői megjegyzés)
8 Egyre több jelzés érkezik arról, hogy a külföldi közvélemény felé Szlovákia hivatalosan szlovákként jelenít meg olyan 
történelmi személyiségeket – akár a területi elv, akár az etnikai elv alapján – akiket korábban egyértelműen a szlovákok 
is a magyar kultúrához soroltak. Legutóbb egy athéni koncerten aposztrofálták egyértelműen szlovákként Bartók Bé-
lát és Liszt Ferencet. Bővebben: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:38rP3e0oPRkJ:index.hu/bel-
fold/2013/01/18/bartokot_es_lisztet_szlovakkent_adtak_el/+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (Letöltés: 2013. febr. 28.)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:38rP3e0oPRkJ:index.hu/belfold/2013/01/18/bartokot_es_lisztet_szlovakkent_adtak_el/+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:38rP3e0oPRkJ:index.hu/belfold/2013/01/18/bartokot_es_lisztet_szlovakkent_adtak_el/+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
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Ennek számtalan finom és – többé-kevésbé – igazolható formája van. Ha például 
helytörténeti értelemben azt hallgatja az ember Pozsony egyik gyönyörű terén, hogy 
Pozsony koronázóváros, ahol a „mi királyainkat” koronázták, akkor ezt történetileg 
is korrekt idegenforgalmi látványosságként tudom kezelni. De ha a mellettem álló 
amerikai barátom este lelkendezve arról beszél, hogy milyen szép ceremónia kere-
tében koronázták meg a szlovák királyokat és milyen érdekes a szlovák korona, ak-
kor… már nem tudom olyan boldogan szemlélni az ünnepséget.

Az ide tartozó tipikus példa Alexander Béla nemzetközi hírű orvos és radiológus. 
Alexander Béla Késmárkon született és egy ideig ott is dolgozott, a Cipszer Orvos- és 
Gyógyszerész Egyesület titkáraként. Élete nagyobb részét azonban már Budapesten 
töltötte, ahol az egyetemen tanított. A nemzetközi szakirodalomban azonban egyre 
inkább már mint Vojtech Alexander, vagy Adalbert Alexander szlovák orvos jelenik 
meg személye, a magyar vonatkozások nélkül.

A sort még lehetne folytatni, de inkább abbahagyom. Úgy gondolom, hogy ezeket 
a  folyamatokat csak közösen lehet kezelni. Nekünk, magyaroknak most talán ne-
hezebb dolgunk van, hiszen nem igazán vagyunk mozgásban. Görcsösen ragaszko-
dunk múltbeli ideáljainkhoz, miközben csúszik ki a kezünkből a közös múlt. A szlo-
vák félhez hasonlóan ugyanis a  többi szomszédos ország is elkezdte az  együttélés 
évszázadainak saját hősökkel történő benépesítését. Akit eddig mi magyarnak, vagy 
hungarus tudatú honfitársunknak tekintettünk a múltban, arról a szomszédos orszá-
gok tankönyveiben már úgy olvashatunk mint horvát, román, szerb, ruszin hősök, 
akiket sok esetben a névátírások miatt sem tudunk azonosítani.

Egy szubjektív megjegyzéssel szeretném zárni mondandómat. Számomra a  tör-
ténelemoktatásnak alapvetően közösségteremtő, sok tekintetben vallásos funkciója 
van. Ezt ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor gyerekkoromban a  szüleim este 
leültek az ágyam szélére, és mesélni kezdtek családunk történetéről. A dédnagyapám 
dacos – hősies, ám önpusztító – ellenszegüléseiről, a nagymamám emberfeletti csa-
ládösszetartó erőfeszítéseiről, a bolond, de szeretnivaló nagybácsikról, a családra szé-
gyent hozó, ezért kitagadott unokatestvérről… Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
a  történelemtanításnak nem kell tárgyszerűnek lennie, és az elfogultság felülírhatja 
az igazságtartalmakat. Csupán arra szeretnék utalni, hogy a történelemtanítás szer-
tartása mögött mindig ott áll egy közösség – és annak a jövőképe. Számomra Trianont 
nemcsak azért nehéz feldolgozni, mert elvesztettünk területeket, városokat, a  múl-
tunk fontos darabjait, hanem azért is, mert elveszítettem természetes viszonyulási le-
hetőségeimet ruszin és szlovák őseimhez. Szeretném, ha megőrizhető lenne továbbra 
is az a közösség, amelyben különböző etnikumú őseim jól megférnek egymással.
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Dévényi Anna – Rutsch Nóra 
Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet (A világ legnagyobb 
tankönyvgyűjteménye, a tankönyvkutatás nemzetközi centruma)1

A braunschweigi Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung 
(Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet) a tankönyvkutatás fellegvá-
ra, a tankönyvkutatók paradicsoma. Az intézet nemcsak Európa-, de világszerte 
ismert és elismert, egyedülálló intézmény. Egyfelől rendkívül magas színvonalon 
működő tudományos kutatóközpontja, másfelől felbecsülhetetlen értékű tan-
könyvgyűjteménnyel rendelkező könyvtára érdemel figyelmet. Tudományos te-
vékenységének központjában a történelem-, földrajz- és társadalomismeret-tan-
könyvek nemzetközi összehasonlító vizsgálata, elemzése áll. Mindenekelőtt 
az önkép és az ellenségkép, valamint a tankönyvek és az oktatási folyamat társa-
dalomba integráló vagy épp kirekesztő hatásai azok a témák, amelyeket az intézet 
kutatói előnyben részesítenek. Az intézet eredeti célja az oktatásban, a tanköny-
vekben megjelenő ellenségképek és előítéletek feltárása és lebontása volt. Bár ku-
tatási és tevékenységi köre folyamatosan bővül, mégis ezen eredeti cél érdekében 
is bőven akad még tennivaló, itt Európában is. Az intézet nemcsak maga végez 
ilyen jellegű kutatásokat, illetve tankönyvkorrekciókat, hanem közvetítőként is 
szerepet vállal bi- vagy multilaterális tankönyvegyeztető fórumokon.

Anna Dévényi – Nóra Rutsch 
Georg Eckert Institution for International Textbook Research (The Largest 
Textbook Collection of the World, the International Centre for Textbook Research)

The Georg Eckert Institution for International Textbook Research in Braunschweig is 
the bastion of textbook research, and paradise of textbook researchers. The Institution 
is not only known but also recognised, unique international scientific centre. First 
of all, the institution maintains a high standard scientific research centre, secondly 
it has a library containing inestimable textbook collection. The focus of scientific re-
search includes comparative research and analysis of History, Geography and Civic 

1 A szerzők a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának konferenciatámogatási pályázata keretében 
tettek látogatást a Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézetben. Az Intézet kutatási profiljáról, jelenlegi 
projektjeiről, távlati terveiről Prof. dr. Simone Lässig igazgató adott tájékoztatást 2009 szeptemberében. Ezúton fe-
jezzük ki köszönetünket, hogy kérdéseinket személyesen tehettük fel. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 
1. sz. (2010. február): http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-rutsch-nora-georg-ec-
kert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nem-
zetkozi-centruma/#comments (Letöltés: 2020. aug. 19.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/#comments
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/#comments
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/#comments
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Studies textbooks. Self-concept and view of the enemy, integrative or excluding social 
effects of textbooks and educational processes are the preferred themes. The original 
aim of the foundation was the investigation and deconstruction of hostile views and 
stereotypes of textbooks and education. Although the research and activity fields of 
the institution is gradually growing, the original aim still has to be achieved in parts 
of Europe as well. The centre not only conducts research and textbook corrections, 
but also acts as mediator in bi- and multilateral textbook discussions.

Az intézet, illetve tevékenységének eredete az első világháborút követő időkre nyúlik 
vissza. A háború borzalmas tapasztalatainak és annak a felismerésnek köszönhetően, 
hogy az ellenségkép kialakulásáért a tankönyvek messzemenően felelősek, a Népszö-
vetség nemzetközi tankönyvkorrekciós akciót hirdetett meg. A ’30-as évek egyre fe-
szültebbé és ellenségesebbé váló közegében ez a kezdeményezés elakadt. 

A második világháború után Georg Eckert nevéhez fűződik az – UNESCO által is 
fölkarolt – tankönyvkutatás és a nemzetközi tankönyvegyeztetés, valamint korrekció 
újjáélesztése. Georg Eckert 1946-tól – a fogolytáborból hazatérve – a braunschweigi 
főiskolán tanított. Itt alapította meg a Tankönyvkorrekció Nemzetközi Intézetét (In-
ternationale Instituts für Schulbuchverbesserung), melyet 1953-tól már Nemzetkö-
zi Tankönyv Intézetnek hívtak (Internationale Schulbuchinstitut). Az intézetet szó 
szerint a semmiből hozta létre, támogatók, anyagi háttér, alkalmazottak, helyiség és 
felszerelés nélkül. Az intézet első „bázisa” Georg Eckert piciny főiskolai irodája volt. 
1974-ig, haláláig dolgozott a népek közötti megbékélés előmozdításán a tankönyvek 
és a történelemoktatás reformja által. Két- és többoldalú tankönyvegyeztető tárgyalá-
sokat szervezett elsősorban Németország és egykori háborús ellenfelei, Franciaország 
és Lengyelország között. A  „tankönyvdiplomácia” a  második világháborút követő 
időkben a  vesztes államok – és elsősorban a  náci múlttól megtisztulni vágyó Né-
metország – egyik eszköze volt a külpolitikai elszigeteltség feloldására és a nemzeti 
önkép újraértelmezésére.

A Georg Eckert Intézet lelke maga a könyvtár. Világszerte egyedülálló gyűjtemé-
nyében történelem-, földrajz-, társadalomismeret-, állampolgári ismeretek- és német- 
(mint idegen nyelv) tankönyveket és olvasókönyveket őriznek mind az öt kontinens 
országaiból (összesen 157 országból!). Elsősorban 1945 után megjelent köteteket ta-
lálunk, de a német történelemtankönyvek esetében jelentős történeti gyűjtemény is 
rendelkezésre áll, egészen a XVII. századig visszamenően.

A  tankönyvállomány jelenleg 171 ezer kötetre rúg (ebből 24 ezer németországi 
tankönyv az 1945 előtti időkből, 77 ezer németországi tankönyv az 1945 utáni idők-
ből, 70 ezer külföldi tankönyv). Nemritkán találnak külföldi kutatók olyan köteteket 
itt, amelyek saját hazájukban nem lelhetők fel, vagy létezésükről nem is tudtak. (Va-
lóban, amikor 2009 őszén ott jártunk, egy brazil kutató dél-amerikai, köztük brazil 
tankönyveket is vizsgált az olvasóteremben, bevallása szerint ezekhez hazájában nem 
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férne hozzá.) A  tankönyvek mellett tantervek, tanári kézikönyvek, munkafüzetek, 
elektronikus taneszközök és egyéb oktatási segédanyagok is helyet kapnak. 

A tankönyvkutatással kapcsolatos szakkönyvek száma 68 ezer. A könyvtár állomá-
nya évente mintegy 4000 publikációval bővül. Az eligazodást online katalógus (http://
www.gei.de/bibliothek/online-kataloge-und-datenbanken.html) segíti, de a  munka-
társak segítőkészségéről és kedvességéről is csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. 

A könyvtár egyben az Európa Tanács tankönyvcentruma is.
A  Georg Eckert Intézet kutatásainak középpontjában ma a  tankönyvekben és 

taneszközökben megjelenő értelmezési minták, tudásszerkezetek és a  kompeten-
ciafejlesztés nemzetközi összehasonlító elemzése áll. Emellett a kutatók a már ha-
gyományosnak mondható témákat, a  képzés során kialakuló ön- és ellenségképe-
ket, valamint az integráció és a kirekesztés kérdéskörét is vizsgálják. A tankönyvek 
mindezekhez tudományos, politikai és oktatásgyakorlati szempontból is releváns 
vizsgálati anyagok, mivel nemcsak „legitimált tudást” és elvárt kompetenciákat, ha-
nem államilag és társadalmilag preferált identitásmintákat is közvetítenek. A  tan-
könyvek egyfelől etnikai, kulturális, vallási vagy politikai konfliktusokat tükröznek, 
sőt váltanak ki, másfelől lehetnek a konfliktuskezelés és a megértés, megismerés esz-
közei is. Az intézet éppen ezért a kutatási eredményeit mediátorként, közvetítőként 
rendelkezésre bocsátja a konfliktuskezelés eszközeit kereső országok számára. Ezzel 
hozzájárulnak az  ellenségképek és előítéletek lebontásához, ajánlásaik segítségével 
a taneszközök tárgyilagosabbá tehetők. 

Az intézet tudományos osztálya jelenleg négy munkacsoportból áll:
 � a „Konfliktus” munkacsoport a  tankönyvekben megjelenő konfliktusokat 

tárja fel és elemzi; 
 � az „Európa” munkacsoport a  politikai terek, történelmi konstrukciók és 

kulturális identitások vizsgálatát végzi; 
 � a „Képek” elnevezésű munkacsoport az ön- és ellenségképek megjelenését 

vizsgálja, jelenleg a muszlim társadalmak és Európa viszonyát elemzi; 
 � a „Globalizáció” munkacsoport az iskolai taneszközöket vizsgálja a globa-

lizáció időszakában. 
A Georg-Eckert Institut több szakkönyvsorozatot, folyóiratot jelentet meg rend-

szeresen. A Journal of Educational Media, Memory and Society (JEMMS) az Intézet 
legújabb (helyesebben: új névvel és formában) megjelenő folyóirata, mely a korábbi 
Internationale Schulbuchforschung című folyóiratot váltja fel (ez utóbbi 30 évfolya-
mot ért meg). 

A folyóirat a taneszközöket és az iskolai tanulási folyamatokat, valamint ezek tár-
sadalmi beágyazottságát elemzi. A címbeli változás is mutatja, hogy a kutatóintézet 
nyit a nem könyvalapú taneszközök kutatásának irányába, így az egyéb „taneszkö-
zök”, mint a film, a múzeum, az emlékhelyek stb. elemzése is megjelenik. Különösen 
nagy szerepet játszanak a kollektív emlékezet, a  tudás kialakításának folyamata és 
a térkoncepciók vizsgálatai a jelenlegi kutatásokban. A kiadványt az oxfordi és New 

http://www.gei.de/bibliothek/online-kataloge-und-datenbanken.html
http://www.gei.de/bibliothek/online-kataloge-und-datenbanken.html
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York-i székhelyű Berghahn Journals jeleníti meg, így biztosítva a Georg Eckert Inté-
zet kutatásainak még nagyobb nemzetközi publicitást.

Az  Eckert. Die Schriftenreihe. Studien des GEI zur internationalen Bildungsme-
dienforschung című tanulmánykötet-sorozat a  tankönyv- és oktatásimédia-kutatás 
legújabb eredményeit mutatja be. A  sorozat tematikai súlypontja az  oktatási se-
gédanyagok által konstruált emlékezetminták, identifikációs lehetőségek és kódolt 
jelentéstartalmak, valamint az e médiumok által tükrözött konfliktusok, feszültségek 
és a valóságérzékelésben tapasztalható eltérések, különbözőségek bemutatására he-
lyeződik. A GEI honlapjáról a tanulmánykötetek teljes terjedelmükben letölthetők.

Az Intézet a hagyományos, nyomtatott kiadványok mellett internetes portálokat 
is üzemeltet. A  www.eurviews.eu egy többnyelvű internetes adatbank, ahol a  „Mi 
is Európa?” kérdésre keresik a választ. Az oldal európai történelemkönyvekből vett 
XX. századi szövegekkel, térképekkel és képekkel áll az  érdeklődők rendelkezésé-
re. Megmutatja, hogy ezek milyen képet közvetítenek Európáról és az európaiakról. 
A források eredeti nyelven, valamint angol és német fordításban jelennek meg jegy-
zetekkel, kommentárokkal ellátva. A  nemrég üzembe helyezett www.edumeres.net 
portál a nemzetközi tankönyvkutatás számára jelent új, virtuális fórumot. Angol és 
német nyelven megjelenő publikációknak, szakmai fórumoknak és műhelyeknek ad 
otthont ez a honlap, mely alkotói reményei szerint csakhamar pezsgő tudományos 
diskurzus színterévé válik. 

Jó hír a téma iránt érdeklődők számára, hogy a Georg Eckert Institut évente ír ki 
pályázatot (szeptember közepéig lehet pályázni a következő évre) kutatók, tankönyv-
szerzők számára, hogy lehetőséget biztosítson a könyvtár használatára és a nemzet-
közi kapcsolatteremtésre. A támogatás élvezői minden kötöttség nélkül kutathatnak 
saját témájukban, munkájukat az  intézet munkatársai szakmai tanácsokkal segí-
tik. Az ösztöndíj időtartama 4-6 hét lehet, a támogatottak ezalatt szállást is kapnak 
a könyvtár épületének közvetlen szomszédságában, az intézet vendégházában, kelle-
mes, barátságos környezetben. A cikk szerzői különösen élvezték a színes, nemzet-
közi társaságot, ami a vendégházban fogadta őket: akkor éppen tatár, brazil, izraeli és 
magyar kutatók laktak ott. 

Az  Intézetnek 1981 óta a késő-klasszikus Bülow-villa ad otthont, melyet a nép-
nyelv (az épület tömege által kirajzolt kép után) „fejre állított komódnak” nevezett el. 
1839-ben a híres német építész és festő, Friedrich Schinkel tanítványa, Carl-Theodor 
Ottmer tervei alapján építették. A kis kastély, a hozzá tartozó terasz, a park, az ősö-
reg fák, a folyópart varázslatos, nyugodt környezetet biztosítanak a kutatómunkához. 
A könyvtár az épület legszebb termeiben kapott helyet.

http://www.eurviews.eu/
http://www.edumeres.net/
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Fodor Richárd 
A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság aktualitásai, célkitűzései és programja1

A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaságot (International Society of History 
Didactics – ISHD) 1980-ban alapították a németországi Tutzingban. A Társaság egy 
szakmai kutatást támogató szervezet, amelynek legfontosabb célkitűzései a törté-
nelemdidaktika fő kérdéseinek vizsgálata, kiemelt figyelmet szentelve a  történeti 
gondolkodás, a történeti tudatosság és a történelemtanár-képzés részterületeknek. 

Richárd Fodor 
Recent Events, Activities, Objectives and Programme of the International 
Society of History Didactics

The International Society of History Didactics (ISHD) was founded in 1980 in Tutzing, 
Germany. The Society is an organisation supporting research with the most signifi-
cant objective of investigating the questions of history didactics, paying close attent-
ion to the fields of historical thinking, historical consciousness and history teacher 
training. This article introduces the most recent activities of the Society.

Az  ISHD nemzetközi tagsága két testületet választ, a  héttagú elnökséget (Board), 
amely a Társaság működését koordinálja, és a jelenleg tizenhárom tagú, nemzetközi 
szakembereket tömörítő tudományos tanácsadó testületet (Academic Advisory Bo-
ard), amely szakmai támogatást nyújt a szervezet működéséhez. A Társaság eszközei 
közé tartozik egy minden évben megrendezett szakdidaktikai konferencia és egy tu-
dományos évkönyv (International Journal of Research on History Didactics, History 
Education, and History Culture – JHEC), valamint további publikációk megjelenteté-
se. Az ISHD konferenciái mindig tematikusak, egy-egy aktuális téma köré csoporto-
suló előadások sorozatai. Olyan témákra világítanak rá, mint az elmúlt években fó-
kuszba kerülő állampolgári ismeretek és történelmi gondolkodás, történelemtanítás, 
szórakozva, játszva tanulás (edutainment, gamifikáció).

Az ISHD legutóbbi nemzetközi konferenciájára a kanadai Gatineau-ben került sor 
2018 októberében. A konferencia keretei szakmai előadások mellett lehetőséget biz-
tosítottak az elnökség találkozójára és a tagság általános közgyűlésére is. A Társaság 

1 Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. évf. 1. sz. (2019. március) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/fodor-ri-
chard-a-nemzetkozi-tortenelemdidaktikai-tarsasag-aktualitasai-celkituzesei-es-programja-10-01-09/ (Letöltés: 2020. aug. 21.)

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/fodor-richard-a-nemzetkozi-tortenelemdidaktikai-tarsasag-aktualitasai-celkituzesei-es-programja-10-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/fodor-richard-a-nemzetkozi-tortenelemdidaktikai-tarsasag-aktualitasai-celkituzesei-es-programja-10-01-09/
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elnöke, Prof. Dr. Susanne Popp levélben tájékoztatta az ISHD tagságát az aktualitá-
sokról, az elmúlt időszak történéseiről és a távlati tervekkel kapcsolatban is. 

A 2018 végén rendezett kanadai ISHD közgyűlése a Társaság hivatalos hátterének 
részleteihez kapcsolódott. Az október 10-én kezdődő szakmai program több rendkí-
vül fontos témát vonultatott fel. Elsőként a közgyűlés (General Assembly of Members) 
elfogadta a Vanderbijlpark-ban ülésező elnökség és Prof. Dr. Susanne Popp elnök be-
számolóját is. Ezen dokumentumok az ISHD 2019–2020-as programjának részletes 
tervére vonatkoztak, melyek részletei a beszámoló végén következnek. 

Az elnökség és a tudományos tanácsadó testület személyi kérdései is napirendre 
kerültek a közgyűlésen. Egyrészt egy elnökségi tag, Harry Haue lemondása, új tagok 
delegálása, továbbá az általános elnökségi választások miatt is. A Társaság héttagú el-
nökségét 2019 májusa és júniusa során választják a Társaság tagjai elektronikus sza-
vazással, majd a felálló elnökség július során tagjai közül választja meg az ISHD kö-
vetkező elnökét és alelnökét. Az elnök asszony ezzel kapcsolatban kifejtette javaslatát 
a következő generációhoz tartozó elnökségi tagok megválasztásának fontosságáról.

A konferencia további fontos témáját adta a Társaság évkönyvének, a Nemzetközi 
Történelemdidaktikai, Történelemtanítási és Kulturális Folyóiratnak (JHEC) az ak-
tualitásai. Az évkönyvről szóló jelentésében Joanna Wojdon, az évkönyv vezető szer-
kesztője beszámolt róla, hogy a 2018-as JHEC számban 11 tanulmányt tudtak megje-
lentetni. A rendezvényen ismertették a következő kiadvány koncepcióját is, melynek 
címe és témája a Történeti gondolkodás (Historical Thinking) lesz. A közgyűlésen Jo-
anna Wojdon felhívta a figyelmet a kiadvány idézettségének elősegítésére, mely fon-
tos szerepet játszik nemzetközi besorolásában (Scopus, SSCI), emellett kísérleti jel-
leggel javasolta szakdidaktikai recenziók megjelentetését a kiadvány keretei között, 
mely javaslatot és három recenzió azonnali megjelentetését a közgyűlés is támogatta.

A Társaság tagságának helyzetértékelésével kapcsolatban Markus Furrer tagságért 
felelős elnökségi tag bejelentette, hogy az  ISHD taglétszáma négy fővel bővült, je-
lenleg eléri a 163 főt. A konferencia során megegyezés született a tagság létszámával 
kapcsolatos rekrutáció jelentőségéről és a jelenlévők elkötelezték magukat a további 
tagok csatlakozásának elősegítése mellett. Az elnökség generációváltásának szüksé-
gességéhez hasonlóan ezen kérdésben is a fiatal tagok felvétele került előtérbe, az el-
nökség a következő konferencián doktoranduszhallgatók bevonását javasolta.

A közgyűlés során az ISHD gazdasági-pénzügyi háttere is napirendi pontként sze-
repelt, a Társaság gazdálkodását kontrolláló ellenőrző bizottság tagjai, Philipp Mar-
ti és Michael Wobring audit eljárásának javaslata alapján a megjelentek elfogadták 
Martin Furrer pénzügyi beszámolóját, aki a tagság nyilvántartása mellett a szervezet 
pénzügyeit is kézben tartotta az elmúlt elnökségi ciklusban. Részletes ismertetőjében 
Furrer ugyanakkor jelezte, hogy a JHEC kiadvány megjelentetése és további kiadások 
miatt az ISHD pénzügyi tartalékait nem lehet tovább csökkenteni.

A Társaság nemzetközi kapcsolatairól Harry Haue és Elize Van Eeden jelentése 
alapján két irányvonal rajzolódott ki. A  Társaság képviselői már korábban felvet-
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ték a kapcsolatot afrikai történeti kutatással foglalkozó szervezetekkel, de egyelőre 
ezekből nem származott az ISHD számára előremutató együttműködés, ezért a nem-
zetközi kapcsolatok újragondolása mellett a megbízottak további kapcsolatok meg-
alapozását indítványozták egy másik régió, Kelet-Ázsia szervezeteivel kiegészítve. 
A  feladatot egy munkacsoporthoz utalják, melynek új koncepciója a közös projek-
tekre alapozott együttműködés szükségességén alapul. Ez az elképzelés illeszkedik 
ahhoz az általános társadalmi nyitáshoz, amelyet az ISHD képvisel – többek között 
doktoranduszhallgatók integrációjával is.

Az  innováció jegyében megújult az  ISHD weboldala is, amelyet jelentősen mo-
dernizáltak, átláthatóbb tartalmi és megújult grafikai megjelenésével szolgál infor-
mációkkal a Társaságról. A módosításokkal ezentúl már megfelel az Európai Unió 
adatvédelmi előírásainak is. A közgyűlésen felmerült egy blog indításának javaslata 
is, amelyről ugyanakkor (rendkívül speciális közönsége miatt) megfelelő látogatott-
ság várható hiánya okán egyelőre nem döntöttek.

A közgyűlésen meghatározták az ISHD jövőbeli szakmai konferenciáinak témáit, 
célkitűzéseit és helyszíneit is. A következő szakdidaktikai konferenciát 2019. szep-
tember 9–11. között, a németországi Tutzingban, az ISHD megalakulásának városá-
ban szervezték Migráció és történelemoktatás témában.2 A szakmai program öt tema-
tikus egység köré csoportosult:

 � A  nemzeti vagy egyetemes történelemtankönyvek, történelemtantervek be-
mutatása, vizsgálata és történelmi értékelése a  világtörténelmi migrációs 
mozgások aspektusából.

 � Új elméleti koncepciók, kutatási eredmények, tanítási módszerek és kiemelke-
dő gyakorlati modellek a migráció történetének tanítására.

 � Migrációtörténet tanítása a  szaktárgyi történelemórákon, tanároktól, diá-
koktól és tanárjelöltektől származó ötletek. 

 � Személyes migrációs élmények hatása (első, második, harmadik generációs) 
a történelemtanárokra, diákokra és tanárjelöltekre és (migráció) tanításhoz 
fűződő attitűdjeik.

 � Közbeszédben megjelenő trendek, melyek a múltat felhasználva közelítenek 
meg aktuális (el)vándorlási kérdéseket, illetve migrációtörténettel kapcsolatos 
köztörténeti elképzeléseket.

Az  elnökség a  további évekre tervezett konferenciáit is nyilvánossá tette: 2020 
augusztusában Alternative Modernities címmel, melynek egy szekciója magyar vo-
natkozással is rendelkezik, Martin Furrer és Vajda Barnabás ISHD-tagok szervezték 
a  Progresszív narratívák a  poszt-hidegháború korában című szekciót. Az  elnökségi 
feladatok között továbbá már szerepel a 2021-es és 2022-es konferenciák előkészülete 
is, melyek előzetesen közölt helyszínei a svájci Luzern és az észtországi Tallin.

2 Erről beszámoltunk: Vajda Barnabás (2019): Beszámoló a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság éves konferenciájáról. 
Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. évf. 2019. 3–4. sz. (2019. december) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/vaj-
da-barnabas-beszamolo-a-nemzetkozi-tortenelemdidaktikai-tarsasag-eves-konferenciajarol-10-03-14/ (Letöltés: 2020. nov. 23.)
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Érsek Attila 
A Történelemtanítás online folyóirat1 IKT-vonatkozásokat és digitális kompetenciát 
érintő válogatott írásai 2010 és 2020 között2

Az összeállításban a Történelemtanítás online folyóirat elmúlt 10 évének tanulmánya-
it vizsgáltam. Elemzésem analitikus jellegű, az első kutatási szakaszban (2010–2015)  
a történelemtanítás IKT eszköztárára, módszertani megoldásaira fókuszáltam.  
A 2016-os évektől kiegészül a tanulmány a digitális kompetencia fejlesztésére irányu-
ló jó gyakorlatok bemutatásával is. A bibliográfiai áttekintést tartottam elsődleges cél-
nak. A kutatás jelentőségét az adja, hogy rávilágít a nevelési és tartalmi célok megva-
lósításának XXI. századi képességekkel történő, hatékony fejlesztésének lehetőségeire 
a történelem tantárgyhoz kapcsolódóan. Pedagógusként a tanítási-tanulási folyamat-
ba olyan elemeket szükséges integrálni, amelyek növelhetik a diákok motivációját. Ezt 
a tanári munkát és a szakirodalmi tájékozódást támogatja az összeállított tanulmány.

Attila Érsek 
A review of studies published in the Történelemtanítás online journal 
between 2010 and 2020 containing ICT and digital competence elements

In the present compilation I explored the studies from the last 10 years that were 
published in the Történelemtanítás online journal. The analysis adopts an analy-
tical perspective, in the first research phase (2010-2015) I focused on the ICT tools 
and methodological approaches in History instruction. Starting from 2016, the 
study also presents the best practices that improve digital competence. The pri-
mary aim of this essay was to review the bibliography. The significance of the re- 
search lies in the fact that it shows the possibilities of effectively developing stu-
dents with 21st century skills in order to achieve goals related to education and 
content. As a teacher one must incorporate certain elements into the teaching-lear-
ning process that can increase the motivation of students. The present study facili-
tates this task of teachers and supports them to get acquainted with the literature. 

1 Történelemtanítás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/ (Letöltés: 2020. okt. 24.) http://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/folyoiratrol/impresszum/ (Letöltés: 2020. okt. 24.)
2 A 2010 és 2015 közötti kutatás a TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 Digitális átállás az oktatásban pályá-
zat keretében készült az egri Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájának megbízásából. A 
teljes cikk elérhető: Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. évf. 3-4. sz. (2015. december) http://www.folyoirat.tor-
tenelemtanitas.hu/2016/02/ersek-attila-a-tortenelemtanitas-online-folyoirat-ikt-vonatkozasokat-tartalmazo-ira-
sai-2010-es-2015-kozott-06-03-08/ (Letöltés: 2020. okt. 24.). Ennek az írásnak a válogatott listája és 2020 májusáig 
történő kiegészítése található a jelen tanulmányban.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/folyoiratrol/impresszum/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/folyoiratrol/impresszum/
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A  digitális írástudás kialakításában a  legnagyobb feladatot a  pedagógusoknak kell 
felvállalni. Eredményt akkor érhetünk el, ha nem az  informatikatanároktól várjuk 
a helyzet megoldását, hanem a szaktantárgyakat tanítók keresik meg azokat a terüle-
teket, ahol segíthetik a folyamatot. Jelen tanulmányban a történelemtanítás IKT-esz-
köztárának, módszertani megoldásainak egy részét tártam fel, ezért megvizsgáltam 
a Történelemtanítás online folyóirat próbaszámától (2010-től) napjainkig (2020. má-
jusig) tartó időszakát. Elemzésem analitikus jellegű, arra koncentrál, hogy mekkora 
hangsúllyal szerepelnek a cikkekben az IKT-megoldások, az IKT-tartalmak, a 2016-os 
év számaitól pedig kiegészül a digitális kompetencia fejlesztésére irányuló jó gyakor-
latok bemutatásával is. Ezek feltárását és bibliográfiai áttekintését tartottam elsődleges 
célnak. Munkám ellenőrzését egy kivonatoló programmal támogattam az első kuta-
tási ciklusban (2010–2015 között), amely a http://kivonat.ektf.hu/kivonat/ (Letöltés: 
2015. nov. 4.) weboldalon volt elérhető. Az alkalmazás a kvantitatív tartalomelemzés 
módszereire alapozva, a szöveg szavait felhasználva választotta ki a releváns monda-
tokat.3 A téma tételmondatainak és kulcsszavainak meghatározásánál a magam által 
készített kivonattal vetettem össze a kivonatolóban kapott eredményeket. 

A kutatás jelentőségét az adja, hogy a történelem tantárgyhoz kapcsolódóan rávilá-
gít a nevelési és tartalmi célok megvalósításának XXI. századi képességekkel történő 
hatékony fejlesztésének lehetőségeire a történelem tantárgyhoz kapcsolódóan. 2012-es 
nemzetközi mérések kimutatták, hogy az  elektronikus tanulási környezethez való 
hozzáférés terén Magyarország utolsó helyen áll az Európai Unóban, ezért olyan mód-
szertanokat kell kidolgozni, amivel a  helyzet javítható.4 Az  eltelt időszakban jelen-
tős fejlesztések voltak infrastrukturális és a képzés (módszertan) területen is. Az első 
kutatási szakaszt (2010–2015) követő időszakban megjelent Magyarország Digitá-
lis Oktatási Stratégiája is, amely a DigComp 2.1 (2017) koncepció alapján értelmezi 
a  témához kapcsolható fogalmakat. A Történelemtanítás folyóiratban is növekedett 
a  digitális kompetenciához kapcsolódó tanulmányok száma, a  témához rendelhető 
válogatott írások bibliográfiai adatait feldolgoztam. A digitális kompetencia fogalmán 
ebben az összefoglaló tanulmányban Tóth-Mózer – Kárpáti5 meghatározását vettem 
alapul: „magában foglal olyan ismereteket, készségeket és attitűdöket is, amelyek nem 
csupán a  kritikus információfeldolgozást és problémamegoldást ösztönzik, hanem 
a biztonságos és produktív részvételt is a személyes fejlődést megalapozó módon.” 

3 Lengyelné Molnár Tünde (2009): Emberi vagy gépi kivonatolás? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf. 
10. sz. 466. https://bit.ly/3jrYjbt (Letöltés: 2020. okt. 24.)
4 Lengyelné Molnár Tünde (2014): IKT mint kulcs az oktatás és a gazdasági versenyképesség között. In: Változó 
életformák, régi és új tanulási környezetek. EKF Líceum Kiadó, Eger. 153.
5 Tóth-Mózer Szilvia – Kárpáti Andrea (2016): A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggésrend-
szere egy empirikus kutatás tükrében. Magyar Pedagógia, 116. évf. 2. sz. 148.

http://kivonat.ektf.hu/kivonat/
https://bit.ly/3jrYjbt
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Pedagógusként is érdeklődnünk kell a számítógép és a számítógéphez kapcsoló-
dó technikai eszközök használata és módszertana iránt (lásd SAMR modell).6 A ta-
nítási-tanulási folyamatba olyan elemeket szükséges integrálni, amelyek növelhetik 
a diákok érdeklődését, motivációját. Ezt a tanári munkát és a tájékozódást támogatja 
az összeállított tanulmány. 

Cikkek, tanulmányok IKT-tartalommal

Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)szám

Bibliográfiai adatok:
Fischerné Dárdai Ágnes (2010): Történelemtanítás Magyarországon a XXI. század 
elején (Helyzetkép és perspektíva). Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)
szám, pp. 1–30. https://bit.ly/34n8ObK (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: történelem, érettségi, történelemdidaktika, ismeretek, módszerek
Téma: A tanulmány áttekinti az 1990-es rendszerváltozástól kezdődően a magyar-
országi történelemtanítás helyzetét 2010-ig. Egyik fő kérdése: Létezik-e történelem-
didaktika Magyarországon?
IKT-tartalmi elem: utalások vannak a tanulmányban e területre.

 � Az ezredfordulóhoz kapcsolódó informatikai forradalom és az ezzel össze-
függő társadalmi-gazdasági és kulturális változások alapvetően átértékelték 
a tudásról vallott korábbi elképzeléseket… felértékelte az  információkeze-
lést, azaz a „mit” tudásával szemben általában a „hogyan” tudását. Ennek 
következményeként a korábban szaktárgyi ismereteknek nevezett tudásfo-
galom helyébe új tudásfelfogás került.

 � A szerző egyik következtetése a kutatott téma kapcsán: az új történelem-
vizsga bevezetésének egyik fontos következménye lett az is, hogy… az érett-
ségi tételek összeállítása korszerű informatikai eszközök használatára ösz-
tönözte a szaktanárokat.

 � Tanórai gyakorlat kismintás vizsgálatát említi a szerző: 48 tanóráról (hat is-
kola, ezek között volt 4 és 8 osztályos gimnázium, különböző korcsoportok 
az 5–12. évfolyamig) készült jegyzőkönyvek. „Eredmény” e téma kapcsán: 

6 A technológiai eszközök oktatási alkalmazásának modelljét készítette el Puentedura 2006-ban (SAMR modell). 
1. szinten a technológia megjelenése új funkcióval nem jár a tanítás során (substitution; helyettesítés). 2. szinten a 
technológia alkalmazása új funkciót hordoz (augmentation: kiterjesztés). 3. szinten a technológia alkalmazása a 
tevékenységek újratervezését teszi lehetővé (modification: módosítás). 4. szinten a technológia alkalmazása új, ko-
rábban nem lehetséges tevékenységek tervezését teszi lehetővé (redefinition: újraértelmezés). (Főző Attila László 
(2016): SAMR-létra. K.O.M.P.O.S.Z.T https://bit.ly/2mfCbc9 (Letöltés: 2020. okt. 24.) alapján)

https://bit.ly/34n8ObK
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„Egyik vizsgált tanórán sem került sor számítógép-használatra, internetes, 
illetve interaktív eszközök, tanulói prezentációs eszközök használatára.”

 � Pedagógiai igény lett a  kompetenciafejlesztés: folyamatosan születnek új 
típusú írott és digitális készségfejlesztő, a problémamegoldó gondolkodást 
segítő tananyagok.

 � 2005-től kezdve egyre inkább feltűnnek a digitális taneszközök.
Alkalmazott kutatási módszer: hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása; 
empirikus kutatási eredmények feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Kaposi József (2010): Az új történelemvizsga fejlesztésének hazai és nemzetközi ku-
tatási kontextusa. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)szám, pp. 1–30.
https://bit.ly/35xDfuW (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: történelem, érettségi, vizsga, kompetencia, narratíva
Téma: A tanulmány bemutatja az 1990-es években a történelemtudomány és a tudás 
értelmezésében bekövetkező paradigmaváltás jellemzőit, valamint a  történelemdi-
daktika létrejöttének összetevőit és értelmezésének különböző nézőpontjait. Elfoga-
dottá vált, hogy a történeti tanulás nemcsak – és nem elsősorban – a történelmi isme-
retek megtanulását, hanem differenciált történelmi gondolkodás elsajátítását jelenti. 
Ennek lehetőségeit is feltárja a tanulmány.
IKT-tartalmi elem: utalások vannak a tanulmányban e területre.

 � Az ezredfordulóhoz kapcsolódó informatikai forradalom és az ezzel össze-
függő társadalmi-gazdasági és kulturális változások alapvetően átértékelték 
a  tudásról vallott korábbi elképzeléseket… a korábban szaktárgyi ismere-
teknek nevezett tudásfogalom helyébe új tudásfelfogás került.

 � A  vizsgafajtákkal kapcsolatban megemlíti a  szerző, hogy vannak olyan 
kompetenciák, amelyeket a belső vizsgával sikeresebben lehet mérni. Ilye-
nek például a számítógépes ismeretek.

Alkalmazott kutatási módszer: hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Dévényi Anna – Rutsch Nóra (2010): Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató 
Intézet (A  világ legnagyobb tankönyvgyűjteménye, a  tankönyvkutatás nemzetközi 
centruma). Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)szám, pp. 1–9.
https://bit.ly/3maVtt8 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Horizont/folyóiratcikk
Kulcsszavak: tankönyvkutatás, Georg Eckert Intézet, nemzetközi, tankönyvek, Eu-
rópa, könyvtár
Téma: Bemutatja a cikk a braunschweigi Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkuta-
tó Intézetet, amelyet a tankönyvkutatás fellegváraként említ. Az intézet eredeti célja 

https://bit.ly/35xDfuW
https://bit.ly/3maVtt8
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az oktatásban, a tankönyvekben megjelenő ellenségképek és előítéletek feltárása és le-
bontása volt. Kutatásainak középpontjában ma a tankönyvekben és taneszközökben 
megjelenő értelmezési minták, tudásszerkezetek és a kompetenciafejlesztés nemzet-
közi összehasonlító elemzése áll.
IKT-tartalmi elem: utalások vannak a folyóiratcikkben e területre.

 � A tankönyvek mellett tantervek, tanári kézikönyvek, munkafüzetek, elekt-
ronikus taneszközök és egyéb oktatási segédanyagok is helyet kapnak az in-
tézetben.

 � Az eligazodást online katalógus (http://www.gei.de/bibliothek/online-kata-
loge-und-datenbanken.html) segíti.

 � A Georg-Eckert Institut a hagyományos, nyomtatott kiadványok mellett in-
ternetes portálokat is üzemeltet. A  www.eurviews.eu (Letöltés: 2020. okt. 
24.) egy többnyelvű internetes adatbank, ahol a „Mi is Európa?” kérdésre 
keresik a választ.

 � A  www.edumeres.net (Letöltés: 2020. okt. 24.) portál a  nemzetközi tan-
könyvkutatás számára jelent új, virtuális fórumot.

 � A Journal of Educational Media, Memory and Society (JEMMS) az Intézet 
legújabb (helyesebben: új névvel és formában) megjelenő folyóirata. A ku-
tatóintézet nyit a nem könyvalapú taneszközök kutatásának irányába, így 
az egyéb „taneszközök”, mint a film, a múzeum, az emlékhelyek stb. elem-
zése is megjelenik.

Alkalmazott kutatási módszer: interjú, kutatási pályázat látogatásának összefogla-
lása (megfigyelés), hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Korpics Zsolt (2010): Nem csak elmélet! Folyóirat és portál szimbiózisban. Történe-
lemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)szám, pp. 1–3. 
https://bit.ly/2Tn0Ede (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Kaleidoszkóp/folyóiratcikk (ajánlás)
Kulcsszavak: portál, internetes anyagok, folyóirat, segédanyagok, történelemtanítás
Téma: az internetes portál céljainak, alapelveinek és funkcióinak bemutatása.
IKT-tartalmi elem: 

 � A cikk a Történelemtanítás című internetes folyóirat megalapításának szer-
kesztői céljait ismerteti először: a történelemdidaktika elméletének fejlesz-
tése, a  történelemtanítás gyakorlatának hatékony segítése, a  történelem 
szakmódszertan színvonalának emelése, segédanyag biztosítása a kollégák 
számára (pl. interaktív segédletek), közösségi tér biztosítása, tudásbázis lét-
rehozása.

 � A  portál filozófiájának alapelvei: folyamatos bővülés, fejlődés, frissesség, 
szakmaiság, szabad felhasználhatóság.

http://www.gei.de/bibliothek/online-kataloge-und-datenbanken.html
http://www.gei.de/bibliothek/online-kataloge-und-datenbanken.html
http://www.eurviews.eu/
http://www.edumeres.net/
https://bit.ly/2Tn0Ede
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 � A  portál főbb funkciói: segédanyagok felhasználása, kommentálás, se-
gédanyagok beküldése, versenyek, pályázatok és rendezvények ajánlása, 
cikkek, tanulmányok beküldése.

Alkalmazott módszer: online folyóirat szerkesztői bemutatása.

Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 2. szám, 2010. május
Bibliográfiai adatok:
Katona András (2010): A honvédelemről, a hadseregről szóló ismeretek tanításának 
módszertani kérdései. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 2. sz. 2010. május, pp. 
1–39. https://bit.ly/2TjhmtO (Letöltés: 2020. okt. 24.)
A tanulmány elektronikus melléklete:
Katona András (2010): Hadtudományi és hadtörténeti kislexikon. Történelemtaní-
tás, (XLV.) Új folyam I. 2. sz. 2010. május 
Rovat/műfaj: Műhely/szakmódszertani tanulmány/online lexikon szócikkek
Kulcsszavak: honvédelem, hadsereg, lexikon
Téma: hadtudomány és hadtörténet
IKT-tartalmi elem: a tanulmány mellékleteként online elérhető kislexikont alkotott 
a szerző.
Alkalmazott kutatási módszer: a téma szakirodalmi feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Száray Miklós (2010): A térkép szerepe és elemzése a történelemórán. Történelemta-
nítás, (XLV.) Új folyam I. 2. sz. 2010. május, pp. 1–37.
https://bit.ly/2TooNQA (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/szakmódszertani tanulmány
Kulcsszavak: térkép, diákok, forrásközpontú, etnikai 
Téma: Térképelemzés tanórán.
IKT-tartalmi elem: konkrét megállapítások vannak e területre vonatkozóan a tanul-
mányban.

 � A  digitális térképek segítségével javíthatjuk a  topográfiai ismeretek meg-
szerzését is, de alapvetően a folyamatok, a térbeli látásmód fejlesztéséhez ad 
a kezünkbe új lehetőségeket. 

 � A digitális térképek nem helyettesítik, hanem segítik a tanár munkáját.
 � A Nemzeti Tankönyvkiadó Forrásközpontú történelem sorozatához készült 

nemzetiségi térképek animációin egy gombnyomással lehet váltani a színe-
ket élénkebbre vagy halványabbra. A térképes animációknak a térkép meg-
értését kell segíteniük, s egyéb hatásaikkal is azt kell kiemelniük, ami a tér-
képről számunkra leolvasható.

 � A számítógép és az internet jelentősen megkönnyítette a különböző típusú 
és tartalmú térképekhez való hozzájutást, ennek előnyeiről és hátrányairól 

https://bit.ly/2TjhmtO
https://bit.ly/2TooNQA
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is ír a  szerző. Az  interaktív táblák a  szerző felfogásában érintőképernyős 
számítógépnek foghatók fel.

Alkalmazott kutatási módszer: térképkutatás, térképelemzés.

Bibliográfiai adatok:
Kenyó Ildikó (2010): A Nemzeti Tankönyvkiadó új általános iskolai történelemtan-
könyvei és történelmi témákat feldolgozó egyéb kiadványai. Történelemtanítás, (XLV.) 
Új folyam I. 2. sz. 2010. május, pp. 1–10. 
https://bit.ly/3dRXyam (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Szemle/könyvismertetés
Kulcsszavak: történelmi, munkafüzet, feladatok, flipbook
Téma: történelemtankönyvek és segédletek felhasználási lehetőségei a tanításban.
IKT-tartalmi elem: egy bekezdés szól e témáról.

 � A  XXI. században az  infokommunikációs technológiák adta lehetőségek 
nem hagyhatók figyelmen kívül a történelemtanításban sem. 

 � A tankönyvnek vannak internetes pontjai, amelyek szerepét leírja a cikk.
 �  A tankönyvekhez készültek flipbookok (elektronikus tankönyvek), amelyek 

otthoni vagy órai, egyéni vagy csoportos, interaktív táblás vagy személyi 
számítógépes felhasználásra egyaránt alkalmasak. Az interaktív flipbookok 
változatos feladattípusokat kínálnak. 

Alkalmazott módszer: taneszközök elemzése.

Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 3. szám, 2010. október
Bibliográfiai adatok:
Makk Gábor (2010): „Az  út a  fontos, nem az  út vége!” A  portfólió, mint fejleszté-
si módszer adaptivitása a  történelemtanulásban és -tanításban. Történelemtanítás, 
(XLV.) Új folyam I. 3. sz. 2010. október, pp. 1–31.
https://bit.ly/35JSBNp (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/tanulmány
Kulcsszavak: portfólió, tanulók, tanulási folyamat, kognitív
Téma: a portfólió felhasználása a történelemtanítás folyamatában.
IKT-tartalmi elem: kevés utalás van a tanulmányban e területre.

 � A bevezetésben említi az informatikai forradalom következményeit: az in-
formatikai forradalom megjelenésével átértékelődött a tudás fogalma.

 � A portfólió követelményeit tekintve nem tartalmazott elvárható internetes 
vagy könyvtári kutatómunkát követelő dokumentumokat (nem kívánta ter-
helni a középiskolásokat). Ennek ellenére a tanulók közül információ- vagy 
ötletszerzés céljából többen támaszkodtak internetes oldalak segítségére, 
azonban fel kellett hívni a  figyelmüket arra, hogy jelöljék meg az  általuk 
használt forrásokat.

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása, portfóliók elemzése.

https://bit.ly/3dRXyam
https://bit.ly/35JSBNp
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Bibliográfiai adatok:
Korpics Zsolt (2010): Az interaktív térképek helyzete és lehetőségei a modern történe-
lemoktatásban. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 3. sz. 2010. október, pp. 1–19. 
https://bit.ly/3okLXW9 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/tanulmány
Kulcsszavak: interaktív térképek, digitális eszközök, történelemoktatás
Téma: interaktív térképek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
IKT-tartalmi elem: a tanulmányban egészében e terület áll a középpontban.

 � Tételmondat: A  történeti topográfiának a  történelemoktatásban betöltött 
fontos szerepe megkérdőjelezhetetlen. A digitális, illetve a digitális interak-
tív térképek tovább szélesítették a módszertani lehetőségeket.

 �  Összehasonlítja a  hagyományos és az  interaktív topográfiai eszközöket. 
Az interaktív eszközök sokkal gyorsabb és hatásosabb választ képesek adni 
a történeti topográfia területén felmerülő kérdésekre.

 � Az  interaktív eszközök használatához szükséges speciális ismeretek elsa-
játítása (projektor kezelése, interaktív tábla beállítása, az  egyes eszközök 
beüzemelése és összekötése) ma már elkerülhetetlen a pedagógus számára. 
Az infrastrukturális háttérigény kihívásairól is ír a tanulmány írója.

 � Az interaktív pedagógia számos képességterületet fejleszt, ezt fejti ki a szerző.
Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása, adatgyűjtés és elemzése.

Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 4. szám, 2010. december
Bibliográfiai adatok:
Kis Sándor (2010): Élő történelem – új középiskolai tankönyvsorozat. Történelemtaní-
tás, (XLV.) Új folyam I. 4. sz. 2010. december, pp. 1–8.
https://bit.ly/37GeoIa (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Szemle/folyóiratcikk
Kulcsszavak: Élő történelem, könyv, források, feladatok, kérdések
Téma: A Műszaki Könyvkiadó új tankönyvsorozatának bemutatása.
IKT-tartalmi elem: a szemle során utal e területre.

 � A kiadó elkészítette a könyv online változatát, ami módszertani szempont-
ból tartalmaz lehetőségeket. Példaként a weblapnak egy képét és elérhető-
ségét is megadja.

 � A könyvhöz mintatantervet készítettek, ami a kiadó weboldaláról ingyene-
sen letölthető.

Alkalmazott kutatási módszer: tankönyvek elemzése.

Bibliográfiai adatok:
Vajda Barnabás (2010): A kérdések és feladatok taxonómiai minőségéről a Kaposi–
Száray-féle képességfejlesztő munkafüzetben. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 
4. sz. 2010. december, pp. 1–17. https://bit.ly/31FaKdU (Letöltés: 2020. okt. 24.)

https://bit.ly/3okLXW9
https://bit.ly/37GeoIa
https://bit.ly/31FaKdU
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Rovat/műfaj: Szemle/tanulmány
Kulcsszavak: bloomi taxonómia, munkafüzet, feladatok, kognitív, vezényszavak
Téma: A  képességfejlesztő munkafüzet taxonómiai megfelelőségének vizsgálata. 
A Kaposi–Száray-féle képességfejlesztő munkafüzet azért érdemel kitüntetett figyel-
met a szerző szerint, mert történelemdidaktikai szemlélete jóval túlhaladja, megelőzi 
vetélytársaiét ugyanebben a kategóriában.
IKT-tartalmi elem: a tanulmányban egy helyen van utalás e területre.

 � A sorozat egységes kiadói, szerkesztői és szerzői elképzelés köré szervezett 
taneszközei: a tankönyv, a képességfejlesztő munkafüzet, a CD-Rom és a ki-
adó honlapjának vonatkozó online rovatai. 

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása, munkafüzet elemzése.

Bibliográfiai adatok:
Szabó Márta (2010): Egy példaértékű német történelmi folyóirat, a Praxis Geschichte. 
Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 4. sz. 2010. december, pp. 1–4.
https://bit.ly/3okN7Rv (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Horizont/szemle (nemzetközi kitekintéssel)
Kulcsszavak: II. Vilmos, német, folyóirat, didaktikai, tanulmány
Téma: A Praxis Geschichte történelmi folyóirat nevelési-oktatási szerepének ismerte-
tése példákkal. A szerző szerint tudományos igényességgel, pedagógiai ihletettséggel 
szolgálja a  folyóirat a  tanulóközpontú, tevékenység- és kompetenciaalapú történe-
lemtanítás ügyét.
IKT-tartalmi elem: a tanulmányban kettő utalás van e területre.

 � A  folyóirathoz az  előfizetők bőséges online támogatáshoz is juthatnak 
a www.praxisgeschichte.de oldalon.

 � A folyóirat egyes számai 1988-ig elérhetők a világhálón.
Alkalmazott kutatási módszer: folyóirat tartalmi elemzése.

Történelemtanítás, (XLVI.) Új folyam II. 2. szám, 2011. június
Bibliográfiai adatok:
Molnár-Kovács Zsófia (2011): A  magyarságkép a  közép-európai tankönyvekben 
a 20. században című kötetben szereplő tanulmányok annotált bibliográfiája. Történe-
lemtanítás, (XLVI.) Új folyam II. 2. sz. 2011. június, pp. 1–12.
https://bit.ly/3jkpWmI (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Kaleidoszkóp/annotáció
Kulcsszavak: magyarságkép, történelemtankönyvek, füzetek
Téma: A huszonegy tanulmányt és egy CD-mellékletet felvonultató mű a Pécsi Tudo-
mányegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola kiadványsorozatának – a Kutatási 
Füzeteknek – a 14. kötete. A szerző annotációkat készített a tanulmányokhoz.
IKT-tartalmi elem: utalások vannak a beszámolóban e területre.

https://bit.ly/3okN7Rv
http://www.praxisgeschichte.de/
https://bit.ly/3jkpWmI
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 � CD-mellékletet tartalmaz az annotált tanulmánykötet.
 � Az egyik tanulmánykötet CD-melléklete az 1956-os magyar forradalom 50. 

évfordulója apropóján, a  Pécsi Tudományegyetem emlékülésének keretei 
közt megrendezett kiállítás tíz poszterét tartalmazza.

Alkalmazott kutatási módszer: tanulmánykötet feldolgozása; tankönyvkutatás, an-
notáció készítése.

Történelemtanítás, (XLVI.) Új folyam II. 3. szám, 2011. október
Bibliográfiai adatok:
Jakab György – Lator László, ifj. – Kratochvíl, Viliam – Vajda Barnabás (2011): 
Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése. Történelemtanítás, (XLVI.) Új 
folyam II. 3. sz. 2011. október, pp. 1–23. https://bit.ly/35yDwOB (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/tanulmány
Kulcsszavak: magyar, szlovák, közös, Trianon, történelmi
Téma: A Mi Közép-Európánk Munkacsoport (MKEM) kisebbségi és többségi hely-
zetben lévő tanárainak munkáját mutatja be a cikk. A  történelem- és társadalom-
ismeret-tanárok közvetlenül is megismerkednek egymás történelemszemléletével, 
nemzeti identitásának sajátosságaival, illetve regionális szemléletével. Közös ma-
gyar-szlovák történelemkönyv elkészítése is cél.
IKT-tartalmi elem: utalások vannak a beszámolóban e területre.

 � A  közösen megfogalmazott feladatok a  következők: közös taneszközök 
(többnyelvű tananyagmodulok, CD-ROM) fejlesztése; rendszeres kapcso-
lattartás (elektronikus levelezőlista, konferenciák).

 � A 3. ábra Magyarország területének változásait mutatja be egy amerikai ma-
gyar szervezet honlapján.

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása; tankönyvkutatás.

Bibliográfiai adatok:
Gőzsy Zoltán (2011): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. század-
ban. Történelemtanítás, (XLVI.) Új folyam II. 3. sz. 2011. október, pp. 1–9.
https://bit.ly/3jxthz2 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Szemle/folyóiratcikk
Kulcsszavak: tankönyvek, történeti, nemzetközpontú, magyarságkép
Téma: A bemutatott kötet a 2007 novemberében a Magyarságkép a közép-európai 
tankönyvekben a 20. század második felében címmel rendezett konferencia anyagát 
tartalmazza.
IKT-tartalmi elem: egy utalás van a cikkben e területre.

 � A szerkesztők a kötethez csatoltak mellékletként egy CD-lemezt, amelyen Fischer-
né Dárdai Ágnes az 1956-os forradalom pedagógiai recepcióját mutatja be.

Alkalmazott kutatási módszer: konferenciaanyag feldolgozása; tankönyvkutatás.

https://bit.ly/35yDwOB
https://bit.ly/3jxthz2
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Bibliográfiai adatok:
Fekete Bálint (2011): A Fortepan. Online adatbázisok a történelemoktatás szolgálatá-
ban I. Történelemtanítás, (XLVI.) Új folyam II. 3. sz. 2011. október, pp. 1–6.
https://bit.ly/3oo7XiY (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Kaleidoszkóp/folyóiratcikk
Kulcsszavak: képek, fotók, archívum, online, Fortepan
Téma: Az online adatbázisok közül a Fortepant mutatja be a szerző: www.fortepan.
hu (Letöltés: 2020. okt. 24.) 
IKT-tartalmi elem: a téma egésze e területhez tartozik.

 � A Fortepan egy online privátfotó gyűjtemény, ahol archív fényképet lehet 
böngészni és letölteni jó minőségben. Az archívum nyitott, bárki küldhet 
féltve őrzött fotói közül néhányat, így az oldal tartalma dinamikusan bővül.

 � Az online privátfotó-gyűjtemény alapvetően életmód- és társadalomtörté-
neti szempontból érdekes, aminek képeit tanórán is lehet használni.

Alkalmazott módszer: weboldal bemutatása.

Bibliográfiai adatok:
Bényi Klaudia (2011): Árkádia – történelemoktatási portál. Online adatbázisok a tör-
ténelemoktatás szolgálatában II. Történelemtanítás, (XLVI.) Új folyam II. 3. sz. 2011. 
október, pp. 1–4. https://bit.ly/35tfX9H (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Kaleidoszkóp/folyóiratcikk
Kulcsszavak: Árkádia, tananyagok, módszertan, források, modulterv
Téma: Az online adatbázisok közül az Árkádiát mutatja be a szerző: www.arkadia.
pte.hu/tortenelem/ (Letöltés: 2020. okt. 24.)
IKT-tartalmi elem: a téma egésze e területhez tartozik.

 � ,,Az Árkádia weboldal olyan közös hely, találkozópont, fórum, ahol az elmé-
let találkozik a gyakorlattal, ahol két félből egy egész lesz, ahol a  tartalom 
neki megfelelő formát kap. Az Árkádia az együttműködés, a közös munka 
színtere. Szakmai kooperáció a tudomány és az oktatás között” – olvasható 
a weboldal szerzői által írott bevezetőben.

 � A cikkíró szerint a cél, hogy a történettudomány eredményeit korszerű, és 
a tudományhoz méltó formában iskolai tananyaggá alakítva jelenítsék meg 
a portálon.

 � A módszertani célok, eszközök az oktatási folyamat megvalósulásának le-
hetséges vagy ajánlott módjait írják le.

 � Az Árkádia megvalósítói a projektet online módon, tehát interneten elérhe-
tő és letölthető tananyagok formájában valósították meg.

Alkalmazott módszer: weboldal bemutatása.

https://bit.ly/3oo7XiY
http://www.fortepan.hu
http://www.fortepan.hu
https://bit.ly/35tfX9H
http://www.arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek
http://www.arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek
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Bibliográfiai adatok:
Kojanitz László (2011): A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig. Történelem-
tanítás, (XLVI.) Új folyam II. 4. sz. 2011. december, pp. 1–9.
https://bit.ly/35v5Ot5 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/tanulmány
Kulcsszavak: kutatásalapú tanulás, források, diákok, történelmi, információk
Téma: A kutatásalapú tanulással olyan hatékony tanulási környezet kialakítása a cél, 
amelyben a diákok a forrásokból szerzett információkra alapozva fokról fokra ma-
guk építik fel a tudásukat egy-egy fontos történelmi kérdéssel kapcsolatban. Ennek 
lépéseit foglalja össze a szerző.
IKT-tartalmi elem: utalások vannak e témában erre a területre.

 � A kutatásalapú történelemtanulás feltételének megteremtése sokrétű terve-
ző és előkészítő munkát igényel a tanártól. (Minderről rendkívül jó mód-
szertani ismertetés található az angol Történelmi Társaság „The Historical 
Association” honlapján „Making History: Using Archives in the Classroom” 
címmel, amely ingyenes regisztráció után bárki számára elérhető:

 � http://www.history.org.uk/resources/secondary_resource_3098_11.html – 
(Letöltés: 2020. okt. 24.)

 � A szerző ajánlja a XX. századi akták-sorozat keretében 2004-ben és 2005-
ben elkészült CD-ROM anyagait 1956-ról és a Kádár-korszakról. A forrás- 
anyagát is ebből választotta. Az 1956 című CD teljes anyaga letölthető volt 
az alábbi linkről: http://www.onclick.hu/1956/ (Letöltés: 2015. okt. 2.)

 � A  szerző következtetése: A  kutatásalapú tanulás filozófiája és módszerei 
nagyon könnyen összhangba hozhatók az IKT által felkínált új tanítási és 
tanulási lehetőségekkel. Ezzel kapcsolatban saját tanulmányára hivatkozik: 
Kojanitz László (2010): A kérdésorientált (inquiry based) történelemtaní-
tás összekapcsolása az IKT adta lehetőségekkel. Iskolakultúra, 20. évf. 9. sz. 
65–81.

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása, forráselemzés.

Bibliográfiai adatok:
Dévényi Anna (2011): Együtt-tanulás és együtt-tanítás a történelemtanár-képzésben 
(Egy kezdő kooperáló botladozásainak tanulságai). Történelemtanítás, (XLVI.) Új fo-
lyam II. 4. sz. 2011. december, pp. 1–10. https://bit.ly/3oqdBks (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/tanulmány
Kulcsszavak: kooperatív, csoportok, kurzus, források, tankönyv
Téma: Egy egyetemi kurzus bemutatására kerül sor a cikkben, melyben az oktató 
kísérletet tett a kooperatív tanulásszervezés adaptálására, s ezzel kapcsolatos refle-
xiót foglalja össze. A kooperatív tanítás elméleti alapjait kooperatív struktúrák se-
gítségével sajátították el. A kurzus feladata Magyarország XX. századi történetének 
áttekintése volt.

https://bit.ly/35v5Ot5
http://www.history.org.uk/resources/secondary_resource_3098_11.html
http://www.onclick.hu/1956/
https://bit.ly/3oqdBks


Érsek Attila: A Történelemtanítás online folyóirat IKT-vonatkozásokat és digitális kompetenciát...

469

IKT-tartalmi elem: utalások vannak erre a területre.
 � A forrásgyűjtő szerepű diáknak pluszforrások gyűjtése volt a feladata (mini-

mum 3 szöveg, kép, hang, mozgókép, művészeti alkotás stb.).
 � Az  eszközgyűjtő feladata többek között egyéb segédeszközök összeállítá-

sa a  témához, amely lehetett weboldal, e-tananyag is. Ha az eszközgyűjtő 
interneten elérhető tartalmakat ajánl, nemcsak egy linket kellett közölnie, 
hanem rövid szöveges tájékoztatót is adnia kellett róla! Az órákon rendelke-
zésre állt 2-3 laptop internetcsatlakozással.

 � A diákok számára információ volt, hogy a portfóliócsomagot előreláthatóan 
a Történelemtanítás, című internetes portál teljes egészében közli, és ezáltal 
minden kolléga számára hozzáférhetővé válik.

Alkalmazott kutatási módszer: felsőoktatási kurzus tervezési dokumentumainak és 
eszközeinek az elemzése.

Történelemtanítás, (XLVII.) Új folyam III. 2–4. szám, 2012. december
Bibliográfiai adatok:
Makk Gábor (2012): „Ki tud többet az Európai Unióról?” – A projekt mint fejlesztési 
módszer a történelemtanulásban és -tanításban. Történelemtanítás, (XLVII.) Új folyam 
III. 2–4. sz. 2012. december, pp. 1–16. https://bit.ly/3miEHbp (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: projektpedagógia, projektmódszer, Dewey, oktatás, tanulók
Téma: A tanulmány megkísérli a projektpedagógia kialakulása mögött rejlő gazda-
sági, politikai, társadalmi mozgatórugók feltárását, valamint az ezekre reagáló for-
dulatos filozófiai, pszichológiai és pedagógiai kontextus felvázolását. A projektpeda-
gógia ismérveit felfedve a projektmódszer definiálására, módszertani elhelyezésére, 
valamint népszerűsítésére törekszik. Egy aktuális problémát körüljáró projekt be-
mutatását vállalja. A szerző szerint a szakmai világban a megfelelő tájékozódás elen-
gedhetetlen feltétele a hozzá szükséges készségek, képességek, attitűdök kifejlesztése. 
Mindezek elsajátításának egyik leghatékonyabb eszköze a projektpedagógia.
IKT-tartalmi elem: kettő utalás van a cikkben e területre.

 � A XX. században a mozi, a rádió, a televízió, az internet és a mobiltelefon 
elterjedése felerősítette az információk áramlását. 

 � A  médiabirodalmak (a televízióban és a  filmszínházban vetített amerikai 
filmek, internetes közösségi oldalak) robbanásszerű térhódításával erőteljes 
amerikanizálódás vette kezdetét.

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása, projektelemzés.

https://bit.ly/3miEHbp
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Bibliográfiai adatok:
Molnár-Kovács Zsófia (2012): Magyar tankönyvek a Georg Eckert Nemzetközi Tan-
könyvkutató Intézetben. Történelemtanítás, (XLVII.) Új folyam III. 2–4. sz. 2012. de-
cember, pp. 1–10. https://bit.ly/2Hu41wf (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Horizont/tanulmány
Kulcsszavak: tankönyvek, online, GEI, magyar, adatbázis
Téma: A tanulmány a Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet (GEI) tan-
könyvállományát gazdagító magyar tankönyvgyűjteményt kívánja bemutatni, szem-
ügyre véve a rendelkezésre álló munkák jellegét, számadatait, s az időperspektívát, 
melyet e művek kiadási évük szerint felölelnek – fogalmaz a szerző a bevezetésben.
IKT-tartalmi elem: több utalás van a cikkben e területre.

 � A cikk többször hivatkozik az online katalógusra.
 � A GEI honlapján, angol és német nyelven elérhető online katalógust és adat-

bázist felhasználták a kutatás érdekében. Az online adatbázisában lehetőség 
van részletes keresésre, a kulcsszavak és keresési kifejezések megadására.

 � A kutatók, érdeklődök számára pillanatnyilag összesen 1284 db (az online 
adatbázis szerint: 1155 db) magyar tankönyv áll rendelkezésére az elmúlt 
mintegy 60 év tankönyveinek strukturált áttekintéséhez (ebben vannak 
CD-ROM-ok is).

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom, tankönyvek és könyvtári adatbá- 
zisok feldolgozása.

Történelemtanítás, (XLVIII.) Új folyam IV. 1. szám, 2013. április
A 2013-as évtől a  folyóiratcikkek jegyzeteit hiperhivatkozással lehet megtekinteni, 
s a jegyzetből is vissza lehet térni a főszövegre.

Bibliográfiai adatok:
Fekete Bálint (2013): Online adatbázisok a történelemoktatás szolgálatában III. Áb-
rák a Nemzeti Tankönyvkiadó Forrásközpontú történelem sorozatának adatbázisai-
ból. Történelemtanítás, (XLVIII.) Új folyam IV. 1. sz. 2013. április, pp. 1–14.
https://bit.ly/34mAmOq (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Szemle/folyóiratcikk
Kulcsszavak: forrásközpontú, történelem, ábrák 
Téma: Az online adatbázisok közül az NTK adatbázisainak ábráit, azok felhasznál-
hatóságát mutatja be a szerző a tanítási-tanulási folyamatban. Konkrét feladatokon 
keresztül mutatja be, hogy milyen alapvető feladattípusokra alkalmasak a felkínált 
ábrák.
IKT-tartalmi elem: a téma egésze e területhez tartozik.

https://bit.ly/2Hu41wf
https://bit.ly/34mAmOq
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 � A  források elemzésén alapuló történelemtanítást kívánja elősegíteni az  
NTK. A számítógép segítségével felnagyított, és az osztály elé kivetített áb-
rákon, térképeken, képeken a tanár könnyebben felhívhatja a tanulók figyel-
mét a fontos részletekre.

 � A cikkíró közli az adatbázisok linkjeit, amelyek 2013. február 7-én még elér-
hetőek voltak. Az NTK megszűnésével az adatbázisok linkje sem aktív már 
2015. október 9-én.

Alkalmazott módszer: weboldal bemutatása.

Történelemtanítás, (XLVIII.) Új folyam IV. 2. szám, 2013. július
Bibliográfiai adatok:
Varga Emese (2013): Történelmi játékfilmek a történelemtanításban. Történelemta-
nítás, (XLVIII.) Új folyam IV. 2. sz. 2013. július, pp. 1–21.
https://bit.ly/37Gidx0 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/folyóiratcikk
Kulcsszavak: történelmi, játékfilmek, audovizuális, szemléltetés 
Téma: Az audiovizuális szemléltetés az általános iskola felső tagozatában köztudot-
tan segíti a  történelemtanítást, és könnyebben elképzelhetőek lesznek a  történelmi 
események. Történelmi események szemléltetése során használhatunk játékfilmeket 
is a szerző szerint.
IKT-tartalmi elem: a téma egésze e területhez tartozik.

 � A kerettanterv tematikai egységekhez javasol történelmi tárgyú játékfilme-
ket, amelyek egészében vagy jeleneteiben kapcsolódhatnak egy-egy leckéhez 
vagy a megismerésre váró témakörhöz. A szerző ezekhez a filmekhez adat-
lapokat készített, amely segíti a feldolgozást.

 � A cikk linkeket is tartalmaz, de ezek egy kivételével nem aktívak az adatfel-
dolgozás időpontjában.

Alkalmazott kutatási módszer: kerettanterv tartalomelemzése, szakirodalom fel-
dolgozása

Bibliográfiai adatok:
Bartos Károly (2013): Megjelent Horváth Péter új, ötödikes történelemtankönyve. 
Történelemtanítás, (XLVIII.) Új folyam IV. 2. sz. 2013. július, pp. 1–8.
https://bit.ly/3kxjZV2 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Szemle/folyóiratcikk
Kulcsszavak: tankönyv, olvasmány, ötödikes, kerettanterv, feladatok 
Téma: A címben jelölt taneszköz részletesebb bemutatása.
IKT-tartalmi elem: utalások vannak a cikkben e területre.

 � A  kor követelményeinek megfelelően az  úgynevezett „internetes pontok” 
megjelenése mutatja a legfontosabb didaktikai változásokat. 

https://bit.ly/37Gidx0
https://bit.ly/3kxjZV2
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 � A tankönyv gazdag képanyagának, rekonstrukciós rajzainak, filmfotóinak 
köszönhetően esztétikailag is megnyerő, a képek nem illusztratív funkció-
val kísérik végig a szöveget, hanem értelmező, sokszor forrásértékű szere-
pük van. 

 � A filmfotókat elsősorban érzelmi hatásuk, motiváló erejük miatt emeli ki 
a cikkíró.

 � A kiadó honlapjáról ingyenesen letölthető tanmenet és helyi tantervi aján-
lás segíti a szaktanárok munkáját. 2013 szeptemberétől NTK-Player néven 
a korábbi flipbookokhoz hasonló, de azoknál szélesebb lehetőségeket hordo-
zó szoftver támogatja az oktatást.

Alkalmazott kutatási módszer: tankönyvelemzés.

Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. 1. szám, 2014. április
Bibliográfiai adatok:
Gyertyánfy András (2014): Az elmúlt évtizedek egyetemes történelmének vázlata. 
Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. 1. sz. 2014. április, pp. 1–17.
https://bit.ly/3dS2bBg (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: gazdaság, Egyesült Államok, Európai Unió, növekedés, tagállamok 
Téma: A tanulmány a XX. század végének és a XXI. század első évtizedének a tör-
ténetét dolgozza fel a gazdaság, a politika és a kultúra világjelenségeit mutatja be, 
a végén pedig az európai integrációról szól, kitérve annak 1990 előtti történetére is.
IKT-tartalmi elem: utalások vannak a cikkben e területre.

 � A  tárgyalt időszakra jellemző az  információs-technológiai forradalom. 
Ez a  mikrochipek 1971-es feltalálásával kezdődött, a  számítógépek, majd 
az 1990-es években az internet és a mobiltelefon elterjedésével folytatódott. 
Az azonnal elérhető információ gyökeresen átalakította a gazdaság műkö-
dését. A neoliberális gazdaságpolitika és az  információs forradalom ered-
ménye a régóta tartó globalizáció felgyorsulása.

 � Az 1990 és 2010 közötti időszakban számítógépgyártás terén megkérdője-
lezhetetlen volt az Amerikai Egyesült Államok elsősége.

 � Az információs társadalom a korszak meghatározó új jelensége. Negatív je-
lenségként nevezi meg a szerző az információdömpinget, amelynek feldol-
gozása időt, értelmi és érzelmi igénybevételt jelent az egyén számára. A ke-
reskedelmi médiumok célja a reklámokból származó nyereségképzés, ami 
nézettségükkel arányos.

 � A filmek esetén különbség tehető közönségfilm és művészfilm között. 
 � Az információs technológia új formában teszi lehetővé a fantázia világában, 

a virtuális (= nem létező, lappangó, lehetséges) valóságban való elmerülést 
(közösségi oldalak, játékok, pornográfia stb.).

https://bit.ly/3dS2bBg
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 � A hatályos uniós jog megtalálható a http://eur-lex.europa.eu/ helyen. (Letöl-
tés: 2020. okt. 24.)

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Varga Emese (2015): Történelmi játékfilmek a  történelemtanításban II. Az Értéko-
rientált Tanárok a filmhasználatról. Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. 1. sz. 
2014. április, pp. 1–25. https://bit.ly/3omYBUG (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/folyóiratcikk
Kulcsszavak: játékfilmek, válaszadó, audovizuális, szemléltetés, diagram
Téma: A szerző az általános iskolai történelemtanárok filmhasználati szokásait vizs-
gálja egy kiterjedt, de nem reprezentatív kérdőíves felmérés kapcsán.
IKT-tartalmi elem: a téma egésze e területhez tartozik.

 � A szerző a kérdőívet a Google űrlapszerkesztővel készítette.
 � A  szerző ismerteti az  audiovizuális szemléltetés típusait, illetve felméri, 

hogy a mintából milyen százalékos arányban használják a kerettanterv által 
kapcsolódási pontként jelölt filmeket.

 � A válaszadók 94%-a (269 fő) használ, 6%-a (16 fő) nem használ audiovizuá-
lis szemléltetőeszközöket a tanórán.

 � Felméri a szerző az audiovizuális szemléltetéshez szükséges technikai fel-
szereltséget is.

Alkalmazott kutatási módszer: kérdőíves felmérés, a mérés adatainak értelmezése, 
szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Dévényi Anna (2014): Berlin BBF – A neveléstörténeti kutatások Kánaánja.
Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. 1. sz. 2014. április, pp. 1–3.
https://bit.ly/3josVdF (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Horizont/folyóiratcikk
Kulcsszavak: pedagógiai, német, adatbank, BBF, neveléstörténeti
Téma: A Nemzetközi Pedagógiai Kutatások Német Intézetének Könyvtára a Neve-
léstudományi Kutatásokért Könyvtár bemutatása.
IKT-tartalmak: egy bekezdés van e területről a cikkben.

 � A  BBF nagy gondot fordít állománya (különösen a  régi nyomtatványok) 
digitalizálására, így azok jelentős része már online is elérhető a könyvtár 
honlapjáról, illetve elektronikus katalógusából (Scripta Paedagogica Online 
adatbank). 

 � A még nem digitalizált kiadványokról fénymásolatot vagy scannelt máso-
latot lehet rendelni a világ (de legalábbis Európa) bármely pontjára, kb. 20 
eurocent/oldal áron.

http://eur-lex.europa.eu/
https://bit.ly/3omYBUG
https://bit.ly/3josVdF
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 �  A  könyvtári állomány mellett a  levéltári anyagok bizonyos egységeit is 
megtalálhatjuk elektronikus adatbankokban, például Friedrich Fröbel teljes 
levelezését (Editionen adatbank). 

 � A Pictura Paedagogica Online adatbank a könyvtár összes kötetének (be-
leértve a periodikáikat is) és további 6 gyűjteménynek, illetve hagyatéknak 
a képanyagát tartalmazza. 

 � A Vox Paedagogica Online a XX. századi német neveléstörténet hangzó for-
rásait gyűjti 2003 óta, az adatbank számos kiváló neveléstörténész hangos 
„önarcképét” tartalmazza.

Alkalmazott kutatási módszer: az  adott könyvtárra vonatkozó szakirodalom fel-
dolgozása.

Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. 2–4. szám, 2014. december
Bibliográfiai adatok:
Dárdai Ágnes – Dévényi Anna – Márhoffer Nikolett – Molnár-Kovács Zsófia 
(2014): Tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés külföldön. A nemzetközi tankönyvelméle-
ti kutatások intézményei, műhelyei. Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. 2–4. sz. 
2014. december, (A pdf nem található.)
https://bit.ly/35ps9Z6 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: tankönyvkutatás, oktatási, tankönyvek, nemzetközi, tudományos
Téma: A szerzők bemutatják a nemzetközi tankönyvelméleti kutatásoknak az elmúlt 
közel másfél évtizedben megjelent legfontosabb szakirodalmát. Abból a szempontból 
is fontos, hogy a jövőbeli célokat is felvillantják a szerzők az IKT-hoz is kapcsolódó 
témákban.
IKT-tartalmak: több utalás van e területre a tanulmányban.

 � A Georg–Eckert–Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI) ön-
álló kutatóintézetként működik. A kutatóintézet nyitott a nem könyvalapú 
taneszközök kutatásának irányába, így az egyéb „taneszközök”, mint a film 
stb. elemzése is megjelenik.

 � A  Journal of Educational Media, Memory, and Society (JEMMS) folyóirat 
2013. évi 1. számában a Posztkoloniális emlékezetpolitika az oktatási médi-
ában témakör dominál.

 � A kutatóintézet nem csak hagyományos nyomtatott kiadványokkal jelent-
kezik, hanem Internetes portálokat is üzemeltet. A www.eurviews.eu (Letöl-
tés: 2020. okt. 24.) egy többnyelvű internetes adatbank, ahol a „Mi is Euró-
pa?” kérdésre keresik a választ. A www.edumeres.net portál (Letöltés: 2020. 
okt. 24.) a nemzetközi tankönyvkutatás számára jelent új, virtuális fórumot. 
Angol és német nyelven megjelenő publikációknak, szakmai fórumoknak és 
műhelyeknek ad otthont ez a honlap.

https://bit.ly/35ps9Z6
http://www.eurviews.eu/
http://www.edumeres.net/
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 � Bemutatják a svájci LEVANTO tankönyvminősítő online rendszer műkö-
dését, értékelési kritériumait. 

 � Az UNESCO megállapítása szerint a következő évtized során a kommuni-
kációs technológiák fejlődése várhatóan tovább folytatódik, és magával hoz 
egy világméretű változást az oktatási anyagok fejlesztése és használata te-
rén. Az otthoni számítógéppel támogatott nyomtatás lehetővé teszi jegyze-
tek, kézikönyvek vagy más tankönyvek helyi kiadását. Az internetkapcsolat 
által letölthetővé és kinyomtathatóvá válnak egész kötetek, és a nyomtatási 
lehetőséggel is ellátott CD-ROM-os kiadványok jó megoldást nyújthatnak. 
Jelenleg „digitális szakadék” van a világ egyes területei között.

 � Az UNESCO szakemberei honlapot kívánnak létrehozni és kibővített hír-
levelet küldeni a kutatók, tanárok, tankönyvírók és tanmenet tervezők szá-
mára, azzal a céllal, hogy egymással megoszthassák a tapasztalataikat, a ter-
veiket és a jó gyakorlatokat.

 � Az a gondolat, hogy a tankönyv a tanítás egyedüli és legfontosabb eszköze, 
már nem tartható, és az „oktatási média” szélesebb koncepciójává tágult.

 � Az IARTEM egy kutatói közösség, amelynek tagjai tankönyvkutatással és 
az oktatásban alkalmazott média vizsgálatával foglalkoznak. Az IARTEM 
elektronikus kiadványa a „Research on Textbooks and Educational Media.”

 � Az Amerikai Tankönyv Tanács (tevékenységének súlypontja a történelem-
tankönyvek vizsgálata) honlapjára is utalnak a szerzők. Törekvés és problé-
makör jelenleg Amerikában, hogy a jövőben a nyílt forráskódú, mindenki 
számára elérhető, internetes oktatási segédanyagok a mindennapi oktatás 
részévé váljanak, és megbízható minőséget képviseljenek.

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Légrádi Judit Fruzsina (2014): A Dynamic Learning rendszer egy 2014-es angol tör-
ténelemtankönyv tükrében. Történelemtanítás, (XLIX.) Új folyam V. 2–4. sz. 2014. 
december, pp. 1–3. https://bit.ly/3jktXaM (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Horizont/ismertető
Kulcsszavak: diákok, tankönyv, tananyag, interaktív, online
Téma: A szerző bemutatja A Dynamic Learning rendszert, amely a Hodder Educa-
tion kiadó online platformjának része, mely minőségi tartalmakkal és egyedi eszkö-
zökkel segíti a pedagógust a tanórai felkészülésben, a leckék tervezésében és kivite-
lezésében. 
IKT-tartalmak: az egész cikk e területre koncentrál.

 � A rendszer tanítási-tanulási segédleteket nyújt a hagyományos módon túl 
interaktív táblára és tanulói e-könyvekre is.

 � Az interaktív tananyagok magukba foglalják a tanári jegyzeteket különféle 
ötletekkel, differenciálási javaslatokkal, értékelési sémákkal az  egyéni fel-

https://bit.ly/3jktXaM
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adatvégzés terén is. Online értékelés, forrásbázis, (tovább)képzési szolgálta-
tások is elérhetőek a tanárok számára.

 � További információ érhetők el a Dynamic Learning rendszeréről a mega-
dott három linken keresztül.

Alkalmazott módszer: szakmai weblap elemzése, bemutatása.

Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. 1-2. szám, 2015. július
Bibliográfiai adatok:
Dárdai Ágnes – Dévényi Anna – Márhoffer Nikolett – Molnár-Kovács Zsófia 
(2015): Tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés külföldön II. A nemzetközi tankönyvel-
méleti kutatások intézményei, műhelyei. Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. 1–2. sz. 
2015. július, pp. 1–25. https://bit.ly/2HnDDEF (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: tankönyvkutatás, tankönyvek, tanulási, empirikus, kutatások
Téma: A  szerzők bemutatják az  egyéni kutatói teljesítményeket, s ennek kapcsán 
feltárják a  szakirodalomból kikövetkeztethető tartalmi csomópontokat, problémás 
kérdéseket, trendeket. A jellemző kutatási témák bemutatása után elsősorban a tan-
könyvkutatás funkcióit térképezik fel.
IKT-tartalmak: több utalás van e területre a tanulmányban.

 � Werner Wiater szerint a tágabb értelmezési keretek a tankönyvek közé so-
rolnak minden olyan eszközt, amely a  tanulást (akár a  szervezett, iskolai 
tanulást, akár az önképzést) segíti. Koncepciója szerint a tankönyv könyv-
formátumú didaktikai médium az  iskolai információs és kommunikáci-
ós (tanulási) folyamatok tervezésének, megvalósításának támogatására és 
a mérés segítésére, mely általában tanári kézikönyvekkel és más taneszkö-
zökkel, mint pl. faliképek, feladatlapok, fóliák, filmek, kazetták, CD ROM-
ok stb. egészül ki.

 � Egy másik kutatás a Fachinformationssystem Bildung (FIS-Bildung) adat-
bankjában az 1998–2008 közötti időszakra vonatkozóan összehasonlította 
a találatok számát a „tankönyv/tankönyvek” ill. a „tankönyvek az oktatás-
ban” keresőszó/kulcsszavak és a „computer” ill. „computer az oktatásban” 
keresőszavakkal/kifejezésekkel. Az összehasonlításban a computerrel kap-
csolatos találatok sokkal nagyobb változatosságot mutattak, mint a  tan-
könyvvel kapcsolatosak.

Alkalmazott kutatási módszer: szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Szabó Márta Mária (2014): Mire jó a tankönyv? Történelemtanítás, (L.) Új folyam 
VI. 1–2. sz. 2015. július, pp. 1–13. https://bit.ly/34pyxA6 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/tanulmány

https://bit.ly/2HnDDEF
https://bit.ly/34pyxA6
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Kulcsszavak: tankönyv, tanárjelöltek, tankönyvkutatás, diagram, tanárok
Téma: A szerző arra keresi a választ, hogy mire és hogyan használják a tankönyvet 
azok, akik számára készül. 
IKT-tartalmak: utalások vannak e területre a tanulmányban.

 � Az  IKT-eszközök és az  interaktív tananyagok megjelenésével a  tantermi 
munka jellege és a tankönyv mint taneszköz szerepe is nagy és növekvő vál-
tozatosságot mutathat.

 � A szemléltető funkciót gyakran a multimédiás megoldások veszik át a tanó-
rán a szerző által végzett kérdőíves vizsgálat szerint.

 � Megállapítja a szerző, hogy a tankönyv vagy az IKT elterjedése nem pótolja 
a legfontosabb elem, a tanári szakértelem és elkötelezettség szerepének felis-
merését, elismerését és sokoldalú támogatását.

 � Az IKT-eszközök megkönnyítik a kérdőíves adatgyűjtést: online kérdőívet 
állítottak össze. Ennek eredményeit és következtetéseit tartalmazza a cikk 
a továbbiakban.

Alkalmazott kutatási módszer: tankönykutatás, szakirodalom és kérdőíves adatfel-
dolgozás. 

Bibliográfiai adatok és az IKT-tartalom:
Gyertyánfy András (2015): A  történelemtanítás módszerei, eszközei, színterei 
(1994–2014) Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. 1–2. sz. 2015. július, pp. 1–10.
https://bit.ly/34nn8kv (Letöltés: 2020. okt. 24.)
A válogatott bibliográfiája az adott témához kapcsolódó mintegy 40 linket gyűjtött 
össze, s emellett utal két ikerkiadványra, melyekre a gyűjteménye során hivatkozik.

Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. 3-4. szám, 2015. december
Bibliográfiai adatok:
Marton Gellért Ernő (2015): Információs-kommunikációs technológiák alkalmazása 
a történelemtanításban (Szempontok digitális segédanyagok elemzéséhez és készítésé-
hez). Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. 3–4. sz. 2015. december, pp. 1–13. https://
bit.ly/2FTUFJw (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/tanulmány
Kulcsszavak: IKT, multimédia, oktatóprogram, digitális taneszköz, szoftvervizsgá-
lati szempontok
Téma: A  szerző elsősorban történelemtanárok számára állított össze olyan szem-
pontsort a szakirodalom és a gyakorlati tapasztalat alapján, amely egyrészt lehetővé 
teszi a digitális tanulássegítő eszközök vizsgálatát, másrészt az innovatív egyéni fej-
lesztéseket támogathatja elméleti keretként.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: az egész cikk e te-
rületre koncentrál.

https://bit.ly/34nn8kv
https://bit.ly/2FTUFJw
https://bit.ly/2FTUFJw
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 � A  szerző tisztázza a  számítógéppel segített tanulás során a  digitális tan-
anyag értelmezési kereteit didaktikai szempontból.

 � A multimédiás eszközök elkészítésének gyakorlatához Sovány István szem-
pontrendszerét vette alapul, de kitér a tartalomtervezés és kivitelezés peda-
gógiai-pszichológiai alapjaira is. Pedagógiai szempontból kiemeli azt, hogy 
a digitális tananyag legyen felhasználóbarát, figyelmet kell fordítani a visz-
szacsatolásra (megerősítésre). A pszichológiai szempontok közül elsősorban 
a gondolkodásfejlesztés fontosságát említi, valamint a hatékony tanulás leg-
fontosabb feltételének tekinti a motivációt.

 � Áttekinti a szerző a multimédiás eszközök csoportosítási lehetőségeit a tan-
anyag-interpretáció és értékelés szempontjából, valamint kitér a szoftverer-
gonómia kérdéseire is.

 � A szoftverelemzés elméleti áttekintését követően a tanulmány szerzője ösz-
szegzésként összeállította a szoftvervizsgálati szempontokat.

Alkalmazott kutatási módszer: hazai szakirodalom feldolgozása, elemzése.

Bibliográfiai adatok:
Mezei Mónika: Digitális és online tananyagok a holokauszt oktatásához. Történelem-
tanítás, (L.) Új folyam VI. 3–4. sz. 2015. december, pp. 1–12.
https://bit.ly/31DAY09 (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Rovat/műfaj: Műhely/folyóiratcikk
Kulcsszavak: holokauszt, digitális, interaktív, online, aktív állampolgárság
Téma: Digitális, elsősorban online tartalmak ismertetésére koncentrál a szerző a ho-
lokauszt témakörében. A bemutatott módszerek közül kiemeli a túlélők visszaemlé-
kezéseit, a videóinterjúkat. 
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: az egész cikk e te-
rületre koncentrál.

 � A holokauszt téma feldolgozásának magyarországi iskolákban történő ok-
tatásának lehetőségeit kutatja a szerző. Különbséget tesz a digitális tananya-
gok 4 generációja között, eszerint is csoportosítja a tartalmakat.

 � Felhívja a  figyelmet arra, hogy az  adott tartalomhoz kapcsolódóan eltérő 
színvonalú anyagok találhatók az online tartalmak körében: valódi online 
tananyagnak az IWitness felületét tekinti.

 � Egyéb említett webfelületek: pl. Sulinet, Centropa, USC Soá Alapítvány stb. 
Alkalmazott kutatási módszer: a témához kapcsolódó weblapok tartalmi, módszer-
tani elemzése, bemutatása.

Bibliográfiai adatok:
Érsek Attila (2015): A Történelemtanítás online folyóirat IKT-vonatkozásokat tartal-
mazó írásai 2010 és 2015 között. Történelemtanítás, (L.) Új folyam VI. 3–4. sz. 2015. 
december, pp. 1–33. https://bit.ly/3onhMgW (Letöltés: 2020. okt. 24.)

https://bit.ly/31DAY09
https://bit.ly/3onhMgW
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Rovat/műfaj: Szemle/bibliográfia
Kulcsszavak: IKT, Történelemtanítás (online folyóirat), bibliográfia
Téma: A Történelemtanítás módszertani folyóirat megjelenésének kezdetétől dolgoz-
za fel a szerző a történelem tantárgyhoz kapcsolódó cikkek, tanulmányok IKT-tartal-
mait a címben megjelölt időszakra vonatkozóan.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: az egész cikk e te-
rületre koncentrál.

 � A szerző hangsúlyozza, hogy elemzése analitikus jellegű, arra koncentrál, 
hogy mekkora hangsúllyal szerepelnek a  cikkekben az  IKT-megoldások, 
az IKT-tartalmak a történelemhez kapcsolódóan.

 � Fontos kutatási szempont volt az adott téma tételmondatainak és kulcssza-
vainak meghatározása, feldolgozása.

 � A tartalmak vizsgálatának szempontjai: bibliográfiai adatok, típus, műfaj, 
szakterület, kulcsszavak, téma, IKT-tartalmi elem, alkalmazott kutatási 
módszer, oktatási intézmény/forma.

Alkalmazott kutatási módszer: a Történelemtanítás folyóirat adott szempontú bib-
liográfiai feldolgozása, kvantitatív tartalomelemzés.

Történelemtanítás, (LI.) Új folyam VII. 1–2. szám, 2016. június
Bibliográfiai adatok:
Kaposi József (2016): A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új Nemzeti alap-
tanterv és a kerettantervek alapján. Történelemtanítás, (LI.) Új folyam VII. 1–2. sz. 
2016. június, pp. 1–40. https://bit.ly/3dZb10i (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: történelemtanítás, NAT, kerettanterv, történelmi gondolkodás
Téma: A tanulmány a 2012-ben hatályossá vált Nemzeti alaptanterv vonatkozó része-
it elemzi, kitekint az alaptantervek és érettségi követelmények változásaira a 1990-es 
évektől kezdve.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: utalások vannak e 
területre a tanulmányban.

 � A szerző felsorolja, mely kompetenciák jelentik a XXI. század kihívásainak 
megfelelő versenyképes tudás alapjait (pl. digitális írástudás).

 � Hangsúlyozza a kutató, hogy mind jobban elfogadottá váltak az egész éle-
ten át tartó tanulás (lifelong learning–LLL) és a  minden helyzetben való 
tanulás (lifewide learning–LWL) paradigmái, illetve az a  felismerés, hogy 
az IKT-eszközök széles körű alkalmazása, valamint a tudásmegosztó plat-
formok, tanulási hálózatok fokozatos térnyerése jelentős mértékben javít-
hatja az oktatási folyamatok eredményességét.

 � A szerző rögzíti, hogy a kerettantervek hangsúlyosan kitérnek arra, hogy 
a NAT-ban rögzített fejlesztési területekben megfogalmazott nevelési célok 

https://bit.ly/3dZb10i
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és a  kulcskompetenciák (pl. digitális kompetencia) miként adaptálhatók 
az adott tantárgy, fejlesztési szakasz keretei között.

Alkalmazott kutatási módszer: tartalmi szabályozók összehasonlító elemzése, ha-
zai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása.

Történelemtanítás, (LII.) Új folyam VIII. 3–4. szám, 2017.
Bibliográfiai adatok:
Kojanitz László (2017): A történelmi gondolkodás fejlesztése az Újgenerációs tanköny-
vekkel. Történelemtanítás, (LII.) Új folyam VIII. 3–4. sz. 2017. december, pp. 1–23.
https://bit.ly/2FXMjk9 (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: történelmi gondolkodás, Újgenerációs tankönyv, a történelemtanulás 
tevékenységrendszere
Téma: A tanulmány az általános iskolai Újgenerációs tankönyvekhez kapcsolódó el-
méleti és gyakorlati példáival segíti az innovatív tanári munkát a történelmi gondol-
kodás fejlesztésében.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: utalás van e terü-
letre a tanulmányban.

 � A szerző a történelemtanulás segítését konkrét példákon keresztül mutatja 
be, kapcsolódva ahhoz az elméleti megállapításához, hogy a történelmi is-
meretek megtanítását kezdettől fogva össze kell kapcsolni a történelmi gon-
dolkodáshoz szükséges képességek kialakításával.

 � A fenti megállapításhoz kapcsolódóan bemutatja módszertani útmutatóját 
a történelemtanulás tevékenységrendszeréhez kapcsolódóan, amelynek ré-
sze a kommunikáció, ahol utal az IKT-használat szerepére.

Alkalmazott kutatási módszer: hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, 
tankönyvelemzés.

Bibliográfiai adatok:
Szepesi Gábor (2017): A digitális érettségi bevezetésének lehetősége a történelem tan-
tárgyból. Történelemtanítás, (LII.) Új folyam VIII. 3–4. sz. 2017. december, pp. 1–26.
https://bit.ly/2HvMSlQ (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: érettségi, történelem, tesztfeladatok, Moodle, SWOT-analízis
Téma: A tanulmány az alternatív lehetőségét vázolja fel egy kutatási elemzésre ala-
pozva, hogy milyen módon lehetne kiváltani a  hagyományos, papíralapon megírt 
érettségi vizsgát online felületen történelemből. 
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: e területre koncent-
rál a tanulmány egésze.

https://bit.ly/2FXMjk9
https://bit.ly/2HvMSlQ
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 � A szerző az OFI tananyagfejlesztőjeként megállapítja, hogy az érettségizte-
tés digitalizálását alighanem elkerülhetetlenné teszi a költséghatékonysága, 
a javítással együtt járó tanári igénybevétel minimalizálása, az információs 
társadalommal párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerülő digitális kom-
petencia fejlesztése, valamint az  érettségi vizsga objektivitásának további 
fokozása.

 � A tanulmány a Moodle felületén kialakított középszintű érettségi tesztsor 
mérésének, fejlesztésének lehetőségeit vázolja fel történelemből.

 � A  kutatás következtetéseként a  szerző az  elemzés és a  tapasztalatok fel-
használásával elkészítette a  digitális érettségi bevezetésével kapcsolatos 
SWOT-analízist, melyben a leginkább előforduló erősségeket, gyengesége-
ket, továbbá lehetőségeket és veszélyforrásokat gyűjtötte össze.

Alkalmazott kutatási módszer: feldolgozó módszer, eredményvizsgálat (teljesít-
ményvizsgálat, kvantitatív adatelemzés).

Történelemtanítás, (LIII.) Új folyam IX. 3–4. szám, 2018. november
Bibliográfiai adatok:
Kas Géza (2018): A digitális világ adta lehetőségek a múzeumpedagógiában, avagy egy 
projektötlet. Történelemtanítás, (LIII.) Új folyam IX. 3–4. sz. 2018. november, pp. 1–4. 
https://bit.ly/35yxYDG (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Műhely/folyóiratcikk
Kulcsszavak: történelem, múzeumpedagógia, projekt, Visegrád, Mátyás király
Téma: A cikk a tanulók történelmi tudásának, ismereteinek bővítéséhez veti fel a di-
gitális múzeumpedagógia által kialakítható lehetőségeket egy projektötlettel. 
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: e területre koncent-
rál a cikk egésze.

 � A  szerző kiemeli, hogy a  magyar történelem ismerete elengedhetetlenül 
szükséges a mai ifjúság hazafias neveléséhez, a világban való eligazodásához, 
általános műveltségéhez és kulturális alapismeretek elsajátításához. Mind-
ezek támogatására a digitális technológiák és eszközök (okostelefonok) sok 
lehetőséget biztosítanak, amelyekkel a diákok érdeklődése felkelthető.

 � A  projektötlet, amit elméletben felvázol a  szerző, konkrét (Mátyás király 
visegrádi palotája 3D-s modelljének elkészítése történelmi tartalmakkal): 
egyrészt egy múzeumi idegenvezető alkalmazás, másrészt egy interaktív 
felület.

Alkalmazott kutatási módszer: projektötlet leírása, múzeumpedagógia.

https://bit.ly/35yxYDG
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Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. 1. szám, 2019. március

Bibliográfiai adatok:
Dárdai Ágnes – Katona András – Korpics Zsolt (2019): Tíz éve a történelemtanítás 
szolgálatában az online Történelemtanítás. Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. 1. 
sz. 2019. március, pp. 1–9. https://bit.ly/2HyAOQT (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: történelemtanítás, online folyóirat, módszertan, repertóriumok, bib-
liográfiák
Téma: A tanulmány a Történelemtanítás online szakmódszertani folyóirat 10 évét, 
szerkesztési koncepcióját, eredményeit és kihívásait tekinti át.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: a tanulmány egésze 
érinti a témát.

 � A  szerzők a  történelemtanítás segítésére hozták létre az  online szakmód-
szertani folyóiratot. A szerkesztők célja a történelem- és a pedagógiai tudo-
mányokon belül a szakmódszertan megbecsültségének növelése, a történe-
lemtanítás gyakorlatának segítése volt.

 � Ismertetik a  rovatok szerkesztési koncepcióját, felépítését: tanulmányok, 
közlemények, műhely, szemle, horizont, kaleidoszkóp.

 � A repertóriumok és a bibliográfiák tájékoztató felületeire hiperhivatkozások 
vezetnek. Ezek mellett a 10 legolvasottabb cikk listájának linkjeit is közlik.

Alkalmazott kutatási módszer: weblap adathalászati feldolgozása, elemzése.

Bibliográfiai adatok:
Dancs Katinka (2019): Nemzeti szimbólumok, a nemzeti identitás ismeretjellegű ele-
mei II. A tanulók tantervekben megjelenő nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos tudás-
szintjének mérése 1–6. osztályban. Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. 1. sz. 2019. 
március, pp. 1–13. https://bit.ly/2HBeAh8 (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Műhely/tanulmány
Kulcsszavak: nemzeti szimbólum, mérés, tudásszint, eDIA 
Téma: A tanulmány általános iskolás tanulók nemzeti identitását vizsgálja. A kutató 
kidolgozta azokat az elméleti kereteket és módszereket, amelyek segítségével megis-
merhetők a korosztály nemzeti azonosságtudatának jellemzői.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: a kutatási platform 
mérési felülete online volt.

 � A szerző a tesztek kiközvetítésére az eDia online platformot használta, a ku-
tatásba összesen 1711 tanulót sikerült bevonni.

 � A kutatás egyik következtetése szerint az eredmények segítenek a nemzeti 
enkulturációs folyamat (ennek során az egyén megismeri, elsajátítja a nem-
zeti kultúrát, ezzel párhuzamosan kialakul és fejlődik nemzeti identitása) 

https://bit.ly/2HyAOQT
https://bit.ly/2HBeAh8
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általános iskolás tanulókat érintő jelenségeinek feltárásában, a hazai enkul-
turációs mintázat megismerésében.

Alkalmazott kutatási módszer: feldolgozó módszer, eredményvizsgálat (teljesít-
ményvizsgálat, kvantitatív adatelemzés).

Bibliográfiai adatok:
Zatoschil Ballai Zsuzsa (2019): A helytörténet tanítása választható tantárgyként II. 
rész: A  kulcskompetenciák fejlesztése. Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. 1. sz. 
2019. március, pp. 1–6. https://bit.ly/34poTxv (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Horizont/folyóiratcikk
Kulcsszavak: helytörténet, kulcskompetenciák, digitális kompetencia
Téma: A cikk a helytörténet egy konkrét megvalósításához kapcsolja a kulcskompe-
tenciák, így a digitális kompetencia fejlesztését. 
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: a  cikk egy része 
érinti a témát.

 � A  szerző rögzíti, hogy a  digitális kompetenciát is fejleszthetjük, amikor 
helytörténetet tanítunk. A diákok feladatmegoldásuk során információke-
resést végeznek, különféle programokat, alkalmazásokat használnak (pl. 
Word, Excel, Prezi, PowerPoint).

 � A szerző által ismertetett tanterv felépítése hozzájárul a kompetenciák fej-
lesztéséhez, mivel a  gyakorlati tevékenységekre fekteti a  hangsúlyt, mint 
például a forráselemzés, interjú (oral history), ezáltal hozzásegíti a diákokat, 
hogy városuk történelmét maguk fedezzék fel, önállóan összehasonlítsák 
a múlt és a jelen eseményeit.

Alkalmazott kutatási módszer: tantervi dokumentumelemzés.

Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. 3–4. szám, 2019. december
Bibliográfiai adatok:
Makk Gábor (2019): A tanulásfelfogás változásai az ókortól napjainkig a kommuni-
kációs technológiákhoz történő adaptivitás függvényében. Történelemtanítás, (LIV.) 
Új folyam X. 3–4. sz. 2019. december, pp. 1–34.
https://bit.ly/3ozlNPN (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: tanulásfelfogás, kommunikációs technikák, adaptivitás, komputerizá-
ció, paradigmaváltás
Téma: A tanulmány arra keresi a választ, hogy a kommunikációs technológiákhoz 
történő adaptivitás miként befolyásolhatta a tanulásfelfogások változását.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: a  tanulmány egy 
része érinti a témát, elméleti áttekintés.

https://bit.ly/34poTxv
https://bit.ly/3ozlNPN
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 � A tanulmány szerzője feltételezi, hogy a tanulásfelfogás az ókortól napjain-
kig nagymértékben a kommunikációs technológiákhoz történő adaptivitás 
függvényében van állandó változásban, ebből adódóan formálódnak az is-
meretelméleti paradigmák is.

 � A  komputerizációhoz történő adaptivitás következményeként megjelenő 
kognitív forradalom magával hozta a szimbólumfeldolgozó, információke- 
zelő gondolkodásmód elterjedését.

Alkalmazott kutatási módszer: hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Kojanitz László (2019): Az oral history összekapcsolása új tanulás stratégiákkal. Tör-
ténelemtanítás, (LIV.) Új folyam X. 3–4. sz. 2019. december, pp. 1–9. 
https://bit.ly/35CttYR (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: oral history (elbeszélt történelem), kutatásalapú tanulás, történelmi 
gondolkodás
Téma: A tanulmány szerzője a kutatásalapú tanulás lehetőségeit tárja fel az oral his-
tory módszerére alapozva.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: a tanulmány egésze 
érinti a témát.

 � A tanulmány szerzője az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelem-
tanítás Kutatócsoport tagjaként az elmélet és gyakorlat felől is feltárja a té-
mára vonatkozó szakirodalmat. 

 � Az oral history módszere, a  személyes történetek világa olyan értékes és él-
ményszerű újdonsága a történelemtanulásnak, amelyet érdemes összekapcsol-
ni a kutatásalapú tanulással és a történelmi metafogalmak (pl. forrás, bizonyí-
ték, ok, interpretáció) helyes értelmezésén alapuló gondolkodás fejlesztésével.

Alkalmazott kutatási módszer: hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Kamp Alfréd (2019): Az új fejlesztésű Okostankönyv módszertani lehetőségei a megúju-
ló Nemzeti Köznevelési Portál keretrendszerében. Történelemtanítás, (LIV.) Új folyam 
X. 3–4. sz. 2019. december, pp. 1–16. https://bit.ly/35yZAIH (Letöltés: 2020. okt. 25.)
Rovat/műfaj: Műhely/folyóiratcikk
Kulcsszavak: OFI, Okostankönyv, Nemzeti Köznevelési Portál, online platform, di-
gitális tankönyvek
Téma: A tanulmány szerzője az OFI által fejlesztett Újgenerációs tankönyvek digitá-
lis változatát, valamint a kiegészítő online tananyagok (Okostankönyv) felhasználá-
sának szakmódszertani, pedagógiai szempontjait foglalja össze.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: a tanulmány egésze 
érinti a témát.

https://bit.ly/35CttYR
https://bit.ly/35yZAIH
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 � A cikk szerzője rögzíti, hogy az online, szabad felhasználású webes tananya-
gok és tanulásmenedzsment szolgáltatások új tendenciát jelentenek az oktatás 
világában, az Okostankönyv web-alapú állami tankönyvfejlesztési projekt.

 � Kitér a  szerző összefoglalójában a  webdesign és webergonómia témájára, 
a történelem tantárgy szakmódszertani elveire és a fejlesztés általános pe-
dagógiai szempontjaira is.

Alkalmazott kutatási módszer: hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, 
weblap pedagógiai szempontú elemzése.

Történelemtanítás, (LV.) Új folyam XI. 1–2. szám, 2020. május
Bibliográfiai adatok:
Kaposi József (2020): A hazai történelemoktatás dilemmái. Történelemtanítás, (LV.) 
Új folyam XI. 1–2. sz. 2020. május, pp. 1–40. 
https://bit.ly/37IDkz0 (Letöltés: 2020. okt. 26.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány
Kulcsszavak: történelemtanítás, történetírás, történelemdidaktika, történelmi mű-
veltség, 4C modell
Téma: A  tanulmány a  történelemtanítás dilemmái témakörben érvel a  történelmi 
műveltségen (historical literacy) értendő fejlesztési célok elfogadása mellett.
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: utalások vannak e 
területre a tanulmányban.

 � A szerző rögzíti a történelmi műveltség jellemzőit (pl. narratív megismerés, 
kollektív identitásképzés, adaptív történelmi gondolkozás képességének el-
sajátítása). 

 � Kiemelten fontosnak tekinti az állampolgári nevelés érdekében a tantárgy 
társadalomismereti komplexitásának fenntartását, a dokumentumok (for-
rások) multiperspektivikus feldolgozását, a  hazai tradíciókra épülő közös 
kulturális kódrendszer újragondolását, és az aktív tanulást biztosító inter-
aktív módszereket.

 � Az  iskola világában fontosnak tartja a  digitális eszközök és technológiák 
széles körű alkalmazását, ezek hozzátartoznak a történelmi műveltség kom-
munikációs kompetenciatartományához (pl. digitális információforrások és 
audiovizuális prezentációs technikák alkalmazása).

Alkalmazott kutatási módszer: hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása.

Bibliográfiai adatok:
Érsek Attila (2020): A kritikai gondolkodás szerepe és ismérvei a történelemtanítás-
ban. Egy kvalitatív kutatás összegzése. Történelemtanítás, (LV.) Új folyam XI. 1–2. sz. 
2020. május, pp. 1–17. https://bit.ly/3jwfPLD (2020. 10. 26.)
Rovat/műfaj: Tanulmányok/tanulmány

https://bit.ly/37IDkz0
https://bit.ly/3jwfPLD
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Kulcsszavak: kritikai gondolkodás, értékelő gondolkodás, kognitív, történelemtaní-
tás, taxonómia
Téma: A tanulmány kismintájú kvalitatív kutatás (a kritikai gondolkodás ismérvei 
a történelemtanításban) eredményeit összegzi. 
IKT-tartalmi elem és/vagy digitális kompetenciát érintő téma: egy utalás van e 
területre a tanulmányban.

 � A szerző a kritikai gondolkodással kapcsolatban a történelemtanárok gon-
dolkodását és nézeteit kismintás kutatás keretében tárta fel: megállapítja, 
hogy értékelő gondolkodásról van szó, amely a történelemtanítás segítségé-
vel, a források feldolgozásával segít eligazodni a jelenkorban is.

 � A történelmi tartalomba ágyazott kritikai gondolkodás kognitív elemeinek 
fejlesztése kapcsán tér ki a szerző arra, hogy ez lehetséges IKT-eszközökkel 
támogatott tanulói munkával (pl. önálló munka film- és hangdokumentu-
mokkal, digitális történetmeséléssel).

Alkalmazott kutatási módszer: kvalitatív kutatás (strukturálatlan kognitív térkép 
és támogatott felidézés módszere).

Felhasznált irodalom
Főző Attila László (2016): SAMR-létra. K.O.M.P.O.S.Z.T https://bit.ly/2mfCbc9 (Le-
töltés: 2020. okt. 24.)
Lengyelné Molnár Tünde (2009): Emberi vagy gépi kivonatolás? Tudományos és 
Műszaki Tájékoztatás, 56.évf. 10. sz. https://bit.ly/3jrYjbt (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Lengyelné Molnár Tünde (2014): IKT mint kulcs az oktatás és a gazdasági verseny-
képesség között. In: Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. EKF Líceum 
Kiadó, Eger, 153–164.
Puentedura, Ruben R. (2006): Transformation, Technology, and Education. https://
bit.ly/2laTQ4S (Letöltés: 2020. okt. 24.)
Tóth-Mózer Szilvia – Kárpáti Andrea (2016): A digitális kompetencia kognitív di-
menziója és összefüggésrendszere egy empirikus kutatás tükrében. Magyar Pedagó-
gia, 116. évf. 2. sz. 121–150. https://bit.ly/2McTsi4 (Letöltés: 2020. okt. 24.)

https://bit.ly/2mfCbc9
https://bit.ly/3jrYjbt
https://bit.ly/2laTQ4S
https://bit.ly/2laTQ4S
https://bit.ly/2McTsi4
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Fekete Bálint – Gyertyánfy András 
A történelemtanítás módszertani bibliográfiája, 1990–2020

A Történelemtanítás 2015. évi 1–2. számában jelent meg A történelemtanítás mód-
szerei, eszközei, színterei (1994–2014) című bibliográfia, melyet Gyertyánfy András 
állított össze.1 Ennek tételeit Fekete Bálint és munkatársai felvették A történelemtaní-
tás digitális bibliográfiája című gyűjteménybe, melyet az Újkor.hu folyóiratban tettek 
közzé 2019-ben. Az alábbiakban ennek a digitális gyűjteménynek a legfontosabbnak 
ítélt fejezeteit közöljük, az aktuális állapot szerint, mely szándékaink ellenére bizo-
nyosan nem teljes. Köszönettel fogadjuk olvasóink erre vonatkozó észrevételeit.

Örülünk neki, hogy bibliográfiánk e kötetben is megjelenhet, jelezve a Történelem-
tanítás szerkesztőinek szándékát, hogy bátorítsák és segítsék a gyakorló és a leendő 
tanár kollégák szakirodalmi tájékozódását. Ugyanezt kívánja szolgálni az említett, 
dinamikusan bővülő gyűjtemény is, mely a http://ujkor.hu/content/tortenelemtani-
tas-digitalis-bibliografiaja címen érhető el.

I. Összefoglaló művek
Balázs Györgyné (1992): A történelem tanítása. (Egyetemi segédkönyv). Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest.
Bernáth János (szerk.) (1997): A történelem tanítása – Gyakorlatok a történelemtanítás 

módszertanából. (Tanárképző főiskolák: egységes jegyzet). Nemzeti Tankönyvkiadó.
Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna (2000):
A történelemtanítás gyakorlata. Tantárgy-pedagógiai tankönyv. Szerk.: Katona And-

rás. Második kiadás: 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kaposi József (2020): Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához.

Oktatási segédlet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest. https://bit.ly/3m-
cmTz1 (Letöltés: 2020. nov. 24.) 

Katona András – Sallai József (2002): A történelem tanítása. Tantárgy-pedagógiai
összefoglaló. Budapest.
Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. Iskolafejlesztési Alapít-

vány. Budapest. https://bit.ly/3lagd3g (Letöltés: 2020. nov. 24.)
Sallai József – Veress Géza (2001): A történelem tanítása (Tanárképző főiskolák:egy-

séges jegyzet). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Tóth Szilárd (2005): A történelemtanítás módszertana. Accent, Cluj-Napoca.
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ténelemórán. In: Történelemtanárok Egylete, 2009. június 25. https://bit.ly/3o2xzRs 
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Member of the editorial board, Új Köznevelés.
Field of interest: 
Content regulation, task development, talent promotion.
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Szabó Márta Mária

vezetőtanár, Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium, Budapest; óraadó tanár, Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem.
Kutatási-érdeklődési terület: történelemdidaktika, tanu-
lásmódszertan, tartalmi szabályozók.

Szabó Márta Mária
Mentor teacher, Fazekas Mihály Primary and Secondary Training School, Buda-
pest; Appointed lecturer, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
Field of interest:
History didactics, learning methodology, content regulators.

Száray Miklós

tankönyvszerző; ny. középiskolai vezetőtanár, ELTE Apá-
czai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Bu-
dapest.
Kutatási-érdeklődési terület: tankönyv- és feladatfejlesz-
tés, történelemdidaktika, digitális pedagógia.

Száray Miklós
Textbook author, Retired Secondary Mentor Teacher, Apáczai Csere János Trai-
ning Grammar School and Dormitory, Budapest.
Field of interest: 
Textbook and task development, history didactics, digital pedagogy
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Szepesi Gábor, dr. PhD

középiskolai tanár, Szerb Antal Gimnázium, Budapest.
Kutatási-érdeklődési terület: feladatfejlesztés és digitális 
pedagógia.

Szepesi Gábor, dr. PhD
Teacher, Szerb Antal Grammar School, Budapest.
Field of interest: 
Task development, digital pedagogy.

Tomka Béla, Prof. dr. DSc.
tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Jelen-
kortörténeti Tanszék; Jelenkortörténeti és Összehasonlító 
Történettudományi Doktori Program alapítója és vezetője; 
a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület elnöke.
Kutatási-érdeklődési terület: a XX. századi magyar társa-
dalom- és gazdaságtörténete, különös tekintettel a nem-
zetközi összehasonlításokra.

Tomka Béla, Prof. dr. DSc. 
University professor, Head of department, Modern History Department, History 
Institute, Faculty of Arts, University of Szeged; Founding leader of the Modern 
and Comparative History Doctoral Programme; President of the Hajnal István 
Circle – Social Historical Association.
Fields of interest:
20th century Hungarian social and economic history, with emphasis on interna-
tional comparative analysis.
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Tóth-Rutsch Nóra

mestertanár, Koch Valéria Iskolaközpont, Pécs;.
Kutatási-érdeklődési terület: magyarországi 
németek története.

Tóth-Rutsch Nóra 
Master teacher, Koch Valéria Educational Centre, Pécs; Founding Leader, Mo-
dern and Comparative History Doctoral Programme.
Fields of interest: 
History of Germans in Hungary.

Vajda Barnabás, dr. PhD
habil. egyetemi docens, Selye János Egyetem Tanárképző 
Kar Történelem Tanszék; a Történelemdidaktika Doktori 
Iskola alapítója; a Történelemtanítás online folyóirat szer- 
kesztőbizottsági tagja, az ISHD tagja és az EuroClio nagy-
követe. 
Érdeklődési-kutatási terület: történelemdidaktika, meto-
dika, jelenkortörténet.

Vajda Barnabás, dr. PhD
Associate professor with habilitation, History Department, Teacher Training Fa-
culty, Founding leader of the History Didactics Doctoral School, Selye János Uni-
versity. Editorial boardmember, Történelemtanítás online periodical. Member, 
ISHD; ambassador, EuroClio.
Field of interest: 
History didactics, methodology, modern history.
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Varga Emese

okleveles magyar–történelem szakos középiskolai tanár, 
felsőoktatási kapcsolattartó.
Kutatási-érdeklődési terület: történelemoktatás, vizuális 
nevelés.

Varga Emese
Graduated secondary school teacher of Hungarian–History, higher education 
contact person.
Field of interest: 
history education, visual education.



536

A, Á

Ács Marianna
Albert B. Gábor
Almásy Gergely
Andócsi János
Apró Melinda

B

Bácsfainé Hévizi Józsa
Bagócsi Károly
Baksa Brigitta
Bánhegyi Ferenc
Bárány Balázs
Bartos Károly
Bebesi György
Bedő Orsolya
Bencéné Fekete Andrea
Bényi Klaudia
Bóna László
Borhegyi Péter
Born, Dominique
Borovácz Tünde
Börzsei Máté Márk
Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó
Buda Marianna

C, Cs

Csepela Jánosné

D

Dahn, Thomas C.
Dallman Kristóf
Damjanovics Bence 
Dancs Katinka
Deák Irén
Debrődiné Dobóczy Mária
Dévavári Zoltán
Dévényi Anna
Domokos Zsuzsa
Drabancz Áron
Drixler Ildikó

E, É

Egri László
Elek József
Engel Mária
Enzsöl Enikő
Erdmann, Elisabeth
Érsek Attila
Eszterág Ildikó

F

Falaize, Benoit
Farkas Csaba
Fazekas László
Fekete Bálint 
Fischer Ferenc
Fischerné Dárdai Ágnes

A Történelemt@nítás szerzői (2010–2020)

Ezúton fejezik ki köszönetüket és elismerésüket e kötet és a folyóirat szerkesztői az itt 
felsorolt szerzőiknek, köztük lektoraiknak is azért az áldozatos és színvonalas mun-
káért, amivel hozzájárultak folyóiratunk sikeres működéséhez. Számítunk rájuk a 
továbbiakban, a következő évtizedben is!

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/bacsfaine-dr-hevizi-jozsa-etnikai-es-vallasi-megoszlas-szerint-aranyositott-onkormanyzatok-a-magyar-kiralysagban-03-02-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/bencene-fekete-andrea-mika-sandor-tanitasi-modszerei-04-03-04/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2020/05/dallman-kristof-fodor-richard-hengan-kamilla-kiraly-zoltan-elso-kezbol-11-01-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovics-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-es-birtokosai-02-02-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/muhelykonferencia-a-tortenelemtanitasrol-i-elisabeth-erdmann-tortenelemtanitas-az-europai-unio-orszagaiban/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/eszterag-ildiko-a-mi-tortenetunk-04-03-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/benoit-falaize-a-vitatott-temak-oktatasa-a-francia-iskolaban-a-pedagogia-es-a-kollektiv-emlekezet-kihivasai-02-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/fekete-balint-konyvajanlo-egyeni-es-kozossegi-emlekezet-04-03-21/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/ fischer-ferenc-az-1956-os-magyar-forradalom-tukrozodese-a-spanyol-tortenelem-tankonyvekben-02-01-02/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/garai-imre-mika-sandor-tanari-tevekenysege-az-eotvos-collegium-korai-idoszakaban-04-03-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2020/05/haiser-anna-klara-az-ishd-2019-evi-konferenciakotetenek-ismertetese-11-01-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2020/05/dallman-kristof-fodor-richard-hengan-kamilla-kiraly-zoltan-elso-kezbol-11-01-14/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/kovacevic-andrea-horvatorszag-kozoktatasi-rendszere-es-a-tortenelemtanitas-08-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/legradi-judit-fruzsina-a-dynamic-learning-rendszer-egy-2014-es-angol-tortenelemtankonyv-tukreben-05-02-14/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/maczak-marton-a-magyar-1956-kepe-az-europai-tankonyvekben-es-tantervekben-01-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2020/05/mezeine-rumpf-anita-tanugyi-folyoiratok-csurgon-a-nepoktatasi-torveny-szentesitese-utan-11-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/osz-gabor-%E2%80%9Dket-orszag-elen%E2%80%9D-beszamolo-a-nagy-lajos-elete-es-kora-komplex-nemzetkozi-versenyrol-03-02-20/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/rigo-balazs-tegnap-es-ma-az-alsofoku-helytorteneti-oktatas-multja-es-jelene-04-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/rutsch-nora-magyarorszag-miert-a-magyarorszagi-nemetek-kitelepitesenek-nehany-kerdese-01-04-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/sarkozi-gabriella-beszamolo-a-21-nemzetkozi-tortenesz-kongresszusrol-01-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/schweininger-peter-helytortenet-hatodikban-08-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/serman-katalin-tortenelemre-epulo-kompetencia-alapu-tantargykozi-meres-ujbudan-04-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/szabo-laszlo-szenvedelyes-irat-egy-tortenelmi-tudatert-04-03-08/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/szucsik-agnes-husz-ev-alatt-kozel-hatvan-orszagos-kozismereti-tortenelmi-verseny/
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A könyv nem csupán a történelmet kutató és tanító 
szakemberek számára fontos mű, hanem azoknak is 

ajánlható, akik a benne foglalt írások segítségével sze-
retnék nyomon követni a történelmi látásmód, a tantár-

gypedagógia közelmúltban végbement változásainak 
legfontosabb jellemzőit. Nagyon fontos volna, hogy 

azok is olvassák és értelmezzék az üzenetét, akiknek 
a következő években és évtizedekben módjukban áll 

majd részt venni a hazai oktatás- és nevelésügy, tanár-
képzés és doktori képzés alakításában.

Prof. dr. Kéri Katalin

Mind a gyakorló történelemtanárok, mind a 
leendő oktatók mentorai különleges kötetet 
kapnak a kezükbe. A történelemtanítás pe-

dagógiájának és didaktikájának olyan színes, 
számos irányba elágazó kaleidoszkópja, az 

információknak olyan változatossága… melyet 
monográfia, műfaji okokból, nem adhat. Hi-

szen – mint ezt a cím is jelzi – a vaskos könyv 
egy szakértelemmel és nagyfokú nyitottsággal 
szerkesztett – online – folyóirat anyagából állt 
össze, tudatos válogatás eredményeképpen.

Dr. Závodszky Géza
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