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Közhely, hogy a folyóiratokban közölt
még oly értékes írások lassan kikerülnek a fel-

használók látóköréből. Az érdeklődő olvasó kezébe 
általában könyvek kerülnek, s nem szondázza az akár 
több tízméteres folyóiratanyagot (bár a digitalizáció és 
a keresőprogramok sokat segítenek). Ezért üdvözlöm, 
hogy Katona András kiváló tanulmányainak válogatása 
– mely e kötetben nem szereplő írásaira is ráirányítja
a figyelmet – könyvformában megjelenik. Nyereség ez 

a történelemtanárok számára, de mások számára
is, akik tanterveket, oktatásügyi doku-

mentumokat tanulmányoznak.

Katona András, amint arra a kötet címe
is utal, fél évszázad óta a magyarországi

történelemtanítás számos erénnyel fölvértezett katonája,
s felelősséggel kijelenthetjük, az utóbbi évtizedekben ő 

hazánkban a történelemtanítás filozófiájának és módszerta-
nának egyik első számú tudója és nagykövete, de történész is. 
Ezt bizonyítja a válogatott írásait tartalmazó kötet. Az írások 
között a többség tárgyát történetiségében ragadja meg, és a 

szakirodalom teljességének birtokában, alapos forráskutatás-
sal, gondos jegyzeteléssel, az előzmények ismeretében jut el

a hatályos dokumentumokig és a jelen gyakorlatáig. […]
Múlhatatlan érdeme a szerzőnek, hogy kezdeményezően 

közreműködött a nyomtatott történelemmetodikai folyóirat 
megszüntetése után az online Történelemtanítás létrehozá-

sában, s annak az indulást követően máig gyakorlatilag
egyszemélyes szerkesztője, nem mindennapi

tudományszervezői és szerkesztői
kvalitásokat mutatva.

Dr. Závodszky Géza
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Előszó

Félévszázados történelemtanári pálya, négy és fél évtizedes a felsőoktatásban eltöltött 
módszertanosi tevékenység esszenciája ez az életműkötet, amely Katona András nagy 
szakmai igényességgel összeállított írásaiból ad reprezentatív válogatást.

Katona András a történelemtanítás módszertanával foglalkozó – a 20. század második 
felében meghatározó jelentőségű munkát végző kutatók, oktatók – Unger Mátyás, Balázs 
Györgyné, Szebenyi Péter, Szabolcs Ottó, Gyapay Gábor és Závodszky Géza – nevével 
fémjelezett nagy generáció legfiatalabb tagja, aki még ma is aktív részese a történelemta-
nítás szakszerűségéért és megújításáért folytatott munkáknak. Katona András elkötele-
zetten és nagy-nagy munkabírással tevékeny résztvevője volt mind a rendszerváltás előtt, 
mind pedig az után is a történelemtanításhoz kapcsolódó legfontosabb innovációknak, 
reformoknak. Az évtizedek során számos tanterv elkészítésében, vizsgakövetelmények 
kidolgozásában, tankönyvek, taneszközök és tanári segédletek fejlesztésében vett rész. 
Tevékenységét – a változó körülmények között is – a nemzeti kérdések képviselete és 
a demokratikus elkötelezettség mellett, a folyamatok dokumentálhatósága, az igényes-
ség, az alaposság, a pontosságra és hitelességre törekvés határozta meg.

Tanári munkájában meghatározó jelentőségű az 1970-es évek végétől az új évezred 
első évtizede végéig a budapesti tanárképző főiskolai képzés – egyébként változó – kere- 
teiben eltöltött 30 esztendő. Felsőoktatási pályáját metodikusi tevékenysége határozta 
meg, amely az elméleti és gyakorlati tárgyak tanítása mellett a történelem szakos tanár-
jelöltek gyakorlati képzésének szervezését, irányítását, és a vezetőtanárokkal való szoros 
kapcsolattartást, a hallgatói tanítások rendszeres látogatását is jelentette. Történelemta-
nárok generációi tőle tanulták meg a tudatos tanítás alapelveit, a tanításban alkalmazha-
tó sokféle módszereket: a forrásfeldolgozást, a szemléltetést, a tanári magyarázat össze-
tevőit vagy az értékelési munka felelősségét és bonyolultságát. A főiskolát a kilencvenes 
évek végétől csaknem megszűnéséig – jelentős strukturális és szervezeti átalakítások 
közepette is – nagy szakmai alázattal és kötelességtudattal annak főigazgató-helyette-
seként szolgálta.

Katona András pályafutása során – fejlesztő és oktatói munkája mellett – komoly 
részt vállalt a pedagógiai szakmai közéletben is. Több évtizede, így ma is aktív elnökségi 
tagja a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának, és szinte minden az elmúlt 
évtizedekben alakuló szakmai civil szervezet megalakulásánál ott bábáskodott. Szak-
mai munkáját, hozzáértését, széleskörű tapasztalatait a történelemtanítás javítása iránti 
elkötelezettségét számos konferencia szervezőjeként, előadójaként és szakmai írás szer-
zőjeként, szerkesztőként igazolta. Aktív pedagógiai tevékenysége a nyugdíjba vonulása 
után sem szakadt meg, hiszen az elmúlt több mint tíz esztendőben részese maradt a tör-
ténelemtanításra vonatkozó központi szabályozók, és ezekhez kapcsolódó módszertani 
anyagok fejlesztésének, készítésének.
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Katona Andrásnak elvitathatatlan érdeme van a Történelemtanítás online folyóirat 
létrejöttében, hiszen az ő kezdeményezésére fogtunk össze többen – e kötet szerkesztői 
is – és alapítottuk meg a ma is működő, és évek óta immár tudományosan is jegyzett 
lapot.  Katona András mind a mai napig meghatározó szereplője, mondhatni motorja 
a már több mint egy évtizede működő szakmódszertani, történelemdidaktikai folyó-
irat működtetésének. Kiterjedt szakmai kapcsolatainak, volt tanítványainak, alapos és 
körültekintő szerkesztői munkájának is köszönhetően egyre nívósabb írások jelennek 
meg a folyóiratban. Ő maga is szívesen publikál a lapban, különösen az elmúlt évtizedek 
írásait szemléző bibliográfiái, tematikus összeállításai járulnak hozzá a történelemtanári 
szakma történeti dokumentálásához, professzionalizálásához.

A kötetbe rendezett írások felépítése jó mutatja Katona András fél évszázados munkás-
ságának főbb csomópontjait: a történelemtanítás elméleti és módszertani kérdései; tan-
tervek, tankönyvek, atlaszok; a hazai történelemtanítás múltja és egyéb neveléstörténeti 
tárgyú írások. Munkái – azon túl, hogy a hazai történelemtanítás elmúlt 50 esztende-
jének meghatározó jelenségeit, vitakérdéseit (pl. NAT-viták, társadalom és állampolgári 
ismeretekkel való integráció, forrásközpontú tanítás, tankönyvek, taneszközök átalaku-
ló tartalmai és képei, valamint az iskolafelügyelet szerepének változásai) mutatják be 
adatgazdagon és szakszerűen – jól szemléltetik a szerző azon meggyőződését, hogy az 
eredményes változások záloga a megújítás és megőrzés egyensúlya. Továbbá alátámaszt-
ják azt a tapasztalatokon nyugvó felismerést, miszerint a központi/állami beavatkozá-
sok eredményességének kulcskérdése, a nevelés-oktatás mindennapjainak terhét vállaló 
szereplők (pedagógusok) bevonása a döntést előkészítő folyamatokba, és a megvalósítás 
módjairól, eszközeiről mindenképpen érdemi párbeszédet szükséges velük folytatni. 
A folyamatos interakció működtetése, a helyi innovációk becsatornázása, a visszajelzé-
seken alapuló önkontroll – a tanulás-tanítás ügyének társadalmasítása – minden korban 
a döntéshozók és pedagógusok számára egyaránt tanulságul szolgálhat.

A Magyar Történelmi Társulat e kiadvány közreadásával is szeretné megköszönni 
Katona András évtizedes a Tanári Tagozatban végzett önkéntes és lelkiismeretes szolgá-
latát, és reméli, hogy az itt megjelent írások példát és mintát adhatnak a következő nem-
zedékeknek a tanítás és szakmai igényesség iránti elköteleződésről, munkaszeretetről.

Budapest, 2022. szeptember 1.

F. Dárdai Ágnes és Kaposi József
szerkesztők
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Bevezető

Már az 1960-as évek elején úgy léptem be középiskolám, a rákos-
palotai Dózsa György Gimnázium kapuján, hogy tanár leszek. 
Ehhez kiváló általános iskolai tanárminták segítettek. Máig 
emlékszem történelemtanárom lebilincselő mesélésére, hogy 
milyen veszélyek leselkedtek a középkori vándorkereskedőkre. 
Egy évtized múltán – immár kezdő tanárként – jó szerencsém 
egy – szintén rákospalotai – felső tagozaton egésznapos kísér-
letet folytató általános iskolába vezetett, ahol kolléganőmmel 
egy év múltán elindíthattuk a magyar irodalom és történelem 
integrált tanítását folytató kísérletünket. Erre az OPI munka-
társa, Szebenyi Péter is felfigyelt, és az 1978/80-as tantervet 
előkészítő csapatba kerülhettem. Öt év múltán volt középiskolám tanára lehettem, ami 
nagy büszkeséggel töltött el, ám hamarosan egy alakulóban lévő tanárképző főiskolai 
tagozat, az egri főiskola csepeli filiáléja módszertanos tanára lehettem, az Eperjessy Géza 
által irányított Történelem Tanszéken, kiváló kollégák, Kalmár Árpád, Mann Miklós, 
Závodszky Géza, Párdányi Miklós és Salamon Konrád társaságában. Ekkor kezdődött 
negyedfél évtizedes felsőoktatási pályafutásom, melynek során az ELTE Tanárképző 
Főiskolai Karának, majd annak megszűnése után a Bölcsészettudományi Karnak lehet-
tem a docense. Közben integrált általános iskolai kísérletem lezárását követően – ismét 
egy nagy név – Balázs Györgynénál doktorálhattam. Hozzátehetem, Unger Mátyással 
együtt tanárom is volt.

Négy évtizedes tanári pályám a történelemtanítás szolgálatában telt el, melynek szin-
te minden iskolafokon (végzős egyetemi hallgatóként szakmunkásképzőben is tanítot-
tam) munkása lehettem. Mondanom sem kell, sokat változott a világ e fél évszázad alatt, 
és itt nem csak az átélt történelmi változásokra (pl. 1956, rendszerváltozás) gondolok. 
Fentebb felvillantott ismeretközlő történelemtanításunk oda jutott, hogy immár har-
colni kell az ismeretek legalább egy szűk részének a megmaradásáért! Másképp fogal-
mazva: az a korszerűsítési folyamat, amelyet a Szabolcs Ottó vezette 1978/80-as tan-
tervkészítők – leginkább az általános iskolában Szebenyi Péter – elindítottak, máig tart, 
immár az ismeretek és kompetenciák közötti kényes egyensúly biztosítása érdekében. 
Változott a tantervi rendszer (központi tantervek helyett NAT, kerettantervek, helyi 
tanterv), a tankönyvekre rá sem lehet ismerni az 1970-es évekhez képest (fényévekkel 
korszerűsödtek), de leginkább beköszöntött a digitális világ, tantárgyi segédletek gar-
madája áll a rendelkezésünkre. A tanár ma már messze nem a Gárdonyi által oly cso-
dálatosan megírt „lámpás” szerepét tölti be, mint a tudás egyedüli forrása, hanem isme-
retközlőből szervezővé, a tanulóval együttműködő „munkatárssá” lett, aki – jó esetben 
– inkább a háttérből irányít.
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Ennek az átalakulásnak lehettem szerény munkása történelemdidaktikai elméle-
ti, módszertanosi munkásságom révén, számos tanterv, tankönyv, olvasókönyv, atlasz 
fejlesztőjeként. Közben tantárgytörténeti kutatásaimmal nagy súlyt fektettem a múlt 
tapasztalatainak a feltárására és felhasználására, és sokat merítettem mestereim, köz-
tük egyetemi kollégám, Szabolcs Ottó munkásságából, ha nem is mindenben értettünk 
egyet. Szakmai közéleti tevékenységem középpontjában az 1980-as évek óta a mai napig 
a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata áll, de csaknem tíz éven át vezethettem 
a Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakosztályát, megismerve más tantárgyak 
szakdidaktikusainak a gondjait, problémáit. A legbüszkébb azonban arra a majd két ge-
nerációnyi – ma már nem is olyan ifjú – tanárra vagyok, akik a kezem, kezünk alól 
kerültek ki, köztük számos kiváló szakember (pl. Kaposi József, Kojanitz László), ami 
persze inkább annak a nagyszerű főiskolai tanszéknek az érdeme, amelynek szerény tag-
ja lehettem.

Nyugalomba vonulásom után is megtaláltam a lehetőséget szeretett szakmám, hiva-
tásom művelésére. Immár több mint egy évtizede szerkesztem kiváló munkatársak – 
F. Dárdai Ágnes és Kaposi József – közreműködésével a Történelemtanítás online tör-
ténelemdidaktikai folyóiratot, mellyel szellemi táplálékul szolgálunk történelemtaná-
rainknak, publikációs lehetőséget nyújtva szakmánk kiváló képviselői mellett ifjú ta-
nárjelölt és doktorandusz kollégáinknak is. Szerkesztőként bevallhatom, hogy sokszor 
magam is tanulok tőlük. Így – ha a fiatalságot nem is, de – az ifjúsággal való kapcsolatot 
sikerült megőrizni. Reménykedem, hogy e folyóirat hasábjain is egy olyan ifjú generáció 
nőhet fel, amely „új időknek új dalaival” folytatja a történelemtanítás korszerűsítését, 
amire magam is életemet szenteltem.

Jelen kötet nem szakmai iránymutatás, hanem inkább egy sokszínű visszatekintés tör-
ténelemtanításunk évtizedeire, sőt évszázadaira, de komoly mának szóló tanulságok-
kal. Jó szívvel ajánlva a kegyes olvasóknak, és átadva a képzeletbeli váltóbotot gyönyörű 
szakmánk utánam következő „robotosainak”. Mert Voltaire-rel szólva: „vár ám a mun-
ka a kertben!”. 

Budapest, 2022. augusztus 20.

Katona András
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I. A történelemtanítás elméleti és módszertani kérdései

Különösen pályája első felében izgatták a szerzőt a terminológiai kérdések. Először 
annak a kísérletnek az okán, amelyet egy rákospalotai általános iskolában vezetett 
az 1970-es és ’80-as években az irodalom és történelem integrált oktatásával kapcso-
latban. A két rokonnak tekintett tantárgy összehangolt tanítása során vált világossá 
számára, hogy az együttműködés fokozatait gondosan el kell választani egymástól. 
Ezért vált elengedhetetlenné a fogalmi tisztázás is. 

Ugyanilyen fontos volt az oktatott főiskolai/egyetemi tantárgya (történelemme-
todika, -módszertan, -didaktika, -pedagógia?) terminológiai kérdéseinek a kö-
rüljárása is. Ő maga a tantárgy-pedagógia mellett tette le a voksot, egyrészt mert 
tárgyunk az oktatási mellett nevelési kérdéseket is fel kell, hogy vállaljon, más-
részt a közoktatásban nevelt két markáns korosztály egymástól való elkülönítése 
fejlődéslélektani kérdéseket is felvet. Sajnos a felsőoktatásban működő szakmód-
szertanosok, metodikusok, szakdidaktikusok, tantárgypedagógusok elnevezése a 
mai napig bizonytalanságokat tükröz, ami nem emeli tudományágunk szakmai 
presztízsét. Talán egy kis fogalmi és helyzettisztázás segíthet ebben.

A tanári szakma amellett, hogy hivatás, mesterség is, aminek vannak bizonyos 
mesterfogásai. A főiskolai, egyetemi képzés során ezek alapelemeit lehet csupán el-
sajátítani, beleértve a gyakorlati képzés óráit is. Az elméleti tudás, illetve annak al-
kalmazni tudása a kulcs a szakemberré, az igazi tanárrá válásban. Ehhez kínálnak 
muníciót a következő írások. Az általános iskolai történelemtanítás alapelve immár 
fél évszázada a történettanításon alapuló történelemtanítás, hiszen a narrativitás – 
bár ez csak egyik eleme az említett alapelvnek, és általában történelemtatásunknak 
is – a XXI. században is meghatározó része tanításunknak, csak éppen nem a régi 
prelegáló, egyetemi előadást produkáló és jegyzeteltető formában. 2005 óta, amikor 
a jelenlegi érettségi rendszer bevezetésre került, a középiskolai történelemtanítás 
egyik alapelve a forrásközpontúság. Egyrészt a történelmi hitelesség növelése, más-
részt a tanulók kritikai gondolkodásának fejlesztése érdekében. Ehhez kíván segít-
séget nyújtani a források elemzésével foglalkozó tanulmány.

Bár három történelemdidaktikai főiskolai-egyetemi tankönyv írója, szerkesztője 
volt a szerző, de fontosnak érezte, hogy diákoknak is összefoglalja tárgyunk tanu-
lására vonatkozó tanácsait. Ugyanakkor a tanárokat képző szakmódszertanosok 
szakmai érdekképviseletét is fontosnak tartotta. Ezt bizonyítja a fejezet záró írása, 
mely egy – a témában végzett – kérdőíves felmérés eredményeit teszi közzé.
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A koncentráció pedagógiai kérdéséhez – A fogalom tartalma és terjedelme

Alig van kérdése a didaktikának és a tantárgy-pedagógiának, mely alkalmat nyújtott 
volna annyi hozzászólásra, mint a koncentráció. Gockler Lajos egy német tanító panasza-
it hangoztatja, aki az 1890-es évek elején nem volt képes e tárgyban minden értekezést 
felkutatni. De igen nagy a zavar is, mely e fogalom körül keletkezett. Stoy szerint „… a 
koncentráció oly fogalom, amelyet hatalomba kerített a pedagógiai fölületesség”.1

A vázolt problémák miatt nem vállalkozhatunk még csak megközelítően teljes körű 
irodalmi áttekintésre sem. Azt viszont vállalnunk kell, hogy a rendelkezésre álló fonto-
sabb magyar munkák értékelő feldolgozása, áttekintése révén a fogalmat értelmezzük. 
A koncentráció szó eredete, jelentése: összpontosulás, összpontosítás, összegyűjtés, tö-
mörítés, tömörülés, egyesítés, összevonás, központosítás, növekedés, sűrítés, zsúfoltság, 
túlzsúfoltság, tömbösítés. A „concentracio” újlatin szó, a „con” előképzőből és a centrum 
(középpont) részekből áll. Utóbbi görög eredetű. Kentron: tövis, tüske, átvitt értelem-
ben: a fának és a drágakőnek belső, kemény magvas része.2

„Pszichológiai értelemben a figyelem összeszedettségét, meghatározott tárgyra irányí-
tását jelenti…”3 a koncentráció, másképpen fogalmazva azt a szellemi képességet, „… 
amellyel figyelmünket egy pontra irányítjuk, amelyet ezáltal központtá emelünk”.4

A fogalom pedagógiai jelentése jóval bonyolultabb kérdés. „A koncentráció pedagógi-
ai értelemben a tanítás anyagának olyan kiválasztása s a kiválasztottnak oly kapcsolá-
sa, hogy egymást kiegészítsék és a tanítás (nevelés) végső céljának elérését előmozdítsák.” 
Másfelől: „a tananyag különféle részleteinek egy központi tárgyhoz való kapcsolása, köréje 
való csoportosítása”.5

„Szűkebb értelemben szembeáll a szakosítással, az anyag szétforgácsolásával, mert a 
tantárgyak közti szerves kapcsolatra törekszik egy magasabb egység szolgálatában.”6 Ez 
a magasabb egység a meghatározásban a nevelés célja, azaz „… a koncentráció az okta-
tási-nevelési célkitűzés hathatós megvalósítása érdekében történő tananyag-kiválasztás 
és –összekapcsolás”.7

1 Idézi: Gockler Lajos (1912): A koncentráció mint didaktikai elv. Magyar Pedagógia, 21. évf. 257.
2 Szoboszlay Miklós (1957): A koncentráció mint pedagógiai elv. Pedagógiai Tudományos Intézet (PTI), Budapest, 5.; Kéri 
Henrik (1974): Integrált tantárgyak, tantárgyi tömbösítés. Középfokú Szakoktatás, 7. évf. 26.; Gordos István (1974): Kísérlet 
a pedagógiai tárgyak integrált oktatására a pedagógusképzésben. Pedagógiai Szemle, 24. évf. 2. sz. 137.; Gordos István (1977): 
Gondolatok az integrált oktatásról. Pedagógiai Szemle, 27. évf. 4. sz. 294.; Szabolcs Ottó (1962): Tantárgyi koncentráció. Köz-
nevelés, 18. évf. 19. sz. 580.
3 Pedagógiai lexikon II. köt. Főszerk.: Nagy Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 410.
4 Szoboszlay (1957) 13.
5 Magyar pedagógiai lexikon II. köt. Szerk: Kemény Ferenc. Révai Irodalmi Intézet, Budapest, 1936. 90.
6 Magyar értelmező szótár IV. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. 299.
7 Szoboszlay (1957) 14.
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Szoboszlay Miklós a koncentráció problémája fejlődésének történeti áttekintése és ér-
telmezése8 során megkülönböztet teleologikus (az oktatási-nevelési célkitűzés megvaló-
sítása érdekében történő), tantervi (a tantervi anyag kiválasztásával és elrendezésével 
kapcsolatos) és didaktikai (az oktatás-nevelés során megvalósítandó) koncentrációt.9 
Ezek közül legkevésbé a teleologikus koncentráció a kidolgozott, leginkább a tantervi.

Az első pedagógus, aki a koncentrációt mint didaktikai elvet hangoztatta, Comenius 
volt. „… VI. Ami összetartozik, azt összefüggően is adjuk elő … VII. És mindent egy-
másba kapcsolódó láncszemek szerint, hogy a mai mélyítse el a tegnapit, és nyisson utat 
a holnapinak.”10 Comenius előtt Trotzendorf és Sturm a latin nyelvet tették a tanítás kö-
zéppontjává, majd később Rochow a hitoktatást, de a gyakorlati életre való tekintettel 
„közhasznú ismeretek” (gemeinnützige Kenntnisse) tanítását is követeli, persze a hit-
oktatással kapcsolatban. Jacottal együtt nála a koncentráció vezéreszme a tananyag el-
rendezésére és összeolvasztására.11 Mechanikusabb koncentráció az, mint Comeniusnál. 
Mindenesetre a XVIII. századtól nyilvánvaló a pedagógiában a koncentráció – mégpe-
dig a tantárgyi – szükségessége.

Lessing pendíti meg először, Pestalozzi pedig ki is mondja, hogy a tanításnál a fő fi-
gyelmet nem a tárgyra, hanem a növendékek lelkére kell fordítani. Herbart pedagógiai 
rendszerének központi gondolata az erkölcsiség célgondolata. Helyesen tanítani – sze-
rinte – annyit jelent, hogy az erkölcsiséget alkotó képzeteket és képzetcsoportok elemeit 
megalkotjuk, egymással összekapcsoljuk, rendezzük, összeolvasztjuk. Itt csillan fel nála 
a koncentráció gondolata mint lélektanilag indokolt didaktikai elv. Másképp szólva, 
Herbart végezte el a koncentráció didaktikai elvének pszichológiai megalapozását.12

Csak Herbart után „… beszél minden didaktikus a művelődési elemek egymásra vo-
natkoztatásának, a koncentrációnak, vagyis a szukcesszív és szimultán kapcsolatoknak 
a szükségességéről tantervben és módszerben egyaránt …”13 Magát a fogalmat Schnell 
német tanító használja először 1849-ben,14 rögtön kettős értelemben: a tananyagot, az 
egyes tantárgyakat csoportosítva centralizációról, a lelki életben kívánt egyesítést, össz-
pontosítást, egy bizonyos eszme vagy cél szolgálatában – koncentrációról beszél. Ziller, 
Herbart pedagógiájának elméleti részét megismerve, a neveléstudomány gyakorlati 

8 Következő fejtegetésünk Gockler (1912) 257-272. és Szoboszlay (1957) 14-38. alapján.
9 Szoboszlay (1957) 39-41.; Szoboszlay Miklós (1958): A koncentráció mint pedagógiai elv. Pedagógiai Szemle, 8. évf. 7-8. sz. 
614.; Szoboszlay Miklós (1960): A koncentráció, a tananyag kiválasztása és elrendezése. In: Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből, 1960. PTI, Budapest, 197. Vö.: Nánási Miklós (szerk.) (1971): Pedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 320., ahol a 
nevelő személyéhez kötött, tantervi, tárgyi-tartalmi és erkölcsi-világnézeti koncentrációról; vagy Sallai József – Veress Géza 
(1977): A történelem tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest, 22-23., ahol világnézeti, metodikai, tantervi (belső és külső), ill. 
tantárgyi koncentrációról van szó.
10 Comenius Ámos János (1953): Nagy Oktatástan. Ford., bev. és jegyz. ellátta: Geréb György. Akadémiai Kiadó, Budapest, 271. 
Rá és követőire jellemző a „non nisi unum une tempore” elv, azaz egy időben csak egy tárggyal lehet foglalkozni (vö. Rousseau: 
Emil, avagy a nevelésről).
11 Vö. Gockler (1912) 263-264. De facto itt már ismét előkerül a Quintilianus által felvetett kérdés: „an plura eodem tempore 
doceri … possit”, azaz: lehet-e egyszerre többfélét tanítani. Vö.: Prohászka Lajos (1983): A tanterv elmélete. A tantervelmélet 
forrásai 2. Szerk. és bev. Zibolen Endre. Országos Pedagógiai Intézet (OPI) Budapest, 63.
12 Szoboszlay (1957) 18-20.
13 Fináczy Ernő (1932): Herbart élete és pedagógiája. Bevezetésül Herbartnak Pedagógiai előadások vázlata című művéhez. 
Dunántúl, Pécsi Egyetemi Kiadó, 21.
14 Gockler (1912) 258-259. és 266.
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kérdései felé fordult. Összekapcsolta a herbarti lélektant az ún. fejlődési elvvel, és fel-
állítja az ún. kultúrhistóriai fokozatokat. A tanítás minden fokán, minden osztályban 
a tanítás középpontjába mint összpontosító anyagot egy gondolategységet állít. Ezzel 
a tantervben belső asszociatív kapcsolatba hozza a többi tantárgyat, de ez egyben val-
láserkölcsi jellegű teleologikus koncentráció is. A központi anyag, az „érzületi anyag” 
(Gerinnungsstoff) oktatása az érzületi oktatás (Gesinnungsunterricht). Ez a központi 
érzületi anyag Zillernél az ókori és nemzeti történet. Kármán Mór ezt bírálja, mondván, 
hogy „… nem igyekezett a nemzeti művelődés elemeit inkább előtérbe emelni. Nem a 
biblia fejlődéséhez kellett volna a nemzetit, hanem amazt ehhez hozzákapcsolni.”15 Ziller 
után a koncentráció tantervi vonatkozásai kerültek előtérbe. 

Herbart legtehetségesebb tanítványa Willmann. Diagnózisa: „A tanuló szemében leg-
többnyire a könyvtartószíj az egyedüli kötelék, amely a különböző tantárgyakat össze-
tartja.”16 Ő is a nevelés valláserkölcsi végcélját hangoztatja. Koncentráció fogalma etikai 
jellegű, teleologikus, tantervi és didaktikai egyaránt. Az utóbbinál figyelemmel van az 
elsajátítás logikai mozzanataira (analízis, szintézis) és az illető tantárgy sajátos struktú-
rájára és természetére, organikus-genetikus szempontra is.

Hazai pedagógiai irodalmunk egyoldalúságokat mutat a koncentráció értelmezésében. 
Schütz Antal és Kiss Árpád a teleologikus, kultúrpolitikai,17 Fináczy Ernő és Prohászka Lajos 
a tantervi,18 Dékány István és Gockler Lajos didaktikai koncentrációról19 beszél. A koncent-
ráció egyes fajtáiról – Szoboszlay kutatásai alapján20 – a következőket állapíthatjuk meg.

1. A teleologikus koncentráció az oktatási-nevelési célkitűzés megvalósítása érdekében 
történő koncentráció. Jelentése célszerű, a céllal összefüggő. Szükség van arra, hogy az 
oktatást-nevelést irányító kultúrpolitikát, a tantervet, valamint az oktatás-nevelés egész 
munkáját egységes szellem, egységes és határozott célkitűzés hassa át. Ebben az értelem-
ben szól a tantervi célkitűzés, az egész művelődési anyag kiválasztása, elrendezése, az 
egyes tárgyak oktatása és az egész általános iskolai oktató-nevelő munka összefüggése-
iről, melynek alapja egységes és következetes kultúrpolitika.21 A nevelési cél érdekében 

15 Kármán Mór (1909): Pedagógiai dolgozatai rendszeres összeállításban I-II. köt. Eggenberger, Budapest, 248. Faludi ezt a 
koncentráció problémája eruptív megnyilvánulásának nevezi. In: Faludi Szilárd (1987): „A tantervelmélet forrásai” sorozatról. 
Pedagógiai Szemle, 37. évf. 7-8. sz. 766.
16 Willmann, Otto (1935): Didaktika II. köt. Kath. Középiskolai Tanáregyesület, Budapest, 172. Idézi: Szoboszlay (1957) 27. 
17 Schütz Antal (1908): Erkölcsi koncentráció. Magyar Középiskola, 1. évf. 2. sz. 81-89.; Kiss Árpád (1943): Mai magyar nevelés. 
Debrecen könyvek 1. 88-114. Vö.: „Igazi koncentráció”. Uo. 109-113.
18 Fináczy Ernő (1935): Didaktika. Stúdium, Budapest, 100-105. 
19 Dékány István (1936): Pedagógiai elvek. Országos Középiskolai Tanáregyesület, Budapest, 77-84. Vö.: „axiológiai koncent-
ráció”, ill. „etikai konvergencia”, 82-84.; Gockler (1912) 257-272. nem kevesebb, mint kb. két tucat fajta koncentrációról tesz 
említést (257-258.). Szabolcs Ottó fél évszázaddal később is fél tucat koncentrációféleséget említ: teljes, részleges, alkalomsze-
rű, párhuzamos, megalapozó, ölelkező vagy keresztkoncentráció. Vö. Szabolcs (1962) 580.
20 Szoboszlay (1957) 42-86.; Szoboszlay (1958) 614-635.; Szoboszlay (1960) 198-266. (Utóbbi csak a teleologikus és a tantervi 
koncentrációról.) Érdekes a koncentráció fogalmával kapcsolatos 1945 utáni magyar pedagógiai irodalom mennyiségi muta-
tóinak rövid elemzése is. 1945–1959-ig összesen mindössze 3 (!) tanulmány, publikáció jelent meg. Szoboszlay Miklós munkái 
és a reformtanterv előmunkálatai ezt követően jobban a témára irányítják a figyelmet. 
21 Imre Sándor (1942): Neveléstan. Stúdium, Budapest, 226-238. Vö.: „nemzetnevelés”, uo. 52-54., 66.; „politikai nemzet”, uo. 
109-113. Legszellemesebb Quint József megközelítése: „Ha csak anyagot hordok össze, abból építhetek templomot, cirkuszt, 
gyárat, kriptát. De ha megmondom a célt … akkor mindenki ugyanazt építi, megvalósítja az örök értéket.” Idézi: Frank Antal 
– Drózdy Gyula (1930): Hogyan tanítsunk a népiskolában? Pedagógiai előadások és mintatanítások. Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda, Budapest, 37.
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eszközlendő teleologikusnak nevezett koncentráció lényeges pedagógiai kérdés ma is, s 
ezért kultúrpolitikai, tantervi és didaktikai vonatkozásait világosan kell látni. Szoboszlay 
megállapítja, hogy a tantervi célkitűzések és feladatok, valamint az egyes tantárgyak ok-
tatási-nevelési feladatai szorosan összefüggnek egymással és kölcsönösen visszahatnak 
egymásra. Az egyes tantárgyak a tantervi célkitűzés megvalósításának eszközei, ugyan-
akkor ennél többek is: minden tantárgy oktatásának egyúttal speciális feladata is van.

2. A tantervi koncentráció a tantervi célkitűzésekkel és feladatokkal meghatározott össze-
függésben a tananyag kiválasztása, elrendezése, a tantervi követelmények meghatározása.22

A tananyag kiválasztása a tantervi célkitűzéseknek, fiziológiai, pszichológiai szempon-
toknak (életkori sajátosságok, érdeklődés, teljesítőképesség) megfelelően kell, hogy tör-
ténjék. A tantervi anyag kiválasztása a tantervkészítés problematikájába tartozik. Ezen 
belül a tantervi koncentráció elsősorban a tananyag elrendezésének kérdésével kapcsolatos.

A tananyag elrendezése lehet szukcesszív vagy szimultán,23 de szűkebb értelemben csak 
az utóbbi tartozik a tantervi koncentrációhoz.24 „Beszélhetünk itt az évfolyamok vagy 
iskolafokozatok közti "vertikális", s az egyes évfolyamon belüli "horizontális" koncentráci-
óról.”25 Külön kell szólnunk az egy tárgyon belüli és a tárgyak közötti koncentráció kér-
déseiről, lévén az a pedagógiai gyakorlat egyik legfontosabb problémája. „A koncentráció 
egyazon tárgyon belül tulajdonképpen valamely tárgy anyagának a tanuló fejlődéséhez 
mért fokozatos tagolását jelenti.”26

Az elrendezési elvek különbözőek lehetnek. A szisztematikus-logikus, a tudomány 
rendszerét követő elvet inkább a szaktárgyi oktatásban alkalmazzuk, az organikus vagy 
pszichológiai elvet a tananyag osztályonkénti elhatárolásában, a fokozatosság szerinti 
elvet – mint másik pszichológiai elvet – általános tananyagelrendezési elvként vehet-
jük figyelembe, mely a hézagtalanság elvének pszichológiai indokolását adja: „A tan-
tárgyak anyagrészeinek egymáson kell felépülniük: egyiknek a másikra kell támaszkod-
nia, egyiknek a másikba kell fogódzkodnia. Minden anyag, melyet a tanterv felkarol, 
legyen betetőzése valaminek, ami megelőzi, s előkészítése annak, ami utána következik.”27 
A két alapelv összeegyeztetésére a Comeniustól eredeztethető koncentrikus körök, illetve 
Ziller Arisztotelésztől levezethető történeti elvét említhetjük. Nem lehet azonban egy-
egy tantárgy tananyagát önmagában, a többi tárgytól függetlenül elrendezni.

A tárgyak közötti koncentráció (az ún. külső koncentráció) igénye a régi, homogén jel-
legű osztályközpontok felszámolását jelentő ún. enciklopedikus tantervekkel kapcsolat-
ban merült fel,28 nagyjából akkor, amikor a „leckeosztályok” (Niemeyer: Lectionsclassen) 
rendszerét az általános tankötelezettség bevezetésével felváltotta az „iskolaosztályok” 

22 Ballér Endre (1978): Tantervelmélet és tantervi reform. Tankönyvkiadó, Budapest, 55.
23 Prohászka Lajos (1937): Az oktatás elmélete. Országos Középiskolai Tanáregyesület, Budapest, 139. Ennek megfelelően tár-
gyi és tárgyak közötti koncentrációról beszél. Prohászka egyébként a szukcesszió helyett progresszió elvéről szól. Vö.: Pro-
hászka (1937) 62-71.
24 Fináczy (1935) 101.
25 Ballér (1978) 55.
26 Prohászka (1937) 139. Nála „tárgyi”, másutt „belső” koncentráció. Vö.: Sallai–Veress (1977) 23.
27 Fináczy (1935) 80.
28 Vö.: Komárik István (1908): Tanulmányi koncentráció. Magyar Középiskola, 1. évf. 289-291. és Schütz (1908) 81-89.
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(Schulclassen) szisztémája.29 Fennáll annak szükségessége, hogy a tartalmuk szerint 
egymással összefüggésben álló tantárgyak anyagát a tantervbe didaktikailag helyes sor-
rendben és összefüggésekben építsük be, hogy ezáltal az oktatásban lehetővé váljék a 
szóban forgó tananyag teljes megértése. Ezeknek az összefüggéseknek a megállapítása, a 
kapcsolatok feltárása és figyelembevétele az egyes tantárgyak anyagának elrendezésénél 
azzal a céllal történik, hogy a tényleg fennálló fontos összefüggések, kapcsolatok ismere-
tében osztályonként didaktikailag helyesen rendezhessük el a tantervben az egyes tan-
tárgyak tananyagát. Itt is érvényesülhet a koncentrikus körben való tananyag-elrende-
zés,30 de kevésbé a koncentráció zilleri koncepciója, mert ez az egyes tantárgyak közötti 
mesterséges és erőszakos tantervi kapcsolatok kialakítását is szorgalmazta.31

A tudományos és pedagógiai rendszerek összefüggéseit vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy nem csupán az oktatás alsó fokán nincsenek meg a tudományos rendszert köve-
tő tananyag-elrendezés előfeltételei, a középiskola legmagasabb osztályaiban sem éri el a 
korszerű tudomány tagoltságát. Közben tárgyanként változó a helyzet. Egyes humán tár-
gyaknál (pl. az anyanyelvi és irodalmi anyag kiválasztásánál) nem valamely tudományos 
rendszerből történik a tananyag kiválasztása, más tárgyaknál (pl. a történelemnél) a ma-
gasabb fokú oktatásban a pedagógiai rendszereket a tudományos rendszerhez egyre kö-
zelebb álló szisztémák váltják fel. Mindenképpen tekintettel kell lennünk azokra a termé-
szetes összefüggésekre, melyek az egyes tantárgyak (pl. magyar irodalom és történelem 
vagy történelem és földrajz vagy anyanyelv és idegen nyelv) anyagai között megvannak.

3. A didaktikai koncentráció az oktatás-nevelés folyamán megvalósítandó ismeret-ösz-
szekapcsolás és a célkitűzésnek megfelelő összpontosítás. Dékány István hívta fel a figyel-
met: „A nevelendő tanuló egy-egy egységes elme, egységes aktív alany, s így gondoskodnunk 
kell arról, hogy a tantárgyak, szakok ne essenek szét.”32 Vita volt az ügyben, hogy szüksé-
ges-e a megvalósításhoz központi tárgy33 (mely Herbart szerint a földrajz, Zillernél a tör-
ténelem, az 1879-es Kármán-féle tanterv szerint a magyar, Teleki Pál esetében az általános 
földtudomány) vagy sem, hiszen a didaktikai koncentráció csak az ismeretek összekap-
csolását jelenti, de központi tárgy nélkül.34 Természetesen nem minden ismeret és nem 
mindig minden ismeret kapcsolható össze az oktatás folyamán ehhez, az elmeanalizáló 
és -szintetizáló, differenciáló és koncentráló, ítélő és értékelő képességét az oktatás he-
lyes módjával az oktatónak fejlesztenie kell. Fontosabb tisztázandók, hogy a kapcsolatok 
megteremtésének mi a célja, miként aknázhatók ki, milyen céllal, milyen módon, milyen 
mértékben. Lehetőség van „egyszerű utalásra”, de „mélyebb egybevetésre” egyaránt.

29 Vö.: Gockler (1912) 270-271.
30 Willmann alapján: Komárik (1908) 288-291.
31 Vö.: az ún. kultúrhistóriai fokozatok elvével.
32 Dékány (1936) 78.
33 Bőhm Antal (szerk.) (1930): A középiskolai tárgyak egymásra vonatkoztatása a gyakorlatban. Írták a budapesti evangélikus 
leánykollégium szaktanárai. Fébe-nyomda, Budapest, 89.
34 Gockler (1912) 257-272., Szoboszlay (1957) 70-71., Szoboszlay (1958) 621. egyértelműen elveti a központi tárgy szerepét; 
Gordos (1977) 294. viszont feltételezi azt.



16

I. A történelemtanítás elméleti és módszertani kérdései

Összegezve: egyet lehet érteni Szoboszlayval, hogy a jövő útja a teleologikus kon-
centráció következetesebb megvalósítása, és fontos az ismeretek összekapcsolása helyes 
módjainak a vizsgálata.35

E rövid, de szükségszerű fogalomtörténeti visszapillantás után tegyünk kísérletet e 
fogalomnak és környezetének korszerű értelmezésére. Szólni kell olyan új pedagógiai fo-
lyamatokról, melyeknek nyomát sem leljük az 1945 előtti pedagógiai szakirodalomban, 
de amelyek az utóbbi évtizedek didaktikai forradalma36 idején szinte berobbantak a pe-
dagógiai köztudatba. Ezek a koordináció, a kooperáció, a komplexitás, de leginkább az 
integráció, nem beszélve a koncentráció fogalmának újabb értelmezéseiről.

A tantárgyak közötti kapcsolatok fejlődésében az első lépcsőfokot a koordináció je-
lenti. Értelmezései: egymás mellé rendelés, összehangolás, összeegyeztetés, tervszerű 
mellérendelés, tervszerű összehangolás.37 Korrelációnak is szokták nevezni, vagyis az 
egy tudomány – egy tantárgy elvére épülő autonóm tantervek közötti kapcsolatokról 
van szó, melynek „… célja az átfedések kiküszöbölése és a más tantárgyban tanultak 
új szempontú megerősítése. A tantárgyak, illetve tanterveik között nincs alá-föléren-
deltségi viszony”.38 Más megközelítésben ez azonban nem is tantárgy-pedagógiai, -me-
todikai kérdés, hanem inkább az iskola szervezőmunkájának eredménye kell legyen. 
A feladat, hogy a különböző tantárgyak úgy kerüljenek egymás mellé, hogy azok a leg-
hatékonyabban segíthessék saját tananyaguk feldolgozását. Az időbeli megszervezés 
mellett lehetséges bizonyos térbeli megszervezés is. Gondolhatunk a szaktantermek, 
szakkörök – a tantárgyak szempontjából – ökonomikus kihasználhatóságára. Valójá-
ban tanrendi probléma ez.39 „A koordináció úgy jön létre, hogy az egy-egy évfolyamon 
tanítók összeülnek, és elkészítenek egy olyan – hetekre, hónapokra bontott – egyeztetett 
párhuzamos menetrendet, amelyek révén a fölösleges átfedések kiiktathatók, és ezzel húsz-
harminc százaléknyi hasznos idő fölszabadulhat az intenzívebb oktatásra.”40

Itt kell szólnunk az ún. tantárgyblokkról, amely az egymással összefüggő tantárgyak 
olyan magasabb egysége, amelyben megmarad az egységet alkotó tárgyak relatív ön-
állósága.41 Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes tantárgyak témáinak tanítása az egész 
blokk belső logikájának alárendelve történik. Mindez megköveteli a különböző szakos 

35 Szoboszlay (1957) 85-88.
36 Nagy Sándor (1973): A tantervi kutatások és az oktatáselmélet jövője. Pedagógiai Szemle, 23. évf. 1. sz. 13.
37 Gordos (1977) 294.; Gordos (1974) 137.; Kéri (1974) 26. a koncentráció és koordináció fogalmát egybemossa. Vö.: Ballér 
Endre (vál. és bev.) (1985): A tantervelmélet kialakulása és fejlődése. Válogatás Nagy-Britannia, az NSZK és az USA tanterv-
elméleti irodalmából. A tantervelmélet forrásai 5. OPI, Budapest, 33-34. Vö.: Brubacher, John Seiler (1947): A history of the 
problems of education.McGraw-Hill Book Company, New York–London. Vö. Correlation and concentration In: X. Curricu-
lum- continued. 
38 Mátrai Zsuzsanna (1985): Tantervmodellek a társadalomtudományi képzésben. Tantárgytörténeti esettanulmány az Egye-
sült Államokban. Pedagógiai Szemle, 35. évf. 5. sz. 433.
39 Nobel Iván (1980): Irodalomtanítás – történelemtanítás. Magyartanítás, 23. évf. 5. sz. 216.; Szabolcs Ottó (szerk.) (1984): 
A történelem-, a földrajz-, az irodalomtanítás és a művészeti nevelés együttműködése az iskolában. OPI, Budapest, 111. Gon-
doljunk itt a Helen Parkhurst által elsőként alkalmazott ún. Dalton-tervre, amelynek lényege az oktatás megszervezésének ún. 
laboratóriumi formája. Míg azonban a Dalton-tervbe a szaktanterem szervesen illeszkedik, sőt annak nélkülözhetetlen része, 
addig a mi mai gyakorlatunkban a hagyományos tanórarendszerrel nehezen összeegyeztethető. Vö.: Horváth György: Utószó. 
In: Parkhurst, Helen (1982): A Dalton-terv. Pedagógiai források. Tankönyvkiadó, Budapest, 138. 
40 Salamon Zoltán (1979): Mit várhatunk a tantárgyi integrációtól? Győri György beszélgetése. Köznevelés, 35. évf. 34. sz. 3.
41 Vö.: Ágoston György (1973): Gondolatok a korszerű oktatásról. Pedagógiai Szemle, 23. évf. 4. sz. 308-309.
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tanárok szoros együttműködését, csoportmunkáját. Tantárgyblokk kialakítására mind 
a társadalomtudományos, mind az esztétikai, mind a természettudományos tárgyaknál 
egyaránt van lehetőség. Ez a forma az általános iskolai képzés utolsó éveiben és a közép-
fokú oktatás keretei között tűnne a leghatékonyabbnak.42

A következő fejezet a koncentráció, amely a különböző tárgyak szervesebb tartalmi 
kapcsolatát jelenti. Mint ahogy arra a fogalom eredetével, jelentésével és történetével 
kapcsolatban rámutattunk, régi, Herbarttól származó törekvése a pedagógiai elmélet-
nek és Zillertől a gyakorlatnak. Eszerint „… a tantárgyi anyagokat úgy kellene egymás 
mellé rakni, hogy sem fölösleges átfedések ne legyenek az anyagrészekben, sem durva hé-
zagok ne keletkezzenek közöttük. Vagyis a tantárgyak anyagai úgy helyezkedjenek el az 
egész struktúrában, hogy segítsék, kiegészítsék, támogassák egymást.”43 „Itt a különböző 
tantárgyak már tartalmuk alapján keresik egymást. (És nemcsak a különböző tantárgyak, 
hanem egy-egy adott tárgy önmagával is.) Hivatkoznak, utalnak egymásra, barátokként 
segítik egymást, de megőrzik szuverenitásukat.”44 Pontosabban szólva „… a koncentráció 
szintén autonóm tárgyak között jöhet létre, de valamelyik dominanciájának az elismeré-
sével (pl. Ziller tantárgyi rendszerében éppen a történelem volt a központi tantárgy, mely 
tanítása köré a többi szerveződött).”45 Érdekes, hogy még Gordos értelmezése is feltéte-
lezi az ún. központi tárgyat, ti. a koncentráció szerinte: „… a különböző tantárgyak bel-
ső kapcsolatban lévő részleteinek egy központi tantárgy alá való rendelése.”46 Mást jelent 
azonban a provizórikus dominancia és mást a tendenciózusan egy tárgy köré szervezés. 
Ez utóbbi egyértelműen túlhaladott álláspont.

A tantervi koncentráció tehát a különböző tantárgyak tartalmi kapcsolatait jelenti. 
Ezek is több tényezőn alapulnak azonban, nemcsak a tananyagok kapcsolódásaira, de 
olyan szemléleti kapcsolódásokra is, amelyek magukba foglalják a célok, feladatok, kö-
vetelmények, módszerek egységességét is, melyből minden tantárgy a maga sajátossá-
gaival veszi ki a részét. „Így a nevelés hatékonysága sokszorosára növelhető még akkor is, 
ha tananyagbeli kapcsolatok nehezen fedezhetők fel. […] Éppen az irodalomtanítás gya-
korlata bizonyította be, és bizonyítja be nap mint nap, hogy a történelemmel keresendő 
kapcsolatok nélkül megvalósíthatatlanok azok a célok, amelyeket a magyartanítás kitű-
zött maga elé.”47 Leggyakoribb – természetesen – a művelődési anyag egyes pontjainak 
összefüggése (például az új környezetismeret tantervének 5. osztályos anyagát folytatja 
a 6. évfolyamos biológia, és az erre épülő földrajz is). „Beszélhetünk az évfolyamok vagy 
iskolafokozatok vertikális s az egyes évfolyamokon belüli horizontális koncentrációról 
[…] … a hazai tantervekben számos tárgy jelzi is a koncentráció kapcsolódó pontjait. Sok 
esetben a tantervek számításba veszik az órán és iskolán kívüli tapasztalatok felhaszná-
lását is, kiszélesítve ezzel a koncentráció körét.”48

42 Vö.: Ballér (1978) 54-55.
43 Salamon (1973) 3.
44 Nobel (1980) 216. vagy Szabolcs (1984) 111.
45 Mátrai (1985) 433.
46 Gordos (1977) 294. Vö.: A magyar nyelv értelmező szótára IV. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. 299.
47 Nobel (1980) 216. vagy Szabolcs (1984) 111.
48 Ballér (1978) 55.
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Az új Pedagógiai lexikon a koncentrációt „… az oktatásban a tantárgyak felépítésének 
és egymáshoz való viszonyának didaktikai elve”-ként határozza meg. Négyféle alapjelen-
tést jelöl meg. 1. A tantárgyak belső felépítése a tartalom fokozatos bővítésével valósítható 
meg (pl. az általános és középiskola közötti koncentricitás). 2. Valóságos egység a tantár-
gyak egymással való kapcsolatában közös témák és törvényszerűségek révén (pl. a haza 
földrajza és történelme, történelme és művészete, azaz irodalma, képzőművészete közti 
térbeli és időbeli kapcsolat stb.). 3. Az egymással szorosabb rendszert nem alkotó tantár-
gyak közötti kapcsolatok felismertetésének logikai, képző, nevelő és kulturális jelentősé-
ge (pl. egyes szavak etimológiája, a terminus technicusok eltérő tartalma a különböző 
tantárgyakban, a nyelvek alapvető grammatikai egyezései, a népek közötti kapcsolatok 
egy-egy kiemelkedő mozzanata stb.). 4. „Az általános műveltség koncentrikussága kétféle 
alapot is nyújt a mai embernek; képességet korunk legfőbb társadalmi és tudományos 
kérdéseinek megértésére, és elindulást valamilyen szakosodás felé, amelyben a szakmai 
képzés tartalmát ugyancsak – már differenciáltabb – koncentrikusan bővülő körök al-
kotják.”49 Megkülönböztet ezeken kívül tantervi koncentrációt, mely főleg a tantervek, 
tankönyvek készítésekor megoldandó feladat, szempont, és módszeres koncentrációt, 
melynek közvetlen gondozása leginkább a tanítást effektíve végző pedagógus feladata. 
Végezetül megállapítja, hogy „… az iskolai műveltség egysége és hatása a világnézetre és 
emberi magatartásra csak a kétféle koncentráció megvalósításától várható.”50

A Tizenegy nyelvű pedagógiai szótár szerint „… a koncentrált oktatás a tantervben a 
tantárgyak tartalmi felépítésében az összefüggések kiemelésével, a tanításban a tananyag 
témák szerinti egyidejű feldolgozásával, a tanítási órán az összefüggésekre, a kölcsönös 
kapcsolódásokra, áthatásokra történő utalásokkal valósul meg.”51 Ez kétségtelenül az elő-
zőhöz képest is a fogalom durva leegyszerűsítése, beszűkítése egy hagyományos peda-
gógiai gondolkodás alapján.

Persze ez még szerencsésebb, mint az 1980-ban megjelent Pedagógiai kézikönyv meg-
oldása, mely a koncentráció fogalmát megemlítve, de nem meghatározva „tantárgyközi 
feladatokról” és „tantárgyak kapcsolatáról” beszél csupán.52

A magam részéről a Szoboszlay-féle megközelítést, felosztást és értelmezést tartjuk 
a leghasználhatóbbnak. A fogalomkezelés pontosítása érdekében azonban ismét meg 
kell jegyeznünk, hogy itt nem csupán ismeretanyagok kapcsolódásáról beszélhetünk, 
hanem olyan együttműködésről, mely kiterjed a célok, feladatok, követelmények és 
módszerek közelítésére is.

49 Pedagógiai lexikon II. (1977) 410-411.
50 Pedagógiai lexikon II. (1977) 411.
51 Tizenegy nyelvű pedagógiai szótár. 2. köt. Szerk. Arató Ferenc. OPKM, Budapest, 1982. 584.
52 Pedagógiai kézikönyv. Szerk. Báthory Zoltán és Gyaraki F. Frigyes. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 66. és 178. A kooperá-
ció (együttműködés, tervszerű együttműködés, összedolgozás, szövetkezés, együttes részvétel stb.) a koncentrációban vázolt 
együttműködés tervszerűbb, tartósabb formája. Vö.: Gordos (1977) 294. és Gordos (1974) 137.
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Utak az integrációhoz

Közoktatásunk 1970-es évek óta folyó korszerűsítésének egyik nagy problémája a tantár-
gyak ismeretanyagának az elkülönültsége, a komplex jelenségkörök egységben látásának 
a hiánya. A tantervek és kézikönyvek ugyan lehetőségeket biztosítanak a tárgyak közti 
alkalomszerű koncentrációra, de ettől nem fejlődik kellő szintre a tanulók asszociatív 
gondolkodása, nem válnak képessé tanítványaink arra sem, hogy ismereteiket kellően 
rendszerbe tudják foglalni, szintetizálják.

Melyik gyakorló pedagógus ne kínlódott volna azzal a nehézséggel, hogy amit egyik 
tárgyában tud a tanuló, azt a másikban hajlamos „elfelejteni”. A gyerek a hibás? Aligha! 
A koncentrációs lehetőségeket konzekvensen feltárni akaró tanár? Meggyőződésünk: 
szintúgy nem! A baj – kiindulásunk ez volt – minden bizonnyal tantárgyi szerkezetünk 
merevségében, a gondolatok szabad szárnyalását – uram bocsá’, csapongását – akadá-
lyozó oktatási struktúránkban keresendő. 

Minden tantárgy művelői – az „én házam, az én váram” elv alapján – legjobb szán-
dékkal ugyan, de bezárkóznak saját szakmájuk „elefántcsonttornyába”, mert az iskolai 
stúdiumok rendszere ezt kívánja. A jobbak tesznek kikacsintásokat „a szomszéd házra, 
a szomszéd várra” – főleg, ha azok tulajdonosai is –, de messzebbre a legjobbak is csak 
ritkán látnak. Ezzel óhatatlanul visszafogva a gyermeki gondolatok szabadabb szárnya-
lását, szárnypróbálgatásait.

Az előző fejezetben röviden végigjártuk azt az utat, mely a koncentráció fogalmának törté-
neti kutatásával felvázolható. Megvizsgáltuk néhány korszerű értelmezését és közvetlen pe-
dagógiai környezetét. Most megkíséreljük ábrázolni azt a történetet, amely a koncentrációtól 
az integráció irányába mutat. Ehhez főleg hazai – korántsem szegényes – pedagógiai iroda-
lom eredményeit kívánjuk figyelembe venni, ismét inkább valamiféle összegzés igényével.

Az „Új Iskola” mozgalom már 1922-ben megfogalmazta, hogy kevés tárgyat tanuljanak 
naponta, mert a szakmai szóródás jobban kifárasztja a gyermeket, mint a kevés tárgyra 
irányuló összpontosulás. Roger Gal szerint az elvont szaktárgyi érdekekkel szemben az 
új iskolák vívmányainak alapja „… egy elemi és empirikus megfigyelés: a gyermekek ér-
deklődése a globális jelenségek iránt (ahogy az élet és a világ tárja azokat a tapasztalás elé) 
és annak szükségessége, hogy hagyjunk az elmének elégséges időt arra, hogy megállapodjék 
egy problémánál, hogy elmélyülten tanulmányozhassa”.53

Az Új Iskola tanterve erősen koncentrált. Ez azonban nem azonos a más iskolákban is 
érvényesülő koncentrációval. Ugyanis ott a tantárgyi-logikai érdekek az elsődlegesek, s így 
kiválasztott anyagrészek között utólag keresik a lehetséges kapcsolatot. Az Új Iskola tan-
tervi koncepciójában „… a tantárgyak között tehát erős koncentráció érvényesül (különösen 
a humán tárgyak között). Megpróbálják, hogy két szomszédos, egy fejlődési egységet alkotó 
osztály tanulmányi anyagát közel hozzák egymáshoz.”54 Egységes hatáskifejtésre törekszik, 
az egészelvűség vágányán halad. Igyekszik a rokon tárgyakat, azok alkalmas részeit össze-

53 Gal, Roger (1967): Hol tart a pedagógia? Gondolat, Budapest, 79-80.
54 Buzás László (1969): Az „Új Iskola” pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 74-76.
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vonni, s az életközelség szempontjait alkalmazva, ún. „életegységeket”, komplex témákat 
feldolgozni. Tehát ez a fajta koncentráció értelmezés túlmutat a fogalomkör hagyományos 
felfogásán, és egy magasabb szervezettség irányába visz.

A komplexitás – jelentésénél fogva (komplex: összetett, bonyolult)55 – nagyon sok 
mindent foglal magába. Közelítsünk most először például a történelem szaktárgy fe-
lől a kérdéshez: „Mit értünk komplexitáson? Azt alapban és a felépítményben végbeme-
nő változások sokoldalú – összefüggésben, kölcsönhatásban való – megvilágítását: vagyis 
nem kevesebbet, mint az anyagi és szellemi kultúra egészének szintetikus tárgyalását. […] 
A komplexitás … a politikai, … jogi, állam- és alkotmánytani, művelődés-, vallás- és ide-
ológiatörténeti, tudomány-, irodalom- és művészettörténeti ismereteknek az oktatását is 
magában foglalja.”56 Mindezek azonban csupán egy tárgy tartalmi elemei. A komplexitás 
azonban „… magába foglalja az oktatás-nevelés egységét: a cél, a funkció, a tartalom, a 
struktúra egységét egy-egy tantárgy teljes megkomponáltságában, a tartalom, a módszerek, 
a tankönyvek, a tanári és a tanulói munka egységét – egy-egy óra keretében is.”57

Újabb fogalmunk a komplex, melynek „…alapszava a latin complector. Jelentése: kö-
rülveszek, körülfogok, összefoglalok. A pedagógiai lexikonokban csak a pszichológiában 
használatos komplexust értelmezik. A komplex mint jelző az Értelmező szótár szerint ál-
talában több különnemű tényezőből bonyolultan összetevődő jelenséget, műveletet jelent, 
illetve olyan módszert, amely a különböző tudományokban, gyakorlati munkaterületeken 
elért eredményeket együttesen is alkalmazza.”58 Ezt az értelmezést fogadjuk el a komplex 
tantárgy szókapcsolatban.

A komplex tárgyak több tudomány- és ismeretkört foglalnak magukba, s az így kiala-
kult összetettségüket felépítésükben is tükrözik. (Pl. az általános iskolai magyar nyelv 
és irodalom, mely nyelvtant, magyar és világirodalmat, irodalomelméletet, fogalmazás-
technikai ismereteket stb. tartalmaz.)59 Az egyik típus az, amikor különböző jellegű, de 
egymással belső összefüggésben álló művelődési anyagok alkotnak egy tárgyat (pl. a 
természetismeret-„science”, melyben a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz bizonyos 
elemei ötvöződnek. A másik válfaj egymástól távolabb álló tartalmakat olvaszt össze, 
részben világnézeti alapon, részben tanulói tevékenységek köré csoportosítva, építkezve 
korábbi ismeretekre, tapasztalatokra.60 A fúzió „… általában két tantárgy együtt taní-
tását jelenti, ahol a tantárgyi autonómia részlegesen vagy teljesen megszűnik (ilyen pl. a 
történelem és a földrajz, vagy a történelem és az állampolgári ismeretek együtt tanítása). 
A fúzió tehát már kikezdi a tantárgyi autonómiát, de a fuzionált tantárgy még mindig a 
háttértudományok rendszere alapján szerveződik.”61

55 Gordos István (1977): Gondolatok az integrált oktatásról. Pedagógiai Szemle, 27. évf. 4. sz. 137.
56 Szabolcs Ottó – Unger Mátyás (szerk.) (1968): A történelemtanítás időszerű kérdései. Az 1967. augusztus 29–31. között tartott 
II. Országos Történelemtanítási Konferencia anyaga. Tankönyvkiadó, Budapest, 110-111. Vö.: Eperjessy Géza hozzászólása, 
uo. 109-114.
57 Salamon (1979) 3.
58 Kéri Henrik (1974): Integrált tárgyak, tantárgyi tömbösítés. Középfokú Szakoktatás, 7. évf. 7. sz. 26.
59 Ballér (1978) 55.
60 Vö.: Pedagógiai lexikon II. (1977) 410.
61 Mátrai (1985) 433.
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Az Új Iskola mellett szólni kell az ún. Dalton-tervről is. Lényegét szülője és első al-
kalmazója, Helen Parkhurst a következőkben fogalmazza meg: „Egyszerű és gazdasá-
gos módszer, amelynek segítségével az egész iskola közösségként működik. A gyerme-
ket körülvevő világból azok a legfontosabb körülmények, amelyek között él és dolgozik. 
S kizárólag a kedvező környezet teszi lehetővé a szellemi és értelmi gyarapodást. Éppen 
ezért a Dalton-terv a gyermek munkakörülményeinek fontosságát, a társadalom tagja-
ként való cselekvésmódját hangsúlyozza, nem pedig a tanterv által meghatározott tan-
tárgyakat. Hiszen ez a két egymáshoz kapcsolódó tapasztalat határozza meg a gyerek 
jellemét és tudásszintjét.”62 A tantárgyak szintetikus tanítását hangsúlyozza, vagyis egy-
máshoz kapcsolódóan, nem pedig elkülönült anyagrészekként.

A Dalton-rendszerű megoldás az oktatás megszervezésének ún. laboratóriumi for-
mája, s a tanuló által egyénileg kiválasztott témára vonatkozó önálló munka. A mun-
kaprogramot a pedagógus által javasolt témacsoportokból a tanulói érdeklődés alapján 
választják ki. Az osztályokat laboratóriumokkal, témakörök szerint termekkel helyette-
sítették. E rendszerben felbomlottak az iskolai osztályok, nem voltak tantárgyak, meg-
szűnt az órarendszer.63

Volt ennek a munkaformának egy olyan változata is, amelyben megtartották a tanulók 
kollektív munkáját. E „laboratóriumi brigádmódszert” az 1920-as években a Szovjetuni-
óban is kipróbálták. A ’30-as évek elejének SZK(b)P KB határozatai (1931. szeptember 
5-i és 1932. augusztus 25-i) elítélik ezeket az eljárásokat. A tanítás középpontjába a tu-
dományok alapjainak rendszeres elsajátítását állítják. A tudomány-tantárgy kapcsolat 
dogmatikus értelmezésének jellemző példája a Magyarországon 1960-ban kiadott szov-
jet pedagógia-tankönyv kijelentése: „Minden tantárgy alapja a megfelelő tudomány…” 
Később ugyan ezt némileg finomították azzal, hogy a tudomány és a tantárgy nem azo-
nos fogalmak: a tantárgynak a tudományból annyit kell átvennie, amennyi „… valóban 
szükséges és hasznos az általános képzés szempontjából, amellett pedig érthető is az adott 
életkorban levő tanulók számára.”64 A lényeg azonban, hogy a tantárgyakat az egyes szak-
tudományok reprodukcióiként fogják fel.65

1945 után, főleg az ötvenes években Magyarországon is ez a szemlélet érvényesült. Jel-
lemző, hogy 1945 és 1959 között a koncentráció fogalmával kapcsolatban is csak mind-
össze 3 (!) publikáció jelent meg. Jelentős a fellendülés az 1960-ban kezdődő oktatási 
reform tantervi előmunkálatai során: 1960-ban 5, 1961-ben 10, 1962-ben 17, majd kisebb 
mennyiségi pangás követően 1969-ben már 25, 1974-ben pedig 32 tanulmány kapcso-
lódik a fogalomhoz. (Mellesleg csak ekkor jelent meg a Magyar Pedagógiai Irodalom 
címszavai között az integráció fogalma, mégpedig 2 közléssel.) Leszögezik, hogy „… 
a különböző tantárgyak az iskolában … nem az egyes tudományok előretolt hídfőállá-
sai, hanem a modern termelésben való tudományos igényű és ugyanakkor gyakorlati ha-
tékonyságú eligazításának eszközei”. Olyan tantárgyi rendszer felé történik nyitás, … 

62 Parkhurst (1982) 24.
63 Vö.: Nagy Sándor (1967): Didaktika. Tankönyvkiadó, Budapest, 147-148.
64 Kairov, I. A. – Goncsarov, N. K. – Jeszipov, B. P. – Zankov, L. V. (1960): Pedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest, 127.
65 Vö.: Gáspár László (1978): Egységes világkép, komplex tananyag. Tankönyvkiadó, Budapest, 88-89.
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melyben nem egyszerűen az egyes tudományok alapjainak mechanikus egymás mellé ren-
deléséről, hanem azoknak a legfontosabb ismeretköröknek a kiválasztásáról, tantárgyközi 
organizációjáról van szó, amelyek … legfontosabbak … a korszerű tudományos világné-
zet, illetve a gyakorlati életre való előkészítés szempontjából”.66

A komplexitás gyakorlatáról szólva az előnyei abban rejlenek, hogy mivel itt a kü-
lönböző tantárgyak egyes elemei már egymásba olvadnak, „… az egyik elem fényétől 
fölragyog a másik, ez az elem magyarázza azt, emez a jelenség segíti amannak a megér-
tését”.67 Megállapíthatjuk, hogy „… a komplexitás ma már tudatosan és tömegesen je-
len van a közoktatásban. Az új tantervi együttes már a komplexitás jegyében született 
meg, vagyis úgy épül föl, hogy a tantárgyak és anyagrészek tartalmi elemei kölcsönösen 
kiegészítsék, áthassák egymást. Ezzel mintegy elmosódnak azok a merev határok, amelyek 
az egyes tárgyakat vagy anyagrészeket élesen elválasztották egymástól, és az így létreho-
zandó kishatárforgalommal élénkebb mozgás, pezsgőbb élet kezdődhet az oktatásban.”68 
A komplex tantárgyak célja, hogy az iskola hatékonyabban segítse a tanulók tájékozódá-
sát, áttekintését a gyorsan növekvő ismeretekben, másrészt hogy jobban szolgálja a dif-
ferenciált személyiség- és képességfejlesztést. A tapasztalatok szerint leginkább nevelési 
szempontból (pl. motiválás, összefüggések feltárása) hatékonyabbak a „hagyományos” 
tantárgyaknál.69 Létrehozatalukat a pedagógiai ökonómia is igazolja, mert így elkerül-
hető az átfedés, a felesleges ismétlés, ami tetemes időmegtakarítást jelent. „Nem elhanya-
golható az a pedagógiai-pszichológiai alapelv sem, amely szerint a tanuló tanulmányai 
során, tanulmányai különböző szakaszaiban újra és újra visszatér azokhoz az ismere-
tekhez, amelyeket egyszer már megtanult, de azokat bővíti, magasabb fokon, mélyebben, 
komplexebben látja. Lényegében így váltja fel a korábbi koncentrikus és lineáris tantervi 
felépítést a mai modernebb helikoid tantervi tervezés.”70 Pedagógiai alapelv, hogy szilárd, 
összefüggő alapismereteket nyújtsunk, ne lexikontudást, egymástól elszigetelt adathal-
mazokat, keltse fel egy-egy kérdés mélyebb ismeretében a több tudás vágyát, tanítsa meg 
tanulni, látni és kutatni. Ennek megfelelően egy-egy komplex tárgy kialakítása olyan 
logikai rendszer, amelyben a világ jelenségei közti összefüggések világossá válnak, és 
amelybe a modern tudományok legújabb eredményei jobban fejleszthetők, melyek je-
lentős hányada több tudomány határán keletkezett. (Pl. projektív társadalmi ismeretek 
– történelem, földrajz, állampolgári ismeretek – komplex, a „Social Studies” az egységes 
középiskolában, „High School”.)71 

Induljunk ki Gáspár László elméleti és gyakorlati megközelítésből: „… a világkép köz-
vetítésének reális eszközeként a tantárgyi rendszer elemi egysége: a komplex tantárgy”. 
Elismeri, hogy ez „… egyike a pedagógia legzűrzavarosabb, legelmosódottabb fogalma-
inak”. Értelmezésében olyan pedagógiailag tervezett ismeret- és tevékenységrendszer, 
66 Tihanyi Ferenc (szerk.) (1961): Oktatásügyünk továbbfejlesztéséért. Tankönyvkiadó, Budapest, 136.
67 Nobel (1980) 216. vagy Szabolcs (1984) 111.
68 Salamon (1979) 3.
69 Pedagógiai lexikon II. (1977) 410.
70 Pedagógiai információs bulletin. Tantárgyi integráció, komplex tárgyak, tantárgycsoportok kialakításának vizsgálata. 
OPKM, Budapest, 1974. 66.
71 Pedagógiai információs bulletin (1974) 66-67., 72-73.
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mely egy világképalkotó komponenst tartalmaz: „… egy valóságfolyamat rendszeres ma-
gyarázatát (elsajátítási lehetőségeit) …, s ezt a valóságmagyarázatot valamely központi 
probléma, vezető szempont rendezi.” Vagyis „… nem az az elsőrendű kérdés, hogy a rend-
szeres valóságmagyarázathoz honnan, melyik tudományból származnak az ismeretek, 
sokkal lényegesebb feltétel, hogy a magyarázat "tárgyilag" helyes legyen: viszonylag pontos 
képet adjon a folyamatról, amelyről szól”.72 

A komplex tantárgyak sajátosságai éppen ezért nem a pedagógiában, annak gyakorlatá-
ban keresendők, hanem a komplex tudományokban. Ez utóbbiak főbb ismérvei: 1. komplex 
rendszereket vizsgálnak; 2. a vizsgálat problémacentrikus;73 3. „minden olyan szaktudomá-
nyos ismeretet, magyarázatot, elméletet integrál, amely a saját problémakörébe tartozik”.74

Gáspár az általa megalkotott a természet és társadalom fejlődése tantárgyon konkreti-
zálja mindezt, melyben a történeti felépítést tartja indokoltnak. A marxi értelemben vett 
totalitást, mely a természet történetére is vonatkozik, nemcsak a társadaloméra.75

Említettük, hogy az 1930-as évek szovjet politikai határozatai elvetették a komplex taní-
tás különféle formáit. Vigotszkij bíráló megjegyzései elgondolkodtatóak: a komplex rend-
szer hívei azt hirdették, hogy „… a komplex rendszer megfelel a gyermeki gondolkodás 
sajátosságainak. A fő hiba ott volt, hogy az oktatásnak a fejlődés tegnapjára, azaz a gyerme-
ki gondolkodásnak már érett sajátosságaira kell támaszkodnia. A pedagógusok a komplex 
rendszer segítségével azt kívánták megszilárdítani a gyermek fejlődésében, amit az iskolába 
lépéskor már maga mögött hagyott. Nem vették figyelembe, hogy az oktatásnak kell a fejlő-
dést előrevinni, nem vették figyelembe a legközelebbi fejlődési zónákat. A legkisebb ellenál-
lásra, a gyermek gyengeségeire orientálódtak ahelyett, hogy erejére támaszkodtak volna.”76

Ennek ellenére az osztály- és tanórarendszerű munkát fetisizáló határozatok az emlí-
tett reformpedagógiai kísérletek és kiútkeresések előli teljes bezárkózást, a merev tanórai 
keretek felbontására irányuló próbálkozások elítélését okozták még a ’70-es években is. 
Jellemző Boriszenko véleménye: „A tantárgyak közötti kapcsolatok a tudományok közöt-
ti kapcsolatok didaktikai megfelelői.”77 

Ezzel magyarázható a Gáspár-féle koncepció hűvös fogadtatása egyes szocialista or-
szágok részéről. De Gáspár maga is igen fontosnak tartja, hogy a komplexitás és az integ-
ráció reformpedagógiai értelmezésétől a maga fogalmait elkülönítse.78

Igen izgalmas lehetett – írásaiból, a visszaemlékezésekből és a dokumentumokból ítél-
ve – Németh László hódmezővásárhelyi tantárgy-összevonási kísérlete.

A régi iskola az új ismereteknek csak tantárgyösszevonással79 szoríthat helyet. Vegytant 
a fizikával, történelmet a magyarral, irodalmat a képzőművészet történetével gondolja ösz-

72 Gáspár (1978) 87.
73 Gáspár László (1984): A szentlőrinci iskolakísérlet I. Tankönyvkiadó, Budapest, 42-43. 
74 Mátrai Zsuzsa – Budai Ágnes (szerk.) (1984): Vélemények, elképzelések a társadalomtudományos képzés megújításáról – 
újabb 8 interjú és egy ankét tükrében. Tantervelméleti füzetek 10. OPI, Budapest, Gáspár László hozzászólása,13-14.
75 Trencsényi László hasonlót javasol, amikor kultúrhistóriai struktúráról szól. Mátrai–Budai (1984) 37.
76 Vigotszkij, L. Sz. (1971): Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest, 276.
77 Boriszenko, N. F. (1972): A tantárgyi koncentráció alapjai. Könyv és Nevelés, 14. évf. 45. sz. 24-31.
78 Gáspár (1978) 87-90. és Gáspár (1984) 41.
79 Németh László (1961): Tapasztalat és álomátadás. In: Németh László: Sajkódi esték. Magvető, Budapest, 24-31.
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szevonni. Négy vagy öt műveltségtárgy „tantárgykombinátban” kívánja tömbösíteni az 
értelmiségi iskola anyagát.80 „Az iskola így lassan egy mesterségesen előállított, összevont 
életdarab lesz, ahol minden testi s szellemi foglalkozás találkozót ad, hogy az ifjút nevelje. 
Az egyes iskolafajok közt különbség csak az órák számában van; ami az egyikben kóstoló, a 
másiknak ebéd: ami annál jövő hivatás, ennél szórakozás s a másik ember munkájának az 
átélése, megbecsülése.”81 Németh László számára ez jelenti a „testvériséget” a tananyagban.

Kereste a művelődési anyag centrumát is, azt a kiemelt tantárgyat, melynek eredmé-
nyessége visszahat a többire is. Ezt a didaktika történetében korántsem páratlan törek-
vést82 figyelhettük meg Németh László vásárhelyi kísérletezésénél is: „Így nemcsak az 
előbb említett nagy tárgyak alakultak ki zavartalan, de a nyilván véremben levő történeti 
szempont is próbát tehetett: mire megy a nem történeti tárgyakba benyomulva.”83 Csak-
hogy Németh Lászlónál a történelem egy egész iskola, a történeti középiskola „művelt-
ségét tartó sátorrúd-tárgya” volt.84 Sőt ez a történeti hajlam didaktikai módszerré is lett 
nála. Így lesz a filozófiából filozófiatörténet, az egészségtanból átalakított természetis-
mereti tárgyból tudománytörténeti stúdium, de a történeti szempont még a matemati-
kaoktatásba is bekerült, akárcsak a nyelvek tanításába.85

Németh László hódmezővásárhelyi tantárgy-összevonási kísérlete adott ösztönzést a 
hazai integrációs törekvéseknek azzal, hogy bátran átlépte a konvencionális tantárgyi 
kereteket. Ez az 1970-es évek pedagógiai tendenciája lett. Magyarországon az 1972-es 
júniusi MSZMP KB-határozat fogalmazta meg: „Keresni kell a jelenlegi tantárgyi szét-
aprózottság felszámolásának útjait, a több tudományág keretébe tartozó és jelenleg külön 
tantárgyakban oktatott ismeretanyag közös tantárgy keretében történő integrált oktatásá-
nak lehetőségeit.”86 Ne essünk a dokumentum megjelenését követő számos cikk, közle-
mény és dokumentum hibájába, és először értelmezzük a fogalmat!

Az integráció (egységesítés, egységesülés, beilleszkedés, egyesülés, megújítás, egyes 
részek egyesülése egésszé, beolvasztás a latin „helyreállít”, „helyrehoz” szóból)87 peda-
gógiai értelmezése: az Egyesült Államokban a deszegráció ellentéte, az erősen tagolt is-
kolarendszerek egyesítésére való törekvés, ill. a tananyag egységes világnézeti alapról 
történő tárgyalása. Klinberg szerint: „… az általános és a szakmai képzés egységesítése, 
az iskolai és az iskolán kívüli tanulás-tanítás folyamatának egyesítése; az oktatás és az 

80 Németh László (1963): A tanügy rendezése. 4. Testvériség a „tananyag”-ban. In: Németh László: A kísérletező ember. Mag-
vető, Budapest, 158.
81 Németh (1963) 149.
82 Vö.: Prohászka (1937) 140-141. a történeti elvről, illetve Schneller István és Imre Sándor tantervelméleti törekvései. Válogatott 
írások. A tantervelmélet forrásai 4. Szerk., bev. és jegyz.: Ravasz János. OPI, Budapest, 1984. Vö. Schneller: „A tudományos 
pedagógiának követelménye értelmében a koncentráció elvét nemcsak szóval hirdeti, hanem tényleg érvényesítheti is. Csak egyet-
lenegy tantárgya van a középiskolának: ezt az egyet világosítják meg a különböző tanárok a különböző oldalakról. Minden 
egyes előadásnak központi irányítója a történeti óra.” (42.) Imre: „A nemzet fejlettségének magaslatára emelik az embert és így 
belehelyezik a szellemi fejlődés menetébe: a) történelem, b) a szellemi élet ismerete, nyelvi, irodalmi és művészeti tanulmányok, 
c) földrajz, d) néprajz” is a történelmet állítja a középpontba. (94.)
83 Németh (1961) 31.
84 Idézi: Tordáné Hajabács Ilona (1976): Németh László pedagógiai nézetei. Magyar Pedagógia, 76. évf. 4. sz. 393.
85 Vö.: Németh (1961) 36-37.; Tordáné Hajabács (1976) 393.
86 Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. Kossuth, Budapest, 1972. 25.
87 Pedagógiai lexikon II. (1977) 206.; Gordos (1974) 137.; Gordos (1977) 293. 
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önképzés elméletének, valamint a tananyagnak az egyesítése.”88 Két vonatkozásban jelent 
változást az előzőekhez képest: „Egyrészt megszűnik a tantárgyi autonómia, másrészt 
nem a tudomány rendszere, hanem valamilyen más szempont lesz a tananyag-összeállítás 
alapja (pl. a gyermeki érdeklődés és tapasztalat, bizonyos interdiszciplináris megközelí-
tést igénylő problémák). A két szélső pólus tehát a tudomány rendszerére épülő autonóm 
tanterv és a háttértudományok szisztémáját nem követő integrált tanterv.”89 Ahhoz, hogy 
a tantárgyak vagy a tantárgyak egy csoportjának az integrációját megvalósíthassuk, 
alapfeltétel, hogy megtaláljuk azokat a rendezőelveket, „igazságokat”, melyek meghatá-
rozóan érvényesülhetnek. A tudományágak tartalmában természetes módon föllelhető 
vezérmotívumokat kell találnunk, melyek mintegy maguktól kínálkozva kiemelkednek 
az egyes tudományterületek mondanivalóiból.90 Itt már valóban eltűnnek a tárgyak kö-
zötti határok, és létrejön egy új minőség, megőrizve a régi egyes elemeit, de építőanyag-
ként. Ez összegzést, központosítást, a felesleges elemek kiiktatását jelenti, vagyis nem új 
tudományágak keletkeznek, hanem új rendszerekbe foglalódnak eddigi ismereteink. Az 
új rendszerek természetesen a pedagógiai módszerek változását is jelentik, és nemcsak 
a módszerekét. (Pl. alsó tagozatban integrált anyanyelvi tárgyat tanítanak. Ez a tárgy 
nyelvi és irodalmi ismereteket integrál, kapcsolatot talál a történelemmel is.)91 Megálla-
píthatjuk, hogy a teljes integrációnak főleg a kezdő, alapozó és az első orientációs sza-
kaszban lehet nagyobb jelentősége. 

Megkülönböztetünk integrált és integráló tárgyakat. Az integrált tárgy különböző 
tudományterületekből vett anyagot ötvöz egységes rendszerré, megszüntetve, feloldva 
az alkotóelemek önálló struktúráját. Ilyen lehet a megalapozó tudományok interdisz-
ciplináris jellege. (Például természettudományos integrált tárgyak Angliában92 és Svéd-
országban93.) Integrálhat a közös nevelési, képzési funkció. (Pl. a hazai alsó tagozatos 
anyanyelv esetében, mely a nyelvhasználat jegyében fog össze nyelvtani, irodalmi és tör-
ténelmi elemeket.) Összefogó erő lehet a nevelési cél is. (Pl. Nagy László Új Iskolájának94 
vagy Gáspár László szentlőrinci iskolakísérletének95 egyes tárgyai, ahol alap a tanulói 
tevékenység, ill. a módszer is.)

Az integráló tárgyak funkciója az, hogy magasabb szintézisbe hozzák a korábban ta-
nultakat, a tanulók tapasztalatait. (Ilyen a filozófia, de lényegében az osztályfőnöki óra 
is, vagy a középiskolai anyagszerkezet.) Ezek a tárgyak a közoktatási rendszer utolsó 
szakaszában tölthetnek be jelentős szerepet.96 

88 Gordos (1977) 293-294.
89 Mátrai (1985) 133.
90 Salamon (1979) 3.
91 Nobel (1980) 217. vagy Szabolcs (1984) 112.
92 Combined Science Project: kémia, fizika, biológia 11–13 éveseknek: Pedagógiai információs bulletin (1974) 74.
93 Fizika, kémia, biológia, földrajz, geológia, csillagászat: Pedagógiai információs bulletin (1974) 82-83.
94 Buzás (1969)
95 Gáspár László – Kocsis József (1984): A szentlőrinci iskolakísérlet I-II. (Korszerű nevelés sorozat) Tankönyvkiadó, Budapest.
96 Vö.: Ballér (1978) 54-55.



26

I. A történelemtanítás elméleti és módszertani kérdései

Másfajta elméleti felosztása az integrációnak:97 
1. Amikor a különböző társadalomtudományok eredményét egy vezető diszciplína 

köré csoportosítják. Ilyen például az MTA Elnökségi Közoktatási Bizottság Fehér Könyv- 
ének társadalomtudományi programja, amelyben a vezető tudomány a történelem.98

2. Amikor két vagy több tárgy anyagát összevonják. Példa erre az 1977-es francia re-
formtanterv, melyben a történelem, a földrajz, a közgazdaságtan és az állampolgári is-
meretek anyagát építették egybe.99

3. Amikor nem tudományok vagy tantárgyak jelentik az integráció kiindulópontját, 
hanem valamilyen más szempont, például a gyermeki tapasztalat vagy bizonyos prob-
lémák felvetése. Az előbbire példa az Egyesült Államokban a táguló környezet elvét kö-
vető tanterv, amely először a közvetlen gyermeki környezettel (család, iskola, település), 
majd a tágabb környezettel (szomszédos vidékek, ország, világ) foglalkozik – így integ-
rálva a történelem, a földrajz, a szociológia és a közgazdaságtan elemeit; utóbbira példa 
a Bruner-féle program, amelyben két problémafelvető kérdés köré szerveződik a tan-
anyag: Mi különbözteti meg az embereket az állatoktól? Mi különbözteti meg a modern 
embert a kezdetleges körülmények között élő emberektől?100 

Összegezve: az integrálódás a fejlődéshez, mindenekelőtt a tudományok fejlődésé-
hez nélkülözhetetlen folyamat; bár ez a fejlődés mindenekelőtt differenciálódást je-
lent. Végbe kell mennie azonban a tudományon belül s tudományközi viszonylatban 
is az adekvát kérdések összekapcsolódásának, egységesülésének, mivel enélkül a fej-
lődés áttekinthetetlen felaprózódássá válik. Kissé eltérő értelemben az ember pszi-
chikai fejlődésének megértéséhez is nélkülözhetetlen fogalom, illetve folyamat.101 
„A gyermek lelki élete egyre jobban egységesül a fejlődés folyamán, a kezdetben különálló 
lelki működések egyre jobban egy közös egységbe szövődnek, s ennek az egységességnek 
kialakításában nagy része van az értelemnek, mely központi helyet foglal el az ember lelki 
életében. Másfelől az egyes lelki képességek és tevékenységek egyre inkább nyernek belső 
tagozódásban, gazdagodnak.”102 

Már Brubacher is beleütközik a tanterv (tantárgyi) integráció problémájába. „Már 
Herbart is rendkívül atomisztikusan látta kora tanterveit. Mintha az egyes tárgyak az 
iskola különböző polcain helyezkedtek volna el. El is csodálkozott, hogyan képes a tanuló 
arra, hogy mindegyikkel mindennap külön-külön, viszonylag rövid idő alatt eredménye-
sen foglalkozzon, majd megismételje azt minden nap. A tantárgyak megsokszorozódása 
a XIX. században, azután még tovább súlyosbította a tantervek atomizálódását és plura-

97 Mátrai Zsuzsa – Szebenyi Péter (1985): A spirális felépítésű integrált társadalomtudományi program alapelvei és modellje. 
Pedagógiai Szemle, 35. évf. 11. sz. 1097.
98 Az MTA állásfoglalása és ajánlásai a távlati műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére. MTA, Bu-
dapest, 1976.; Berend T. Iván (1980): Műveltségeszmény és történelem. In: Műveltségkép az ezredfordulón. Tanulmányok az 
akadémiai távlati műveltségkoncepció alapján. Kossuth, Budapest, 137-150.; Balázs Györgyné (1980): Az integrált történelem-
tanítás útjai. Tankönyvkiadó, Budapest.
99 Nagy Erzsébet (1981): A történelem időszerű kérdései Franciaországban. Tankönyvkiadó, Budapest, 27.; Mátrai Zsuzsa 
(1984): Társadalomismeret az Egyesült Államok és Franciaország alsó fokú oktatásában. Pedagógiai Szemle, 34. évf. 1088-1090.
100 Mátrai–Szebenyi (1985) 1097-1098.; Mátrai (1984) 1084-1087.
101 Pedagógiai lexikon II. (1977) 206.
102 Várkonyi Hildebrand (1938): A gyermekkor lélektana I. Az első hat év. Városi Nyomda, Szeged, 9.
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lizmusát. A XIX. században egyre jobban érvényesült az a felfogás, hogy a régi tantárgyi 
szétforgácsoltságot valamilyen tantervi integrációnak kell felváltania. A legradikálisabb 
újítók a gyermek tapasztalatait tették integráló tényezővé … az élettevékenységek ter-
mészetesen sohasem egyszerűek, s nem illeszthetők rájuk címke, mint például számtan 
vagy földrajz. Ellenkezőleg, általában rendkívül komplexek, s átszelik a hagyományos 
tantárgyi határokat.”103 

Faludi az integráció esetében egy régi probléma új szinten való jelentkezéséről szól: „… 
ahelyett, hogy a tantervi szétforgácsoltságot valamelyik direkt koncentráció-orientációjú 
iskola (irányzat) megoldani tudta volna, megjelent a színen ugyanennek a hagyományos 
– és hagyományosan megoldatlan – problémának egy magasabb szintje: az integráció.”104 

Különösen tanulságos a Faludi-féle tantervkészítési elmélet végiggondolása témánk 
szempontjából. A herbarti iskolának a koncentráció problémájának előtérbe állítását és 
megoldását köszönhetjük. „A szerves tananyag nemcsak könnyebben tanítható, mint a szer-
vetlen, hanem (elvileg) nagyobb a nevelőhatékonysága is.”105 A klasszikus probléma éppen 
a tananyag szervessé tétele. A reformpedagógia életegységekből való kiindulása, a tanulói 
érdeklődésre alapozott tantárgyalakítása nagyobb intenzitást hozott a neveltek részéről, de 
meglehetős tudatlanságot is. Ennek nyomán a rendszeres tanulás, mely a tudományosság 
igényét (és nem a tudományok rendszerének egyszerű átvételét) jelenti, nem mellőzhető. 
Éppen ezért a koncentráció (tantervi és didaktikai) hagyományos időrendi, anyagi-logikai 
kapcsolatteremtés értelmezése mellett a fogalom teleologikus lényege is figyelembe veendő. 
Azaz, két tantárgy helyett „… minden tantárgyat – már az anyag kiválasztásában is – közös 
szempontoknak vetünk alá. Ezek a közös szempontok pedig célszempontok.”106 Ezek alap-
elvei: a tantárgyak közti kapcsolatok követettek és az időrendi helyett a lényegi egyeztetés 
a fontos. „Vagyis nem valamely "központi" tárgyat kell keresni …, hanem minden tárgynak 
a tantárgyközi, tantárgyfeletti princípiumokhoz kell igazodnia.”107 

Ez már itt az új szellemű kapcsolatteremtés, az integráció alapgondolata. Stratégiai 
kérdés olyan részelemekkel, hogy "mit?", "hol?", "mikor?", "hogyan?", "mivel együtt?" 
vagy "mivel összefüggésben?" tanítsunk. Vagyis „; az integráció … a tanítási anyag struk-
turálásának, újjászervezésének folyamata”108, mely a tantervkészítés és oktatás fázisaiban 
egyaránt jelen van.

103 Ballér (1985) Idézi: Faludi (1987) 766. Vö.: Brubacher (1947) Correlation and concentration In: X. Curriculum- continued. 
104 Vö.: A Köznevelés 1973–1974-es integráció vitája, ill. Prohászka (1983); valamint Műveltségkép a távlatokban. Az MTA 
Elnökségi Közoktatási Bizottságának martonvásári és pécsi ajánlásai. Tantervelméleti füzetek 18. Szerk.: Rét Rózsa és Kontra 
György. OPI, Budapest, 1986.
105 Faludi Szilárd (1983): A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapjai az általánosan művelő iskolában. A tantervelmélet for-
rásai 1. OPI, Budapest, 183., 105.
106 Faludi (1983) 108-109.
107 Faludi (1983) 109.
108 Szabolcs (1984) 132. (Závodszky Géza hozzászólása)
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Pedagógiai irodalmunkban vitatott a komplexitás, a komplex és integrált tantárgy, 
a komplex és integrált oktatás egymáshoz való viszonya. Kéri Henrik az egyiket egy-
szerűen feleslegesnek tartja, azaz nem érez köztük különbséget.109 Gáspár László sze-
rint: „A tudományok fejlődése – strukturálódásuk szempontjából – három nagy sza-
kaszban valósult meg: 1. a klasszikus tudományok (matematika, fizika, kémia, biológia), 
2. a hibrid tudományok (pl. biokémia, szociálpszichológia), 3. a komplex tudományok 
(pl. kibernetika, általános rendszerszemlélet) kialakulása. A tantárgyfejlődés kisebb-na-
gyobb késésekkel követte ezeket a periódusokat. Így jött létre 1. a zárt tananyagot tartal-
mazó hagyományos, 2. az összevont (integrált) és 3. a komplex tantárgy.”110 

Az általánosabb felfogás szerint – tanulmányunk is ezt a vonalat követte – koncentrá-
ció, koordináció, komplexitás, integráció a fogalomsor fejlődéstörténete.111 Ami az utób-
bi fogalom 1970-es évekbeli – kissé parttalan – virágzását illeti; az 1980-as évek peda-
gógiai irodalma már kissé más, óvatosabb képet mutat. Ha elméletileg el is fogadjuk az 
egyre erőteljesebben differenciálódó tudományok egyre integráltabb tantárgytömbökbe 
való szervezésének szükségességét, akkor egy alapvető – máig megoldatlan – kérdés: ki 
fogja az integrált tananyagot megalkotni, de főleg ki fogja tanítani?

Bár a tudománynak és a tantárgynak eltérő feladatai vannak, de nyilvánvaló, hogy a 
megfelelő interdiszciplináris szintézisek hiányában nem áll rendelkezésre a széles körű 
interstudiális integráció tudományos előfeltétele. Ez az oka annak, hogy az ezredforduló 
új tanterveiben szerényebben valósult meg, mint az évtized eleji felbuzdulás azt ígérte.112 

Mindazonáltal a fejlődési sor korántsem azt jelenti, hogy az elején lévő fogalmak el-
avultak volna, s újabban mindent integrálni kellene. Úgy véljük, hogy az integrált tár-
gyak közoktatásunk kezdő éveiben lennének inkább létjogosultak. A közbülső fázisban 
– a jelenlegi általános iskola felső tagozatának korosztályairól van szó leginkább – job-
bára a hagyományos tantárgyi rendszer keretei között, a koncentrációs és a koordinációs 
lehetőségek maximális feltárásával és kiaknázásával.

Bár az integrációs kísérletek inkább a középiskolás természettudományos tárgyakra 
terjedtek ki (kémia–fizika–biológia), a jövő útja mégsem a Gábor Dénes Nobel-díjas fi-
zikus által vázolt: „… ami a természettudományos tantárgyak integrált tanításának fon-
tosságát illeti: … továbbmennék, s javasolnám az integrációjukat a történelemmel és az 
egész emberi kultúrával.”113

109 Kéri (1974) 26.
110 Gáspár (1984) 42. 
111 Gordos (1974), Gordos (1977), Kéri (1974), Ballér (1978), Salamon (1979), Nobel (1980) vagy Szabolcs (1984)
112  Szabolcs Ottó (1980): Miért maradt meg a hagyományos tantárgyi rendszer? Köznevelés. 36. évf. 20. sz. 15-16.
113 Gábor Dénes levele a New trends in integrated Science Teaching szerkesztőjének. Idézi: Kéri (1974) 27.
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Szükség lenne viszont a tanulmányban is jelölt tendenciák alapos végiggondolása egy 
esetleges új oktatási struktúra, iskolarendszer keretei között. Mindenképpen szükséges 
lenne kiterjedtebb kísérleteket folytatni a társadalomtudományi és az esztétikai tárgyak 
nagyobb összehangolására is.114 Integrációs kísérletünk is ezt próbálta meg, jóval szeré-
nyebb keretek között.115

Végezetül távlati szándékunkat, céljainkat Németh László szavaival fejezzük ki: 
„A mi civilizációnk – beszéd, könyv, hangszóró – olyan tömegben szórja az agyra a ne-
veket, hogy nem az a veszély többé, hogy az ember haláláig nem hall egy Mozart-operát, 
hanem az, hogy Mozartból is csak olyan zaj lesz, mint a többi rádióból ömlő hangból, s 
nem attól kell félni majd, hogy az ember nem jut túl a falu határán, hanem csak kuszábbá 
utazza a fejét. Az oktatásnak így nem az a szembeszökő feladata, hogy egy magasabb tu-
dásvilágba vezesse az embert, hanem hogy abban, ami az agyát ostromolja vagy ostromol-
ni fogja, megtanuljon rendet teremteni.”116 E csaknem három évtizede papírra vetett sorok 
nemhogy érvényüket vesztették, de napjainkban igazabbak, mint valaha. 

Pedagógiai Szemle, 1990. (40. évf.) 5. sz. 411-428.

114 Vö.: Mátrai Zsuzsa (1987): Egy iskolai modellkísérlet – és ami mögötte van. (A tiszakécskei modell) Pedagógiai Szemle, 37. 
évf. 4. sz. 303-306.
115 Katona András – Zsigárdi Györgyi (1972): A magyar irodalom és történelem tantárgyak koncentrálásának lehetőségei az 
iskolaotthonban. In: Közlemények az iskolaotthonos osztályok munkájáról. Szerk.: Eperjessy Gézáné. Fővárosi Pedagógiai In-
tézet, Budapest, 187-203.; Kalas Józsefné – Katona András (1977): A magyar irodalom és történelem integrált tanításának 
tapasztalatai az általános iskolában. Történelemtanítás, XXII. évf. 2. sz. 21-25.; Katona András (1989): Egy kísérlet margójára 
(Koncentrációs és integrációs lehetőségek a történelem-állampolgári ismeretek és a magyar irodalom oktatásában) Budapesti 
Nevelő, 35. évf. 2. sz. 60-67. 
116 Németh László (1980): Tapasztalat és álomátadás. In: Pedagógiai írások. Vál., bev. és jegyz.: Fábián Ernő. Kriterion, Bukarest, 100.
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A tantárgy-pedagógia kérdéséhez – a történelemtanítás 
felől szemlélve

„Nincs gyakorlatibb dolog, mint egy jó elmélet.” (Dörpfeld)

Kevés ilyen tudomány van, mint a metodika, szakmódszertan, szakdidaktika, tantárgy-
pedagógia, melynek – több mint évszázados múltja ellenére – a létezését is oly sokan 
kétségbe vonnák még igen „kiművelt emberfők” is. A szaktudomány, a pedagógia és a 
pszichológia, valamint a tanítási gyakorlat malomkövei között őrlődve, ennek számos 
külső (szakmán kívüli) és belső (szakmabeli) oka van. Talán első helyen említhető meg a 
terminológiai bizonytalanság. Ezt kíséreljük meg szétoszlatni, szakmánkat (a történelem 
tantárgy-pedagógiát) nem megtagadva, egy problématörténeti visszapillantást is téve.

Módszertan, szakdidaktika, tantárgy-pedagógia
Induljunk ki a háború előtti Pedagógiai lexikon meghatározásából: „Módszer-
tan (metodika, metodológia) a pedagógiának egészen gyakorlati irányú és iskolafa-
jok szerint is tagolódó ága. Az egyes tantárgyakra alkalmazza azokat az egyetemes 
elveket, amelyek minden oktatásban érvényesülnek, [...] az alkalmazott, részletes ok-
tatástant jelenti. [...] A kezdő oktatóknak igen hasznos, mert lehetővé teszi más, kiváló 
gyakorlati pedagógusok tapasztalatainak és elmélkedéseinek felhasználását...”1 Két dolog 
tűnik ki a sorokból: a definíció a módszertant alkalmazott didaktikának és a gyakor-
lat puszta szolgálójának, legjobb esetben is csupán alkalmazott tudománynak minősíti. 
A népiskolai módszertannal is foglalkozó kortárs professzor, Weszely Ödön ezt a rokon 
tudományok családfáján a következőképpen vezeti le, s ebben kétségkívül a nagy „klasz-
szikust”, Herbartot követi:2

1 Pedagógiai lexikon (szerk. Fináczy Ernő, Kornis Gyula és Kemény Ferenc) II. köt. (1936) Révai Irodalmi Intézet Kiadó, Buda-
pest, 309. (a szócikk írója Nagy J. Béla).
2 Weszely Ödön (1910): Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszertan. Tanító és tanítóképző intézetek számára. 2., jav. kiad., 
Lampel Rt., Budapest, 60.; részletesebben: Drozdy Gyula – Frank Antal (1931): Neveléstan, tanítástan, módszertan. Tanító- és 
tanítóképző intézet számára. Függelék. Szent István Társulat, Budapest.

I. Neveléstan
(A nevelés tana, Hodegetika)

II. Tanítástan
(Az oktatás tana, Didaktika)

Részletes tanítástan vagy 
módszertan (Metodika)

1. Általános tanítástan

PEDAGÓGIA
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Weszely részletesebb fejtegetésének lényege, hogy a tanítás egyes tárgyainak oktatásá-
ról szóló rész a módszertan (metodika) vagy részletes tanítástan, „... mely minden tárgy 
tanításának módszerével külön és részletesen foglalkozik, s így olyan elveket nyújt, melyek 
csak egy-egy tárgy tanításában érvényesülnek, tehát nem általánosak, hanem részlete-
sek.”3 Itt egy újabb leszűkítéssel találkozunk, nevezetesen azzal, hogy csak módszerek, 
tanítási mód kutatása és „tálalása” feladata e tárgynak.

Drozdy Gyula, a húszas, harmincas évek magyar oktatásügyének másik ismert, nagy ha-
tású pedagógusa a következőket írja: „A módszer (metódus): tudatos tanítói eljárás. Tehát 
csak annak a tanítónak van tiszta és világos módszere, aki tudja, hogy mit? miért és hogyan? 
tanít, aki a tanítás minden egyes mozzanatánál állandóan és következetesen megfontolt elve-
ket alkalmaz, ezek alkalmazását indokolni tudja, s aki tanítás közben a tanulókat is munkára 
készteti. A módszertan feladata, hogy mindezekre a tanítót előkészítse.”4 Márpedig a tanítási 
módszerről már a kiegyezés idején alapvető értekezés született a fenti hármas rendezőelv 
szellemében hazánkban5 (még korábban német földön) és problématörténeti elemzések a 
két világháború között.6 1945 után pedig – többek között – Kelemen László, Geréb György, 
Faludi Szilárd, Szokolszky István és Loránd Ferenc foglalkozott a témával.7 Mi azonban 
ennél szélesebbre kívánjuk nyitni vizsgálódási körünket. Először Szántó Károly pécsi főis-
kolai tanár tekintette át „tudományunk” keletkezésének rövid történetét a ’70-es évek első 
felében született – lényegében azonos tartalmú – tanulmányaiban.8 Megkülönböztetett egy 
differenciáló és egy integráló szakaszt.

Comenius Didactica magna című művében még az „artificium omnes omnia docendi”, 
azaz „a mindenkit mindenre való megtanítás művészete” elvet vallja. E híres munkában 
a tanulók oktatásának kérdései mellett az erkölcsi nevelés problémáiról is olvashatunk. 
Feltűnő a könyv olvasásakor, hogy lépten-nyomon a módszer kérdésébe ütközünk, csak-
hogy ez a mai – és a fentebb érintett – módszer fogalomnál tágabb, tartalmi kérdéseket 
is magában foglaló értelmezése a „methodosznak”.9

3 Weszely (1910) 59. Bővebben a témáról: Weszely Ödön (1927): A módszertan tudományos feladatai. In: Korszerű nevelési 
problémák. Tanulmányok. Szent István Társulat, Budapest, 105–120.
4 Drozdy–Frank (1931) 137.
5 Brassai Sámuel (1892): A módszerről. 2. jav. kiad. Stein János M. K. Egyetemi Könyvkereskedése, Kolozsvár, 188. (A mű ere-
detije felolvasásra és kiadásra került 1867–1968-ban.)
6 Molnár Oszkár (1926): A tanítási módszer történeti fejlődése. Népiskolai egységes vezérkönyvek 1. Szerk. Kőrösi Henrik és 
Quint József, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest; Korábban: Weszely Ödön (1909): A módszer kérdése. In: Weszely 
Ödön: A modern pedagógia útjain. Tanulmányok. Franklin, Budapest, 173–269.
7 Kelemen László (1958): Az oktatási módszer fogalma és megválasztása. Pedagógiai Szemle, 8. évf. 6. sz. 523–534.; Geréb György 
(1959): A módszer értelmezése Comenius didaktikájában. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1959. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest, 467–484.; Szokolszky István (1965): Az 
oktatás módszereiről. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1964. Akadémiai Kiadó, Budapest, 105–130.; Faludi Szilárd 
(1965): A tantervtől a módszerig. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1964. Akadémiai Kiadó, Budapest, 65–103.; valamint 
Faludi Szilárd (1988): Műveltség, iskola, munka. Válogatott pedagógiai tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest, 242–285.; Loránd 
Ferenc (1981): A metodika alapkérdései. Eljárások és médiumok. Feldolgozási program és szemelvénygyűjtemény. Felnőttoktatók 
továbbképzése VI. OOK–FPI, Budapest, 5–115.; Loránd Ferenc (1980): A „kisember” és a metodika. Köznevelés, 36. évf. 42. sz. 21–23.
8 Szántó Károly (1973a): Módszertan és tantárgy-pedagógia. Pedagógusképzés, 1. évf. 2. sz. 4–9. és Szántó Károly (1973b): A 
tantárgy-pedagógia fogalma. Módszertani Közlemények, 13. évf. 5. sz. 293–297.
9 Nagy Sándor (1962): Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 21–33. (Comenius), de főleg Geréb (1960) 467-484.
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Az addig egységes pedagógia tudománya a XVIII. század végén és a XIX. század elején 
kezdett differenciálódni nevelés- és oktatáselméletre, majd a didaktikából később kivált 
egy újabb tudományág, s részben alkalmazott didaktikaként, részben pedig az egyes tár-
gyak speciális oktatási kérdéseinek kutatójaként határozták meg tematikáját. A didak-
tika és a frissen keletkezett metodikák között kölcsönös viszony alakult ki. A didaktika 
az egyes szakmódszertanok eredményeiből általánosított, viszont a metodikák ezen ál-
talánosításokat adaptálták, alkalmazták, és a tanítás-tanulás sajátos törvényszerűségeit 
is kutatták az egyes tárgyak oktatásában.

Weszely Ödön, Drozdy Gyula és a Pedagógiai lexikon példáin szemléltettük, hogyan vált 
a didaktika elméleti, általánosító tudománnyá, a módszertan (metodika) pedig prakti-
kus tudnivalók gyűjteményévé. A dolog odáig „fajult”, hogy Garai József célszerűnek 
tartotta, „...hogy az egyes tárgyak oktatásának kérdéseivel a módszertan bizonyos előre 
megállapított sorrendben foglalkozzon... tantárgy neve, célja, heti óraszáma, tananyaga, 
tanításának története, tulajdonképpeni módszertana, s végül a módszertani irodalom az 
illető tárgyból”.10 Garai „mentségére” legyen mondva: ő legalább szükségesnek látta min-
denütt, hogy – Claparède nyomán – a módszerek pszichológiai alapjaira is rámutasson.11 

Az elkövetkező tíz év (1947–1957) nemhogy a pszichológiai alapoknak nem kedvezett, 
de a különböző metodikák csak abban versenghettek hazánkban, hogy a Szovjetunió-
ból átvett, lefordított módszertani munkákat „adoptálják” és adaptálják. Jelszóvá vált, 
hogy meg kell alkotni a magyar Golubkovot, amely a szovjet irodalomtanítási kézikönyv 
magyar változatának létrehozatalát jelentette. (Akárcsak Karcov a történelemtanításét, 
Gorjacskin a fizikatanításét, Bragyisz a matematikatanításét, Kairov mindenható peda-
gógiájáról nem is beszélve.)12

Problémánk történetében 1957 több szempontból is fordulópont. A korábbi differen-
ciálódási folyamat helyébe egy másik, az integrálódás szakasza lép. Ekkor jelenik meg 
Barra György írása, melyben a régi felfogást kárhoztatva kijelenti, hogy a metodika nem 
alkalmazott didaktika, hanem önálló stúdium. Elvetve a szakdidaktika kifejezést, ő a 
metodika (legfeljebb szakmetodika) elnevezést tartja üdvösnek, s az igaztalanul háttérbe 
szorított lélektanról, pontosabban neveléslélektanról mint a metodika egyik alaptudo-
mányáról (a másik természetesen a didaktika) szól.13

Még jelentősebb azonban Faludi Szilárd rövid fejtegetése egy „Előszó” keretében. (Té-
mánk szempontjából, terjedelmének kurtasága és jelentőségének nagysága miatt – némi 
túlzással – Bolyai János Appendixéhez hasonlítható.) A szakmódszertan kifejezést kár-
hoztatva megállapítja: „A szakmódszertan ... – szélesen értelmezve és szükségképp – fel-

10 Garai József (1947): Általános iskolai módszertan. Sopron, 4. 
11 Szántó (1973a) 5.; Szántó (1973b) 294. 
12 Bővebben: Bakonyi Pál (1988): Tantárgy-pedagógiai, pedagógiai törekvések az OPI elődintézményeiben. Pedagógiai Szemle, 
38. évf. 11. sz. 1050. A hivatkozott munkák közül e tanulmány szerzőjének Golubkov (1951): Az irodalomtanítás módszertana. 
Szocialista nevelés könyvtára 22. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, és Karcov (1951): A történelemtanítás módszertana 
az alsó osztályokban. Szocialista nevelés könyvtára 29. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest című kiadványokba volt módja 
bepillantani. Érdekes „kor- és kórtörténeti” dokumentumok a többivel együtt.
13 Barra György (1957): Kísérlet néhány módszertani alapfogalom tisztázására. Pedagógiai Szemle, 7. évf. 5. sz. 35–37. (Mit 
jelent a pedagógiában a „módszertan” szó?)
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öleli a pedagógiai problémák különböző típusainak és összefüggéseinek egészét (az adott 
szaktantárgy oktató-, nevelő-képző); jelentőségét a nevelés egészén belül; a szaktárgyi mű-
velődési anyag kiválasztásának és elrendezésének kérdéseit; végül a szorosabb értelemben 
vett (szak)módszertani és azzal összefüggő szervezeti kérdéseket, amennyiben azok taní-
tása kapcsán sajátosan nyilvánulnak meg.”14

Itt már tantárgyi pedagógiáról van szó, s Faludi az általános didaktika és a módszer-
tan viszonyát nem az egész és a rész, hanem az általános és a különös relációjában raj-
zolja meg. Nagy Sándor nemcsak ezzel ért egyet nagy ívű Didaktika és metodika című 
tanulmányában, hanem leszögezi, hogy „...komoly egyoldalúságot eredményezhet és 
eredményez is az arra hajló felfogás, amely az általános pedagógia és metodika érintkezé-
sét kizárólag a didaktika mezőire korlátozza”.15

Egy történész-metodikus, Veress Judit mutatott rá, hogy Nagy Sándor alapvető tanulmá-
nya a módszertan fogalmát „tantárgy-pedagógiai” értelemben határozza meg és használja: 
„A tantárgy-pedagógia név, mint a szaktárgyi módszertanok legújabb megnevezése, tartal-
mi szempontból helyesen tükrözi a tantárgyi módszertanoknak, metodikáknak a pedagógia 
egészéhez való viszonyát. Benne az a helyes álláspont tükröződik, hogy valamely tantárgy 
tanításában nem csupán didaktikai, hanem teljes pedagógiai szemléletre van szükség.”16 
Lényegében ezt vallja Szokolszky István17 és Székely Endréné18 is.

A ’70-es évek a pedagógiában (is) az integráció évtizede, mely fogalom – nem kis mér-
tékben az 1972-es oktatáspolitikai határozat19 nyomán – „divatszóvá” válik, s ez kedvez a 
tantárgy-pedagógia meggyökeresedésének. Balázs Györgyné váltakozva használja: a tu-
dományra a tantárgy-pedagógiát, annak egyetemi tantárgyára a módszertant.20 (Mások 
nyomán ezt vesszük át mi is a későbbiekben.) Faludi Szilárd ismét glossza terjedelmű, 
de igen szenvedélyes tanulmányban harcol az új műszóért, fogalomért: „...a tantárgy- 
pedagógia mindazon kérdésekkel a szükséghez mérten komplex módon foglalkozik, ame-
lyek valamely tantárgy tanításával kapcsolatban felmerülnek, legyenek bár ezek a kérdések 
oktatásiak vagy nevelésiek, tartalmiak vagy módszerbeliek.”21 A nem kevésbé tekintélyes 
tudós, Kiss Árpád viszont habozás nélkül nemmel felel az önmaga által feltett kérdésre: 

14 Faludi Szilárd (1957): Előszó. In: A Pedagógiai Tudományos Intézet 1957. évi munkálataiból. A Módszertani Osztály közlemé-
nyei. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, 7. 
15 Nagy Sándor (1962): Didaktika és metodika. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1961. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 12. 
16 Veress Judit (1963): A történelemtanítás és módszertanának fogalma. Magyar Pedagógia, 63. évf. 2. sz. 145., valamint Veress 
Judit (1968): A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 22–23.
17 Szokolszky (1965) 107. 
18 Székely Endréné – Szokolszky István (1968): Didaktika. Tankönyvkiadó, Tankönyvkiadó, Budapest, 12. 
19 Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. Az MSZMP KB 1972. június 14–15-i ülése és határozata. Kossuth Kiadó, 
Budapest, 1972. 90. („Keresni kell a jelenlegi tantárgyi szétaprózottság felszámolásának útjait, a több tudományág keretébe tar-
tozó és jelenleg külön tantárgyban oktatott ismeretanyag közös tantárgy keretében történő integrált oktatásának lehetőségeit.”) 
20 Balázs Györgyné (1975): A tantárgy-pedagógia korszerűsítésének néhány kérdése. Történelemtanítás, 20. évf. 5. sz. 15–18.; 
Balázs Györgyné (1978): A tantárgy-pedagógia aktuális kérdései a történelem tanításában. Budapesti Nevelő, 25. évf. 2. sz. 4. 
(ld. A tantárgy-pedagógia tárgya); Balázs Györgyné (1980): A történelemtanítás módszertana oktatásának helyzete az egyete-
mi képzésben. Pedagógusképzés, 8. évf. 1. sz. 59–64. 
21 Faludi Szilárd (1975): Tantárgypedagógia. Pedagógiai Szemle, 25. évf. 11. sz. 1034. 
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„Ajánlható-e a tantárgy-pedagógia szó használata?”22 Érvelése arról szól, hogy etimo-
lógiailag értelmezhetetlen az új fogalom, mert a didaktika integráns és szerves része 
a pedagógiának.

Sajátos, de megszívlelendő álláspontra helyezkedik az 1971-ben megjelent, Nánási 
Miklós által szerkesztett Pedagógia tankönyv: „A didaktikának az a perspektivikus fel-
adata, hogy a jövőben valamennyi tantárgy oktatásában jelentős probléma vizsgálatára 
kiterjedjen. Ugyanekkor az iskolai oktatás a metodikától is megkívánja, hogy azok (sic!) 
nevelésközpontú szemléletet tükrözzenek. Így a távlati fejlődés során a metodikák úgy-
nevezett tantárgypedagógiákká fejlődnek, tehát az oktatás kérdései mellett lényegesen 
többet foglalkoznak majd a nevelés kérdésével.”23 Alapállásunk kell hogy legyen ez az 
óvatos mértéktartás!

Meglepő viszont, hogy az évtized végén megjelent új Pedagógiai lexikon csak a szak-
módszertan címszó alatt foglalkozik az újabb terminológiával: „Az 1960-as évek végé-
től kezdődően (láttuk, már elejétől! K. A.) helyenként tantárgy-pedagógiának is mondják 
a szakmódszertant. Ez annyiban indokolt, amennyiben a szakmódszertannak egyáltalán 
nemcsak a didaktikával kell érintkezésben lennie az általános pedagógián belül, hanem a 
neveléselmélettel is. ... És ebben az értelemben nemcsak az adott tantárgy tartalmi-tanter-
vi, módszertani és eszközi problémáit kell kifejtenie, hanem a tantárgy tanításának kere-
tében lehetséges nevelés kérdéseit is átfogóbb értelemben. Ez természetesen új dimenziók 
kialakítását igényli a szakmódszertanoktól. […] A tantárgy-pedagógia elnevezésben rejlő 
kívánalmak és elképzelések inkább a jövőt jelentik a szakmódszertanok szempontjából, 
semmint a jelent.”24 

Zsolnai József szerint az egész terminológiai kérdés csak annyiban lényeges, hogy a mö-
götte álló tartalom hídverő szerepet tölt-e be a neveléstudományi kutatás és a pedagógiai 
gyakorlat között. Hogy mennyire ambivalens a szóhasználattal szemben: hivatkozott 
tanulmányában tantárgy-pedagógiákról,25 egy későbbi – igaz, népszerűsítő – könyvében 
szakmódszertanokról26 beszél. Szántó Károly is, a tantárgy-pedagógia fogalom egyik 
első hazai felvetője, tisztázója és konzekvens használója pedagógiai jegyzetében szintén 
a módszertanok (metodikák) perspektivikusan egy magasabb rendű, szintetizáló tudo-
mányággá fejlődéséről szól, „...amely szélesebb körű és komplexebb jellegű elődeinél”.27

Balázs Györgyné írja egyetemi segédkönyvében: „Tanúi vagyunk annak, hogy a sok 
tantárgy kialakítja a maga tantárgy-, illetve tanításelméletét. Ehhez azonban az szüksé-
ges, hogy az úgynevezett metodikák adaptálják a pedagógiai tudományok mellett a saját 
trendjéből következő sajátosságokat, feltárják a nevelési diszpozíciókat, természetesen a 
tanulók személyiségének fejlesztése érdekében.”28

22 Kiss Árpád (1979): Ajánlható-e a „tantárgypedagógia” szó használata? Magyar Pedagógia, 79. évf. 2. sz. 198–200. 
23 Nánási Miklós (szerk.) (1971): Pedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest, 276. 
24 Nagy Sándor (főszerk.) (1979): Pedagógiai lexikon. IV. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 135. 
25 Zsolnai József (1979): A „tantárgypedagógiák” tudományelméleti megalapozottságának nyitott kérdései a tanítóképzésben. 
Magyar Pedagógia, 79. évf. 2. sz. 136–143. 
26 Zsolnai József – Zsolnai László (1987): Mi a baj a pedagógiával? Tankönyvkiadó, Budapest, 18. 
27 Szántó Károly (1987): Pedagógia II. 5. kiad. Tankönyvkiadó, Budapest, 89.
28 Balázs Györgyné (1992): A történelem tanítása. Egyetemi segédkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 35.
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Etimológiai fejtegetésünk végére érve Bakonyi Pállal együtt leszögezhetjük, hogy 
bár nem hiszünk a ráolvasásban, de „... a szavak bizonyos mértékig mégiscsak terelik 
a gondolatainkat. A módszertan a módszerek, a tanítás felé terel, a tantárgy-peda-
gógia pedig a pedagógia irányába! ... A következetlenség a terminusokban sajnos a 
szakma belső bizonytalanságát árulja el”.29 A metodika, módszertan, szakmódszer-
tan elnevezés a szűkebb értelemben vett módszerek, módszervariánsok kidolgozá-
sára sarkall csupán, a szakdidaktika az oktatási kérdések teljes szaktantárgyi körére 
utal, míg a tantárgy-pedagógia a tantárgyon belüli (azon keresztül történő) nevelés 
és oktatás teljes vertikumát ragadja meg, vagyis személyiségfejlesztő pedagógiánk 
szempontjából igazán csak ez értelmezhető.30

Szabolcs Ottó nyomán még egy disztinkcióval kell élnünk: „... a tantárgy-pedagó-
gia ... nem egyszerűen az egyes stúdiumok egymás mellé rakott oktatásának matemati-
kai summázata, hanem az iskolai nevelés legnagyobb és legáltalánosabb faktora. Nem 
détail tételek kusza halmaza, hanem az iskolai nevelés nagy en gros-ja.” Ebből követ-
kezik, hogy „...a tantárgy-pedagógia általános kérdései jelentős részben ... feltáratla-
nok, kidolgozatlanok. Ennek oka, hogy minden tantárgy metodikusa elsősorban saját 
stúdiumának módszertanát műveli, s nem általában a tantárgypedagógiát, így aztán 
az, ami a különböző tantárgypedagógiákban közös, ami azokat mint tudományt im-
manenssé teszi, vizsgálatlan marad.” Tehát „... nem elég a tantárgypedagógiával csak az 
egyes tantárgyak módszertanaként foglalkozni, hanem általában is, mint valamennyi 
tantárgy oktatásának rendszerét is kell tanulmányozni, legalább olyan mértékben, mint 
más pedagógiai műfajt”.31

Ez sajátosan összecseng Gaston Mialaret francia kutatónak a Que Sais sorozatban 
megjelent – utóbb magyarra is lefordított – könyvecskéje gondolatával: „Az általános 
módszertan és a részmódszertanok […] a pedagógiai tudományok fontos területét képe-
zik, annak ellenére, hogy kevés rendszeres és tudományos tanulmány szól róluk. Ha birto-
kunkban van is néhány figyelemre méltó mű valamely metódusról [...], valamely techniká-
ról [...], az oktatás módszertanának szintézisét tartalmazó mű nem áll a rendelkezésünkre. 
Tudjuk, hogy a módszertan állandóan fejlődik, és a feladat feltehetőleg nehéz, de eddig 
még egyetlen tanulmány sem adott egyértelműen tudományos kritériumokra épülő kohe-
rens, egységes képet a témáról.”32

29 Bakonyi (1988) 1049. 
30 Az általunk áttanulmányozott magyar és történelem módszertanjegyzetek, tankönyvek közül csak három használja a tantárgy-
pedagógia fogalmat: Szemere Gyula (1969): A magyar nyelvtan tanítása. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 9–10.; 
Vörös József (1978): Az irodalom tanítása az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest; Balázsné (1992) 39. 
31 Szabolcs Ottó (1982): A tantárgypedagógia a neveléstudományi kutatásokban. Pedagógiai Szemle, 32. évf. 6. sz. 528–529. 
32 Mialaret, Gaston (1993): Az oktatástudományok. Keraban Kiadó, Budapest, 54. Nálunk talán Báthory Zoltán újabb könyvei 
rendelkeznek leginkább az idézett vonatkozásokkal: Báthory Zoltán (1987): Tanítás és tanulás. (2. kiad.) Tankönyvkiadó, 
Budapest; Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Tankönyvkiadó, 
Budapest.
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A történelem-tantárgy-pedagógia helyzete és feladatai

Mi nem ezzel a reménybeli általános tantárgy-pedagógiával, módszertannal kívánunk 
foglalkozni, hanem a történelemével,33 de óhatatlanul generális megállapításaink is 
lesznek. Tudomány-rendszertani szempontból és metodológiailag például a tantárgy-
pedagógiák elsősorban a pedagógiához kötődnek34 (ezen belül is főként a didaktiká-
hoz35, de nem kevésbé erős szálak kell hogy fűzzék őket a pszichológiához36 (annak is 
fejlődéslélektani és szociálpszichológiai ágaihoz), valamivel gyengébbek a pedagógiatör-
ténethez és a szociológiához.37 Legproblematikusabb a tantárgy-pedagógiák különböző 
filozófiákhoz, filozófiai rendszerekhez való kötődése, mely elméleti, szemléleti alapot 
biztosíthat. De hisz a különböző pedagógiai iskolákhoz, irányzatokhoz való kötődés is a 
jelenleginél csak „plurálisabbá” teheti a tantárgy-pedagógiát mint tudományt, s annak 
tantárgyi „lenyomatát”, a (szak)módszertant.

Legtermészetesebb a tantárgy-pedagógiának a szaktudományhoz – a mi esetünk-
ben a történelmen kívül a társadalomtudományokhoz – való kötődése.38 Ennek legsa-
játosabb megnyilvánulása a (történet)tudomány és történelem tantárgy, a diszciplína 
és stúdium viszonyának és kapcsolatának a megfogalmazása. Különösen a ’70-es évek 
pedagógiai vitáiban többféle álláspont kristályosodott ki. A leghagyományosabb, de 
ekkor már kevésbé teret kapó álláspont, hogy a „tudomány alapjait” kell tanítani.39 
Ennek némiképp korszerűsített változata, hogy a „tudomány alapjainak didaktikai 
szempontú feldolgozása” (didaxis) szükséges.40 Felerősödik ez idő tájt a politikától 
erősen támogatott álláspont, hogy a „tudományos(nak mondott) világnézet alapjait” 

33 Nemzetközi kitekintést most nem kívánunk tenni, bár ez is aktuális lenne. Erről: Szebenyi Péter (1969): Tantárgymódszer-
tanok összehasonlító vizsgálata. Pedagógiai Szemle, 19. évf. 10. sz. 866–876.; Veress (1968) 29–40. 
34 Veress Géza szerint gyengeségei, hiányosságai és presztízse is ebből fakad: Veress Géza (1993): A történelemtanítás módszer-
tana. (Vázlatos összegzés) KLTE Történelmi Intézete, Debrecen, 8. 
35 Báthory Zoltán egyenesen „...a didaktika talán leginkább didaktikus területé...”-nek nevezi a módszertant újabb könyvében. 
Ld. Báthory (1992) 196. Erről a kapcsolatról sokan szóltak. Az általunk legérdekesebbnek ítélt vélemények: Szántó Károly 
(1965): Oktatáselmélet. (Didaktika) Tankönyvkiadó, Budapest, 5–6.; Nagy Sándor (1967): Didaktika. (Egyetemi tankönyv) 
Tankönyvkiadó, Budapest, 18.; Székelyné–Szokolszky (1968) 12–13.; Nánási (1971) 275–276. 
36 Igen érdekes Weszely (1927) 110–113. fejtegetése, de korábban hivatkoztunk Garai (1947) 4. és Barra (1957) 35-37. ebbéli 
megerősítő véleményére. Megjegyezzük, hogy Weszely a metodika és a (formális) logika összefüggéseiről is szól: Weszely 
(1927) 114–117. 
37 Különösen ez utóbbit emeli ki: Szabolcs (1982) 531. 
38 Hanke, Herbert (1967): A szaktudomány és a szakmódszertan kapcsolata. Pedagógiai Szemle, 17. évf. 9. sz. 777–782.; Nagy 
(1961) 19.; Szabolcs (1982) 530–531. 
39 Besnyő Miklós (1965): A lengyel történelemtanítás módszertanának újabb eredményei. Történelemtanítás, 10. évf. 2. sz. 
23. Vö.: Bornholtzowa, A. – Moszczenska, W. (1964): Nauczanie historii w szkole a nauka historyczna. Panstwowe Zaklady 
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa. Ezen felfogás hazai klasszikusai: Márki Sándor és Dékány István, az első módszertani 
szintézisek szerzői. Vö.: Márki Sándor (1902): Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Singer és Wolfner, Bu-
dapest; Dékány István (1936): A történelmi kultúra útja. Középiskolai történelemtanítás. Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, 
Budapest.
40 Nánási (1971) 332. 
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kell tanítani,41 de azon nyomban megszületik a „nagy kompromisszum” is; lehetséges 
a „tudomány alapjainak” és a „világnézet alapjainak” a szintézise is.42 E vita – meg-
győződésünk szerint – hamu alatt parázslik jelenlegi szaktudományos és pedagógiai 
közgondolkodásunkban is.

Éppen a fejtegetésünk elején többször idézett Weszely Ödön egyetemi magántanári 
habilitációjával kapcsolatban fogalmazta meg jelentésében Fináczy Ernő, hogy az oktatás 
módszertana tanárának milyen feltételeknek kell megfelelnie:

„ Legalább egy szakmában tudományos felkészültséggel rendelkezzen! […]
A módszertan előadója rendelkezzen a szaktárgyául választott tudomány behatóbb is-

meretén túl az iskolában tanított többi tárgyban is jártassággal […]
Szükséges, hogy az oktatás gyakorlatában is járatos legyen, mert a módszer elméleti 

kérdéseiről csak az szólhat, aki maga is tanított! […]
A módszertan tudományos elméletében olyan fokú felkészültséggel rendelkezzék, amely 

annak önálló művelésére képessé teszi! […]”43

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a tárgy fent vázolt interdiszciplináris jellege44 mi-
att szükséges a pszichológia (fejlődéslélektan, szociálpszichológia), a pedagógia (főként 
a didaktika), a neveléstörténet, a szociológia, sőt az iskola-szervezettan, az összehason-
lító pedagógia, a filozófia(történet) többé-kevésbé beható ismerete is, aligha csodálható, 
hogy e tudomány művelőinek száma meglehetősen kevés, súlya csekély a tudományos és 
a pedagógiai közgondolkodásban egyaránt.

Vladár Ervin és Szabolcs Ottó, a közelmúlt és a jelen két ismert történelemmetodikusa 
vizsgálta tudományunk és tárgyunk hazai helyzetét, nemzetközi összehasonlítással is 
élve. Saját, két évtizedes felsőoktatási és kutatói tapasztalatainkon kívül az ő fejtegetése-
ikre kívánunk támaszkodni.45

41 Faludi Szilárd (1960): Időszerű tantervelméleti kérdések. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1959. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 73–94.; illetve Faludi (1988) 126–150. és Nagy (1967) 74.; valamint Gáspár László (1973): Világnézetünk 
struktúrája és a komplex tantárgyak. Köznevelés, 29. évf. 28. sz. 11–13.; Gáspár László (1978): Egységes világkép, komplex tan-
anyag. Tankönyvkiadó, Budapest, 11–23. (Az 1973–74-es Köznevelés-vita, melyet az előbbi Gáspár-cikk indított, kivonatos 
ismertetése.)
42 Juhász Ferenc (1974): Tantervi koncepciónk alapelvei. Köznevelés, 29. évf. 15. sz. 10–11.; Berend T. Iván (1976): A történelem 
mint tudományos diszciplína és mint iskolai stúdium. Valóság, 18. évf. 3. sz. 11–13. (Mi a tudomány és tantárgy kapcsolata?) 
Ld. még: Berend T. Iván (1978): Öt előadás gazdaságról és oktatásról. (Gyorsuló idő sorozat) Magvető Kiadó, Budapest, 121–
128. és Szabolcs Ottó (szerk.) (1979): Történelemtanítás – személyiségfejlesztés. A III. Országos Történelemtanítási Konferencia 
anyaga. Tankönyvkiadó, Budapest, 216–220.
43 ELTE Levéltár, BKDH Irattár, 1910–11. 179. sz. irat. Idézi: Németh András (1990): Weszely Ödön. Magyar pedagógusok. 
OPKM, Budapest, 19. 
44 Vö.: Balázs Györgyné (1969): A határtudományok szerepe a metodikai kutatásokban. Pedagógiai Szemle, 19. évf. 10. sz. 
889–892. 
45 Szabolcs Ottó (1983): A humán tárgyak tantárgy-pedagógiai kutatásai. In: Molnár Zoltán (szerk.): A neveléstudomány hely-
zete és feladatai. Összeállítás a TIT szegedi XX. Pedagógiai Nyári Egyetemen elhangzott előadásokból. TIT Csongrád Megyei 
Szervezete, Szeged, 137–141.; Szabolcs Ottó (1986): Az egyetemi és főiskolai történelem-módszertan oktatás helyzete. Előterjesz-
tés a történész tantárgypedagógusok nyíregyházi tanácskozásán. Kézirat, 10.; Szabolcs Ottó (1987): A történelemtanítás-mód-
szertan fejlődésének kérdéséhez. Történelemtanítás, 32. évf. 4. sz. 1–5.; Vladár Ervin (1989): Meditációk a történelemtanításról. 
A történelemtanítás metodikájáról oldott stílusban. Történelemtanítás, 34. évf. 5. sz. 1–4.; Szabolcs Ottó (1989): A történelem-
tanítás tényezői. Széljegyzetek egy meditációhoz. Történelemtanítás, 34. évf. 5. sz. 5–8.; Katona András (1994): Történelemta-
nítás és tantárgypedagógia. A történelem-tantárgypedagógia időszerű kérdései. Iskolakultúra, 4. évf. 1–2. sz. 143–145.
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Első tézis: Az egyébként is háttérbe szorult pedagógiai kutatások között 
az utolsók sorába tartozik a tantárgy-pedagógia

Annak ellenére mondjuk ezt, hogy a közelmúlt három évtizede korántsem nevezhető eb-
ből a szempontból teljesen fénytelennek. Szinte csak ötletszerű felsorolással emlékezzünk 
Unger Mátyás forráselemző metódusára,46 Veress Judit kutatásaira a PTI utolsó és az OPI 
első éveiben,47 Balázs Györgyné korképes kísérletére,48 Hunyady György, Eperjessy Géza 
és Szebenyi Péter fogalomszint-vizsgálatára,49 a Balázs Györgyné és Berend T. Iván vezet-
te integrált történelemtanítási kísérletre,50 Szebenyi Péter tanterv- és tankönyv-előkészítő 
(munkafüzetes, követelményrendszeres, feladatlapos),51 az új általános iskolai tanköny-
veket a megjelenés előtt kipróbáló kísérleteire és a Szabolcs Ottó szervezte országos szintű 
(sőt esetenként nemzetközi) rendezvények, szakmai eszmecserék hosszú sorára.52

Az 1987 óta évenként ismétlődő békásmegyeri történelemtanári konferenciákon Glatz 
Ferenc több előadásban a metodika uralmaként jellemezte ezen évtizedeket,53 amely-
ben azonban az elismerés mellett a (történet)tudomány inkább vélt, mint valós háttér-
be szorulása (szorítása) fogalmazódott meg. Jelenleg azonban teljes defenzívába szorult 
tantárgy-pedagógiánk (a többivel együtt). Lassan a tantervek készítéséből is kiszorulnak 
a metodikusok (s ezzel együtt a pedagógiai szempontok is),54 és sorra jelennek meg a me-
todikailag korszerűtlen és kontrollálatlan tankönyvek, segédkönyvek. (Finoman szólva: 
a tantárgy-pedagógia nem szempont a lektoráláskor.) Különösen szembeötlő, hogy a pe-
dagógia robbanásszerű megújulása különböző iskoláinak (Waldorf, Freinet, Montessori, 
Barbiana, Gesamtschule stb.) nincsenek érzékelhető jelei a tantárgy-pedagógiák (közte 
tárgyunk módszertanának) megújulásában.

46 Unger Mátyás (1958): Történelmi forrásfeldolgozó órák a gimnázium III. osztályában. Tanári segédkönyv. Tankönyvkiadó, 
Budapest; Unger Mátyás (1985): Bevezetés a források ismeretébe és a forráselemzésbe. OPI, Budapest.
47 Veress Judit (1964): Kísérletek a történelemtanítás köréből. OPI, Budapest.
48 Balázs Györgyné (1968): Kísérletek a korkép kialakítására a történelemoktatásban. Tankönyvkiadó, Budapest; Balázs 
Györgyné (1970): Korkép kialakítása a történelemoktatásban. (2. kiad. 1978.; 3. kiad. 1984.) Akadémiai Kiadó, Budapest.
49 Hunyady György (1968): A tanulók történelmi alapfogalmainak vizsgálata. Nemzet, osztály, történelmi fejlődés. Tankönyvki-
adó, Budapest; Eperjessy Géza – Szebenyi Péter (1976): A tanulók történelmi fogalmainak fejlődése. Tankönyvkiadó, Budapest.
50 Balázs Györgyné (szerk.) (1980): Az integrált történelemtanítás útja. Válogatott írások. Tankönyvkiadó, Budapest; 
Balázsné (1992) 
51 Szebenyi Péter (1978): Történelemtanításunk a korszerűsítés útján. Tankönyvkiadó, Budapest.
52 Az országos rendezvények közül néhány: Tömegkommunikáció és történelemtanítás (1973), Sajtó és történelemtanítás 
(1974), Levéltár és történelemtanítás (1975), Múzeum és történelemtanítás (1976), Könyvtár és történelemtanítás (1977), Tör-
ténelemtanítás és földrajztanítás (1979), Történelemtanítás és irodalomtanítás (1980), Történelemtanítás és művészeti nevelés 
(1981) stb.; továbbá a keszthelyi, a pécsi, a hajdúszoboszlói Történelemtanárok Nyári Akadémiája és Társadalomtudományi 
Akadémia rendezvényei.
53 Nyomtatott formában már némileg finomabban így nyilatkozik: „...előtérbe került a történelemtanítás hogyan-jának, mód-
szerének kérdése.” Glatz Ferenc (1988): Történelemtanítás és az új szemlélet, Köznevelés, 44. évf. 21. sz. 8.; ill. Glatz Ferenc 
(1990): Történetírás korszakváltásban. Gondolat, Budapest, 320., bár az előző puszta felsorolás érzékelteti, hogy ennél többről 
van szó.
54 Engel Pál – Szakály Ferenc – Kosáry Domokos – Glatz Ferenc (1993): Vezérfonal a magyar és az egyetemes történelem tanítá-
sához. In: Glatz Ferenc (szerk.): História Könyvtár. Előadások a történettudomány műhelyeiből, 1. História – MTA Történet-
tudományi Intézete, Budapest – Békásmegyer, 18–74. 
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Második tézis: A történelem tantárgy-pedagógiának nincsenek szervezett 
műhelyei Magyarországon

Nem is igen lehetnek, hisz hivatásszerűen az egyetemek, főiskolák szaktanszéki – több-
nyire magányos – munkatársai (zömmel adjunktusai, docensei) végzik – afféle „pompeji 
strázsaként”, nem kis megszállottsággal –, sokszor gyakorlóiskolai szakvezetők, vezető-
tanárok bevonásával. A felsőoktatás és a közoktatás összekötőjének a szerepét is be kell 
tölteniük, miközben az egymással való kapcsolatteremtés és tapasztalatcsere lehetőségei 
minimálisak. Mindnyájan a maguk kis tudományos műhelyeit próbálják kiépíteni, in-
kább kevesebb, mint több sikerrel.

A módszertannak, tantárgy-pedagógiának immár csaknem 60 éve nincsen egyetemi 
professzora,55 s a második világháborút követően csak ketten szereztek tudományos 
fokozatot metodikából.

Tőlünk nyugatabbra – de keletre is! – módszertani szekciók, intézetek, munkacsopor-
tok vannak kvalifikált szakemberekből egyetemi professzori, főiskolai tanári vezetéssel. 
A különbség legfeljebb abban van, hogy felsőoktatási intézmények vagy pedagógiai inté-
zetek keretei között dolgoznak-e. Ezek a tudományos műhelyek többnyire munkameg-
osztással, munkásságukat egymással összehangolva működnek.

Visszatérve hazai viszonyainkra, tágabb a köre azoknak, akik – ha nem is főhi-
vatásként, de – elméletileg is foglalkoznak a módszertannal. Ők alkotják a szakmai 
tanácskozások pár száz fős „törzsközönségét”, részben „hivatalból”, szaktanácsadó-
ként, szakértőként, kísérletező tanárként, tankönyv- és segédletíróként, érdeklődve 
a szaktudományos előadások mellett a metodikai kérdések iránt is. Ők írtak a szép 
emlékű Történelemtanítás című folyóiratba, az egyetlen szakmódszertani orgánum-
ba is. (A Módszertani Közlemények, a Budapesti Nevelő, a Köznevelés – főként abban 
is az OPI Továbbképzés rovata – és a megyei pedagógiai intézetek adtak ki még ilyen 
témájú írásokat.)

Ezen a ponton meg kell állnunk, s a mindennapos iskolai gyakorlatot, mely meg-
lehetősen öntörvényű folyamat, külön kell választanunk a módszertan elméletétől, 
melynek alapját a tantárgy-pedagógiai kutatások képezik. A mindennapos gyakorlat 
eredményeit, gondjait lejegyzők kevesen vannak, de még kevesebben, akik a dolgok 
elméletével foglalkoznak. Gyors számvetést készítve megállapíthatjuk, hogy 1985 óta 
átlag évi három önálló kiadvány és/vagy tíz cikk jelent meg történelem-módszertan-
ból mindösszesen hazánkban.56 Ráadásul a trend a Történelemtanítás 1989. évi meg-
szűnése óta egyre kedvezőtlenebb, s csak némileg javult a folyóirat újraindításával.

55 Hacsak a jó emlékű Unger Mátyást nem számítjuk annak.
56 A Történeti bibliográfia és az OSZK Nemzeti bibliográfia kötetei alapján vizsgálva.
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Nincsenek a mai kor színvonalán álló tantárgy-pedagógiai szintéziseink sem! Pe-
dig ilyen igényű munka több is megjelent az elmúlt három évtizedben. Vas Károly 
1954-es, 1956-os és 1960-as főiskolai jegyzeteit követően az Eperjessy Géza által 
szerkesztett sokszerzős egyetemi jegyzet57 meglehetősen eklektikus jellege ellenére 
is tanárjelöltek generációinak egész sorát szolgálta ki. Ugyanabban az évben jelent 
meg Veress Judit túlzottan „marxizáló” munkája és Vas Károly több kiadást is meg-
ért, talán legszínvonalasabb módszertana.58 Egy bevallottan csak általános iskolai 
kétkötetes metodikát59 követően – jobb híján – egy szovjet módszertan rövidített 
szövegének a fordításával60 próbálták a meglevő űrt kitölteni. Az utóbbi évek két 
összefoglalást is hoztak. Balázs Györgyné61 könyve alcímében is jelzi, hogy egyetemi 
segédletként csupán „Elméleti kérdések – fejlesztési törekvések” megfogalmazására 
vállalkozik, igaz – s ezt mi tesszük hozzá – akkora külhoni irodalmat mozgósít, mely 
más munkákra nem jellemző. Legfőképpen azonban a tanítási gyakorlatba teljesen 
át nem került integrált történelemtanítási kísérlet tapasztalataira, anyagaira hagyat-
kozik. Veress Géza debreceni metodikus munkája62 viszont „vázlatos összegzés”, ok-
tatási alapanyag csupán.

Pedig ilyen – és ehhez hasonló nagyságrendű – feladatok érdekében, már csak az 
erők csekély volta miatt is, a tantárgy-pedagógiai kutatásokat centralizálni kellene. 
De nem ez a korszellem! Valamikor a ’70-es években, de még a ’80-as évek első felé-
ben is az OPI Történelem Tanszéke (és annak utódszervezetei) élére tudott (tudtak) 
állni a kutatásoknak, tantárgyi kísérleteknek, bár a fő tevékenység a „tantárgygon-
dozásban” merült ki. Ez a központosítás azonban a közoktatás centralizált irányítá-
sának állampárti igényéből fakadt. Az OPI szakemberei és néhány egyetemi oktató 
nemzetközi presztízst tudott kivívni a magyar történelemmetodika számára,63 eb-
ből azonban ma már nem lehet megélni. A jelenlegi állapot sommásan: se stratégia, 
se tantárgygondozás. Egy fél tucat főt, ha számláló „nagy generáció” pályája vége 
felé közeledik. Új gondolkodásra, új emberekre (is) szükség van. De kik veszik át a 
marsallbotot?

57 Eperjessy Géza – Filla István – Hanzó Lajos – Köves Károly – Vas Károly (1965): A történelemtanítás módszertana. Szerk.: 
Eperjessy Géza, Tankönyvkiadó, Budapest.
58 Veress (1968); Vas Károly: A történelemtanítás módszertana. (2. kiad. 1970.) Tankönyvkiadó, Budapest.
59 Sallai József – Veress Géza (1977): A történelem tanítása. Főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest; Annási Ferenc – Ber-
náth János – Homoródi Pál – Kiss Géza – Sallai József (1978): A történelem tanítása. Gyakorlatok a történelemtanítás módszer-
tanából. Főiskolai jegyzet. Szerk.: Bernáth János. Tankönyvkiadó, Budapest. Ez utóbbi előzménye: Annási Ferenc – Bernáth 
János – Görgényiné Horváth Mária (1965): Gyakorlatok a történelemtanítás módszertanából. Főiskolai jegyzet. Szerk.: Annási 
Ferenc. Tankönyvkiadó, Budapest.
60 Dajri, N. G. – Korovkin, F. P. (szerk.) (1985): A történelemtanítás módszertana. Tankönyvkiadó, Budapest.
61 Balázsné (1992)
62 Veress (1993)
63 Le Fontane, a híres metodikus megállapítását idézi: Szabolcs (1989) 6. 
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Harmadik tézis: A tantárgy-pedagógiának mint tudománynak és a módszertannak 
mint stúdiumnak minimális a megbecsültsége (az első kettőből következik)

A hivatásos és jól kvalifikált (tudományos fokozattal is rendelkező emberekből álló) ku-
tató-alkotó kollektívák hiánya kihat tudományunk és tárgyunk presztízsére. Szabolcs 
Ottó joggal nevezi „félkarú óriásoknak” az egyetemről és főiskoláról kikerülőket (bár az 
utóbbiakra kevésbé vonatkozik az éles szembeállítás), az erős szakmai karhoz csenevész 
módszertani kar társul.64 Tanítványaink többsége a gyakorlattal való igazi szembesülés 
előtt találkozva a tantárgy-pedagógiával – finoman szólva – ódzkodik tőle. Ráadásul a 
szakmódszertan az adott helyen nehezen képes betölteni integráló szerepét a szaktárgy 
és a pedagógia-pszichológia között.

Sajátos, de részben mégis érthető, hogy a módszertani kultúra szempontjából tanárje-
löltjeink a leginkább konzervatívok, hisz tanár mintáik a középiskolából, és még inkább 
az egyetemről-főiskoláról származnak. Pályájuk első – még az egyetemi-főiskolai képzés 
idejére eső – óráit inkább szubjektív zavarokkal, mint a mesterré érés élményével élik 
meg. Vagyis a szakmódszertan – részben mint elméleti stúdium – nem igazán tudja be-
tölteni összekötő kapocs jellegét a felsőoktatás és a közoktatás között sem.

Még inkább sanyarú megítélés alá esik a tantárgy-pedagógia „tudománya”. E témából 
szakdolgozók még a főiskolákon sem mindenütt kellő számúak és színvonalúak. Az e 
témából doktorálók pedig ritkák, mint a fehér holló. (Ennek oka volt az is, hogy az ed-
dig érvényben lévő doktori szabályzat csak szoros kivételként engedélyezett metodikai 
témájú disszertációkat, azt is csak úgy, hogy a doktori vizsgának csak melléktárgya le-
hetett a tantárgy-pedagógia.)

A gyakorló tanárok szellemi értéktőzsdéjén is lényegesen rosszabbul jegyzett a me-
todika részvénye, mint a szaktudományé, de talán valamivel jobban, mint az elméleti 
pedagógiáé. Természetesen a „jó tanárság” alapja a szaktudomány, a történelem alapos 
és biztos ismerete, de ez mit sem ér „az átadás művészete” nélkül. Kárhoztatjuk azonban 
azt a szakzsargont, mely szerint egy tanár szakmai felkészültségéről csak a választott 
stúdium/ok vonatkozásában beszélhetünk, hisz – különösen a közoktatás alsóbb „grá-
dicsain” – a pedagógia, a pszichológia, a metodika a „szakma”, a szaktárgy „csak” a 
közvetítő közeg, igaz – fontossága, nélkülözhetetlensége miatt –, alárendelt szerepet sem 
tölthet be. Különösen manapság fontos ez a megállapítás, amikor a személyiségformáló 
pedagógiai munkában az ismeretcentrikus oktatásról egyre inkább a különböző képes-
ségek fejlesztése irányába került át a hangsúly.65

64 Szabolcs (1989) 6. és Vladár (1989) 2., aki a módszertanról mint „musz”-tárgyról beszél, nem is teljesen jogtalanul.
65 Erről újabban Knausz Imre írt néhány figyelemre méltó tanulmányt: Knausz Imre (1989a): Történelemtanítás és politika. 
Történelemtanítás, 34. évf. 2. sz. 4–6.; Knausz Imre (1989b): Az alternatív kihívás. Történelemtanítás, 34. évf. 3. sz. 1–3. o.; 
Knausz Imre (1994): Töprengés a történelemtanításról. Iskolakultúra, 4. évf. 1–2. sz. 134–142. 
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A tantárgy-pedagógia legidőszerűbb és legfontosabb feladatai

A következőkben röviden megfogalmazzuk a tantárgy-pedagógia legsürgetőbb ten-
nivalóit:

 Szervezett, kellően koordinált, teamrendszerben folyó tantárgy-pedagógiai 
alapkutatásokra van szükség! Foglalkozni kell a szaktudomány(ok) és a törté-
nelemtanítás, a tudomány és tantárgy viszonyával, a tantárgy-pedagógia pszi-
chológiai, fejlődéslélektani, szociológiai megalapozottságával, kapcsolatával 
adott filozófiákhoz, de a különböző pedagógiai irányzatok, iskolák tantárgy-
pedagógiai adaptálása is sürgető és fontos feladat.

 Rendszerezett, egységes szemléletre törekvő, alapkérdéseket és -fogalmakat 
tisztázó összefoglalások kellenek! Addig is azonban, amíg ilyenek megszület-
nek, nem ártana egy-két nemzetközileg is elfogadott, bevált metodika magyar-
ra fordítása s a szélesebb tanári közvélemény számára is közkinccsé tétele.66

 Fel kell támasztani a tantárgy-pedagógia kísérleti ágát az alapkutatásokkal, fő-
leg történelem tanterv- és tankönyvelméletével kapcsolatban!

 Unger Mátyás sajnálatos halálával nem szűnhetnek meg a forrásfeldolgozással 
kapcsolatos kutatások, melyek a legsajátosabb feladatunkat jelentik más tan-
tárgy-pedagógiákhoz képest. A modern, európai multiperspektivikus szemlé-
let is e területen bontakoztatható ki legelőbb.

 Szintén különösen stúdiumunk, a történelem sajátossága kapcsán lenne szük-
ség a tantárgytörténet művelésére, mellyel szaktárgyi „identitástudatot” is le-
hetne formálni. (Az utolsó ilyen jellegű összefoglalás 1970-ben jelent meg.67) Az 
1945 utáni időszakról használható részlettanulmány is alig áll rendelkezésre.68

 Újabban jobb a helyzet, de vannak még feladataink a nemzetközi kitekintések, 
az összehasonlító tantárgy-pedagógia művelésében.69

 Az eddiginél hatékonyabban kell feltárni az ezredforduló modern technikai 
eszközeiben (számítógép, videomagnó) rejlő metodikai lehetőségeket,70 s nem 
szabad megfeledkezni a hagyományos módszerek, módszervariánsok továbbá 
kutatásáról sem.

66 Például az angol The Teaching of History in Secondary Schools.
67 Szebenyi Péter (1970): Feladatok – módszerek – eszközök. Visszapillantás a hazai történelemtanítás múltjára. Tankönyvki-
adó, Budapest; újabban: Szebenyi Péter (1989): A rendszeres iskolai történelemtanítás és a történelemmetodika kezdetei Ma-
gyarországon (1650–1848). A történelemtanítás módszertanának forrásai l. Szerk.: Szabolcs Ottó. OPKM, Budapest. Ez az 
ígéretes, új sorozat sokat tehet az eddig megíratlan metodikatörténet ügyében is.
68 A szoros kivételek közé tartozik újabban: Závodszky Géza (1993): Nemzeti előítéletesség internacionalista kötelességből. 
Sztereotípiák, nemzeti előítéletek a magyar történelemtankönyvekben. Iskolakultúra, 3. évf. 15–16. sz. 7-14.
69 Újabban megjelent kötetek: Szebenyi Péter (1989): Történelemtanítás Angliában. Akadémiai Kiadó, Budapest; Mátrai Zsu-
zsa (1990): Az amerikai társadalomtudományi nevelés története. Értékek, eszmék, reformok, tantervek. Akadémiai Kiadó, 
Budapest; Szabolcs Ottó (1991): Történelemtanítás Németországban. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Mindhárom kiadvány a 
Közoktatási Kutatások sorozatban jelent meg, s a történelemtanítás múltjának és jelen helyzetének ismertetésén túl bőven 
tartalmaznak tantárgy-pedagógiai írásokat, dokumentumokat is.)
70 Dedinszky Ferenc – Horányi István (1987): Számítástechnika a történelem tanításában. Novotrade, Budapest; valamint sok 
segítséget nyújtanak az AV Közlemények, illetve AV Kommunikáció vonatkozó cikkei, például: Miltényi Miklós (1990): Video 
a történelemtanításban. AV Kommunikáció, 1. évf. 3–4. sz. 102–107.



43

A tantárgy-pedagógia kérdéséhez – a történelemtanítás felől szemlélve

Mire van mindehhez szükség?71

 Egyetemekre, főiskolákra telepített tantárgy-pedagógiai műhelyek kellenek, 
megfelelő munkamegosztással! A koordinátor szerepet külső intézmény, akár 
az OKI is betölthetné.

 A kompetens, kellően orientáló, de mégis szabad szellemiséget sugárzó, euró-
pai kitekintésű szakmai folyóirat, a Módszertani Lapok. Történelem továbbfej-
lesztése és szélesebb körben ismertté tétele szükséges.

 Rendezni kell a kapcsolatainkat a történelem- és a társadalomtudomá-
nyok, valamint a pedagógia és pszichológia képviselőivel! Tisztázzuk a 
kompetenciahatárokat és biztosítsuk a szakmai együttműködést az olyan 
teammunkát igénylő feladatokban, mint például a tantervkészítés. A tan- 
könyvek, segédkönyvek, programok és más segédletek tantárgy-pedagógiai 
szempontú véleményezése minimumkövetelmény!

 Növelni kell a tantárgy-pedagógia súlyát a felsőoktatásban, a tudományos 
életben és a közoktatásban egyaránt. Ez persze nem megy „ráolvasással”, csak 
eredményes munkával, a metodikusok közötti nagyobb és hatékonyabb együtt-
működéssel.

 Szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni a hétköznapok gyakorlatával! Vonjuk be 
fokozottabban tárgyunk, a módszertan oktatásába, a tantárgy-pedagógiai is-
meretterjesztésbe, sőt kutatásokba is a gyakorlat professzorait, a legjobb taná-
rokat! Egyre inkább hajlunk – az egyetem mintájára – a főiskolai képzésben 
is a szakmódszertan élesebb kettéosztására: a történelemtanítás elméletére és 
gyakorlatára, ez utóbbi tanítását legjobb vezető tanárainkra (is) bízva.

 A hallgatók tantárgy-pedagógia iránti fogékonyságát (akár országos) pályázati 
rendszerrel (is) lehetne fokozni – a hagyományos szakdolgozati és TDK lehető-
ségeken túl –, s ennek kapcsán (pályázati kiírás, elbírálás) szorosabb kapcsolat 
lenne kiépíthető a pedagógia-pszichológia tanszékek szakembereivel is.

Hiteles, kellő tudományos bázissal rendelkező, a tanítási gyakorlatot is megalapozó és 
szolgáló, nem a politikát kiszolgáló, a gyakorlatból merítkezni is tudó, európai kitekin-
tésű, de nemzeti szellemiséget is kisugárzó tantárgy-pedagógiára van szükség! Hogyan 
is fejezte be Vladár Ervin kis írását?72 „...vár ám a munka a kertben...” 

Új Pedagógiai Szemle, 1997. (47. évf.) 6. sz. 99-111.

71 Felsorolásunkban részben támaszkodunk korábban megjelent munkáinkra: Katona (1994) 144–145. és Katona András 
(1995): Módszertan – tantárgypedagógia – történelemtanítás. Módszertani Lapok. Történelem, 1. évf. 2. sz. 1–14. 
72 Vladár (1989) 4.
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Az élőszó és szerepe a történelemtanításban

A szóbeliség a történettanításon alapuló történelemtanítás metodikájában meghatározó, 
de legalábbis „primus inter pares” szerepet tölt be. Indokolt tehát, hogy a módszerek leg-
hagyományosabb, de továbbra is legfontosabb formájaként tárgyaljunk róla.

Módszernek nevezzük az oktatási folyamat feladatainak a megoldására alkalmazott 
tanári-tanulói munkaeljárásokat, melyek rendszerint eszközhasználattal társulnak. 
A metodikai eljárások másik csoportját a munkaformák alkotják. Nézzük az általunk is 
elfogadott felosztást! (Ld. A következő oldal ábrája.)

Mi az értelme az élőszóbeli eljárások pontos csoportosításának? Milyen gyakorlati hasz-
na van, hiszen – köztudomásúan – „tiszta” formák nemigen vannak a gyakorlatban, 
csak módszerkombinációk. Az eltérő módszeres eljárások és magyarázattípusok világos 
elkülönítése éppen a mindennapi pedagógiai valóság számára nyújt rendkívül fontos 
gyakorlati következtetéseket. Melyek ezek?

 Bár az élőszóbeli tanítás nem egyetlen módszere a történelemtanításnak, de 
olyan értékei vannak, melyeket más eszközökkel nehéz, vagy nem lehet pótolni.

 Az élőszóbeli tanítás nemcsak a széles értelemben vett magyarázatot foglalja 
magában. Növelni kell a tanulói élőszó (kisbeszámoló, megbeszélés, vita) és a 
tanár által feltett kérdések és feladatok metodikai színvonalát. A tanári magya-
rázat mindezzel együtt pótolhatatlan értékű.

 A magyarázatnak vannak teljesen korszerűtlen, használhatatlan fajtái (dogma-
tikus prelegálás, frázisos deklarálás, jegyzetdiktálás, a tankönyv felolvasása), 
míg a helyes formák gyakran életkorspecifikusak (pl. a fejtegetés, az előadás 
nem alkalmazható az általános iskolában).

 Mivel a tanári magyarázat számos funkciót tölt be a nevelési-oktatási folya-
matban, nem elfogadható, hogy a tanár csupán a saját "habitusának" leginkább 
megfelelő formát használja fel a tanításban.

Monologikus munkaformák
Monologikusnak nevezzük a szóbeli eljárást, ha egyedül a tanár magyarázata vagy a ta-
nuló referátuma végzi az ismeretnyújtást, -feldolgozást.

Az elbeszélés

Az elbeszélés az események, a tényekből felépülő történetek ismertetésének módszere. 
Követelményei: az időrendiség betartása, a színes, érdekfeszítő stílus, bár megjegyez-
zük, hogy a tartalmi követelmények érvényesülését ez utóbbi nem szoríthatja a háttérbe. 
Helyes, ha szemléltetjük is mondandónkat, különösen, ha a tanulók az elbeszélés egyes 
elemeit eddigi ismereteik alapján nem tudják elképzelni (módszerkombináció). Alapfor-
mái: a megelevenítés és a közlés.
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„A török had először az elővárakat ostromolta. (Kövessük nyomon a dátumokat is tér-
képen!) Az egyiket Zrínyi kiürítette, a másikat viszont a végsőkig védték az ott harcoló ke-
resztények (Újváros, Óváros). Így a vár védelmére már csak 800 ember maradt. A kicsiny 
erősséget a víz lecsapolása után igencsak szorongatták a vívóárokból támadó törökök. Egy 
robbantott résen és a kapu előtti bástyán átmászva a törökök bejutottak a várba. Az ost-
rom 38. napján a belső várba szorult Zrínyi és kis csapata teljesen kilátástalan helyzetbe 
került. A megadás helyett azonban a hősi halált választották, s kitörtek a várból. Szinte 
mind egy szálig elestek. A törökök nem könnyen jutottak győzelemhez. Több tízezer kato-
nájuk vesztette életét, a diadalukat nem érte meg a szultán sem, aki a táborban elhunyt. 
Zrínyi Miklós önfeláldozó vitézsége megalapozta a család több mint egy évszázados szere-
pét.” (Szabó Péter nyomán) 

Tanulmányozhatjuk közben vagy utána a Fehér Géza-féle Török miniatúrák (Magyar 
Helikon – Corvina, Budapest, 1978) némelyikét, például a XL. táblát, mely Szigetvár 
legrészletesebb ábrázolását mutatja, és/vagy – az érzelmi hatás, a helyzetbe való beleélés 
érdekében – Székely Bertalan jó húsz éven át készült festményének a reprodukcióját: 
Zrínyi kirohanása, 1885. k.

A megelevenítésben tehát az eseményességen van hangsúly. Alapos szaktárgyi tájéko-
zottságot, jó előadókészséget és még több önfegyelmet kíván a tanártól. A jó előadókész-
ség sok gyakorlással fejleszthető ki, az önfegyelem pedig a terjengősség ellen szükséges. 
A rövid, néhány perces, epizódszerű forma felsőbb osztályokban sem nyúlhat meg túl-
ságosan, bár a tanulók itt már többet „elviselnek”.

A közlés fontos ismeretek közvetítése, melyben az események "mögöttese" bír nagyobb 
jelentőséggel. Például röviden ismertetjük a Megváltó születésének történetét: 

„Körülbelül kétezer évvel ezelőtt Palesztina lakói, a zsidók között lángolt fel nagyon erő-
sen a Megváltó-várás hite. Egyre többen bíztak abban, hogy az Isten küld egy Megváltót, 
aki megszabadítja az embereket a földi szenvedésektől és az "eredendő bűn" terhétől. 

Az Isten elküldte Gábriel angyalt Názáret városába egy Mária nevű fiatal nőhöz. Mária 
József, az ács jegyese volt. Az angyal elmondta Máriának, hogy fia fog születni – de nem 
földi embertől, hiszen férfival eddig nem volt kapcsolata, amiből születhetne, hanem – 
magától Istentől!

Mária és József éppen Betlehem városába utazott, amikor az asszonyt elérte a szülés 
órája. Senki sem engedte be őket, mert lerítt róluk a szegénység. A vendégfogadóban nem 
nyitottak nekik ajtót, mert módosabb utasoknak tartogatták a szálláshelyeket. Nagy ne-
hezen találtak helyet egy istállónak használt barlangban, ahová befújt az éjszaka hideg 
szele. Mária ott szülte meg fiát, Jézust. Bepólyálta, és egy jászolban helyezte el. József egy 
kis tüzet rakott, de ez nem lett volna elég, hogy ne fázzon az újszülött, ha az istálló állatai 
nem melegítik őt. Pedig az ökrök és szamarak aligha tudták, kit melengetnek a leheletük-
kel.” (Horváth Péter nyomán)

A tankönyvek olvasmányaiban, az olvasókönyvekben jó néhány ún. novellisztikus el-
beszélést találhatunk, mely műfaj abban tér el a jelző nélküli elbeszélés első formájától, 
hogy a megelevenítést kitalált szituációba helyezve, valóságos vagy költött személyek 
szerepeltetésével, szépirodalmi eszközökkel oldja meg. (Pl. a várvédők „esküjelenete” az 
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Egri csillagok alapján – Szigetváron is volt ilyen! – vagy Spartacus utolsó szavai, amikor 
leszúrja lovát az utolsó, a döntő csata előtt, mondván, ha győz, szerez másikat, ha veszít, 
úgysem lesz rá szükség, Jan ifjúsági regénye alapján). Sok írót sorolhatunk fel, akiktől 
példát, ötletet meríthetünk: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz Zsig-
mond, Herczeg Ferenc, Márai Sándor, illetve Takáts Sándor, Supka Géza, R. Várkonyi 
Ágnes, Péter Katalin – hogy szépírókat és történetírókat egyaránt említsünk. A lényegi 
hitelesség követelményének e forma esetében is meg kell felelni. 

A leírás

A leírás (szóbeli rajz) fő jellemzője a tárgyszerűség. Tárgyak, eszközök, épületek, telepü-
lés, természeti környezet, táj, különböző jelenségek eleven, szemléletes ismertetése. Főbb 
követelményei: legyen színes, képszerű, korhű, s tartalmazzon a korabeli életre jellemző 
részleteket, hisz mindent a valaha volt emberrel való kapcsolat tesz történelmivé. Két fő 
formája: a képszerű és az analitikus leírás. Nézzünk először az előbbire példát!

„Egy bástyakörönd volt a pesti Dunaparton. A török világból maradt fenn, mikor még 
Pest bástyáival volt körülvéve. Egyedül állt a parton, sötét, mogorva falrakás, durván ösz-
szerótt kövekből, miket nem ért külső vakolat soha: csak az időket jelző moha fészkelte 
meg magát rovátkáiban. Teteje fazsindelyes, sűrűn tarkázva újabb foldozásoktól. Estén-
ként, ami denevér a Duna-part felett szállong, az mind a Rondella lakója. Környékét pedig 
a város minden rondasága lepi. Itt ütik fel sátraikat a fokhagymás kofák, itt ülnek csirkés 
kosaraik mellett a kecskeméti tyúkászok, ide rakják le a hajósok tört deszkáikat, rohadt 
köteleiket: itt gunnyaszt naphosszat a város rongy népe, akinek nappal lakása nincs: körül 
a tér beszórva dinnyehéjjal, baromfitollal, hagymaszárral nyáron, sártól járhatatlan ősz-
szel, egyedül télen van szép járdája hóból, mint a város többi részének.

Itt ütötte fel tanyáját a vándor magyar színésztársaság.” (Jókai nyomán)
Még szemléletesebbé tehetjük mindezt a reformkori Pest-Budáról szóló festmények, 

rajzok, metszetek reprodukcióinak a segítségével, pl. Pereházy Károly A régi belváros 
című könyvének (Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1982.) képanyagát felhasználva.

A leírás másik fajtája az analitikus, mely didaktikusabb a képszerű változatnál, elem-
zésre jobban lehetőséget ad, de kissé szárazabb is. Nézzük például Szigetvár leírását egy 
1553-as leltár alapján: 

„A vár három részre tagolódott. Belső vára a kerek téglatorony körül kialakított téglalap 
alaprajzú, északon és nyugaton falazott, a másik két oldalon palánkkal lezárt erődített 
udvar volt. Kelet felé nyíló kapuján át lehetett kijutni a középső várba, amit északkelet 
és délnyugat felé falazott, délkelet felé palánkból épített bástya határolt, és az egészet az 
Almás-patakból duzzasztott vizesárok vette körül. Cölöphíd vezetett délkelet felé a külső 
várba, amely – követve a középső vár vonulatát – attól keletre és délre terjedő, szabályta-
lan négyszögletű palánkvár volt, négy rondellával. Kapuja déli irányban, az Óváros felé 
nyílt, ahol a katonaság és a lakosság élt. Később, már Zrínyi parancsnoksága idején, elké-
szült az Óvárostól délre védő Újváros, szabálytalan négyszögletű, délkeleti és délnyugati 
sarkán rondellával erősített palánkja. A belső és a középső vár ekkor már egységes 'belső' 



48

I. A történelemtanítás elméleti és módszertani kérdései

várat alkotott, a négy részre tagolódó együttest az Óvárosból kivezető gáttal felduzzasztott 
vízrendszer védelmezte.” (Marosi Endre alapján)

Néhány várépítészeti fogalom elsajátítására, illetve elmélyítésére is lehetőséget ad a 
fenti leírás (palánk, rondella, esetleg bástya, cölöphíd, téglatorony, erődített udvar stb.), s 
követhetjük mindezt a térképen (pl. Képes történelmi atlasz, legalább előjönnek a hibák, 
például nem volt lőportorony!) vagy képen, rajzon is.

A jellemzés 

A jellemzés személyek, csoportok láttató bemutatása (utóbbit életképnek is hívják). Me-
todikai irodalmunk egy része a leírás részeként tárgyalja. Fő követelmény a jellemzéssel 
kapcsolatban, hogy a történetileg lényeges tulajdonságokra koncentráljon. Leíró és álta-
lánosító változata ismeretes. Nézzünk az előbbire példát!

„A "Könyves" jelző kezdetben gúnynév volt. Az írni-olvasni nemigen tudó középkori 
ember szemében furcsa egy király az, akinek palotájában, egy nagy teremben, magas áll-
ványokon könyvek sorakoznak egymás mellett. S mi több: ez a király nem is ritkán bemegy 
könyves házába, és ott olykor órákig is elmerülten olvassa azokat a könyveket. Magánéle-
tében nem adatott meg neki a boldogság vagy akárcsak a derű. Rossz testalkatával szinte 
nyomoréknak számított. Nem volt kardforgató ember, sem lovagi tornák hőse. Még akik 
tisztelték is tudása, bölcsessége, szívós kitartása, nagy szervezőkészsége miatt, azok is meg-
mosolyogták sántító mozgásáért, hibás beszédmódjáért.” (Hegedűs Géza alapján)

A láttató erejű külső tulajdonságok mellett nyilván a könyvek iránti vonzódása mutat-
ta korát leginkább megelőző jellemét. Alkalmazhatjuk a párhuzamos jellemzés módsze-
rét is, hiszen I. (Szent) László és Könyves Kálmán királyunkat egy órán szoktuk tárgyal-
ni. (A műfaji mintát Plutarkhosz Párhuzamos életrajzai adhatják.) 

Az általánosító jellemzés csoportokra alkalmazható. Itt különösen fontos, hogy a leg-
lényegesebb elemekkel operáljunk, s a láttató elemeket maximálisan használjuk ki. Pél-
dául a középkori lovagok bemutatása így is történhet:

„A nehézfegyverzetű, tetőtől talpig páncélba öltözött lovagok, akiknek lovuk is páncé-
lozott volt, a középkor tankjai voltak. Mozgó acélfaluk könyörtelenül legázolt mindent. 
Mikor hatalmas, kétélű pallosukat vagy félelmetes, előreszegzett lándzsájukat megmar-
kolva dübörögve megindultak, rémisztő hatást keltettek. Természetesen ők sem voltak 
sebezhetetlenek. A sáncot építő gyalogság vagy az ügyes török janicsárok a félelmetes ko-
losszusoktól sem riadtak meg. Puskáikkal sortüzet adtak, kilőtték a lovas alól a lovat. A 
páncélos nehéz fegyverzetében nehézkesen tudott csak talpra állni, gyors mozgásra pedig 
képtelen volt. A lovak közé furakodott janicsárok a lováról leeső páncélost kíméletlenül 
megölték. Az élen haladó páncélosok tetemein összetorlódott nehézfegyverzetű lovas 
csapat így nem tudott irányt változtatni, mozogni, könnyű prédája lett az ellenségnek.” 
(Csorba Csaba alapján)
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A magyarázat 

A fenti három műfaj, a hosszabb időtartamot igénybe vevő, ezért általános iskolában 
nem alkalmazható tanári előadással, fejtegetéssel együtt a tágabb értelemben vett ma-
gyarázat megjelenési formáit jelenti. Szólnunk kell viszont a szűkebb értelemben vett 
magyarázatról, mint talán a legfontosabb és a legáltalánosabban használt tanári közlés-
formáról. Lényege a tények megelevenítő ismertetése, majd ezt követően a jelenségek föl-
tárása és megértetése. Fő ismérve a gondolkodtató, lényeget feltáró jellege. Előnye, hogy 
megrövidíti a megismerési folyamatot. Hátránya, hogy igen fárasztó, hosszasan nem al-
kalmazható, tanácsos a tanulók munkáltatásával szabdalni. Mi – a táblázatunk értelmé-
ben – csak a gondolkodtató válfaját soroljuk egyértelműen a tanári monologikus mód-
szerek közé. Ennek lényege, hogy olyan problémafelvetésre kerül sor a magyarázat során, 
melynek megoldásánál nem marad abba a tanár fejtegetése, a probléma – úgymond – a 
"gyerekfejekben" megoldódik. A következő magyarázatminta a Feudális nagybirtok és a 
Kézműves jobbágy fólia-transzparensekkel kombináltan alkalmazható!

„A XI-XII. század folyamán Nyugat-Európában a jobbágy érdekelt volt a termelésben, 
másrészt a népesség növekedése szükségessé tette a termésátlagok növelését. Ezért kellett 
fejleszteni a földművelési módszereket (két- és háromnyomásos gazdálkodás). Fejlődtek a 
mezőgazdasági munkaeszközök, javult a talajjavítás a trágyázással. A földművelés fej-
lődését jelentette a konyhakertészet, a gyümölcstermesztés és a szőlőművelés elterjedése. 
Ugyanakkor olyan iparágak is kifejlődtek, amelyek szoros kapcsolatban álltak a mező-
gazdasággal. Fejlődött a fémek bányászatának, ötvözésének, feldolgozásának technikája, 
tökéletesedett az építészet. Megkezdődött a vízenergia felhasználása. A terméshozam nö-
velése adja az alapot az árutermelés kibontakozásához és a munkamegosztás differenci-
álódásához. A mezőgazdasági technika fejlődésével változik az emberek egymáshoz való 
viszonya.” (Nagyajtai Anna alapján)

Mi az, amit a fenti magyarázat során végig kell gondolniuk a tanulóknak? Mit jelent 
a két- és háromnyomásos gazdálkodás? Milyen új mezőgazdasági munkaeszközök van-
nak? Miben mutatkozik meg a kézműipar fejlődése? Milyen terméshozam-növekedésről 
beszélhetünk? Mit jelent az emberek egymás közti kapcsolatainak változása? Ezeket a 
magyarázat során is megoldhatjuk, de vigyázzunk, a túl sok közbevetés széttördelheti a 
magyarázatot, csorbát ejthet a folyamatjelleg megértésében.

Milyen elvárásaink lehetnek a tanári magyarázattal kapcsolatban?
 Megengedhetetlen, hogy csak a tankönyvi anyag szabad elmondására korláto-

zódjon!
 Tematikai szelektálást kíván a leckék anyagán belül! Az órára való készülés 

során – többek között – abban kell döntést hoznunk, hogy mit mondjon el a 
tanár, mit dolgozzanak fel a tanulók és mi legyen a közös feladat.

 Az órán a tanár legfontosabb, leglényegesebb anyagrészeket fejtse ki, a tanulókra 
formájában is nevelő hatást keltő módon!
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 A tanári élőszó ereje érzelmi azonosulást is váltson ki a tanulókból, de elsősor-
ban mégis a gondolkodásukat fejlessze, és az anyag megértéséhez járuljon hozzá!

 A tanári magyarázat legyen jól tagolt tartalmilag, de rövid szünetek, intonáció 
alkalmazásával didaktikailag és nyelvileg is.

 Mondataink legyenek könnyen érthetőek, kellően rövidek. Azaz magyarázatunk 
legyen világos, szabatos és magyaros. Kerüljük az idegen szavakat, de éljünk 
a kifejező beszéd minden elemével, adott helyen a tréfával, a mosollyal, a kéz-
mozdulatokkal (óvakodva a túlzott gesztikulációtól)!

 A magyarázat szemléletességét, megjelenítő erejét közbeiktatott eszközökkel 
(diakép, hanganyag, táblai rajz, képanyag, videorészlet stb.) csak fokozhatjuk!

 Szempontokkal segítsük a tanulói figyelem lényegre koncentrálódását, és ne fe-
ledjük, hogy hosszadalmas volta fárasztó a befogadók számára! A magyarázat 
nem egyszerűen anyagközlés, hanem inkább a tanulói gondolkodás irányítása. 
A problémafelvető magyarázat már közös tanári-tanulói megoldást követel, cél-
szerűbb tehát a dialogikus formáknál érintenünk.

A tanulói kiselőadás 

Igen „divatos”, de sokszor felelőtlenül használt munkaforma. Helyes alkalmazása esetén 
több feltételnek kell megfelelnünk. Először is alaposan végig kell gondolnunk, hogy mi-
lyen témát, milyen forrás, feldolgozás felhasználásával, kinek és milyen céllal adunk ki. 

A témaválasztásnál gondoljunk arra, hogy az óra mely részét bízzuk a referátum ké-
szítőjére, a felelősség egy darabját is ráruházva. Kulcsfontosságú, súlyponti szerepű, de 
marginális jelentőségű téma se legyen a kiválasztott, inkább érdekes kiegészítőjévé, színe-
zőjévé váljon az óra fő vonulatának.

Gondosan válasszuk ki a felkészülés alapjául szolgáló forrást, feldolgozást! „Fésüljük 
át” gondosan az idegen szavak, fogalmak és helységnevek szempontjából, hogy feldol-
gozhatóvá váljon a tanuló számára. Adjunk mindig szempontot (esetleg szempontokat), 
tudatosítsuk a célunkat is a kisbeszámolóval. Mondjuk meg, hogy az óra mely részéhez 
fog kapcsolódni, s hová kívánunk eljutni a segítségével, hogy egy folyamat részeként ér-
telmezhesse a referátum készítője is.

Végül – de korántsem utolsósorban – a téma nehézségi fokának megfelelő képességű 
tanulót vagy tanulókat válasszuk ki, hiszen egy esetleges kudarc mérhetetlen károkat 
okozhat a vállakozó(k), uram bocsá' a kijelölt(ek) számára, az óra veszteségeit nem is 
számolva. Éppen ezért igen bölcs dolog, ha előzetesen meghallgatjuk a referátumot, s 
kiigazítjuk a meglévő hibákat. Különösen eleinte ne ragaszkodjunk a teljesen szabad elő-
adáshoz („bemagolás” lehet belőle), de ne engedjük a felolvasást sem! Így a vázlat- és 
jegyzetkészítés szempontjából is nevelő ereje lehet a tanulói kiselőadásnak. 

A referátum elhangzásakor is mindig adjunk szempontot (esetleg szempontokat) a 
hallgatóság számára, mely(ek) a lényegre való odafigyelést szolgálja/szolgálják. Figyel-
jünk fokozottan a referátumra, és azonnal javítsunk, korrigáljunk, ha kell. Mindezt ta-
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pintattal és a becsülettel végzett munka iránti tisztelettel tegyük! Értékeljük közösen az 
osztállyal a "produkciót"!

Példáinkat a Nemzeti kultúra kibontakozása a reformkorban című 7. (vagy 11.) osztá-
lyos tankönyvi olvasmány anyagához választottuk. A Történetek az újkorból c. olvasó-
könyv A magyar nyelv ügyéért c. szemelvénye a nyelvújítás; Mészáros István Mióta van 
iskola c. könyvének Az első tankönyv, amelyben a Szózat szerepel c. fejezete a reformkor 
iskolaügyének bemutatásához ad segítséget. (Jobb képességű tanuló számára kiadhatjuk 
a nyelvújítás témához Fábián Pál Nyelvművelésünk évszázadai c. könyvének megfelelő 
fejezetét is.) Végül – ugyanezen órához – kiadhatjuk referátumként a Képes történelem 
sorozat Haza és haladás c. kötetének a magyar nyelvű hazai színjátszás sanyarú sorsát 
bemutató részletét. (Belik Ágnes nyomán) 

Általában elmondhatjuk, hogy a tanulói kisbeszámoló különösen a kiegészítő anyagok 
feldolgozása során bevált munkaforma. 

A dialogikus munkaformák 
Az ismeretek elsajátításának azon módját jelentik, amikor a tanár feladott kérdéseire, 
megfogalmazott feladataira a tanulóktól kapott feleletekkel, megoldásokkal együtt dol-
gozzák fel a tananyagot.

A megbeszélés

A megbeszélés (beszélgetés, frontális osztálymunka) során a tanár közvetlen irányításá-
val – többnyire kérdés-felelet formájában – a tanulók közösen gondolkodva dolgozzák 
fel a hallottakat (esetleg látottakat, olvasottakat). Egyik legáltalánosabb, leghatékonyabb 
és időtakarékosság szempontjából is legracionálisabb tanórai munkaforma. Alapformái: 
a katekizáló és a heurisztikus.

A katekizáló módszer (katechein = valakinek a figyelmét ráirányítani valamire) főleg 
tények feltárására, azok felidézésére alkalmazható. A Szókratésztől eredeztethető heu-
risztikus változat (heuriszkó = felfedezek szóból következően) rávezetni igyekszik a ta-
nulókat és – gondolati úton – az új ismerethez jutást kívánja segíteni. Vigyázzunk, az 
eljárás üres találgatásokra is alkalmat kínál, amit kerülnünk kell! Van a heurisztikának 
egy szélsőséges, eltorzított, túlzásba vitt változata, a kérdve-kifejtés. Ez időben igen ráfi-
zetéses, és a tanulókat nehéz segítségével a lényeg felé terelni.

A megbeszélés példájaként nézzük most a Feudális nagybirtok c. fólia-transzparens I. 
részének frontális osztálymunkában történő elemzését, mely katekizáló és heurisztikus 
elemeket egyaránt magába foglal:

„Tanár: Mi minden található egy középkori feudális nagybirtokon?
Tanuló 1: A vár, a parasztok házai, veteményes kertjei, állatai, a templom, a malom, 
erdő, tó, mező és legfőképpen: szántóföldek.
Tanár: Figyeljük meg, hol voltak az 1., 2., 3. és a 4. számú házban lakó jobbágyok telkei?
Tanuló 2: Összevissza kapták a földeket. (Írásvetítő fólián megmutatja, hogy ki hol kapott.)



52

I. A történelemtanítás elméleti és módszertani kérdései

Tanár: Miért volt több helyen egy-egy jobbágy telke?
Tanuló 3: Mindenkinek járt a jobb és a kevésbé jó minőségű földekből egy-egy darab. 
Sorsolással döntötték el, pontosan kinek melyik telekrész jusson. 
Tanár: Ki használta a várat, a vár előtt látható nagyobb szántóföldet és a malmot?
Tanuló 4: Egyedül a földesúr. Természetesen a malomban a jobbágyok gabonáját is meg-
őrölték, de ezért valamit adniuk kellett a földesúrnak.
Tanár: Ki használhatta az erdőt és a mezőt? 
Tanuló 5: A jobbágy és a földesúr közösen.
Tanár: Ki használhatta az 1., 2., 3. és 4. számmal jelölt telkeket?
Tanuló 6: Természetesen a jobbágy.” 
Tanár: Természetesen a földesúr tulajdonát képezték a jobbágytelkek. A ház, amelyben 
a jobbágy lakott, a háziállatok, a vetemény, a földművelő szerszámok és a jobbágytelken 
learatott termés: ez már mind a jobbágy tulajdona volt. Mit kellett a jobbágynak adnia 
a földesúrnak a jobbágytelek használatáért?
Tanuló 7: A termés 1/10-ed részét, ajándékot és ingyenmunkát (robotot). Ráadásul ter-
mésének újabb 1/10-ed részét az egyháznak kellett beszolgáltatnia. Mindezeket a szol-
gáltatásokat feudális szolgáltatásoknak nevezzük. (Szebenyi Péter nyomán)
Vonjunk le néhány általánosan is használható következtetést a megbeszélés tanári irá-

nyításával kapcsolatban:
 A megbeszélés alapja csak már meglévő ismeret vagy közvetlen szemlélet lehet.
 A tanár legfontosabb munkája a tanulók gondolkodási folyamatának az irá-

nyítása.
 A gondolkodási folyamatot meghatározó legfontosabb tényezők: az anyag tar-

talma, a folyamat célmeghatározása, a tanulók gondolkodási szintje.
 A megbeszélés nem elkülöníthető egység, hanem fontos része a módszerkom-

binációknak.
 Irányítása a tanár részéről gyors, logikus gondolkodást, nagy önfegyelmet, ál-

landó figyelmet, tervszerűséget és jó fogalmazási készséget igényel, de semmi-
képpen nem torzulhat pedagógiai mutatvánnyá. 

A problémafelvető magyarázat

A dialogikus szóbeli módszerek között a legösszetettebbek közé tartozik, szinte a ma-
gyarázaton belül is külön csoportot alkotva a problémafelvető magyarázat. Ennek alkal-
mazása során a tanár magyarázata alapján problémák tárulnak a tanulók elé, s ezekre 
a megoldást is megtalálhatják, mert a tanári magyarázat tartalmazza azokat a tényeket, 
amelyek a tanulók már meglévő ismereteire támaszkodva elvezetnek a problémák meg-
oldásához. A módszer lényege tehát az, hogy a tanár feladatot ad, majd közli a problé-
mamegoldáshoz szükséges tényeket, a problémát viszont nem a tanár, hanem a tanuló 
oldja meg, aki a gondolkodási készségét igénybe véve próbál az elmondottak alapján 
választ adni a közölt problémára.
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A probléma megoldásának ez a fajtája a gyakorlatban négy lépésben bonyolódik:
1. Feladatot adunk. Követelmény, hogy a feladat gondolkodtató legyen, s már 

meglévő ismeretekre támaszkodjon.
2. Meg kell teremteni a tanulók számára a szükséges feltételeket: elsősorban a té-

nyeken nyugvó tanári magyarázatot, amelynek teljesnek kell lennie abban az 
értelemben, hogy a probléma érthetővé és megoldhatóvá váljék. Olyan légkört 
kell kialakítani, hogy a tanulók figyelmüket összpontosítani tudják a probléma 
megoldására.

3. Elegendő időt kell biztosítanunk a probléma megoldására.
4. A megoldás helyességét ellenőrizzük, a hibákat föltárjuk és javítjuk. Ezt nagyon 

lényegesnek tartjuk, hiszen itt van lehetőség arra, hogy a tanulók a témával 
kapcsolatos hiányos ismereteit pótoljuk és megállapítsuk, mi a sikertelenség 
oka. Itt kínálkozik lehetőség arra is, hogy sikerélményben részesítsük a tanuló-
kat, ezt pedig nem mulaszthatjuk el, ha jobb, alaposabb és lelkes önálló munkát 
várunk el tanítványainktól.

Például a Hogyan éltek az ókori görögök? című témakör lezárását követően felvethet-
jük az athéni és az egyiptomi állam, a görög és az ókori keleti társadalmak összehason-
lításának a kérdését.

A probléma megoldásában az első lépés a strukturális sajátosságok megragadása:
Egyiptomi Birodalom Hellasz

• folyami kultúra, mélyföldi terület • változatos domborzati viszonyok, tagolt partvidék
• öntözéses földművelés • ipari termelés, kereskedelem
• területi egyesítés • városállamok
• egységes földtulajdon • egyéni földtulajdon
• fáraó (istenkirály) egyeduralma • köztársaság
• függőségi rendszeren alapuló társadalom • demokrácia

A részekre bontást követően az analizálás következik, annak feltárása, hogy az egy 
rendszeren belüli elemek mennyire összetartozóak. Ezután az ismeretek átstrukturálása 
történik: az azonosságok és különbségek felismerése. Nagyobb átélést és ezzel elmélyü-
lést eredményezhet olyan kérdés felvetése, mint pl. „Hol szerettél volna inkább élni: az 
ókori Egyiptomban vagy Athénban?”

Végezetül – igen óvatosan ugyan, de – ki kell terjesztenünk az itt megfogalmazottakat 
az ókori Kelet és Hellász egészére, hiszen itt Egyiptom és Athén ókori egybevetéséről 
volt szó. 

E fejtegetés – az eddigiektől eltérően – a tanári-tanulói tevékenység nem külsődle-
ges megjelenési formáit, hanem a gondolkodást motiváló tényezőket kísérelte meg sorra 
venni. A problémafelvető magyarázat ugyanis ilyen „mélyáramlatok” mozgatására ké-
pes. Alkalmazzuk tehát kellő felelősséggel.
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A vita

A megbeszélés – különösen problémahelyzetben – vitába „fordulhat”, illetve abba „for-
dítható”. A vitára jellemző, hogy benne indirektebb a tanár irányító szerepe. Általános 
iskolában inkább a tanulók között bontakozhat ki, akár spontán módon is, bár az ál-
lampolgári (társadalmi) ismeretek stúdiumban a tanár és a tanulók eltérő társadalmi 
tapasztalatai ebben az élesebb formában is ütközhetnek. A vita tehát csak megfelelő in-
formáció, megfelelő mennyiségű és minőségű ismeret esetén „csiholható”, és tervszerű 
menetben, de főleg „parlamentáris” körülmények között tartása kifejezetten nevelő erő-
vel bírhat. (Különben többet árt, mint használ!) A megfelelő vitalégkör biztosításához a 
rövid, egymást nem ismétlő érvelés, a megfelelő hanghordozás és – talán ez a legfonto-
sabb – a mások véleményének tiszteletben tartása és tolerálása szükséges. Hiba a kérdés 
végleges lezárásának igénye, de a vitát lezáratlanul sem lehet hagyni. 

Például: Vitassuk meg, helyes volt-e Komárom alól Buda ostromára visszafordítani a 
Windisch-Grätzet üldöző magyar honvédsereget?

Vitassuk meg a pályakezdő fiatalok életkezdési lehetőségeit családi vagy ismerősi kap-
csolataink segítségével!

A megbeszélés sajátos változatának tekinthetjük a dramatizálást, melyben a tanulók 
jelenítenek meg különböző történelmi helyzeteket. Amellett, hogy e műfaj kielégíti a 
kisebb (5–6. osztályos) gyerekek "szereplés-vágyát", jelentős didaktikai haszonnal is 
jár(hat). A beleélési feladatok ugyanis megmozgatják a tanulók reproduktív fantáziáját.

Például vegyük egy céhjelenet részletét, mely a kontár fogalmát igyekszik megvilágítani:
„Mesélő: Középkori történet... A céhmester veszekszik a legénnyel.
Céhmester: Te ügyetlen alak. Mit csináltál már megint?
Legény: De uram, én nem csináltam semmit!
Céhmester: Az a baj! Nem csináltad meg a földesúr sisakját!
Földesúr (belép): Micsoda zaj van itt?
Céhmester: Nem csinálta meg uraságod sisakját!
Földesúr: Hát akkor elmegyek innen. Adják ide a pénzt! Megyek a kontárhoz. Az talán 

hamarabb meg fogja csinálni.
Ezután a földesúr elmegy a kontárhoz és vele készíttet magának páncélt. Ezt megtudja 

a polgármester, aki katonáival "kitoloncoltatja" a kontárt a városból.” (Szebenyi Péter 
nyomán)

Az életkori sajátosságokat figyelembe véve az általános iskolai korosztály számára fel-
adat lehet, például:

 Brueghel: Gyermekjátékok című képéről válasszatok ki egy játékot, és játsz-
szátok el!

 Játsszátok el a középkori lovaggá avatás szertartását!
 Mutassatok be egy lovagi tornát!
 Alakítsatok a hűbéri lánc alapján az országot védő hadsereget!
 Játsszatok el egy rabszolgavásárt!
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A középiskolás korosztályhoz már azok a feladatok állnak közelebb, melyeknél a fogal-
mi gondolkodás kerül előtérbe, például:

 Széchenyi István és Kossuth Lajos programja alapján rendezzetek egy vitana-
pot a megyegyűlésen a reformok ügye mellett!

 Rendezzenek vitát a két hadviselő fél katonai tudósítói Galíciában a frontról, a 
katonák életéről, a „haza ügyéről” az első világháború idején!

A tanári kérdések

A dialogikus módszerek nélkülözhetetlen eleme a tanári kérdés. E témának kiterjedt 
irodalma van. Próbáljuk a gyakorlat szempontjából levonni a különböző vizsgálatok leg-
fontosabb következtetéseit!

Túl sok kérdést teszünk fel egy órán! Nagy Ferenc 50 tanórát érintő vizsgálatában2 – eb-
ből csak kettő volt a történelemóra – 14 és 177(!) között van az egy órán feltett kérdések 
száma. Az átlag 77,2 (a történelemé magasabb: 90). Lényegesen kevesebb az óravázlatok-
ban előre megtervezett kérdés (az elhangzottak bő 9%-a csupán). A kérdések fele ismeret 
után kutat (kb. 50%), s kevés a gondolkodtató értékkérdés (kb. 20%). A kérdések felapróz-
zák az órát, ami egy nyelvórán előnyös is lehet, de a történelmi folyamatok megértését 
gátolja. A feltett kérdések nagy részét néhány értelmes tanuló válaszolja meg, a többséget 
látszólag passzivitásra kárhoztatja. A gondolkodásfejlesztés eljárásai kevéssé ismertek a 
tanárok számára. Hiányzik a kérdezési mód jelenlegi iskolai gyakorlatából a hatáselem-
zés. Kevés a tanulók érzelmi effektusait kiváltó kérdés, a túlzott, sőt kizárólagos raciona-
litás – főleg tárgyunkban – káros lehet.

Nagy Ferenc nyomán a következőképpen csoportosíthatjuk a tanári kérdéseket:

2. táblázat: A tanári kérdések fajtái3

1. Tartalmi 2. Probléma-
megoldó

3. Pszichológiai 
műveletet igénylő

4. Logikai műve-
letet igénylő

5. Komplex

Ténymegállapító Problémafelvető Analizáló és szin-
tetizáló

Meghatározásra 
irányuló

Problémamegoldást 
és pszichológiai 
műveletet igénylő

Adatmegállapításra 
irányuló

Módosítást 
igénylő

Összehasonlítást 
igénylő

Felosztásra irá-
nyuló

Problémamegoldást 
és logikai műveletet 
kívánó

Tulajdonság megál-
lapítását igénylő

Megoldási javas-
latra irányuló

Általánosításra és 
elvonatkoztatásra 
irányuló

Rendszerezést 
követelő

2 Nagy Ferenc (1976): A tanárok kérdéskultúrája. Oktatás-lélektani kísérlet. (2. kiad.) Akadémiai Kiadó, Budapest.
3 Nagy (1976) 204. nyomán
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Nézzük meg az egyes kérdésfajtákat, természetesen a történelemtanár szemszögéből, s 
fontossági sorrendben!

1. Az olyan tanári kérdések, melyek túlnyomóan a gondolkodás tartalmára utalnak, 
az ún. anyagkérdések, vagyis tartalmi kérdések. Számos alfaja közül számunkra legfon-
tosabbak a következők:

 Ténymegállapító kérdések. Ide tartoznak az ún. tárgy utáni kérdések (Mit látunk 
a képen?), az ún. szereplők utáni kérdések (Ki volt Munkács hőslelkű asszo-
nya?) és az ún. eseménykérdések (Mikor szánta rá magát Tomori a támadásra?).

 Az adatok közlésére irányuló kérdéseket adatmegállapítóknak nevezzük. Vo-
natkozhat események pontos megjelölésére, kronológiai adat kifejezésére, lehet 
hely vagy irány utáni kérdés.

 A tulajdonság-megállapító kérdések valamely dolog vagy személy, illetve cselek-
vés tulajdonságára irányulnak. Mindezek módja, hogyanja után érdeklődnek.

2. Problémafelvető kérdésnek nevezzük azokat a tanár által feltett, pontosan, tervsze-
rűen és tudatosan a problémaszituáció lényegére mutató kérdéseket, amelyek a régi is-
meretek és az új feladathoz szükséges megoldási eljárás közötti ellentmondásra, hiányra 
mutatnak rá, és a megoldás aktív keresésére ösztönzik a tanulókat. Lehetnek fő-, rész- és 
nem várt problémák: a régi és új anyag összekapcsolásából, rendszerezéséből adódóak. 
(Pl. Milyen kérdések megoldatlansága vezetett a nagy francia forradalom kirobbanásá-
hoz?) E kérdéstípus alkalmazásánál legyen érzékelhető a kérdés célja, és a kérdés lehető-
leg újszerű, szokatlan és érzelmileg is motiváló legyen.

3. A pszichológiai műveletkérdések a gondolkodás lélektani műveleteit követelik meg a 
tanulóktól.

 Az analízisre és szintézisre irányuló kérdéseknek igen fontos szerepe van a meg-
értésben és a tananyag mélyebb szinten történő feldolgozásában. Összetartozó 
műveletpárok ezek, melyek szétszakítása nem szerencsés. (Pl. Mi volt a máso-
dik világháború alatt a nyugati hatalmak célja?)

 Összehasonlító és analógiás kérdések a leggyakoribbak e kérdéstípuson belül. 
(Pl. Mi a különbség és a hasonlóság a céh és a manufaktúra között?)

 Általánosítással és konkretizálással kapcsolatos kérdések a konkrét és abszt-
rakt, vagy általános és egyedi közötti kapcsolat felmutatását követelik meg a 
tanulótól. (Pl. Miben hasonlítottak a görög istenek az emberekre, s miben kü-
lönböztek tőlük?)

4. A logikai műveletekre irányuló kérdések a gondolkodás formai műveleteire és szer-
kezetére irányulnak.

 A fogalom meghatározását igénylő kérdés. (Pl. Kik voltak a kurucok?)
 A felsorolást követelő kérdés: a fogalom terjedelmének rendszeres feltárása. (Pl. 

Melyek voltak a lovagi erények?)
 A rendszerezést igénylő kérdések irányulhatnak sorrendre, osztályozásra, cso-

portosításra, részekre osztásra. (Pl. Melyek a három részre szakadt ország te-
rületei?)
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 Következtetést igénylő kérdések a bizonyítások és cáfolatok. (Pl. Mivel bizonyíta-
nád, hogy a honfoglalás népünk életének sorsdöntő eseménye?)

 Ok-okozati összefüggéseket kutató kérdések tipikus kérdőszava a miért. (Pl. Mi-
ért nem győzhetett az 1956-os forradalom?)

5. A komplex kérdések olyan kategóriát jelentenek, amelyek a gondolkodás több ösz-
szetevőjét együttesen működtetik. Minden esetben a feladatmegoldással, a probléma-
megoldó gondolkodás egészével vagy valamely fázisával áll elszakíthatatlan viszonyban. 
Nézzük a fontosabb változatokat!

 Problémafelvető és pszichológiai műveletet igénylő kérdés. (Pl. Mi a mese és va-
lóság a görög-római mondákban?)

 Problémafelvető és logikai műveletet igénylő kérdés. (Pl. Mit nevezünk manu-
faktúrának?)

 Problémafelvető és logikai-lélektani műveletet igénylő kérdés. (Pl. Hogyan érté-
kelte a két világrend az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcot az ún. 
„magyar kérdés” vitája során az ENSZ-ben?)

 Teljes műveletsort igénylő kérdésről a négy felsorolt ismérv egyidejű jelenléte 
esetén beszélünk. (Pl. Milyen hasonlóságok és különbségek jellemzik a polgári 
forradalmak három nemzedékét: 1640, 1789, 1848?)

Zárjuk néhány általános megállapítással, tanáccsal a kérdéskultúránkkal kapcsolatos 
fejtegetésünket!

 A kérdés – lehetőleg – vessen fel megoldható problémát, s világítsa meg a megbe-
szélés célját.

 Többnyire az osztály gondolkodásának megindítása végett hangozzék el.
 A válaszadás több tanuló bevonásával történjen.
 Korlátozzuk a kérdések számát, akadályozzuk meg azok elburjánzását.
 Egyszerre csak egy kérdést tegyünk fel, és kerüljük az eldöntendő, a sugalmazó 

kérdéseket!
 Adjunk lehetőséget a tanulói kérdésekre is a tanítási-tanulási folyamat szinte 

minden fázisában!
 Itt is – mint minden tanulói munkáltatás során – először tegyük fel a kérdést, 

majd (rövid idő elteltével) szólítsuk fel a válaszadó(ka)t!

Módszertani Lapok. Történelem. 1994. (XXXV.) Új folyam I. évf. 1-2. sz. 21-31. és
A történelemtanítás gyakorlata. Tantárgy-pedagógiai tankönyv. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000., 2003. (2. kiad.) 274-286. 
(Társszerzők: Csepela Jánosné, Horváth Péter, Nagyajtai Anna)
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Forrásközpontú történelem. A szöveges történeti források 
elemzésének haszna és példái
A források a múlt tanúi, melyek történelemtanításunk hitelességének legfőbb biztosí-
tékai közé sorolhatók. Ehhez azonban meg kell szólaltatnunk őket, alkalmaznunk kell 
velük szemben a kellő forráskritikát. Szöveges forrásaink át- meg átszövik tanításunkat, 
rendszerint azonban csak rövid részletek, néhány mondatos elemzések formájában. Ah-
hoz, hogy tanulóinkban a forráselemzés készségét, vagy újabb keletű kifejezéssel élve a 
források használatának és értékelésének a kompetenciáját kialakíthassuk, az egyes tör-
ténelmi korok fontosabb forrásainak a viszonylagos teljességét kell megismertetnünk 
tanítványainkkal, illetve be kell vonnunk őket ezek közös feldolgozásába. Forrásfeldol-
gozó órákra, órarészletekre van szükség, melyek középpontjában egyes kiemelten fontos 
források sokoldalú elemzése áll. 

Ilyenekre szeretnénk példákat mutatni egy adott történelmi korból, a gyakran külön 
periódusként nem is tárgyalt kora újkorból, annak is a kezdetéből. Távoli, de rendkívül 
izgalmas, kalandokra hívó világot kell felidéznünk Kolumbusz hajónaplója, vagy a szá-
raznak tűnő, de mégis a „világ első felosztását” eredményező tordesillasi szerződés segít-
ségével. Harmadik forrásunk különösen nehéz, politikaelméleti jellegű munka, Machia-
vellinek A fejedelem című műve, mely a kora újkor államelméleti gondolkodására világít 
rá, nem csekély erkölcsi tanítással. Érdekes példáját mutatjuk be itt egy nagy jelentőségű 
alkotás „továbbélésének” is, „mába nyúló” tanulságokkal, melyek közvetlen nevelési le-
hetőségeket is kínálnak a számunkra.

A Nemzeti Tankönyvkiadó nemrégiben elindította „Forrásközpontú történelem” cím-
mel új középiskolai történelemtankönyv-sorozatát, melyhez kiváló olvasókönyvek (Do-
kumentumok a XX. század történetéhez)1, sőt olvasókönyv-sorozatok (Ókor; Középkor, 
kora újkor; Újkor, XX. század)2 állnak a rendelkezésre, a ma már talán kevésbé hoz-
záférhető szöveggyűjtemény-sorozatokról (Forrásszemelvények I-VIII.)3 nem is beszélve 
(mind /Nemzeti/ Tankönyvkiadó, Budapest). 

1 Dokumentumok a XX. század történetéhez. Összeállította: Gál Vilmos – Tar Attila Szilárd (2001). Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest.
2 Történelmi olvasókönyv. Ókor. Összeállította: Borhy László (1994); Történelmi olvasókönyv. Középkor. Kora újkor. Összeállí-
totta: Várkonyi Gábor (1994); Történelmi olvasókönyv. Újkor. Összeállította: Katona András (1996); Történelmi olvasókönyv. 
XX. század. Összeállította: Kovács Gábor (1996). Mind: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
3 Történelmi olvasókönyv I. Ókori történelem. Összeállította: Filla István – Waczulik Margit. Szerk.: Hahn István; Történelmi 
olvasókönyv II. Egyetemes történelem 476-1640. Magyarország története 1526-ig. Összeállította: Gunst Péter – Eperjessy Géza. 
Szerk.: Makkai László; Történelmi olvasókönyv III. Egyetemes történelem 1640-1849. Magyarország története 1526-1849. Összeál-
lította: Unger Mátyás. Szerk.: Sinkovics István; Történelmi olvasókönyv IV/1. Egyetemes és magyar történelem 1849-1914. Össze-
állította: Kislaki Károly; Történelmi olvasókönyv IV/2. Egyetemes és magyar történelem 1914-1962. Összeállította: Almási János; 
Történelmi olvasókönyv V. A magyar munkásmozgalom történetéből. Összeállította: Vágó Mária – Vértes Róbert; Történelmi ol-
vasókönyv VI. A magyar hazafias és honvédő hagyományok történetéből. Összeállította: Eperjessy Géza – Bodó László – Szabolcs 
Ottó. Szerk.: Szabolcs Ottó; Történelmi olvasókönyv VII/1. A magyar társadalom életéből 896-1849. Összeállította: Mann Miklós; 
Történelmi olvasókönyv VII/2. A magyar társadalom életéből 1849-1944. Összeállította: Szabolcs Ottó; Történelmi olvasókönyv 
VIII. Az 1918-19. évi magyarországi forradalmak történetéből. Összeállította: Szabolcs Ottó. (Mind: Tankönyvkiadó, Budapest. 
Az első hét kötet 1961 és 1973 között jelent meg, míg az utolsó 1982-ben. Számos további kiadás létezik.)
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Ugyanakkor – gyakorlatilag a műfajban legelsőnek számító – Unger Mátyás mun-
kásságának sajnálatos lezárultával,4 az 1980-as évek közepe óta nem jelent meg a tör-
ténelmi források elemzésével, a forrásfeldolgozó órák módszertanával foglalkozó ki-
advány a hazai könyvpiacon. Üdítő kivétel Federmayer Katalin hasznos tanulmánya, 
A dokumentumelemzés haszna és csapdái a történelemtanításban címmel.5 Ez azonban 
inkább a források szélesebb körű értelmezéséről szól, mint a klasszikus értelemben 
vett történeti források elemzéséről. Pedig – immár több mint két évtized elteltével – 
nagy szükség lenne rá! 

Az általunk készített forráselemzések egységes szempontrendszer alapján készültek, 
amit a tagolásban külön is jelöltünk. Ezek Unger Mátyás útmutatásai alapján a követ-
kezők:

I. Előkészítő lépések (nagyon röviden, lényegre törően)
1. A forráskiadvány (pl. Képes Krónika) egészének rövid bemutatása.
2. Ha ismert, akkor a szerző vagy szerzők szintén rövid bemutatása. 
3. A forrásrészlet mikor, mely alkalomból készült.
4. Fontosabb szómagyarázatok, topográfiai beazonosítások, nevek, személyek a 

forrásrészletben.
II. Elemzés (leíró, ismertető, elemző jelleggel)

1. A forrásrészlet megállapításai, fő gondolatai, megfelelően didaktikus, tan-
könyvszerű bontásban.

2. Lehetőség szerint a megállapítások, fő gondolatok történeti fejlődése is.
3. Mit akart elérni a szerző, készítő?
4. Ehhez milyen eszközöket használt fel? 

III. Műfaji és forráskritikai általánosítások
1. Műfaji meghatározás, milyen forrásfajtáról van szó.
2. A forrásfajta rövid általános jellemzése.
3. Forráskritikai észrevételek.
4. A forrásrészlet általános értékelése, elhelyezése a történelmi folyamatban.

A forrás elemzése előtt megadjuk a dokumentum legfontosabb elérhetőségeit, szemel-
vénygyűjteményben, olvasókönyvben és minél eredetibb hozzáférhetőségben (hasonmás 
vagy reprint) egyaránt. A forráselemzést követően elemzési szempontokat adunk meg, 
melyek egyéni vagy közös forrásmegbeszélést is lehetővé tesznek. Vagyis a forráselemzés 
történhet önállóan, a szöveg feldolgozásával, de közösen, órai munkában, esetleg kisebb 
tanulócsoportokban is. 

4 Unger Mátyás (1958): Történelmi forrásfeldolgozó órák a gimnázium III. osztályában. Tankönyvkiadó, Budapest; Unger Má-
tyás (1985): Bevezetés a források ismeretébe és a forráselemzésbe. OPI, Budapest.
5 Új Pedagógiai Szemle 2004. (54. évf.) 11. sz. 13-30.
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Kolumbusz hajónaplója

Újabb kiadások: 
 Kolumbusz útinaplója. Ford., sajtó alá rend.: Szerb Antal. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1991.
 Kolumbusz hajónaplója. Ford.: Tassy Ferenc. A bevezetőt írta és a jegyzeteket 

összeállította: Dáné Tibor. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988.
 Az Újvilág hajósai. Kolumbus, Vespucci, Magellán. Ford.: Lontay László, Salán-

ki József, Tassy Ferenc. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1968.
 Kolumbusz Kristóf: Az első utazás naplója. (Válogatás) In: Bueno, Salvador 

– León-Portilla, Miguel (1977): Így látták. Indián és spanyol krónikák. Szerk.: 
Benyhe János. Európa Könyvkiadó, Budapest, 183-198. 

 Kolumbusz útinaplója (Részletek). História, 1992. (14. évf.) 5-6. sz. 9. és 12. l.
 Olvasókönyvek: Részlet Kolumbusz Kristóf hajónaplójából (1492). In: Történel-

mi olvasókönyv. Középkor, kora újkor. Összeállította: Várkonyi Gábor. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 105-107. 

Szakirodalom: 
 Hynson, Colin (1998): Kolumbusz és a reneszánsz korának felfedezői. Alexand-

ra Kiadó, Pécs.
 Indiát kereste, egy új világot talált. In: Marjai Imre: Felfedezések könyve. Móra 

Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1986. 103-113. 
 Amerika felfedezése. In: Kratochvíl, Miloš Václav (1963): Felfedezők és hódítók. 

Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 66-104. 
 Stefány Judit: Kolumbusz napja. História, 1994. (16. évf.) 9-10. sz. 16-18. 
 Rákóczi István: A nagy utazás. Rubicon, 1992. (4. évf.) 5. sz. 8-11. 

I.
A nagy földrajzi felfedezések történetének egyik legfontosabb forrása Kolumbusz hajó-
naplója. Egyrészt azért, mert az amerikai kontinens történelmi korszakváltást jelentő 
„felfedezéséről” tudósít, másrészt mert bepillantást enged a vállalkozás ma már elkép-
zelhetetlennek tűnő nehézségeibe, a földrajzi felfedezések hétköznapi körülményeibe. 

Kolumbusz Kristóf (olaszul: Cristoforo Colombo, spanyolul Cristobal Colón) (1451 körül 
–1506) az itáliai Genovában született. Hasonlóan más genovai fiúgyermekekhez, ő is tengerész 
lett. Huszonöt éves korában Portugália partjainál hajótörést szenvedett. Élete ettől kezdve az 
Ibériai-félszigethez kötötte. Lisszabonban házasodott meg, itt tanulta a térképkészítő mester-
séget. Azon tervét, hogy nyugat felé hajózva keressen utat Ázsia felé, a portugál uralkodó el-
utasította. A portugálok ugyanis ekkoriban olyan utat kerestek, mely végighaladt volna Afrika 
partvonala mentén.

Ezt követően a spanyol királyi párhoz, Ferdinándhoz, Aragónia és Izabellához, Kasztília ural-
kodójához fordult. Az indiai út (a középkori ember Indián Japánt [Marco Polo Zipanguját], Kí-
nát, Indonéziát és Délkelet-Ázsiát is értette) tervét egy papokból, asztrológusokból és tudósokból 
álló bizottság elvetette. Végül 1492-ben a mórok (észak-afrikai muzulmánok) Granadából törté-
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nő kiűzése örömére és a busás haszon reményében Ferdinánd és Izabella hozzájárult a kalandos 
vállalkozáshoz. 

1492. augusztus 3-án indult Palos kikötőjéből három hajóval, két karavellával (a Niña és a 
Pinta), valamint az előzőknél kétszer nagyobb naó-val, a Santa Mariá-val, fedélzetükön mintegy 
90 tengerésszel. A Kanári-szigetek érintésével október 12-én szállt partra meztelen bennszülöt-
tek csődülete közepette teljes díszben a Bahama-szigetcsoporthoz tartozó Guanahani-szigetén, 
amelyet a Megváltóról San Salvadornak nevezett el. Útját még háromszor megismételte (1493–
1496-ben, 1498–1500-ban és 1502–1504-ben), de végig abban a hitben, hogy Indiában (azaz 
Ázsiában) jár. A spanyol királyi udvar kegyeiből kiesve, de korántsem szegényen, magányosan 
halt meg 1506-ban. 

Ajánlott olvasmány: Erdődy János (1978): Így élt Kolumbusz. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. 

Kolumbusz lelkiismeretesen és választékos stílusban vezetett hajónaplója eredetiben 
csak rövidített formában maradt ránk. Szerencsére Bartolomé de Las Casas, az első 
amerikai katolikus misszió vezetője az Indiák történetéről írt nagy művébe az egész ha-
jónaplót részben kivonatosan, részben szó szerint belefoglalta, és 1536-ban közzétette 
Hernando Colónnal, Kolumbusz fiatalabb, törvénytelen fiával közösen. (Kolumbusz le-
veleinek és jelentéseinek egy részét 1791-ben találta meg San Estéban kolostorának és 
Veragua hercegének, Kolumbusz egyik utódjának a levéltárában egy Navarrete nevű 
tengerésztiszt. A hajónapló nem volt közöttük.)

Magyarázatok:
Tengeri mérföld: régi földrajzi hosszmérték, a délkör egy fokának 1/60 része = 1852 méter.
Martín Alonso Pinzón: a leggyorsabb karavella, a „Pinta” 50 éves kapitánya, aki bátor és na-

gyon találékony, de ugyanakkor fennhéjázó és engedetlen ember volt. (Az 50 év ekkoriban igen 
magas kornak számított, a hajók legénységének zöme fia lehetett volna a kapitánynak, de a negy-
venes évei elején járó Kolumbusznál is jóval idősebb volt.) Tudását és érdemeit az expedíció va-
lamennyi tagja elismerte, de ezen kívül nem sokat tudunk róla. Hajója főkormányosa és a másik 
karavella, a „Niña” kapitánya a testvérei voltak.

Guanahani (San Salvador, Watling szigete): a nyugat–indiai-szigetvilág Bahama-szigetcsoport-
jának szigete, melynek indián nyelvű elnevezése volt a Guanahani. Kolumbusz a San Salvador 
nevet adta neki a Megváltóról, ma angolul Watling-szigetnek is hívják.

II.
A hajónapló leírása a következő, a korban korántsem szokatlan terjengős címmel kezdő-
dik: „Ez az első utazás, a menetirány és a pálya, amelyet Kolumbusz Kristóf úr megtett, 
mikor az Indiákat felfedezte, a királyokhoz intézett bevezető kivételével, amit szó szerint 
közlünk.” Ebben Kolumbusz megbízóit, a spanyol királyi párt (Kasztíliai Izabellát és 
Aragóniai Ferdinándot) köszönti abból az alkalomból, hogy fegyvereseikkel ez év (1492) 
elején kiűzték a Hispániai-félsziget déli részén lévő Granadából is az utolsó mór (spanyol-
országi arab) csapatokat is, és kitűzték a város híres erődjének, az Alhambrának a tor-
nyaira is a királyi zászlót. Hódolata jeléül úgy fogalmaz, mintha a királyi pár fejében fo-
gant volna meg a „nyugati út” gondolata India felé. Szól a nemessé történt előléptetéséről 
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(Don megszólítás), továbbá a tengernagyi kinevezéséről is, elhallgatva a tényt, hogy ez a 
kinevezés és cím csak a nyugati szárazföld megpillantásától lép majd életbe. Ezt követő-
en leírja Granadából Palosba történő érkezését, majd a három hajó felszerelését a nagy 
tengeri útra.

A bevezetés utáni első szabályos naplóbejegyzés augusztus 3-ról való, amikor a Palos 
kikötőjéből való indulásról tudósít a Kanári-szigetek irányába. Ez a korabeli hajózási 
viszonyok között kb. egy heti hajóutat jelentett. Az első aggasztó esemény és gyanús jel 
az út negyedik napján, augusztus 6-án következett be, amikor a „Pinta” kormánylapátja 
eltörött, és felmerült a szándékosan okozott szabotázs lehetősége is. Ezért a tervezettnél 
hosszabb időt kellett eltölteni a Kanári-szigeteken, ahol a törött kormányrudat kicserél-
ték, a hajó egyéb sérüléseit rendbe hozták, valamint élelmet és ivóvizet vételeztek.

A tényleges felfedezőút szeptember 6-án kezdődött, amikor Kolumbusz három hajója 
megkezdte az óceánon való átkelést. Ennek során először három portugál hadihajót kellett 
elkerülniük, melyek el akarták fogni a spanyol hajókat. Valójában azonban csak kétnapos 
szélcsendet követően tudtak útnak indulni. Az ezt követő szeptember 9-i naplóbejegyzés 
tanúskodik Kolumbusz azon elhatározásáról, hogy a hajónapló egyik példányába – embe-
rei megnyugtatására – a megtett napi útnál kevesebbet jegyzett be, hogy ne érzékeljék az 
utazásuk valódi hosszúságát. Az első ilyen „kettős könyvelésre” szeptember 10-én került 
sor (240 mérföld helyett csak 192-t ír be). Ez a továbbiakban következetesen folytatódott.

Szeptember 11-én egy nagy árbócdarabot találtak a tengervíz felszínén, de nem tud-
ták kihalászni. A következő két nap egyetlen érdekes feljegyzett eseménye szeptember 
13-i: „E napon, az éjszaka beálltakor az iránytűk északnyugat felé hajlottak el, és reggel 
is valamennyire.” (A mágneses elhajlásról volt szó, amit akkoriban azért tartottak veszé-
lyesnek, mert – a magyarázatot nem tudván – azt hitték, hogy a legendás mágneshegy 
közelébe kerültek. Ez a fából készült hajókra azért volt veszélyes, mert azt feltételezték, 
hogy azok – éppen a vas alkatrész hiányában – darabokra hullanak tőle.) 

A szárazföld közelségére utaló első csalóka jel szeptember 14-ről származott, amikor az 
egyik karavella tengerészei olyan madarakat észleltek, amelyek nem távolodnak el nagyon 
a szárazföldtől. Ugyanakkor ismét voltak baljós jelek is, amennyiben szeptember 15-én 
egy tűzcsóvát láttak a tengerbe hullani. Ez – Las Casas megjegyzése szerint – nyugtalan-
ságot keltett az emberekben. A rá következő napon olyan lágy fuvallatokról tudósít Ko-
lumbusz, hogy „csak a fülemülék éneke hiányzott . … Olyan kellemes volt az időjárás, mint 
áprilisban Andalúziában.” Ez már egy kis honvágyat is jelez! Ennél is érdekesebb, hogy 
zöldellő fűcsomót látott a vízben, ami valamilyen sziget közelségét sejtette.

Szeptember 17-én zavarba ejtette a három hajó kapitányát az iránytűk megmagyarázha-
tatlan elhajlása az északi Sarkcsillag állásához képest, amit nem tudtak megmagyarázni. 
Elnyomták az aggodalmat azonban az újabb biztató jelek. Újabb fűszőnyeggel találkoztak 
a vízen, rajta egy élő rákkal. Erről már Kolumbusz is azt a véleményt formálta – az előző 
napi megállapításával ellentétben –, hogy szárazföldnek kell a közelben lenni. Ezt igazolta 
az a megállapítás is, hogy a tengervíz kevésbé volt sós. A következő napi bejegyzés nyugodt, 
csendes időről, és mégis gyors haladásról tanúskodott. Ismét nagy madárrajt észleltek, va-
lamint a távolban homályos párát, ami a szárazföld közelségét sejtette. 
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A szeptember 23-i bejegyzés szól először a legénység elégedetlenségéről a tartós szél-
csend miatt. Attól tartottak az emberek, hogy hazafelé sem lesz kedvező szél, vagyis 
sohasem jutnak vissza Európába. Ekkor azonban teljesen váratlanul hullámzani kezdett 
a tenger. Ez ámulatba ejtette a legénységet, ami a legjobbkor jött Kolumbusznak, akit 
mindez – kedvező előjelként – a zsidók Vörös-tengeren történt bibliai átkelésére emlé-
keztette. 26-án véltek először a távolban szárazföldet felfedezni, hamar kiderült azon-
ban, hogy érzéki csalódásról volt szó csupán. Kissé délnyugat felé vették az irányt, attól 
tartottak ugyanis, hogy elkerülik Japán (Zipangu) szigeteit. Egyre gyakrabban találkoz-
tak madárrajokkal (a legénység tagjai jó néhány madarat meg is fogtak), tengeren úszó 
föld- és fűmaradványokkal, de a mágneses elhajlás is okozott további kisebb zavarokat.

Az október hónap a feljegyzések szerint hatalmas záporral indult. Viszonylag ese-
ménytelen napokat követően október 10-én arról szólnak a feljegyzések, hogy az embe-
rek kezdték elveszteni a türelmüket. Kolumbusznak minden erejét latba kellett vetnie, 
hogy ismét lelket verjen beléjük, bátorítsa őket. A szárazföld fényeit először 11-én este 
10 óra tájban pillantotta meg a tengernagy, magát a szárazföldet a leggyorsabb hajó, a 
„Pinta” karavella, Rodrigo de Triana nevű matróza jelezte 12-én hajnali 2 óra felé. Be-
vont vitorlákkal, mellékvitorlák nélkül közelítették meg a partot. Pénteken értek az indi-
án nyelven Guanahaninak nevezett szigetre. Ezt követően szól a napló a sziget jelképes 
királyi birtokba vételéről. Kolumbusz naplója szemléletesen megörökítette a karibi szi-
getek indiánjaival való találkozást is: 

„Úszva elérték hajóinkat, és papagájokat, gyapotfonalból készült gombolyagokat, gerelyeket 
és más hasonló holmit hoztak magukkal, s azokat lecserélték arra, amit mi adtunk nekik, így 
üveggyöngyökre és csengőkre. Mindent nagyon szívesen adtak és vettek, de én úgy sejtettem, hogy 
mindennek híjával lehettek. Mezítelenül járnak-kelnek, ahogy Isten megteremtette őket, mind a 
férfiak, mind a nők. […] Mindannyian nagyon jó növésűek, testük szép alakú, arcvonásaik meg-
nyerőek. Hajuk sűrű és bozontos, csaknem ló farkához hasonlít, homlokuk fölött rövidre nyírják, 
egy-két fürtöt kivéve, amelyet hátravetnek, és teljes hosszában hordanak, anélkül, hogy valaha is 
levágnák. […] Némelyek csak arcukat vagy szemük, vagy orruk környékét mázolják be, mások 
pedig egész testüket.” (Szerb Antal fordítása)

Ezt követően a napló folytatódik, egészen az 1493. március 15-i visszaérkezésig.

III.
A napló az események rögzítésének egyik legszubjetívebb műfaja, melyhez komoly for-
ráskritikával kell közelítenünk. Élő példája ennek Kolumbusz hajónaplója, melynek lap-
jain olvashatunk arról, hogyan csalt a tengernagy szinte naponta annak érdekében, hogy 
kishitű legénysége fel ne lázadjon ellene, az út vártnál hosszadalmasabb volta miatt. Azt, 
hogy Kolumbusz ragaszkodott ahhoz, hogy Indiába [a korabeli földrajzi fogalmak sze-
rint ez Japánt, Kínát és Délkelet-Ázsiát is jelentette] érkezett, tükrözi a Nyugat-indiai-
szigetvilág, illetve az indiánok elnevezés is, és afféle kényszerű megkülönböztetésül 
hívjuk India lakóit hinduknak. A kolumbuszi tévedésből ered az emberevőt jelentő 
„kannibál” szó is, hiszen azt hitte, hogy azok az emberevő törzsek, akikről a szigetlakók 
beszéltek, a Nagy Kán alattvalói.
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Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy Amerikát nem felfedezőjéről nevezték el. Valójá-
ban az elnevezés eredete is egy súlyos tévedés eredménye. Martin Waldseemüller fiatal 
földrajztudós egy 1507-ben megjelent „Bevezetés a kozmográfiába” c. kis értekezésében 
rosszul azonosította az Újvilág felfedezőjét, akivel annak első leíróját, Amerigo Vespuc-
cit azonosította. Mint írta: „…nem látom, miért ne nevezhetnénk el [azt a területet] felfe-
dezőjéről, Americusról, egy éles elméjű férfiúról, mivel mind Európa, mind Ázsia nevüket 
nőkről kapták.” A valóság az, hogy Vespucci 1499–1500-as és 1501–1502-es dél-amerikai 
felfedezőútjairól írt népszerű beszámolói adták az „ihletet” a német földrajztudósnak.

Ettől függetlenül tucatnyi földrajzi név őrzi Amerikában a mai napig is Kolumbusz ne-
vét. A nagy felfedező napját minden esztendőben október 12-én megünneplik nemcsak 
az Egyesült Államokban, Kanadában, Közép- és Dél-Amerikában, hanem körmeneteket 
és ünnepi miséket, fesztiválokat és tűzijátékokat tartanak ezen a napon Spanyolország-
ban és Olaszországban is.

Javasolt kérdések, feladatok:
 Nézzen utána a Kanári-szigetek európai meghódításai történetének! Milyen 

szerepet játszott ez a szigetcsoport a nyugat felé irányuló felfedezőutak (kitün-
tetetten Kolumbuszé) szempontjából?

 Gyűjtse össze a naplórészletek alapján, hogy milyen „csalásokat” követett el az 
admirális a felfedezőút eredményessége érdekében?

 Szedje össze, milyen események, körülmények nehezítették az út megvalósítását?
 Milyen biztató jelek szóltak a szárazföld közelségéről olykor tévesen, a végén 

valóságosan?
 Keressen Spanyolországra utaló, honvágyat kifejező utalásokat a hajónapló fel-

jegyzéseiből!
 Nézzen utána Kolumbusz további útjainak történelmi térképek, róla szóló 

könyvek, kiadványok segítségével!
 Keressen térképvázlatot a megadott forrásokban, szakirodalomban Kolumbusz 

útjáról! Azonosítsa be az olvasott naplórészletek alapján az egyes napokhoz 
kapcsolható helyszíneket!

 Gyűjtsön Kolumbusz nevét valamilyen formában őrző földrajzi neveket az 
amerikai kontinensen! 

A tordesillas-i szerződés
Forrás: A tordesillas-i szerződés. In: Történelmi olvasókönyv. Középkor, kora újkor. Összeállítot-
ta: Várkonyi Gábor. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 113-114. 

I. 
A tordesillas-i szerződés gyakorlatilag a világ első felosztását jelentette 1494-ben a két 
korai gyarmatosító hatalom, a spanyol és portugál között, a nagy földrajzi felfedezések 
egyik kezdeti eseményeként. A versenyfutás a Pireneusi-félszigeten lévő két ország kö-
zött már jóval korábban, a XV. század húszas éveiben megindult. A harc a Kanári-szige-
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tek és a nyugat-afrikai partvidék birtoklásáért kezdődött, melyek a későbbi – az Újvilág 
és az India felé történő – előrenyomulás hídfőállásai voltak. Kezdetben egyértelmű volt a 
portugál fölény. A kisebb ország előnyét az adta, hogy korábban sikerült kiűzni területé-
ről az arabokat, miközben a spanyolok számára ekkor még javában tartott a Reconquista 
(visszahódítás). A portugálok közben Ceuta afrikai arab erődjének 1415-ös elfoglalását 
követően jelentősen előrenyomultak Afrika északnyugati partvidékén, megszerezve az 
elefántcsontban és aranyban gazdag Guinea partvidékét, jelentős rabszolgapiacot is ki-
alakítva. Az út Afrika megkerülésével India felé szabadnak látszott.

Ennek biztosítására már 1479-ben szerződést kötöttek az egységesülő Spanyol Király-
sággal, melynek értelmében az afrikai földek és az atlanti-óceáni tengeri utak joga Por-
tugáliát illette. Az ezt követő másfél évtizedben azonban jelentősen megváltoztak az erő-
viszonyok a két ország között, a spanyol vitorlások utat törtek egészen a még ismeretlen 
Amerika partjaiig. A korábban megállapított befolyási övezetek egyre inkább jelentősé-
güket vesztették, mert a portugálok nem tudták uralni az Atlanti-óceán teljes térségét. 

Spanyolország friss igényeit az 1492-ben kötött Santa-Fé-i „capituláció” (szerződés) 
fogalmazta meg, melyet a spanyol királyi pár (Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabel-
la), valamint Kolumbusz írt alá. Ebben megfogalmazódott a spanyol gyarmati politika 
igénye az újabb bevételi források megkaparintására, a meghódítandó földek feletti el-
idegeníthetetlen rendelkezési jogra. A nyugati félteke valamennyi tengerének és száraz-
földjének uralmára emelt igényeket az – egyébként spanyol származású – új pápa, VI. 
Sándor bullája egy év múlva megerősítette. Az 1479-es megegyezés ezzel végérvényesen 
hatályát vesztette. 

Ugyanakkor a pápa megpróbálta elválasztani egymástól a spanyol és portugál érdek-
övezeteket azzal, hogy Spanyolországnak biztosította „a nyugati tengerekre és földekre”, 
Portugáliának viszont „a keleti tengerekre és földekre” való jogot. Érdekes, hogy VI. 
Sándor pápa 1493-ban nem egészen három hónap alatt háromszor jelölte ki a határvo-
nalakat, hozott egymástól eltérő határozatot a világ felosztására vonatkozólag. A spa-
nyoloknak való kedvezést különösen a negyedik, szeptemberben történt „pápai délkör” 
megvonás bizonyította, amikor a Szent Szék kifejezetten a Rómában tartózkodó spanyol 
küldöttek nyomásának engedelmeskedett. Az 1494. június 7-én kötött tordesillas-i szer-
ződéssel a spanyol és portugál állam a pápa időnként terhes és mindenképp költséges 
közbenjárása nélkül jutott egyezségre.

Magyarázatok:
Tordesillas: helység Észak-Spanyolországban.
Zöldfoki-szigetek: szigetcsoport Afrika partjaitól nyugatra mintegy 500 mérföldre (1 tengeri 

mérföld = 1852 méter). Felfedezői Tengerész Henrik portugál herceg hajósai voltak – még 1460 
előtt –, első pontos leírása 1461–62-ben keletkezett.

Kanári-szigetek: Afrika északnyugati partjainál lévő szigetcsoportot (az Azori-szigetekkel együtt) 
„atlanti mediterráneumnak” is hívják. A középkor vége felé genovai hajósok fedezték fel, majd a 
portugálok és a spanyolok is felfedezőutakat indítanak ide. A XV. század első évtizedeiben az Afrika 
nyugati partvonalán dél felé történő portugál előrenyomulás fontos bázisa, támaszpontja lett. 

Leuga: régi hosszmérték. Egy leuga = 5,55 km.
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Portugália királya: az Avisi-házból származó II. János (1481–1495)
Aragónia királya: a Trastámara-dinasztia utolsó uralkodója, II. (Katolikus) Ferdinánd (1479–

1516)
Kasztília királynője: I. Izabella (1474–1494), aki 1469-ben házasságot kötött Ferdinánddal.
pilóta: a spanyol hajókon így nevezték a kormányost.
asztrológus: csillagász.

II.
A tordesillas-i szerződés megkötését megelőző pápai bullákban még a Zöldfoki-szigetek-
től 100 leuga (kb. 555 km) távolságra nyugatra húzták meg azt a képzeletbeli demarká-
ciós vonalat, mely a spanyol és portugál birtokokat volt hivatott elválasztani egymástól. 
Tordesillas-ban Portugália kivívta magának, hogy a határvonalat 270 leugával (csak-
nem 1500 km!) nyugatabbra tegyék. Ezzel nemcsak az Atlanti-óceán jelentős része, de 
a későbbi Brazília nem csekély területe lett portugál övezet. (Brazíliát 1500-ban Cabral 
portugál tengerész fedezte fel.)

A szerződés bevezető része leszögezi, hogy „a magas szerződő felek … a már felfedezett és 
a jövőben felfedezendő [Kolumbusz második útján éppen a mai Kuba és Jamaica partjainál 
tartózkodott akkoriban] szigetekkel és földrészekkel kapcsolatban felmerült kétségek és viták 
eloszlatására” állapodtak meg. A megegyezés lényege, „hogy sarktól sarkig, azaz az arktikus 
sarktól az antarktikus sarkig, északról délre egy egyenes vonalat húznak a Zöldfoki-szigetektől 
370 leuga [több mint 2000 km] távolságra nyugat felé.” Ettől a vonaltól keletre Portugália ki-
rálya, nyugatra pedig Aragónia királya és Kasztília királynője, valamint utódai birtokolják a 
felfedezendő területeket. 

Intézkedik a szerződés arról is, hogy a szerződő felek 10 hónapon belül gondoskodnak a vonal 
pontos kijelöléséről. Ezt úgy tervezték, hogy mindkét fél egy-egy vagy két-két karavellát szerel fel 
és indít a Nagykanári-szigetek felé, megfelelő személyzettel (pl. pilótákkal, azaz kormányossal, 
asztrológusokkal, azaz csillagászokkal). Ezt követően tájékozódnak (megállapítják a vonásokat, 
északi és déli szeleteket és fokokat [ekkor a hosszúsági fokokat még nem tudták megállapítani]), 
a Zöldfoki-szigetektől nyugatra lemérik a 370 leuga távolságot „a keresett vonal metszéspontjáig”. 
Ezt követően kerül sor „akár északi vagy délfokokban, akár pedig fok nélküli leugákban” a pontos 
határvonal megállapítására, illetve annak aláírással történő megerősítésére.

A szerződés olvasókönyvben nem idézett része biztosította a spanyol (kasztíliai) király hajói-
nak szabad átkelését a portugál koronához tartozó vizeken. Egyetlen kikötés, hogy az ott felfe-
dezett földek mindenképpen a portugál királyt illetik. Még olyan „apróságokra” is kitér a meg-
állapodás, hogy „mindaz, amit a kasztíliai hajók és emberek a Zöldfoki-szigetektől nyugatra 250 
leuga távolságon belül július 20-ig fognak felfedezni, a portugál királyhoz fog tartozni, ellenben 
azok a földek, amelyek távolabb nyugatra terülnek el a sávon túl, és 120 leugára keletre vannak 
az említett új határvonaltól, Kasztília királyához és királynőjéhez fognak tartozni, bár az említett 
120 leuga azon a 370 leuga távolságon belül fekszik, amelyen belül a szárazföldek és a tengerek 
a portugál király fennhatósága alá tartoznak.” Ez hozható összefüggésbe Kolumbusz második 
útjával, és annak „várható” eredményeivel.
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A szerződésnek a különleges expedíció kiküldésére vonatkozó pontja soha nem való-
sult meg, bár amikor 1495 májusában lejárt a vitorlások kifutására kitűzött 10 hónapos 
határidő, akkor ezt bizonytalan időre meghosszabbították.

III.
A tordesillas-i szerződés modern, államközi megállapodás, történelmi jelentőségű do-
kumentum, amely megvetette a Pireneusi-félsziget országai gyarmatpolitikájának alap-
jait. Itt fogalmazták meg először világosan a „zárt tenger” elméletet, valamint az egész 
Európán kívüli világ birtoklására vonatkozó kizárólagos spanyol és portugál jogelveket.

Maga a tordesillas-i szerződés csak kb. két évtizedre oldotta meg az akkor ismert világ 
felosztásának problémáját, amíg a Csendes-óceán térségét nem ismerték meg. Magellán 
híres utazása, a Föld első körülhajózása (1519–1522) volt ama esemény, amely elindította 
a spanyolok és portugálok közötti ezúttal hatévi tárgyalásokat, melyek végén 1529-ben 
megszületett a zaragozai szerződés. Ebben a másik féltekén is meghúzták a két hatalom 
közti demarkációs vonalat.

Természetesen a tordesillas-i szerződés cikkelyei továbbra is érvényben marad-
tak, a zaragozai szerződéssel együtt egészen a XVII. századig, míg Spanyolország 
és Portugália amerikai, afrikai és ázsiai hegemóniája többé-kevésbé vitathatatlan 
maradt. Ezt követően Anglia, Franciaország és Hollandia a gyarmati terjeszkedés 
terén felülkerekedett, a spanyol és portugál nyugat- és kelet-indiai birtokok elvesz-
tek, a tordesillas-i szerződés anakronizmussá vált. Egyedül a dél-amerikai spanyol és 
portugál határvillongások rendezésénél maradt jogilag hatályban, egészen a XVIII. 
század végéig.

Javasolt kérdések, feladatok:
 Hogyan zajlott a spanyol-portugál hatalmi vetélkedés a XV. század folyamán?
 Milyen javaslatokat fogalmazott meg a pápa a spanyolok és portugálok közötti 

megegyezés érdekében?
 Mi a tordesillas-i szerződésben megfogalmazott megállapodás lényege? 
 Hogyan vonták meg a határt a két tengeri hatalom között?
 Mi a szerződés történelmi jelentősége?
 Mennyiben játszott szerepet Kolumbusz második felfedező útja a szerződés 

megszövegezésében?
 Keressen atlaszának a nagy földrajzi felfedezésekkel foglalkozó térképén a 

tordesillas-i (és zaragozai) szerződés(ek)nek megfelelő, illetve annak/azoknak 
ellentmondó gyarmatokat!
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Niccolò Machiavelli: A fejedelem (1513)

Források:
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 Machiavelli művei. A fejedelem I. köt. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
5-86. 

 Machiavelli, Niccolò: A fejedelem. Ford.: Lutter Éva. Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1976., 1987. 

 Machiavelli, Niccolò: A fejedelem. Magyar Hírlap – Maecenas Kiadó, Buda-
pest, 1993.

Olvasókönyvek: 
 Hogyan kell kormányozni az államot? In: Történelmi olvasókönyv. Középkor, 

kora újkor. Összeállította: Várkonyi Gábor. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1994. 105-107. 

 Az abszolutizmus elmélete. Miképpen kell a fejedelemnek adott szavát megtar-
tania? In: Történelmi olvasókönyv II. Forrásszemelvények. Szerk: Makkai Lász-
ló. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. (4. kiadás) 145-146. 

Szakirodalom: 
 Machiavelli, Niccolò (1469–1527). Az őszinte diplomata. In: Lengyel Dénes 

(1987): Újkori bölcsek nyomában. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 11-17. 
 Paczolay Péter (1996): Machiavelli és a reneszánsz állam. Rubicon, 8. évf. 4-5. 

sz. 16-20. 
I. 
A hatalom utolérhetetlen kézikönyve ez a híres-hírhedt mű, mely az ekkor még csak 
kialakulóban lévő abszolút monarchia ideológiai alapjává vált, bár később éppen egy 
abszolutista uralkodó megírta a látszólagos elleniratát is.6 A szerző a politikai hatalom 
kérdéseivel foglalkozik művében. Megállapítja, hogy az uralkodó csak úgy tudja biz-
tosítani hatalmát, ha erősebb ellenfeleinél. A hatalmat mindenáron – akár az erkölcs 
megkerülésével is – meg kell szereznie, hiszen a jó gyakran a rosszon keresztül valósul 
meg. („A cél szentesíti az eszközt” szállóigévé vált mondat nem szerepel a munkában, de 
szellemiségével sugározza azt.)

Niccolò Machiavelli (1469–1527) Firenzében született és halt meg, és élete java részét is szere-
tett városának szentelte, ami ekkoriban több is volt, mint egy város, hiszen a Mediciek uralta 
Toscana „fővárosaként” egy egész hercegség központja volt. „A fejedelem” szerzője éppen a vá-
rosállam 1494 és 1512 közötti rövid köztársasági időszakában jutott fontos politikai szerephez, 
amikor 1498-tól (Savonarola megégetését és kormányzatának bukását követően) töltött be vezető 
kormányzati hivatalt. (A Tízek Tanácsának külügyi titkáraként számos fontos diplomáciai meg-
bízatást teljesített.) 1512-ben azonban visszatértek a Mediciek, és Machiavelli (a Firenzei Köztár-
saság többi vezetőjével együtt) kegyvesztetté vált. Hét évig ette a száműzöttek keserű kenyerét, a 
Firenzétől mintegy 12–15 km-re lévő vidéki birtokán, a San Cascianohoz közel lévő Sant’ Andrea 
in Percussinában lévő házban. (Az épület ma is áll, és a Serristori grófok tulajdona.)

6 Nagy Frigyes (1991): Antimachiavelli. Kossuth, Budapest.
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Itt írta 1513-ban „Il principe” (A fejedelem) című művét, majd a jóval terjedelmesebb 
„Discorsi…” (magyarul: „Beszélgetések Titus Livius első tíz könyvéről”). Öt évvel később ugyan-
itt készült el leghíresebb vígjátéka, a „Mandragóra” is. 1519-re „visszaédeskedte” magát a Medi-
ciek kegyeibe, és Giulio Medici bíboros (a későbbi VII. Kelemen pápa) megbízásából megírta 
Firenze történetét. Magát „A fejedelem” című művet előbb Giuliano, majd annak 1515-ös halálát 
követően Lorenzo Medici, urbinói hercegnek ajánlotta (ez az ajánlás került a Machiavelli halála 
után megjelent könyvbe), aki a Magnifico (Pompás) I. Lorenzo Medici (1469–1492) unokája volt. 
(Őt követte 1519-től Giulio, aki 1523-as pápává választásáig volt Firenze és Toscana signore-ja.) 
Élete nagy tragédiája, hogy miután nagy nehezen sikerült ismét a Mediciek bizalmába férkőznie, 
1527-ben még megért egy újabb köztársasági restaurációt Firenzében, melynek vezetői – részben 
a Medicieknek tett szolgálatok, részben fő műve már ekkor terjedő rossz híre miatt – megtagad-
ták őt, és rövidesen teljesen elhagyatottan halt meg.

Ajánlott olvasmány: 
Macaulay, Thomas Babington (1991): Machiavelli. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Öt évvel Machiavelli halála után jelent meg a munka első nyomtatott kiadása Rómá-
ban, egy Bladó nevű kiadónál. Azonnal a figyelem középpontjába került a mű. Első „bí-
rálója” az angol Reginald Pole (1534) szerint a könyvet nem is ember, hanem a sátán írta. 
(Az emigráns Pole VIII. Henrik katolikusellenes politikájának az üldözöttje, aki a király 
dühe elől Itáliában talált menedékre.) Innen eredeztethető a katolikus egyház elutasító 
álláspontja Machiavellivel szemben, ami a szerző valamennyi művének előbb a kerülen-
dő, majd a Tiltott könyvek jegyzékében (Index) való megjelenést eredményezte. 

Nem véletlen, hogy Itáliában keletkezett az ország egységét megalkotó és „nemzeti” 
energiákat mozgósító személyiség utáni igény. A XV. század végétől (1494-től) valóság-
gal jöttek-mentek az idegen (francia, svájci, német és spanyol) seregek a politikailag szét-
tagolt félszigeten, sőt egyes részein tartósan meg is telepedtek. Természetes volt az igény 
megjelenése a politikai egység megteremtésére, a már meglévő szellemi egységesség (re-
neszánsz és humanizmus) és az Alpok alkotta természetes határok mellett. Ezen egység 
megteremtése elvei mentén keletkezett a munka, mely azonban jóval a korabeli Itália 
határon túl is érvényre lelt, de a vita nem ült el felette a mai napig sem.

Magyarázatok:
Francesco Sforza (1401–1466): eredetileg zsoldosvezér, majd 1450-től Milánó ura, ahol dinasz-

tiát alapított és a franciabarát Viscontiakat váltotta fel a hercegség élén.
Milánói Hercegség: észak-itáliai hercegség, mely a napóleoni háborúkig létezett, 1447-ig a 

Viscontiak, majd a Sforzák uralma alatt.
Nápolyi Királyság: önálló királyság Itália déli részén, az félszigetért folyó francia-spanyol há-

borúk egyik fő célpontja, a kora újkorban túlnyomórészt spanyol fennhatóság alatt, gyakran 
Szicíliával egy államot alkotva (Nápoly–Szicíliai kettős Királyság).

Burgundia: a kora középkorban önálló királyság, majd hercegség, mely 1493-ban csatlakozott 
a francia koronához. 

Gascogne és Normandia: a középkorban hercegségek, a kora újkorban francia tartományok az 
ország délnyugati és északnyugati részén.

Kheirón (Khirón) kentaur: a görög mitológia számos hősének, így Akhilleusznak is a nevelője.
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II. 
A mű a Lorenzo Medicihez szóló ajánlással kezdődik, melyet a következő sorokkal zár 
Machiavelli: „Fogadja tehát Nagyságod e szerény ajándékot olyan szívvel, ahogyan én 
küldöm, és ha szorgalmasan, érdeklődve olvassa, rátalál benne legbensőbb óhajtásomra, 
hogy Nagyságod olyan híres legyen, amennyire csak szerencséje és egyéb jó tulajdonságai 
megengedik. S ha nagyságod tekintetét magas méltóságából valaha erre a mélyen fekvő vi-
dékre [Sant’ Andrea in Percussináról, Machiavelli hétéves száműzetésének helyszínéről 
van szó] fordítja, tán észreveszi, mily méltatlanul viselem itt rossz sorsom örökös terhét.” 
A személyes motívum és az „őszinte” írói szándék világos összekapcsolása mindez. 

„A fejedelem” XXVI fejezetből áll. Ezekben sok mindenről szól a szerző. Az első két fe-
jezetben taglalja az uralkodás módjait, ezen belül természetesen – a köztársaságot éppen 
csak megemlítve („A köztársaságokról való elmélkedést máskorra hagyom, hiszen erről 
máskor már hosszan értekeztem.”) – az egyeduralom különböző válfajairól szól. Lehet 
„örökletes, amikor a fejedelem vér szerint a már régóta uralkodó családhoz tartozik”, vagy 
„új keletű.” „Ha új, akkor vagy teljesen újonnan szerzett, … vagy olyan, mint amikor vala-
mely uralkodó meghódít és örökölt országhoz csatol egy újabbat.” Az új keletű birodalmak 
„meghódíthatók a fejedelem saját fegyvereivel vagy idegen fegyverekkel; szerencse vagy 
vitézség által.” A szerencse (fortuna) és a vitézség (virtus) a reneszánsz individualizmus 
fontos elemei voltak. 

A III. fejezetben a vegyes egyeduralkodásról kifejti, hogy „ez országok, amelyeket le-
igázásuk után a hódító korábbi birtokához csatolt, vagy ugyanegy országhoz tartoznak, 
és egy nyelvet beszélnek, vagy nem. Ha egyazon országhoz tartoznak, nagyobb lehetőség 
nyílik megtartásukra, … biztos leigázásukhoz elég, ha a fejedelem az őket addig hatalmá-
ban tartó uralkodó egész családját megsemmisíti, mert egyébiránt régi állapotukban meg-
maradván, szokásaikban nem háborgattatva, nyugodtan élnek…” Tehát az uralkodónak 
a cél, a hódítás érdekében szabad és kötelessége is bármilyen eszközt felhasználni, még 
az erkölcstelent (a korábbi uralkodó egész családja megsemmisítése) is, más esetekben 
viszont a ravaszságot és csalást (régi állapotok és szokások fenntartása) is. Machiavelli 
képletes kifejezése szerint „a fejedelemnek egyesítenie kell magában az oroszlán és a róka 
tulajdonságait.”

A IX. fejezet a polgári egyeduralomról szól. „Az egyeduralom szülője vagy a nép, vagy 
az előkelők, aszerint, hogy az egyik vagy másik félnek nyílik rá alkalma; mert ha az elő-
kelők látják, hogy a népnek ellenállni nem tudnak, akkor egy közülük valót tüntetnek 
ki kegyükkel, s megteszik uralkodónak, hogy árnyékában az étvágyukat csillapíthassák. 
Viszont a nép, ha az előkelőknek ellenállni nem tud, egyvalakire halmozza kegyét, és meg-
teszi uralkodónak, hogy hatalma alatt menedéket kereshessen. Az, aki az előkelők révén 
kerül uralomra, nehezebben tartja meg uralmát, mint aki a nép segítségével jut oda; so-
kan lábatlankodnak körülötte, akik vele mind egyenrangúaknak tartják magukat, s ezért 
velük bánni, nekik parancsolni nem tud, ahogyan szeretne.” Jelentős gondolat, hogy az – 
egyébként eléggé bizonytalanul körülhatárolt fogalmú – nép támogatását fontosabbnak 
tartja, mint a középkorban még zömmel mindenható előkelőkét. 
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Külön fejezetet szentel „A mások fegyverével és szerencséjével szerzett új hatalomról” 
(VII. fejezet) – Cesare Borgia virtùját magasztalva –, valamint „Azokról, akik gyalázat 
árán jutnak uralomra” (VIII. fejezet). Az abszolutizmus elméleti alapvetését azonban 
legjellemzőbben a XVIII. fejezet anyaga hordozza magában, „Hogyan tartsa meg a fe-
jedelem az adott szót” címmel. Machiavelli úgy okoskodik, hogy biztonságosabb a fe-
jedelemnek, ha félnek tőle, mint ha szeretik. Az emberek ugyanis – mondja szerzőnk 
– általában hálátlanok, változékonyak, hamisak, gyávák és kapzsiak. Amíg hatalmon 
vannak, rajongnak érte, de ha bajba jutott, ellene fordulnak. Könnyebben megbántják 
azt, akit szeretnek, mint akitől félnek. Ennek megfelelően így szól a fejedelmekről: „Bár-
ki megértheti, mennyire dicséretes, ha a fejedelem megtartja adott szavát, őszinteséggel és 
nem ravaszsággal él. Napjainkban mégis azt tapasztaljuk, hogy szószegő uralkodók vittek 
véghez nagy dolgokat, kik az emberek eszén kifogtak; ezek végül is többre vitték, mint aki 
igazul cselekedtek. Tudnunk kell tehát, hogy kétféle módszer van a küzdelemben: az egyik 
a törvényekkel, a másik az erőszakkal. Emberi tulajdonság az egyik, állati sajátosság a 
másik. Mivel azonban az egyikkel némelykor nem boldogulsz, a másikhoz kell folyamod-
nod. Ezért a fejedelemnek tudnia kell használni a benne rejlő embert és állatot.” Antik 
írókra hivatkozva állapítja meg: „…mert a fejedelemnek jól kell használnia az állati ter-
mészetét, a rókát és oroszlánt kell követnie; az oroszlán tehetetlen a hurokkal szemben, 
a róka a farkasok elől nem tud menekülni. Ezért hurkot ismerő rókának kell lennie, és 
farkast rémisztő oroszlánnak. ”

Ugyanakkor azt is fontosnak tartja leszögezni Machiavelli, hogy vigyázni kell arra, a 
félelemkeltés ne nyerje el az alattvalók gyűlöletét. A fejedelmet az emberek eredményei 
alapján ítélik meg. Így nem egyesítheti azokat a tulajdonságokat, melyeket az emberek 
legtöbbre becsülnek, hisz országa érdekében nem tehet másképp, mint hogy megszegi 
a hűséget, a barátságot, az emberiességet és a vallás parancsait. Ugyanakkor látsszon 
könyörületesnek, emberségesnek, vallásosnak és egyenes lelkűnek.
III.
Machiavelli „A fejedelem” c. műve irodalmi alkotásként, de politikai értekezésként egy-
aránt értékelhetjük. Nem véletlen, hogy sokan őt tekintik a politikatudomány megala-
pítójának is. A szerző azt remélte, hogy művével hozzájárulhat Itália egyesítéséhez. En-
nek megvalósításában példaképe volt Cesare Borgia, VI. Sándor pápa természetes fia. 
Jellemző azonban, hogy igazi „machiavellista” módon a firenzei Tízek Tanácsa külügyi 
titkáraként megtagadta a bajban lévő hadvezér csapatainak átvonulását államán, hozzá-
járulva annak bukásához.

Ami a mű utóéletét illeti, jellemző, hogy protestánsok és katolikusok egyaránt elve-
tették, és 1576-ban (négy évvel a Szent Bertalan éji vérengzést követően) megszületett 
első Antimachiavelli is. (Gentille munkája hamar világhírű lett, mert németre, angolra 
és latinra is lefordították. Ez az év hozta meg egyébként az abszolutizmusról szóló másik 
alapmunka, a francia Jean Bodin Az állam c. munkájának a születését is.)

A legismertebb „ellenmunka” II. (Nagy) Frigyes porosz király 1740-ben megjelent 
Antimachiavelli c. műve, amit még hercegként írt, de Voltaire átdolgozásában már csak-
nem királyként jelentetett meg Hollandiában. A cím felettébb megtévesztő, mert – mint 
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Hegel megjegyezte – Frigyes machiavellistább magánál Machiavellinél is, amennyiben ő 
is alárendeli a morált az államérdeknek, csupán a módszerekben javasolt finomításokat. 
Érdekes, hogy maga Hegel „A német alkotmány kritikája” c. művében rehabilitálta Ma-
chiavelli módszerét. Az új állam megteremtéséhez – mondta a német filozófus – géniuszra 
van szükség, aki megérti és megvalósítja a történelem logikáját és követelményeit, vagyis 
a történelmi helyzet a döntő. (Hegel 1801/1802-ben írt műve csak 1893-ban jelent meg!)

A marxisták közül először az olasz Gramsci adott értékelést Machiavelliről és művé-
ről. Kamenyev – Lenin egyik fő ellenlábasa a bolsevikok hatalomátvétele idején – római 
szovjet-orosz követségét követően előszót írt „A fejedelem” orosz nyelvű kiadása elé, ami 
vádpontként szerepelt az ellene sztálini indított koncepciós perben. Ezek után különö-
sen érdekes, hogy Szvetlána, Sztálin lánya Machiavelliről készítette doktori értekezését. 
Ebből látható tehát, hogy elég kétértelmű (ambivalens) a különböző történelmi korok 
gondolkodása erről a műről, illetve annak szerzőjéről.

Összességében megállapíthatjuk, hogy Machiavelli fejedelemnek (abszolutista ural-
kodónak) szóló tanácsai nem igazán erkölcstelen (immorális), hanem inkább erkölcs 
nélküli (amorális) tanácsok. Elveti nagy elődei (Arisztotelész, Nagy Sándor nevelője; 
Seneca, Néró tanítója; Platón elképzelt erényes állama; Dante embereket segítő monar-
chiája) erényes magatartásra vonatkozó tanításait, egy kézlegyintéssel elintézve azokat. 
Mindezt azonban a széthúzás és állandó háborúskodás megszüntetése érdekében egy 
erőskezű fejedelem megteremtése céljából teszi. Ezt azonban csak az utókor legművel-
tebb rétegei látták világosan, a nagy tömeg számára Machiavelli démon vagy ördög ma-
radt. A körülötte rendszeresen fellángoló viták ellenére sokan becsülték ezt az okos és 
hazaszerető férfiút. Nem véletlenül vésték sírjára latinul a következő feliratot: „Ekkora 
névnek nincs méltó dicsérete!” („Tanto nomini nullum per elogium!”)

Javasolt kérdések, feladatok:
 Mely államformákat, és az uralkodás milyen módjait különbözteti meg a szerző?
 Mi a vegyes egyeduralkodás és a polgári egyeduralom közötti hasonlóság és 

különbség?
 Milyen uralkodói magatartást tart üdvösnek a hatalomgyakorlás eredményes-

sége szempontjából Machiavelli? Értékelje ezt történelmi szempontból, az adott 
kor viszonyai figyelembe vételével!

 A későbbi abszolutizmus mely jellemzőit fedezhetjük fel az olvasmányban?

A segítségnyújtáson túl azzal a nem titkolt szándékkal tettük közzé ezeket a forráselemzé-
seket, hogy várjuk a kollégák (és titokban középiskolás tanulók) reagálását velük kapcsolat-
ban, hogy lenne-e igény a kezdeményezés folytatására, melyre készen állunk.

Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 
2007. november, 29. sz. F 2.9 1-14.
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A történelem és állampolgári ismeretek tanulása
Történelem, az élet tanítómestere
Mi is a történelem?

„Historia est magistra vitae”, azaz „A történelem az élet tanítómestere” – mondták a 
régi rómaiak. Bár ennek a mondásnak az igazságát sokan vitatják, de kétségtelen, hogy 
aki a múltat ismeri, az a jelenben is jobban tud tájékozódni. Ahhoz, hogy megértsük, 
miért van olyan különbség a ma élő népek élete között, a múltat is vizsgálnunk kell. 
A történelem tehát a múlt tudománya (és tantárgya), de nem öncélúan, hanem a jelen 
problémáiban való eligazodást kívánja szolgálni.

„A történelem ismétli önmagát” – mondják akkor, amikor valami szinte újrajátszó-
dik a históriában. Például a németek hasonló irányból támadtak a franciákra a második 
világháborúban is, mint az elsőben. Nem keletről, a közös határ felől, hanem – lerohanva 
más országokat – északkeleti irányból. A magyar történelemben is megdöbbentő, hogy 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után ugyanúgy kivégezték a törvé-
nyesen megválasztott miniszterelnököt, mint az 1956-os forradalmat és szabadsághar-
cot követően. A divat jelenségei is vissza-visszatérnek, régi szórakozások elevenednek 
meg koronként, például a rég elfeledettnek látszó ókori olimpiai játékok is feléledtek az 
újkorban, a XIX. század végén, persze nem ugyanabban a formában.

A történelem tehát nem más, mint a jelen és a múlt közötti véget nem érő párbeszéd. 
Legfőbb feladata az általánosítások levonása. Nem ad azonban korlátlanul alkalmaz-
ható ítéleteket, hanem viszonyít. Nem következtet a jövőre, de utat mutat a jövő felé, 
hogy részben előre jelezze azt.

Valójában az embert – többek között – az különbözteti meg más élőlényektől, hogy 
ismeri a történelmét. Az egyén, a személyiség múltja – többek között – a többi emberhez 
fűződő kapcsolatainak históriája. Életünk színvonala nagyban azoknak a közösségek-
nek a minőségétől függ, amelyben élünk, amelyekhez akarva vagy akaratlanul tarto-
zunk. Az emberiség nem más, mint a folyamatosság maga, s az emberiség létezésének 
módja a legtágabban értett tanulás: ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk, 
tudnunk kell, hogy kik vagyunk, és honnan jövünk.

Miért szeretjük a történelmet?

Egy neves amerikai történész írta, hogy a történelem értelme az, hogy emberi lelket 
hozzon létre és neveljen. Szép gondolat és talán igaz. Vagyis a történelem arra való vál-
lalkozás, hogy személyiséget teremtsen, adott esetben akár úgy is, hogy mindegyiket fel-
őrli. A történelem kiábrándít, ha azt várjuk, hogy a boldogságot kanalanként adja ne-
künk, s ezért a változás korszakai hozzák létre a személyiséget.

Hogyan ismerkedhetünk meg ezzel a gyönyörűt és borzasztót egyaránt felvonultatni 
képes tudománnyal, tantárggyal? Izgalmas, de nem könnyű feladat, mely emberi mivol-
tunkhoz alapvetően hozzátartozik. Minden nehézség ellenére a fentiek után talán nem 
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meglepő, hogy több mint két évtizede azon a tantárgyak közötti népszerűségi listán, 
amit Ti tanulók állítottatok fel, a biológia után biztos második helyen a történelem áll. 
Tehát önmagunk, az élővilág megismeréséhez hasonlóan Szerintetek is fontos kérdés az 
emberi együttélés formáival, az emberi társadalommal, s annak múltjával való megis-
merkedés, ha nem is fogalmazzátok meg ilyen tudatosan.

Talán az is fokozza tárgyunk szépségét, népszerűségét, hogy minden más tantárgynál 
jobban igénybe veszi a képzeletet, a fantáziát. A természettudományos tantárgyaknál 
ott a jelenségek bemutatásához a megfigyelés, a kísérlet, a matematikánál a számok vi-
lága, az irodalom és a művészetek tanulmányozása során előttünk az elemzendő műal-
kotás (irodalmi, képzőművészeti, zenei és a film), az anyanyelv és idegen nyelvek “nyers-
anyaga” pedig maga a szintén jól vizsgálható nyelv.

A történelem viszont egyszeri és megismételhetetlen. Németh László, a híres magyar 
író (aki rövid ideig tanár is volt) mondta, hogy – ellentétben az előbb felsorolt tárgyakkal 
– nekünk magunknak kell elkészíteni az asztalt, hogy megteríthessünk rá. Tehát először 
meg kell ismernünk a valamikor történteket, hogy elemezhessük azokat, következteté-
seket vonjunk le belőlük. 

Nem ragadhatunk le pusztán a régi korok eseményeinél, mert ezek csupán történetek, 
melyek vizsgálata, elemzése, tanulságok levonása a történelem. Nem az tudja a történel-
met, aki az eseményeket fel tudja sorolni, tudja mi, hol, mikor történt, hanem az, aki az 
események mögött álló miért? kérdésekre keresi a feleletet. Még akkor is, ha nem találja 
meg azonnal a helyes válaszokat, mint ahogy ez a szakmával foglalkozó történészeknél 
is időnként elő szokott fordulni. Vagyis tények, események, történetek nélkül nincs tör-
ténelem, de mindezek önmagukban sem jelentik a históriát!

Két-két iránytűnk tárgyunk tanulása kapcsán: az asztal → történetek, történelem → a terí-
ték. Az asztal a történetekből áll, az eseményeket jelenti, a teríték az asztalon maga a törté-
nelem. Az a szép a történelem tanulásában, hogy nincs olyan asztal, ami nem cserélhető egy 
szebbre, gazdagabbra, nincs a gazdag teríték, amelynek dússága ne lenne tovább fokozható. 
A dicsőséges tavaszi hadjáratról szerzett ismereteink például a középiskolában tovább bővül-
nek, de az események mögött lévő okokat és következményeket is bővebben megismerjük. 

Jó étvágyat a terített asztalhoz, vagyis eredményes tanulást kívánunk!

A tankönyv használata
Ismerkedés a tankönyvvel

Most már közvetlenül Hozzád fordulva, kedves Olvasó, egyik első és legfontosabb fel-
adatod a tankönyv tanulásának, a tankönyvcsalád egyéb darabjai (munkafüzet, olva-
sókönyv, atlasz) használatának az elsajátítása. Ma már kevés olyan történelemtankönyv 
van, mely ne tartalmazna előszót, bevezetést, és amely ne látná el jó tanácsokkal a di-
ákot, tanárt egyaránt. Ennek figyelmes elolvasása múlhatatlanul szükséges feladatod.

Fontos rögtön tanulmányaid elején megismerkedned a tankönyv szerkezetével, feje-
zeteivel, tagolásával (pl. megtanulandó szöveg és olvasmányok, kérdések és feladatok), 
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kiemelésrendszerével, egyezményes jeleivel, kép- és ábraanyagával, mellékleteivel 
(kislexikon, név- és tárgymutató, időrendi és/vagy leszármazási táblák). Különösen fon-
tos ez akkor, amikor új tankönyvsorozat tanulmányozásába kezdesz (pl. a történelmi 
tanulmányaid kezdetén vagy a középiskolába kerülésedkor), esetleg akkor, ha – valami-
lyen oknál fogva – „menet közben” váltasz/váltotok tankönyvet.

Az egyes tankönyvek, főleg tankönyvsorozatok élén található bevezetések tájékoztathat-
ják az olvasót arról, hogy miről is szól a tankönyv, a kötelezően megtanulandókon kívül 
milyen érdekességeket tartalmaznak kiegészítő jellegű színes tudósításaikban. Többnyire 
azt is leírják, hogy milyen sajátos jelrendszert alkalmaz a tankönyvíró az olvasmányok, a 
kislexikonban szereplő fogalmak, valamint a tankönyvcsalád egyéb darabjainak a jelölésére.

Többnyire arról is szólnak ezek a bevezetések, hogy milyen kiemelésrendszert használ 
a tankönyv: vastag- és dőlt betűs szedések, alászínezések, sor- és bekezdés eleji ponttal, 
három- vagy négyszöggel, esetleg más egyezményes kóddal történő jelzések. Mindezek 
ismerete szinte nélkülözhetetlen már az első leckék tanulmányozásához, de a bevezetők 
szövege kedvet is ébreszt a történelem tanulmányozásához.

Horváth Péter tankönyvszerző például így ír például az 5. osztályos tankönyve elő-
szavában: „Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi örömeinkkel, bána-
tainkkal együtt. A történelemben járatos ember jobban érti a regényeket, filmeket, festmé-
nyeket. Könnyen tud szólni olyan témákhoz, amikről a felnőttek szoktak beszélni.”1

Egy másik tankönyvíró, Csorba Csaba így ír tankönyve bevezetőjében: „Régmúlt idők 
csodálatos könyvei várnak arra, hogy megismerkedj velük e könyv lapjain. Történelem. 
Ez a szó olyan tudományosan hangzik. Olyan komoran ünnepélyes. Ám ne ijedj meg tőle! 
Gondolj csak azokra a történetekre, amelyet érdeklődve hallgatsz, ha társaid vagy a fel-
nőttek beszélik. Vagy amelyeket olvasol. Vagy amelyeket a tv-ben meg a moziban nézel.

Nagyon régi időkben történt dolgokról próbálok Neked mesélni. Úgy, hogy közben fél 
szemmel mindig oda-oda kacsintunk napjainkra. Mi az, amit ma is szinte úgy csinálunk, 
mint régente. Mi az, ami bizony a múló időben nagyon de nagyon megváltozott.”2

Ugye, milyen érdekes, figyelemfelhívó mondatok ezek! Rögtön kedvet ébresztenek egy 
új, érdekes tárgy tanulmányozásához. Ezt a “kedvcsinálást” a neveléstudomány szak-
nyelvén „motivációnak” hívják. Ennek a kedvnek a feltámasztása elengedhetetlen min-
den tantárgy tanulásához. Nem más ez, mint a természetes emberi kíváncsiságra való 
alapozás, amely legyűrheti azokat a pillanatokat is, amikor éppen máshoz lenne kedved, 
mint a történelem tanulása.

A tanulás mesterfogásai

Amikor egy könyvet veszünk a kezünkbe, akkor először némi izgalommal végiglapoz-
zuk, de inkább végigpörgetjük, belenézünk a képeibe, mert természetszerűen ez fogja 
meg először az embert. Utána a tartalomjegyzéknél szoktunk kissé megállapodni, ami 

1 Horváth Péter (2004): Történelem 5. Az általános iskola 5. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 5.
2 Csorba Csaba (2003): Időutazás. Történelemtankönyv és szöveggyűjtemény az általános iskolák 5. osztálya számára. Dinasztia 
Tankönyvkiadó, Budapest, 5.
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általában a könyvek végén található. Így van ez zömmel a tankönyvek esetében is. In-
nen megtudhatod, miről is szól a könyv. Láthatod a tankönyvi fejezetek, az egyes leckék 
(többnyire a számozottak a megtanulandók, az olvasmányok a számozatlanok) címét is.

Mindez azért fontos, mert a tartalomjegyzék áttekintését követően össze tudod kap-
csolni a könyv anyagát a korábban tanultakkal vagy más ismereteiddel. Nincs olyan 
5. osztályba lépő tanuló, aki ne hallott, olvasott volna a vérszerződésről, Árpád fejedelem-
ről, a hét vezérről, nagy királyainkról: Szent Istvánról, Szent Lászlóról, IV. Béláról, Nagy 
Lajosról. Ugyanez mondható el a Hunyadiakról, a végvári harcok hőseiről, a nagy erdélyi 
fejedelmekről, II. Rákóczi Ferencről, Széchenyi Istvánról, Kossuth Lajosról, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharcról, Deák Ferencről, a háborúk és 1956 hőseiről és áldozata-
iról, a modern világ úttörőiről, tudósokról, feltalálókról, művészekről. Vagy ki ne ismerné 
a térképet, annak jelrendszerének alapelemeit, esetleg időszámításunk alapjait.

Ez nagyon fontos, mert ismeretszerzésünk élethosszig tartó folyamatában egy-egy 
új tankönyv (vagy bármilyen könyv) megismerése – igaz, nagyon fontos, de – csak egy 
újabb állomás, melyhez egy előzőről érkezünk. Ez különösen érvényes tárgyunk, a törté-
nelem esetében, hiszen egy – időben az őskortól napjainkig tartó, több ezer éves – folya-
mat egyes állomásait tanuljuk, és illesztjük be korábbi ismereteink rendszerébe.

Nagyon fontos, hogy a történelem tanulásakor ez a „folyamatjelleg” érvényesüljön. 
Soha ne egymástól elszigetelt leckéket tanulj, hanem – és ezért fontos a tartalomjegyzék 
ismerete – mindig témakörökben, sőt történelmi korokban (őskor, ókor, középkor, kora 
újkor, újkor, jelenkor) gondolkodj. Fontos a többnyire külön fejezetekben megjelenő ma-
gyar és egyetemes történelem együtt látása. Ezt hívják szaknyelven „szinkronisztikus” 
szemléletnek (erről később még szó lesz), ami leginkább a nemzeti és világ- (európai) 
történelem párhuzamosságának, a kettő folyamatai közötti hasonlóságok és különbsé-
gek felismerésének a fontosságát jelenti.

Fontos, hogy tanulmányaid legelején tájékozódj az egyes tankönyvi leckék felépítésé-
ről, a későbbi eredményes tanulás érdekében. A történelemtankönyvek leckéi általában 
3-5 részegységből épülnek fel, amelyeket többnyire jól feltüntetett alcímek vezetnek be. 
Fontos, hogy a tárgyalt fejezet (témakör) egészében helyezd el a lecke anyagát, majd – 
amennyiben lehetséges (többnyire igen) – próbáld kapcsolni a témában megelőző lecké-
hez. A korábban említett folyamatjelleg érvényesítése jobbára így lehetséges.

A tankönyvi leckék kevésbé fontos, de igen érdekes kis színes olvasmányokat, nem 
megtanulásra szánt, ún. kiegészítő anyagokat is tartalmaznak. Ezekkel nem csupán tu-
dásodat bővítheted, de arra is alkalmasak, hogy segítségükkel jobban megértsd a megta-
nulásra szánt ún. törzsanyagot. Fontos tanács, hogy mindig a megtanulni való anyagot 
vedd előre az otthoni munkák során, nehogy az olvasmányok tanulmányozása elvegye 
az időt az érdemi munkától. Az ideális azonban az, ha a lecke egészének elolvasására és 
a törzsanyag megtanulására egyaránt jut idő.

Először mindig olvasd el folyamatosan a megtanulandó lecke egészét, hogy képet kapj 
róla. Közben húzd alá vagy írd ki (a könyv margójára vagy egy külön lapra) – elsősorban 
a „törzsanyagból” – a számodra ismeretlen vagy nem teljesen világos fogalmakat, kifeje-
zéseket, ismeretlennek tűnő személy- és földrajzi neveket, a megjegyzendő időadatokat. 



77

A történelem és állampolgári ismeretek tanulása 

Az ezekkel kapcsolatos tájékozódáshoz használd a tankönyvi kislexikont, név- és tárgy-
mutatóját, időrendi táblázatát, vagy használj „igazi” lexikont (pl. Ki kicsoda a történe-
lemben? Múltunk nagyjai, Történelmi fogalomgyűjtemények, fogalomtárak és kisszótárak, 
Történeti földrajzi kislexikon), esetleg nagylexikont (pl. Magyar nagylexikon).

Ezt követően részegységenként fogjál a tanuláshoz. Ez többszöri figyelmes újraol-
vasást igényel. Közben törekedjél a leckékben, vagy azok végén szereplő kérdések, fel-
adatok megoldására. Ilyenek a munkafüzetekben is bőségesen találhatók. Igen fontos 
a tankönyv kép- és rajzanyagának figyelmes tanulmányozása, mert a mai történelem-
tankönyvek túlnyomó többségének kép- és ábraanyaga nem csupán illusztrálja az írott 
szöveget, hanem ki is egészíti azt. A modern kor követelményeinek megfelelően tan-
könyveink ma már inkább képeskönyvek, melyekben a kép és szöveg együttesen kínálja 
az elsajátítani, megérteni valót.

A történelemtanulás elsőrendű és egyáltalán nem könnyű feladata a tankönyvi szöveg 
önálló megértése és elsajátítása. Az önálló szövegmegértés képességének kialakításá-
ban fontos szerepe van a fogalmak, kifejezések (esetleges szómagyarázatok) tudatos és 
tartós elsajátításának. (Pl. megkeresed az új fogalmakat, és értelmezed a rá vonatkozó 
tankönyvi részt.) A történelmi szöveg számos más elemet is tartalmaz (évszám, helynév, 
személyiség neve, történelmi esemény), amelyek szintén értelmezést igényelhetnek. Az 
elbeszélő, leíró szövegrészeket különösebb nehézség nélkül feldolgozhatod, megjegyez-
heted, nagyobb gondot okoz viszont a fogalmak melletti magyarázó szövegben lévő ok-
okozati összefüggések, általánosítások, következtetések megértése és megjegyzése.

Az értelmező olvasás már a történelemtanítás kezdetén alkalmazható. Értelmező ol-
vasáskor a szöveget tartalmi egységekre kell bontani, majd meghatározni ezek fő gon-
dolatait, tisztázni a közöttük, valamint az illusztrációk és a tankönyvi szöveg közötti 
összefüggéseket. Ez segíti számodra az anyag elsajátítását, és a vázlat, illetve felsőbb osz-
tályokban jegyzetek készítését. Ez már a tudományos (ismeretterjesztő) munkák önálló 
tanulmányozására is felkészít Téged. A különböző forrásokból merített ismeretek ösz-
szefogását és rendszerezését segítheti a tankönyvi szöveg. Segítséget nyújtanak a vázlat 
készítéséhez a több tankönyv leckéi után található szavakból álló összefüggésvázlatok, 
amelyek alkalmasak a tananyag egészének végiggondolásához, átismétléséhez, a legfon-
tosabb összefüggések megállapításához is.

A szöveg tudatos olvasására, különböző elemeinek elkülönítésére kezdettől fogva töre-
kedned kell. A gondolati egységeknek tárgyunk tanításában különösen nagy jelentősége 
van. Az erre való tagolást segítik a tankönyvi alcímek, bekezdések, kiemelések. Ezek a 
szövegek nem csak ismertetőjegyeik, hanem tartalmuk alapján is megkülönböztethetők. 
Ehhez a tankönyvi kérdések és feladatok is komoly segítséget adnak.

Hatékony módszer, amikor az anyag feldolgozása közben kiemeled azokat a szövegré-
szeket, amelyek köré a gondolataidat összpontosítani kívánod. A tankönyv alkalmazása 
során önállóan vonj le következtetéseket, alkoss meghatározásokat, majd ezeket vesd 
egybe a tankönyvi megfogalmazásokkal.
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Azzal is a szöveg figyelmes olvasására és alapos átgondolására neveled magad, hogy a tárgy-
mutató, a kislexikon segítségével az ismeretlen kifejezéseket tisztázod ahelyett, hogy azokat 
átugranád. Ebben segítenek más, tankönyvön kívüli eszközök is (pl. szótárak, lexikonok, en-
ciklopédiák). Ezzel hozzá kell hogy szoktasd magad külön jegyzetek készítéséhez is.

A történelmi tárgyú szövegek jegyzetelésének sajátos vonása a tartalom – általában – 
időrendben való megjelenítése. Fontos ügyelni az adatszerűségre (mikor volt? hol volt? ki 
volt? mi volt?), az ok-okozati összefüggések rögzítésére, sőt a történelem tantárgy külön-
böző részterületeinek (esemény-, gazdaság-, társadalom-, eszme-, kultúr-, technikatörté-
net stb.) a lehetőség szerinti elkülönítésére is. De például az eseménytörténet egyes fon-
tos történéseinek a rögzítése során is figyelni kell a közvetett és közvetlen előzmények, 
illetve az esetleges következmények bemutatására is.

A tankönyv képei szintén kulcsszerepet töltenek be a történelmi megismerésben. 
Rendkívül fontos a képaláírások szerepe, tehát a képpel együtt tanulmányozd azokat is. 
Annak szintén van jelentősége, hogy milyen jellegű képanyagról van szó (rajz, metszet, 
fotó, képzőművészeti műalkotás, ez utóbbiból is korabeli vagy később keletkezett stb.).

A „képolvasás” az ábrázolt jelenségek külső ismertetőjegyeinek felismerésétől a jelenségek 
lényegének és a történelmi folyamatban elfoglalt helyének megértése felé halad. Néha cél-
szerű, ha a képaláírást magunk fogalmazzuk meg, a kép tartalmának elemzését követően.

A képolvasás kezdeti fokán a kép egészét szemléld! Figyelmedet eleinte a kép legfel-
tűnőbb részletei ragadják meg, amelyek nem szükségszerűen a legfontosabbak. Ezért a 
figyelmet a szükséges irányba, a lényeg felé kell terelni. Ennek kiválasztását a tankönyvi 
szöveg segítheti. Az elemzés során tehát a lényeges vonások, a sajátosságok kiemelése 
történik meg, majd a feldolgozott részletek csoportosítása, a kép teljes tartalmának a 
tisztázása kell, hogy következzék. 

A következő kérdéseket teheted fel magadnak: Mi látható a képen? Milyen címet ad-
hatok a képnek? Milyen új ismeretre tettem szert a kép segítségével? Ismétléskor a képek a 
hozzájuk tartozó ismeretek felidézését, a történelmi jelenségek egybevetését, az ismere-
tek rendszerezését és általánosítását szolgálják. 

A tankönyvi kérdések és feladatok alapvető szerepe, hogy segítsék a tanulókat a tan-
anyag tartalmának tudatos és alapos elsajátításában. Vannak köztük pusztán visszakér-
dező jellegűek (Ki volt? Mikor volt? Mi történt? Hol található? kérdéstípusokkal), melyek 
a tanulók figyelmét a lényeges elemekre irányítják. Mások viszont a gondolkodás fejlesz-
tését, a tanulók önálló gondolkodtatását célozzák meg (Miért történt? Hogyan következ-
tethetünk? Hasonlítsuk össze! feladattípusokkal). Erre az elemzést igénylő problémák a 
legalkalmasabbak, melyek megkívánják a jelenségek egybevetését, ok-okozati összefüg-
gésének a megállapítását, az ismeretek új körülmények közötti alkalmazását.

A forrásokra, dokumentumokra, képekre, ábrákra vonatkozó kérdések a tankönyvi 
szöveggel való kapcsolatteremtést is szolgálják. A fejezeteket, témákat és az egész évi 
anyagot érintő kérdések, feladatok az ismétlést könnyítik meg.
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A tankönyvcsalád egyéb darabjai

Ma már nincsen szinte egyetlen tantárgy sem, amely csupán tankönyvet kínálna a tanu-
láshoz. A tankönyvhöz kapcsolódó, annak elsajátítását megkönnyítő, a tanulóknak szó-
ló kiadványokat nevezzük a tankönyvcsalád darabjainak, más szóval segédkönyveknek. 
Ezeket történelemtanárod, iskolád is előírhatja számodra, de érdemes beszerezni őket 
akkor is, ha nem kötelezően használatosak, mert sokat segíthetnek a tanulásodban.A 
történelemtankönyvekhez tartozó e segédkönyvek, az éppen használt tankönyv család-
jának tagjai, mint korábban már felsoroltuk: az atlasz, az olvasókönyv és a munkafüzet.

A történelmi térképek használata

„A históriában előforduló városok, helyek a mappán [térképen] mindenkor megmutogat-
tassanak” – olvashatjuk egy 1801-ben (!) kelt protestáns tanügyi utasításban. Vagyis a 
térkép, a történelmi térkép, már két évszázaddal ezelőtt is elmaradhatatlan segítőtársa 
volt a történelmet tanulóknak.

A történelem tanulása – akárcsak a földrajzé – ma is elképzelhetetlen térkép nélkül. 
Az iskolai órán a legfontosabb eszköz a falitérkép, a tankönyvek, munkafüzetek térképei, 
de leginkább az iskolai atlasz (Képes történelmi atlasz, Stiefel történelmi atlasz, Törté-
nelmi atlasz 12-16 éveseknek, Középiskolai történelmi atlasz). Az otthoni tanulás során 
természetesen az atlasz a legfontosabb.

A térképhasználat ismerete alapvető a történelem tanulása során. Kezdettől törekedned 
kell a különböző térképek (kéziatlasz, tankönyvi térkép, falitérkép stb.) tanulmányozásá-
ra, ami korán párosulhat önálló térképvázlat készítésével is. Ennek célja az, hogy „fejben” 
könnyebben rögzüljenek a helyszínek, megkönnyítve a „vaktérképes” feladatok megoldá-
sát. Sok esetben fontos lehet a földrajzi vagy környezetismereti atlasz használata is.

Sokkal könnyebb megjegyezni például, hogy az 1870–71-es francia-porosz háború után 
Franciaország kénytelen volt átengedni Németországnak Elzászt és Lotaringiát, ha pon-
tosan tudjuk, hogy a kérdéses területek hol találhatók. Az is könnyebben rögzül a térkép 
ismeretében, hogy mennyiben kapcsolható ez a tény az első (sőt bizonyos értelemben a 
második) világháború okaihoz és következményeihez.

Térbeliség nélkül nem alakulhat ki reális történelemszemlélet, a tér fogalmi képe, a 
„tér képe” elengedhetetlenül szükséges a helyes és tartós ismeretek kialakításához.

A történelmi (és természetesen a földrajzi) térképeken való biztos tájékozódásod, a 
körültekintő és helyes térképolvasás alapvető feltétele az ún. „térképábécé” tökéletes is-
merete. Nem árt a történelem tanulása kezdetén feleleveníteni az alsó tagozatból hozott 
térképészeti alapismereteket, pl. mit jelentenek a különböző színek, vonalak, pontok, nyi-
lak a térképeken. Itt kell tisztázni a történelmi atlaszok földrajzi atlaszoktól eltérő szín-
összeállítását, az uralkodó színfelület/terület értelmét. Állandó gyakorlást igényel a „jel-
átalakítás” – vagyis a térképjelek szavakká alakítása, a képről térképjelre, a fóliatérképről 
falitérképre váltás –, hogy a szóbeli és írásbeli kifejtés egyre automatikusabbá váljék.
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Ne feledkezz el a térképen ábrázolt területek valós megismeréséről sem, ahol lehet, 
ott olvasd le az adott helyszín felszíni jellemzőit, folyóit, hegyeit. Egyes esetekben ismerd 
meg az időjárási (hőmérséklet- és csapadék-) viszonyokat. Ez például elengedhetetlen 
az öntözéses földművelés tanulásánál. Nézd meg több térképen, sőt a földgömbön is az 
órán tárgyalt területet. Fontos, hogy tudd, melyik földrészen járunk! 

Gyakorold sokat a biztos tájékozódást! Kerüld az „itt van”, „erre van”, „fent találha-
tó”, „lent található” meghatározásokat. Az első térképhasználattól kezdve törekedj arra, 
hogy használd az égtájak szerinti elnevezéseket. Adj magadnak támpontot, hogy mihez 
viszonyítsd a keresett helyszíneket. Elképzelhető, hogy az atlasz ókori Kelet térképére 
piros karikával bejelölöd, például Budapest helyét, s innen indulhat a képzeletbeli uta-
zás. A kezdeti időszakban utazhatunk „csodarepülőgéppel” is az ókori Kelet különböző 
térségei, államai irányába.

Néhány gyakorlati tanács: Az államokat a felelésnél ne „rábökéssel”, hanem pontosan 
körbekerítve mutasd meg! A folyókat pedig az ujjaddal (vagy a mutatópálcával) a folyás 
irányába kövesd végig! Hasonlóan a különböző hadmozdulatokéhoz, melyeket a táma-
dás vagy a visszavonulás irányába kell mutatni!

Eddig is láthattuk, hogy a történelmi térben való tájékozódás képessége nem azonos 
csupán a legfontosabb helyszínek megmutatásával. A kötelező adatok ismeretén túl leg-
inkább szükséges 

 a helynévadatok elhelyezése a vaktérképeken;
 a térképek „olvasása” a grafikai jelek segítségével;
 a térbeli változások felismerése;
 következtetések levonása a térkép alapján;
 különféle „számítások”, becslések elvégzése;
 a történelmi képzelet fejlesztése.

Nézzünk példákat a fentiekre:
 Legyen kéznél vaktérkép (vannak már ilyen gyűjtemények, de bármelyik at-

laszbeli térképről indigóval vagy átlátszó fólia segítségével – ez utóbbival nem 
rongáljuk a térképet – készíthetünk csak az országhatárokat és a fontosabb fo-
lyókat tartalmazó kontúrtérképet), melyen bejelöljük azokat a helyeket, amelyek 
a tankönyvi leckében szerepelnek (a földrajzban a körvonalas térkép kifejezést is 
használják a fentiekre);

 Az atlasz vonatkozó térképeiről gyűjtsd össze az ókori világ hét csodáját, állapítsd 
meg a helyszíneket, városok és országok szerint! (Használhatjuk a Mi micsoda? 
ifjúsági ismeretterjesztő könyvsorozat „A hét világcsoda” c. kötetét is.) További 
„csavart” jelenthet – összehasonlítás lehetőségét kínálva a történelmi és földrajzi 
térképek között –, hogy mely mai országok területén vannak/voltak ezek?

 Kövesd nyomon a magyarok vándorlásának állomásait a térképen! Szintén egy 
„nehezítés”: Évszázad pontossággal hozzávetőleges időpontokat is kapcsolj az 
egyes helyszínekhez! (Ez utóbbihoz már tankönyv is szükséges!)
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 A földrajzi viszonyok mennyiben magyarázzák a hatalmas ókori keleti birodal-
makkal szemben a kis görög városállamok létrejöttét?

 Mérd meg a térképen, hogy mekkora távolságot tett meg Aeneas, a trójai király uno-
kaöccse – Vergilius szerint a latin nép ősatyja – Trójától Itália legközelebbi pontjáig? 
Hány nap alatt tette meg az utat, ha naponta 14 órán át óránként 7 km-t evezett?

 Térkép segítségével kövesd végig Hannibál útját! Állapítsd meg, milyen terep- és 
éghajlati viszonyokból következő nehézségekkel kellett elefántokat is felvonultató 
hadseregével szembenéznie! (A tankönyvön kívül itt nagy segítséget nyújthat 
Balázs Sándor: Hannibál című ifjúsági történelmi regénye is.)

A történelem másik szeme

„A topográfiára és kronológiára a történelemtanításnak "mint valami két szemre" szük-
sége van” – írja egy szintén nagyon régi, 1806-os állami tanterv. A topográfia (helymeg-
határozás) jelentőségéről az előző fejezetben szóltunk. Ebben – mint láthattad – segítsé-
günkre van egy másik tantárgy, a földrajz is. A kronológia (évszámok ismerete) viszont 
a legsajátosabb feladata a történelem tanulásának, melyben egyetlen más tárgy támoga-
tására sem számíthatunk.

A kronológiát szokták „a történelem csontvázá”-nak is nevezni. A kronológia nem 
azonos a történelemmel, de kronológiai ismeretek nélkül nincs történelem! Az évszá-
mok ismerete ugyanis önmagában nem jelent sem történelmi tudást, sem kronológiai 
tájékozottságot. De mégis!

E sorok írója most kilép eredeti szerepéből, és egy saját élményét osztja meg Veled. 
Elsős gimnazista volt – bizony már elég régen –, amikor a történelemtanára azt a lehető-
séget kínálta fel neki (és mindegyik osztálytársának), hogy aki megtanulja és „felmond-
ja” a tankönyv végén lévő időrendi táblázatot, az további felelések nélkül is megkapja a 
jelest. Mégsem ezért érdemelte ki később a legjobb osztályzatot! Az időrendi tábla meg-
tanulását és „felmondását” követően egyre jobban kíváncsi lett arra, hogy mi van az 
évszámok és a hozzá kapcsolódó események, személyek mögött. Az addiginál nagyobb 
érdeklődéssel vette kezébe a tankönyvet, és egyre több örömet talált benne! Talán ezért 
is lett később történelemtanár?!

A kronológiai (vagyis a történelmi időben való) tájékozottság fejlesztése az évszá-
mok megtanulásán kívül más fontos összetevőkből is áll: 

 az időérzékelés képességének kialakulása;
 az időszámítás technikájának megtanulása;
 a szinkronisztikus szemléletmód alkalmazása.

Mit jelent a történelmi időérzékelés? Fontos, hogy 
 különbséget tudj tenni a jelen, múlt és régmúlt között; 
 ismerd a történelmi korokat, időszámítási alapfogalmakat; 
 tudnod kell az eseményeket helyes időrendben elbeszélni; 
 tudnod kell, mi történt előbb – később – egyidőben; 
 képesnek kell lenned egyszerű kronológiai számításokat végezni. 
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Innen kell eljutnod arra a fejlettségi fokra, ahol már nem okoz gondot a diakrónikus 
(időrendi egymásutániságot kifejező) és szinkronisztikus (időrendi párhuzamosságo-
kat tartalmazó) táblázatok készítése, az egyidejűség megállapítása számolással és becs-
léssel, a kisebb történelmi korszakok elhelyezése nagyobb egységekbe, az időtávolságok 
érzékelése. Érzékelned kell az idő „felgyorsulását” (a közelmúlt történetéhez közeledve 
egyre több eseményt és időadatot kell megismernünk), s ezzel kapcsolatosan a törté-
nelmi tér „összeszűkülését” (tőlünk távoli térségek megközelítése egyre kevesebb időt 
igényel, a napi hírek egyre inkább otthonunkba hozzák a nagyvilágot).

Az időszámítás technikájának, a keresztény időmérés alapelemeinek az elsajátítása 
már történelmi tanulmányaink kezdetén nélkülözhetetlen. (Vannak olyan tankönyvek, 
amelyek csak az újszövetségi történetek kapcsán tartják szükségesnek a megtanulását, és 
vannak olyanok, amelyek már az ókori Kelet tanulmányozásánál előírják.)

Az időszámítás tanulását gondosan meg kell alapozni, elegendő időt hagyva a gya-
korlásra is. Számegyenest készíthetsz az időszámítás technikájának elsajátításához, jelöl-
ve Krisztus születését vagy az időszámítás kezdetét: Kr. sz. vagy i. k.. Fontos elöljáróban 
tisztázni, hogy nulla év nincs! Bizonyára meg tudod válaszolni (ha nem, tájékozódj!), 
miért kell az időegyenes vagy időszalag mindkét végére nyilat rajzolni? Ha ezt tisztáztad, 
add meg az alapbeosztást, pl. 100 évenként, s jelöld be az adott évünket. Krisztus szüle-
tése óta tehát 200… év telt el a „számegyenes pozitív tartományában”. Következő lépés-
ként tájékozódj az ún. „negatív számok” világában: Krisztus születése előtt. Ha a másik 
meghatározást használjuk (időszámításunk előtt), vigyázzunk, mert „időszámításunk 
után” nincs, hanem „időszámításunk szerint”! Bármely meghatározást használjuk is, 
többször térjünk vissza arra, hogy a kettő ugyanazt jelenti: Kr. e = i. e. és Kr. u = i. sz.!

 

Ezek után kerülhet sor a számítási alapfogalmak tisztázására: mikor kell összeadni 
vagy kivonni. Ha például az “örök város” éveinek a számára vagy kíváncsi, azaz “hány 
év telt el Róma mondabeli alapítása (Kr. e. 753) óta”, akkor az időegyenesről leolvasha-
tod, hogy össze kell adnod a jelenlegi évszámot a megadottal, hiszen az „időszámítá-
sunk előtti”, negatív számtartománytól számolunk. Ha viszont a nándorfehérvári diadal 
(1456) óta eltelt évek számát keresed, akkor ezt ki kell vonnod a jelenlegi évszámból, 
mert a pozitív számok tartományában lévő évszámadattal van dolgod.
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Sok gyakorlást kíván a századok (évtizedek, évezredek) pontos ismerete, a kezdő és 
záró évek szabályának rögzítése. Ezt a következő hasonlattal kívánjuk érzékeltetni: „ha 
vásárolsz, és csak 100 Ft-osaid vannak, hány darabot kell odaadnod, ha pl. 1526 Ft a 
számla?” Vagyis a mohácsi csata a XVI. században volt. 

A századokat kezdő és záró évek szabályának rögzítéséhez a következő táblázatot 
ajánljuk (ez is könnyen elkészíthető, a hátlapra római számmal írd az évszázadot!):

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000
1001-
1100

1101-
1200

1201-
1300

1301-
1400

1401-
1500

1501-
1600

1601-
1700

1701-
1800

1801-
1900

1901-
2000

2001-
2100

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX.

XXI.

Ezek után nem lehet kérdés, hogy mikor is kezdődött az III. évezred: 2000-ben – ahogy 
sok felnőtt is rosszul tudta –, vagy 2001-ben.

Készíts a fentiek alapján évtizedtáblázatot az előtted álló XXI. századra!
Itt is fontos – akár a „másik szem”, a történelmi térben való tájékozódás során – az 

állandó gyakorlás. Ezt azonban könnyen megteheted. Ha új évszámot tanulsz, azonnal 
állapítsd meg azt is, melyik évszázadban volt. Sőt, a XIX–XX. század eseményeinél már 
az évtizednek is komoly jelentősége lehet (pl. a XX. században az ún. „ötvenes évek” nem 
teljesen azonosak az 1950-es évekkel). Az időegyenes vagy időszalag, a századok (évti-
zedek, őskorhoz, ókorhoz esetleg évezredek) kezdő és záró évéhez ajánlott táblázatok 
sokáig használhatók. Leginkább kéznél vannak azonban a tankönyvek végén található 
időrendi táblák, amelyek – az időadatok és a hozzá tartozó események felsorolásán túl – 
a történelmi párhuzamosságok elsajátítására is alkalmasak.

Az idegen szóval szinkronisztikus szemléletmód, azaz a történelmi párhuzamosságok 
felismerése, alkalmazása talán a legnehezebb feladat. Pedig nagyon fontos, mert – ha 
a történelmet alapvetően időrendben tanuljuk is – a tankönyvek többnyire témák sze-
rint (pl. őstörténet, ókori Kelet, ókori görögök, a Római Birodalom, magyar őstörténet) 
csoportosítják a tananyagot. Pedig ezen egymás után következő témák között jelentős 
időbeli párhuzamosságok fedezhetők fel!
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1. ábra: Időtábla az ókor tanulásához
6000 éve         5000 éve         4000 éve       3000 éve        2000 éve            1000 éve         Ma
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Időtábla az ókor tanulásához 
(E = Egyiptom, M = Mezopotámia, I = India, K = Kína, G = görögök, R = Róma, Ma = Magyar őstörténet)

Legfontosabb párhuzamosság a magyar és egyetemes történelemé. A felsőbb osztályok 
tankönyveinek időrendi táblái többnyire ezeket tartalmazzák. Ilyet is készíthetünk kü-
lönböző korokhoz, témákhoz. Egy példát ehhez is közlünk.

2. ábra: Időszalag szinkronizmusok tanulásához. A kettős forradalom kora

MAGYAR EGYETEMES
Mária Terézia vámrendelete 1754

Mária Terézia úrbéli rendelete 1767

II. József trónra kerül 1780

I. Ferenc trónra kerül 1792
II. Lipót trónra kerül 1790

Magyar Jakobinus mozgalom 1795

Napóleon kiáltványa a magyarokhoz 1809
Pénzügyi válság Magyarországon 1811

Széchenyi fellépése (MTA) 1825

Széchenyi fellépése: Hitel 1830
Az első reformországgyűlés kezdete 1832

Kossuth Pesti Hírlapja 1841

1848 A népek tavasza

A Védegylet 1844
Pest-Vác vasút 1846 1846 Lengyel felkelés Galíciában

Forradalom, áprilisi törvények 1848
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1769 James Watt gőzgépe

1830 Újabb francia forradalom
          Görögország függetlenségi harc
          Lengyel szabadságharc

1825 Stephenson gőzmozdonya

1837 Morse távírója

1815 A Szent Szövetség

1793 Jakobinus diktatúra

1804 Napóleon császársága

1792 Köztársaság Franciaországban

1789 A Bastille ostroma, a francia forradalom kezdete

1767 A fonógép feltalálása

1807 Fulton gőzhajója

1787 Az USA alkotmánya

1774 XVI. Lajos trónra kerül
1776 A Függetlenségi Nyilatkozat  (USA)

idoszalag_magyar egyetemes.indd   1 2022. 09. 12.   14:14:02
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Munkafüzetek a tanulásban

A forgalomban lévő történelemtankönyvek túlnyomó többségéhez munkafüzet is ké-
szült. Használatukat azért ajánljuk, mert

 segítik a tananyag elsajátítását, megértését;
 új, érdekes ismereteket közölnek;
 munkaformáik alkalmazkodnak a tanulók igényeihez (rajzok, gyurmázás, be-

leéléses feladatoktól a térképrajzolásig);
 a képességek fejlesztésének változatos lehetőségeit biztosítják;
 bevezetnek a forrásfeldolgozás “rejtelmeibe”;
 tágítják a tanórai kereteket;
 érdeklődők és elmaradók egyaránt találhatnak benne feladatokat;
 lehetőséget adnak ítéletalkotásra, vitára;
 biztosítják a tantárgyak közötti kapcsolatteremtés lehetőségeit;
 sok történelmi játékot tartalmaznak, melyek segítségével az ismereteid mélysé-

ge, alkalmazása, tartóssága mérhető és gyakorolható;
 felkészítenek a témazáróra.

Nézzünk itt is néhány példát kedvcsinálásként az ókori és középkori tananyaghoz! 
Érdekes feladat lehet a számodra – a megoldásokat követően –, hogy azt is megállapítsd, 
mely ajánlott szempontokat támasztják alá a közölt mintafeladatok!

 Sorold föl, milyen intézkedésekkel akadályozták meg, hogy egyes spártai pol-
gárok meggazdagodjanak! (Tankönyv alapján megválaszolható, de külön fel-
adat híján kevésbé tudatosulhat bennünk, hiszen az ún. kiegészítő anyagban 
szerepel.)

 A mogyeriektől Mohácsig c. könyv Miért szólnak délben a harangok? c. fejezete 
(147. oldal) alapján: a) Mutasd be a keresztes sereget (tagjai, fegyverzetük)! b) 
Válaszolj a címre, hogy miért?

 Ki adhatta volna fel a következő apróhirdetéseket? a) „Kockajátékhoz dobókoc-
kát keresek!” b) „Egy rendkívül szívós elefánt – esetleg cirkusznak is – eladó!” c) 
„Ifjú harcos veszélyes feladatra vállalkozik. Megbízómért tűzbe teszem a kezem!” 
jeligére a kiadóba.

 Készíts agyagból edényt a tankönyvben leírt módon! Kérd meg szüleidet, égessék 
ki – tábortűzben vagy sütőben –, majd díszítsd mintákkal! (Ha nem tudsz agya-
got szerezni, gyurmát is használhatsz; persze ekkor nem lehet kiégetni.)

 A történelmi atlaszod segítségével jelöld a vaktérképen a magyar nép vándor-
lását! 
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3. ábra: Csepela Jánosné (2002): Munkafüzet Horváth Péter 6. osztályos történelemtankönyvéhez. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 35.

 Számozással állítsd időrendbe az alábbi személyeket! 
Géza — Taksony — István — Árpád — Álmos. Mi bennük a közös?

 Lehetséges, hogy Spártában az arany- és ezüstpénzek használatának betiltása 
nem is volt igaz? Olvasd el Az ókor izgalmas világa c. olvasókönyv Pénz helyett 
nyársak? c. olvasmányát. Miért mond ellent ez a forrás a nemesfémpénzek állí-
tólagos betiltásának?

 Minek az ünnepe a kereszténységben a karácsony, húsvét, pünkösd? Érdeklődj! 
Mi az ádvent és a nagyhét?

 Mit gondolsz, ki a tulajdonosa a földből előkerülő, sokszor nagyon értékes ré-
gészeti leleteknek? Húzd alá a helyes választ! A) A leletek tulajdonosa az, aki 
megtalálta. B) A megyei múzeum régészei. C) Az állam.

 Rómát egyszer a "szent" ludak védték meg az ellenségtől! Vajon hogyan? Vála-
szolj az Új képes történelem sorozat „Róma és a római világ története” című kö-
tete alapján!

 A történelmi atlasz segítségével írd be a térképvázlatra a következő folyók nevét: 
Tigris, Eufrátesz, Nílus; és a pontok mellé a megfelelő városneveket: Jerikó, Çatal 
Hüyük. Nézz utána – például úgy, hogy összehasonlítod a történelmi atlaszt és 
a földrajzi atlaszt –, hogy Jerikó és Çatal Hüyük romjai mely mai országokban 
találhatók meg! 
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4. ábra: Horváth Péter: Feladatok, rejtvények történelemből 5. Segédlet az ötödikes tananyag feldol-
gozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 18.

Fontos tanács a számodra, hogy előbb a tanulás, a tankönyv anyagának feldolgozása 
következzék, csak ezt követően, vagy azzal párhuzamosan nyúlj a munkafüzet feladata-
ihoz. Semmiképp sem előtte! Elsősorban azért, mert a feladatok többsége a tankönyv, az 
atlasz, az olvasókönyv vagy más könyvek (pl. a Képes történelem, az Új képes történelem 
sorozatok) anyagához kapcsolódik, azok ismerete, fellapozása nélkül nem oldható meg. 
Másrészt pedig kisebb baj, ha a munkafüzet – többnyire gyakorló jellegű – feladatainak 
megoldására nem jut idő, mint a tulajdonképpeni lecke megtanulására. Ha viszont ma-
radt még időd, egy sor játékkal is találkozhatsz munkafüzetedben: keresztrejtvények, ka-
kukktojásos játékok, párosítások, “egérrágta” szövegek, torpedójáték, fogalomdominó stb.

A munkafüzetek feladatai tehát alkalmasak lehetnek arra, hogy elmélyülj a tanultak-
ban, új ismereteket szerezz, fejleszd a térben és időben való tájékozódó-képességedet, 
forráselemzési készségedet. Segítségükkel ítéleteket alkothatsz a tanultakról, de vitára és 
különböző érdekességekre is juthat időd. Akár a komoly munkát jelentő tanulás utáni 
vagy melletti jutalomként is felfoghatod a munkafüzeti feladatok megoldását.

A források, mint a múlt tanúi

A történelmi források a múlt hiteles tanúi, csak meg kell tudni szólaltatni őket. A fo-
galmat egész pontosan nehéz meghatározni. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, 
hogy minden olyan ránk maradt dolgot – legyen az szöveg vagy tárgyi emlék –, amely 
hozzásegít a múlt rekonstruálásához, felidézéséhez, forrásnak tekinthetünk.

A történelem legfontosabb forráscsoportjai az írott források. Jelentőségüket számos 
történész azzal is elismeri, hogy az írás megjelenésétől számítja az emberiség eddigi his-
tóriáját, felosztva azt történelem előtti és történelmi korokra.
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Kitüntetett szerepe van a tankönyvben közölt történelmi forrásoknak, forrásrészle-
teknek. Külön történelmi olvasókönyvek, szöveg- és szemelvénygyűjtemények is ren-
delkezésre állnak szinte valamennyi forgalomban lévő tankönyvsorozathoz (pl. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Korona Kiadó), sőt önállóan is (pl. a Régen volt, hogy is volt? Történetek 
a középkorból, újkorból, legújabb korból és a Történelmi olvasókönyv. Forrásszemelvé-
nyek… tíz kötete). 

Kétféle forrástípussal találkozhatunk. Vannak az ún. feldolgozott források, azaz in-
kább olvasmányok, amelyek a régies nyelvezet nehézségeit kiküszöbölve a mai szóhasz-
nálatnak megfelelően, nyelvhelyességünk és helyesírásunk jelen szabályai szerint, de tar-
talmilag hű formában közlik régi idők vagy a félmúlt, esetleg közelmúlt szövegeit. Ezek 
használata könnyebb, ugyanakkor hitelességük csak tartalmi szempontból mondható 
többé-kevésbé teljesnek.

A másik csoport az eredeti forrásoké, melyek nemcsak tartalmukban, de formájuk-
ban is korhűek, tehát hitelesebb képet nyújtanak. Elemzésük ugyanakkor lényegesen 
több nehézséget okozhat. Az olvasmányok inkább a felső tagozatos, a források a középis-
kolás történelemtanulás során használhatóak. Az olvasmányok, de különösen a források 
feldolgozása során lehetőséget kell biztosítanod a dokumentum többszöri, figyelmes és 
nyugodt ütemű elolvasására. 

Egy írott forrás elemzésének eredményessége sok mindentől függ. Jó, ha látod erede-
tiben, illetve annak fotóját – ez motiválja az elemzőt, hiszen a nagyobb hitelesség érzetét 
kelti –, és tájékozódsz a szerzőről (ha ismerjük őt), a forrás keletkezésének körülményei-
ről. Fontos, hogy a figyelmes olvasást követően gyűjtsd ki az ismeretlen szavakat, szóösz-
szetételeket, neveket, „azonosítsd” térképen a szövegben szereplő helyszíneket. 

Az elemzés során a legfontosabb a forrás fő gondolatainak a kiválasztása, melyben a 
tankönyv is segítségünkre lehet (pl. Hammurápi törvényei és az áprilisi törvények eseté-
ben). A fő gondolat meghatározása az ok-okozati összefüggések tisztázása szempontjá-
ból jelentős. Ismerned kell a forrás műfaját („törvénygyűjtemény”, „törvénykönyv”) és a 
forrásfajta általános jellemzőit. 

Nagyon fontos része a forráselemzésnek a forráskritika. Nem szabad minden további 
nélkül elfogadni a forrás megállapításait, azokat ütköztetni kell a történelmi tényekkel, 
ki kell küszöbölni belőlük az elfogultságokat. Igyekezz a források megállapításait mindig 
az adott kor „szemüvegén” keresztül vizsgálni, ne a mai kor értékítéletét alkalmazd (pl. 
az ókori rabszolgaság megítélésekor).

Az olvasókönyvek, forrásgyűjtemények használatát gyakran megkönnyíti, hogy a 
szemelvények előtt rövid ismertetéseket olvashatsz a közölt részletről, a forrásszöveg 
után pedig kérdések, feladatok adnak szempontokat a feldolgozáshoz. (Pl. A Nemzeti 
Tankönyvkiadó gondozásában megjelent Megidézett múlt és Történelmi olvasókönyv 
című sorozat kötetei.) Fontos az is, hogy e gyűjtemények általában lábjegyzet formájában 
közlik a legnehezebb fogalmak rövid magyarázatát, idegen szavak és kifejezések feloldá-
sát. Ennek ellenére előfordulhat, hogy fogalomtár vagy idegen szavak szótára használata 
szükséges a források teljesebb megértéséhez. Ne szégyelld ezek igénybevételét!
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A tankönyvcsaládon kívüli szövegek szerepe a tanulásban

Tankönyvön és a tankönyvcsalád darabjain kívül dokumentumokkal, tudományos is-
meretterjesztő művekkel és történelmi tárgyú szépirodalmi olvasmányokkal találkoz-
hatunk tárgyunk tanulmányozása során. Tankönyveink többsége olvasmányajánlatokat 
is tartalmaz. Fontos azonban, hogy különbséget tudjunk tenni az egymástól eltérő mű-
fajú történelmi szövegek között, akár a különböző stílusú épületek esetében.

A történelmi tárgyú szépirodalom

Olvasmányaink legnagyobb részét – szerencsés esetben – a szépirodalmi alkotások 
teszik ki. Ezek külön csoportját jelentik a történelmi tárgyú szépirodalmi művek. 
A történelmi tárgyú szépirodalom hangulatteremtő, érzelmeket keltő hatásával jól hasz-
nosítható a történelemtanulásban. Főleg azokra a művekre tudunk építeni, amelyek a 
fordulatos történet mellett korhű környezetrajzot is adnak. Sok klasszikus alkotás ked-
velt olvasmány generációk óta, s valószínűleg az marad a jövőben is. Például mindenki 
ismeri Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regényét. Főszereplőjéről, Bornemissza Gergely-
ről a Magyar életrajzi lexikon az alábbiakat közli:

„Bornemissza Gergely (? - 1555. január után): végvári vitéz, egri kapitány. Pécsi kovácsmester 
fia, a neve mellett használt "deák" jelző azt mutatja, hogy magasabb iskolákat végzett. 1552-ben 
hadnagy a töröktől ostromlott Eger várában s a védelem egyik fő mozgatója. Tinódi szerint külö-
nösen tűzszerészi leleményességével tűnt ki. 1553-tól Eger várának kapitánya. 1553. október 17-én 
egy portya alkalmával a törökök elfogták és Isztambulba vitték. Felesége 1555 januárjában kérte 
Nádasdy Tamás nádort, járjon közbe szabadulása érdekében. További sorsát nem ismerjük.” 

Megfigyelhetjük, hogyan jelenik meg minden apró részlet a regényben (legalább is 
Eger ostromának végéig), ugyanakkor jócskán marad lehetőség arra is, hogy Gergely 
életének hiányzó eseményeit fantáziájával bővítse az író. Gárdonyi ismert munkamód-
szerei, alapos történelmi tanulmányai biztosítják, hogy a korrajz pontos, valóban a XVI. 
századi Magyarországon járunk. A központi esemény – a várostrom – híven követi a 
szemtanú, Tinódi tudósításait.

A történelmi tárgyú szépirodalmi művekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, nem 
mindegy, hogy az adott korban keletkezett (Tinódi: Summáját írom Eger várának című 
históriás éneke) vagy később (Gárdonyi: Egri csillagok című regénye). Az utókor írójá-
nak mindig van saját korának szóló mondanivalója, amelynek oltárán gyakran feláldoz-
za a történeti hitelességet. Láttuk, ez Gárdonyira éppen nem vonatkozik, de a Dózsáról, 
Spartacusról, Kinizsi Pálról, Esze Tamásról, és általában „a nép fiairól” írt művekre erő-
sen rányomta bélyegét az előző fél évszázadban az erős elfogultság. A jó regényíró azon-
ban a legteljesebb hitelesség keretein belül dramatizálja a történelem jeleneteit. Ennek 
bemutatására Rákóczi életéből Passuth László: Sasnak körme között című regényéből 
vesszük a részletet:
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„Néhány perc múlva [Zrínyi Ilona] szemtől szemben áll a bíborossal. […]
– Grófnő, a gyermekei velem jönnek!
– Hiszen csak most érkeztünk ide! Még ki sem pihenhették magukat. Kérem eminenciádat, ha-

lassza el ezt néhány nappal.
– Önnek tudnia kell, hogy nincs károsabb a rossz szokásnál. Azt akarom, hogy őfelsége kegyel-

méből mind gyámfiam, mind gyámleányom itt, a helyes környezetben már kezdettől fogva a helyes 
úton induljon el. Az ő érdekükben így döntöttem. [...]

[...] Még alig ocsúdik a szörnyű kábulatból, amikor felhangzik Kollonich hangja:
– Köszönjetek el anyátoktól, s jöjjetek!
Ferkó felszegi fejét. Vele senki soha így nem beszélt. [...] Fejével int, nem, nem megyek! Kollonich 

erre odalép hozzá, leszaggatja kezét anyja ruhaderekáról, saját vörös kesztyűs kezébe rántja, a 
másikkal Julianka kezét keresi [....] egy perc, s megindul velük a főpapi batár.

[...] Klastrom előtt áll meg a batár. Felcsattan a kardinális hangja.
– Te itt maradsz! Juliannával bemegyünk ide.
A szép fiatal lány egyszerre összecsuklik, öccse nyakába veti magát, zokogni kezd. Úgy mondja: 

"Inkább öljenek meg, de nem válok el az én kedves öcsémtől."
Az udvari fekete parókás inas már kinyitotta a kocsi ajtaját. A mindenható miniszter kiszáll, 

vörös selyemkesztyűs keze kitépi a lányt a fiú karjából, s fogja szorosan, mintha acélbéklyó volna. 
Ott állnak a zárda ajtajánál, az inas már becsengetett. A lány minden erejét összeszedve, egész 
testében remegve, két karjával öleli a kapubálványt. De Kollonich egyetlen mozdulattal letépi a 
kezét, s belökdösi, berugdossa a lányt a közben megnyílt kapun.

A fiú előrehajlik a kocsiban. Tizenkét éves; soha, míg él, nem felejti el ennek a szörnyű megaláz-
tatásnak perceit.”

Kiszínezve, drámai hatású párbeszédekkel „fűszerezve”, valósággal „láttatva” kapjuk a 
szomorú történetet a későbbi fejedelem gyermekkorából.

A tudományos ismeretterjesztő irodalom

A tudományos ismeretterjesztő (népszerűsítő) irodalom ismert kifejezésekkel, jól 
érthetően és szemléletesen megfogalmazott, kifejtett szakszöveget jelent, mely a tájé-
kozódást és az összegzést egyaránt szolgálja. Ezeknek a műveknek egyik csoportja a 
felnőtteknek, tanároknak szól, másik része kifejezetten diákok számára készül. Az utób-
biak egy értékes darabjából, Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes II. Rákóczi Ferenc című 
monográfiájából idézzük a fejedelem ugyanazon életmozzanatát, mint fentebb:

„Tizenkettedik születésnapján, március 27-én Bécs városának bezárt kapuja előtt órákat töltöt-
tek vesztegelve, kitéve az odasereglett bámészkodók kíváncsi tekintetének és tolakodó megjegyzése-
inek. Thököly rab feleségének és fejedelmi gyermekeinek jöttét mindenki tudta, s egész tömeg gyűlt 
össze a nem mindennapi látványra. Órákig kellett várniuk a császár engedélyére, hogy megnyissák 
előttük a kapukat, de a császár órákig késett utasítást adni a kapunyitásra. Mögöttük a hetekig 
tartó hosszú út fáradalma, minden gyötrelmével és veszélyével, melyet a téli utazás jelentett, s a 
búcsúzás szomorú emlékei, hiszen a Rákóczi- s Thököly-birtokokon át vezetett az útjuk. Előttük 
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a bezárt városkapu jelzi, milyen fogadtatást és bánásmódot várhatnak a császártól. [ ...] A gyer-
mekeket már megérkezésük estéjén elszakították anyjuktól. Szálláshelyükön, az Ágoston-rendiek 
kolostorában megjelent Kollonics Lipót, és magával vitte őket. Ferenc még évtizedek múltán is 
élénken emlékezik az érsek fölényes magatartására és arra a durvaságra, mellyel a keservesen síró 
és ellenkező Juliankát az Orsolya-apácák kolostorának kapuján betaszigálta.”

Az életrajz a jelenetet összefüggésekbe illeszti, egyes részleteit magyarázza. (Például, 
hogy az „Augustinus atyák klastroma” az „Ágoston-rendiek kolostorá”-t jelenti.) 

Több kiváló ifjúsági tudományos ismeretterjesztő könyvsorozat áll a rendelkezésünk-
re a történelem tanulmányozásához. A leggyakrabban forgatott a már említett Képes 
történelem és Új képes történelem, de ismert az Így élt…, A világtörténelem nagy alakjai, 
A magyar történelem nagy alakjai, az Évezredek hétköznapjai, a Hogyan éltek hajda-
nában? a Hadtörténelem fiataloknak, a Hősök – csaták, a Világtörténet fiataloknak és a 
Nagy civilizációk könyvsorozat is. Fontos ebben a műfajban a História és a Rubicon című 
történelmi folyóirat is.

A történelmi dokumentumok

A dokumentumokról (írott forrásokról) már esett szó. A múlt tanúinak neveztük őket. 
Bár az adott korról szóló közvetlen tudósítások, de óvatosan kell bánni velük, forráskri-
tikát kell alkalmazni használatuk során. Ennek oka lehet egyrészt, hogy a forrás tárgyá-
val, annak főszereplőjével kapcsolatban, tőle anyagilag is függő, tehát elfogult személy 
írhatta azt. Ilyen például a Mátyás királyról szóló korabeli tudósítások legtöbbje. Ez az 
elfogultság ellentétes irányú, már-már a gyűlöletbe hajló is lehetett. Erre a Dózsa-féle 
parasztfelkelés és vezetője, Dózsa György személye tudott – igaz, akaratán kívül – sok 
írástudó kortársat ösztönözni. De a különböző összeírások megbízhatósága is megkér-
dőjelezhető, hiszen többnyire ezek az adókivetés alapjául szolgáltak, tehát a "bevallók" 
abban voltak érdekeltek, hogy a valóságosnál általában kevesebbet ismerjenek be vagyo-
nukból. Az emlékiratírók pedig leginkább abban érdekeltek, hogy az utókor szemében 
minél jobb színben tüntessék fel magukat.

Sorolhatnánk sok-sok egyéb okot is a források "megbízhatatlanságára”, de akkor 
felmerülhetne, hogy miért foglalkozzunk velük? Mert ezek a múlt legfontosabb és 
legbeszédesebb tanúi! A valaha volt, egyszeri és megismételhetetlen életről a legfon-
tosabb tudósítások. Ezért nem elvetni kell őket, hanem hamisságaikat "leleplezni". 
Erre szolgál a forráskritika, melynek alkalmazása elsősorban a kutató történészek 
feladata, de nem árt az alapjaival megismerkedni már az iskolai történelemtanulás 
során sem.

Sokféle műfajú kortörténeti dokumentumot (írott forrást) különböztethetünk meg. 
Csak néhányat, lehetőleg a legfontosabbakat felsorolva: mondák, mítoszok, a jogforrások 
(törvények, rendeletek, statútumok), az oklevelek és elbeszélő források, az emlékiratok, út-
leírások, naplók, a különböző sajtóanyagok és a statisztikai források. Nézzünk példaként 
egy emlékiratból vett rövid részletet II. Rákóczi Ferenc Vallomásaiból:
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„Tizenkettedik esztendőmet töltöttem be azon a napon, melyen az osztrák Bécset elértük, és 
miután a város kapuinál, melyek megérkezésünkkor (nem tudom, mi okból) zárva voltak, két vagy 
talán több órára terjedő ideig várakoztunk volna, kitéve látványosságul bennünket a vérig sérte-
gető népnek: a külvárosba, az Augustinus atyák klastromába kísértek, ahol aggodalommal várta 
... anyám a mi rendetlen fogadtatásunk végét; de hogy kicsoda, kinek nevében, mit mondott neki, 
te tudod, Uram, hogy én nem tudom; csak arra emlékezem, hogy estefelé egy kocsi jött értem és 
nénémért, Juliannáért, hogy Kollonics érsekhez vigyen, akire Lipót császár, miután a maga részére 
tartotta fenn a rólunk való gyámkodást, a mi nevelésünk és a mi birtokaink kormányzásának 
gondját bízta. Tőle nem rangunkhoz méltón, hanem korunk miatt lenézéssel fogadtatva, hama-
rosan vele együtt kocsiba ültünk, mert azt mondta, hogy a császárnak fog bennünket bemutatni. 
[...] Mily nagy volt az én fájdalmam, amikor a kocsi megállt, és a nyitott kapun át Szent Orsolya 
rendű apácákat pillantottam meg, akik nénémet, akit az érsek erőszakkal taszigált be, noha sírt és 
ellenszegült, tőlem erőszakkal elválasztották.”

Forrásértékű szöveg, meggyőzővé teszi a személyes hangvétel és a veretes stílus, azon-
ban a hosszú körmondatok ma már nehezen érthetőek.

Tudás az egész világ
Ismétlés a tudás anyja

Bizonyára ismered a címben idézett bölcsességet is. Mit jelent ez tárgyunk tanulásá-
nál? Arról már szóltunk, hogy a folyamatosság milyen fontos a történelem tanulásakor. 
Minden új ismeretnek kapcsolódni kell valamilyen régihez, és minden valaha volt új-
donság alapja lesz egy még újabb tudásnak.

Tárgyunk tanulásánál kitüntetett szerepe van az ismétlésnek. Több helyen és alkalom-
mal is: először az új anyag tanulásakor, aztán a tankönyvi fejezet végén, témazáráskor, 
év eleji és év végi ismétlés során. Legfontosabb ezek közül a témazáró ismétlés, már csak 
azért is, mert többnyire témazáró dolgozat követi. Hogyan készüljünk erre?

Először is „aranyszabály”, hogy a tankönyvi fejezetvégi ismétlés soha nem jelentheti 
a leckék egymás utáni újraolvasását, hacsak korábban nem mulasztottunk valamit. In-
kább tematikus és rendszerező kell, hogy legyen az anyag áttekintése, mert megadott 
szempontok szerint kell áttekintened, rendszerezned a téma legfontosabb tényeit, ösz-
szefüggéseit. Tehát az addig tárgyaltaktól eltérő módon. Csak így válhat mechanikus 
helyett alkotóvá az ismétlés. 

Áttekintési szempontjaink gyakran lehetnek például: gazdaság, politika, társadalom, 
kultúra, életmód a középkori egyetemes történelem esetén, vagy a török és Habsburg-
ellenes függetlenségi harcok az 1526 és 1711 közötti magyar történelmi anyag ismétlése-
kor. Legtöbbször persze a tanárod vagy tankönyved adja ezeket a szempontokat, mi itt 
csupán ötleteket akartunk adni tanulásodhoz.

Fontos, hogy a témazáró dolgozat írására is fel kell készülni. Ehhez elsősorban a mun-
kafüzet gyakorló feladatai nyújtanak segítséget, ezért érdemes folyamatosan használni 
ezt a gyakorlási céllal készült segédeszközt. Biztos, hogy munkafüzeted valamennyi fel-
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adattípust tartalmazza, melyek a témazáró feladatlapon előkerülhetnek. A folyamatos 
gyakorlás az egyik záloga az eredményes témazáró megírásának!

Bizonyára Te is megfigyelted, hogy vannak, akik szóban, és vannak, akik írásban tud-
ják jobban kifejezni magukat. Azzal is tisztában kell hogy legyél, Te melyik csoportba 
tartozol. Ennek megfelelően arra figyelj jobban, amiből gyengébbnek érzed magad!

A történelem haszna

Természetesen nem csupán tankönyvekből, a tankönyvcsalád különböző darabjaiból, 
még csak nem is csupán szöveges forrásokból „táplálkozhatunk”. A további ismeretszer-
zésnek számtalan más módja is lehetséges: a rádió és a televízió ismeretterjesztő műso-
raiból (külön ilyen csatornák is vannak (pl. Spectrum, National Geographic, Discovery), 
videóanyagokból, filmekből, internetről, múzeumok, levéltárak és könyvtárak anyagá-
ból, népszerűsítő előadásokból (pl. a Rubicon mesterkurzusai). 

Ezekkel az ismeretforrásokkal kapcsolatban éppen az a nehézség, hogy nekünk kell 
választani belőlük, illetve a megbízhatóságuk, hitelességük többnyire korántsem min-
den esetben garantálható (pl. az internet esetében). Ennek ellenére tudatosan keressük 
és “szűrjük meg” őket!

Kirándulásaink, nyaralásaink alkalmával gyakran nyílik lehetőség arra, hogy ha-
zánkban, külföldön történelmi emlékekkel és emlékhelyekkel találkozzunk. Milyen 
öröm, ha történelmi, művészettörténeti tudásunk alapján vagyunk képesek tájékozódni 
akár itthon, akár külföldön! Milyen jó érzés, ha felismerjük sosem látott templomok, 
katedrálisok stílusjegyeit!

Különösen fontos nekünk magyaroknak, hogy tudatosan keressük a Kárpát-medencé-
ben mintegy 1000 évig, egészen pontosan a mélységesen igazságtalan 1920-as trianoni 
békediktátumig fennállt történelmi Magyarország jelenlegi országhatáron kívüli em-
lékeit, emlékhelyeit. Tanulmányaink és egyéb ismeretszerzésünk során ezt nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk egyetlen pillanatra sem.

Ugyanakkor mindenkor nyitottnak kell lennünk más népek történelme, múltbeli ér-
tékei iránt is. Az egészséges nemzeti önbecsülés és más népek tisztelete csak együtt te-
het alkalmassá bennünket arra, hogy öntudatos, múltjára és jelenére egyaránt büszke 
magyarként teljes értékű tagjai lehessünk az öreg kontinens népei nagy családjának, az 
Európai Uniónak.

A jelenismeret tanulása
Mint az elején mondtuk, hogy a történelem tanulásának célja – többek között – a je-
lenben való tájékozódás segítése. Ugyanakkor – amellett, hogy napjainkig tartó, azaz 
„mába nyúló” történelmet tanulunk – a történelem tantárgy részeként (vagy külön tan-
tárgy, „modul” keretében) kifejezetten jelenismeretet is szerzünk: állampolgári ismere-
tek, társadalomismeret címmel. Mit jelentenek ezek?
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Állampolgári ismeretek – társadalomismeret

Elsősorban olyan társadalomtudományok (mint a bevezetőben láthattad: a történelem is 
az) egyes elemeinek a tanulmányozását jelenti, melyek általában nem részei az iskolai ok-
tatásnak. Ilyenek a szociológia (jobbára a társadalomismeret alapja), a közgazdaságtan, 
politológia, etika, jog, utóbbin belül alkotmánytan, államigazgatás-tan stb. (inkább az ál-
lampolgári ismeretek tudományos fedezete). Mielőtt nagyon megijesztenénk a felsorolás-
sal, rögtön leszögezzük, hogy olyan tantárgyról van szó, mely szorosan együttműködve a 
történelemmel (gyakran annak részeként) a társadalomba való beilleszkedésedet próbálja a 
maga módján elősegíteni, nem pedig e tudományok anyagát kívánja a fejedbe gyömöszölni.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Tamási Áron, a nagy 
erdélyi magyar író csodaszép gondolata – amelyet egyik regényhősének a szájába adott – 
arról szól, hogy azon a helyen és abban a közösségben érezzük otthon magunkat, amely-
ben születünk, nevelkedünk, élünk, amely nem idegen és nem ijesztő a számunkra. Vagy-
is, amelyet ismerünk és elfogadunk, ahol eligazodunk, és ahol jól érezzük magunkat.

Ennek megtalálásához szükség van a modern világunkban való tájékozódásra, ami 
persze nem csupán egy vagy több tantárgy segítségével történhet. Már a felnőtt élet-
re való felkészülés során különböző közösségekbe (óvodai, iskolai) kell beilleszkedned. 
Tartozol egy lakóhelyi közösséghez is, amely persze változhat, van baráti köröd is, de 
tartozhatsz egyházközösséghez, ifjúsági szervezethez is, és így tovább. 

Mindezek felkészíthetnek arra, hogy iskolai tanulmányaidat követően foglalkozást, 
munkahelyet, majdan társat válassz, teljes értékű állampolgár legyél, azaz a köz ügyei-
ben is részt vállalj. Mindeközben utazásaid, s a hírközlés révén sok mindent látsz és hal-
lasz a világból/a világról, sorsokat, életeket ismerhetsz meg. Vágyaid, céljaid támadnak, 
melyek vagy megvalósulnak, vagy nem, mindenesetre az élet legfontosabb kérdéseiben 
is döntened kell, amit ma még sok esetben szüleid tesznek meg helyetted.

Abban segítenek a címbeli tárgyak, hogy az életbeli várható problémák egy jelentős 
csokrát tárják eléd, még akkor, amikor személyesen nem vagy érintett bennük. Hogyan? 
Az emberi környezet, a modern társadalom, a politika és a közélet működését mutatja 
be a számodra, a történelemhez képest kevés tanulni-, de annál több átgondolni-, meg-
vitatnivalót kínálva.

Tapasztalás és tanulás

Döntő különbség a „múltismerethez” képest, hogy a jelen átélhető, annak része tanuló 
és tanár, gyerek és szülő. Tehát egyaránt vannak konkrét tapasztalataik. Ezek persze – 
az élethelyzetnek megfelelően gyakran – erősen különbözőek, sokszor egymásnak is 
ellentmondóak. 

Ráadásul ezek a tapasztalatok különböző típusúak: közvetlenül átéltek (főleg helyiek) 
és közvetve szerzettek. Ez utóbbiak származhatnak tömegkommunikációs forrásokból 
(internet, televízió, mozi, rádió, írott sajtó) vagy lehetnek áttételesen, hallomásból „el-
csent” tapasztalatok.
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A különböző tapasztalatokból való kiindulás vitát szülhet, ami a történelemórának 
kevésbé sajátja. Például arról, hogy érdemes-e a szabályokat betartani. Ehhez lássuk a 
következő történetet:

A vállalati büfében tilos alkoholt árusítani és fogyasztani. Hatalmas tábla hirdeti ezt a büfé fa-
lán. A büfés azonban titokban ennek ellenére alkoholos italokat ad el az alkalmazottaknak. Ami-
kor mindezt az igazgató megtudja, a következő alkut ajánlja a büfésnek: a tábla továbbra is kinn 
marad, a büfésnő is adhat el titokban alkoholt a dolgozóknak. DE! Köteles besúgni az igazgatónak 
mindazok nevét, akik nála alkoholt vásárolnak.” (Hankiss Elemér nyomán)

Ugye, érdemes egy olyan esetről vitatkozni, melyben – látszólag – mindenki jól jár 
(kivéve a besúgottakat) azzal, hogy megszegi a szabályokat! De valóban jól jár?

Egy ókori római szerző története – az erkölcs és jog összeütközésének iskolapéldája – is 
egy jóízű vita alapjául szolgálhat. Próbáld ki társaiddal!

Két fiútestvér megharagszik egymásra. Az egyik gyermektelen, a másiknak egy fia van. A nagy-
bácsi elveszti mindenét, a fiú – apja tilalma ellenére – támogatja őt. Ezért apja kitagadja. A nagy-
bácsi viszont fiává fogadja, s ezután váratlanul nagy vagyont örököl. Az édesapa közben tönk-
remegy. Most a fiú a nagybácsi-gyámapja engedélye nélkül apját segíti. Ezért ekkor a nagybácsi 
tagadja ki. (Iuvenalis szatírája nyomán)

A kellően megalapozott vitához megfelelő munícióval, ismeretekkel kell rendelkezni. 
Ez utóbbi esethez például tudnod kell, hogy hiába volt emberséges a fiú mindkét esetben, 
de a híres római jogot megsértette azzal, hogy mindkétszer ellenszegült az akkor min-
denható atyai hatalomnak. Mindkét esetben a családi vagyon kizárólagos birtokosától 
– atyjától, gyámjától – kellett volna engedélyt kérnie. De akkor támogathatta volna a 
család elesettjét?

Saját magunk is szolgáltathatunk példákat, mondjuk a diákjogok és kötelességek meg-
beszélésekor. Kérdéseket is fogalmazhatunk: 

 Mit szabad egy tanárnak és mit nem? 
 Az osztály aktuális és múltbeli problémái. 
 Milyen különbségek vannak a diákok között? 
 Milyen problémákkal kerülhetnek szembe? 
 Milyen segítségeket vehet igénybe a tanár a nehezen kezelhető diákok neveléséhez? 
 Milyen iskolai problémák okozhatnak nehézséget a diák számára? 
 Milyen érdekérvényesítési jogai vannak a tanárral, esetleg az iskolával szemben? 

Sőt, talán az egyik legfontosabb feladat, hogy megtanuljunk különböző helyzetekben 
jó kérdéseket feltenni! Ez sem megy gyakorlás nélkül!

Más esetekben gyűjtőmunkára van szükség. Például a környezetvédelem helyzete Ma-
gyarországon és a nagyvilágban témához ajánlott lehet a sajtófigyelés, a televíziós hír-
adóműsorok, a rádióműsorok figyelése, az internet böngészése az adott témában. Érdemes 
a figyelést megszervezni egymás között, így több újság, több televíziós adó és rádió adása 
követhető nyomon.
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Egy példa: a demokrácia tanulása

Sajátos viszonyban lehetnek egymással a jelenismereti tantárgyak és a történelem tanulá-
sa. Egyrészt alkalmat kínálnak a történeti anyag bizonyos „szeleteinek” az áttekintésére. 
Például mai demokráciánk működésének a megismerése szinte „tálcán kínálja” az előz-
mények újbóli ismétlését. (Ókori athéni demokrácia, XVIII–XIX. századi angol, amerikai 
és európai parlamentarizmus, a modern XX. századi demokrácia létrejötte és működése.)

A demokráciát azonban nem csupán – és nem is elsősorban – könyvből lehet tanulni, 
hanem annak gyakorlásából. A fogalom egyik alapeleme, a többségi elv jól megtanulható 
közös osztálydöntések meghozatala során. Például, hogy hová menjen az osztály kirándulni: 
az Állatkertbe, a vácrátóti arborétumba, vagy – mondjuk – a Petőfi Csarnokba. A javaslatok 
összegyűjtését követően az egyes programok támogatói érvelnek ötleteik mellett, vitatkoznak 
az ellenzőkkel. Így azonban – valószínűleg – nem lehet dönteni, hanem nyílt vagy titkos sza-
vazással a többségi álláspont győz. Ez a többség lehet abszolút, azaz az összes érvényes sza-
vazat több mint fele, de lehet relatív is, ami egyszerű többséget jelent. (Ez esetben 50% alatti 
szavazati aránnyal is lehet nyerni.) Biztos, hogy először csalódást jelent a számodra, hogyha 
esetleg nem a Te álláspontod győz, de vigasztaljon a tudat, hogy legközelebb talán nem így 
lesz. A demokrácia gyakorlása itt a többség álláspontjának az elfogadását jelenti.

Jó próba lehet az ilyen a diák-önkormányzati szavazáshoz, nem beszélve a 18 éves kor 
után gyakorolható országgyűlési és önkormányzati választásokról, valamint az esetleges 
népszavazásokról. Hasonló módon beszélnek és szavaznak a vitás kérdésekről a községi 
és városi önkormányzatoknál, sőt az országgyűlésben is.

Szokták mondani, hogy a demokrácia korántsem tökéletes, hiszen a kisebbség kénytelen 
elfogadni a többség döntését, alárendelni magát annak, de jobbat még nem találtak ki nála. 
Történelmi ellenpéldát is lehet felhozni, hiszen Hitler is demokratikus választások eredménye-
ként került hatalomra. Érdekes belegondolni abba is, hogy az Egyesült Államok megalakulása 
idején állítólag egyetlen képviselői szavazaton múlott, hogy az angol – és nem a német – lett 
a hivatalos nyelv az új, független államban. Vagy néhány évtizede alig egy pár képviselői sza-
vazat döntötte el, hogy az angol parlament eltörölte az iskolákban a testi fenyítést. Vagy, hogy 
a legutóbbi amerikai elnökválasztáson – annak sajátos szabályai következtében – (egyébként 
nem először) nem a legtöbb szavazatot szerzett jelölt győzedelmeskedett. Ez azonban nem kér-
dőjelezheti meg azt, hogy az Egyesült Államok – nem is akármilyen – demokratikus ország.

Korán meg kell tanulni azt is, hogy a demokráciát, mint egyik fő értékünket, védeni is kell. 
S ehhez sokszor nem elegendők a törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok. Tennünk is 
kell érte valamit. Például a polgárok különböző csoportjai össze szoktak fogni az ellen, hogy 
újabb bevásárlóközpont, hulladékégető, autópálya stb. épüljön a közelükben (tüntetéssel, 
aláírások gyűjtésével, vagy helyi népszavazás kezdeményezésével). Ha valaki ugyanis a de-
mokrácia ügyeibe avatkozik, tulajdonképpen a köz, azaz a saját ügyeit (is) intézi.

Ezt már az iskolában is meg lehet tenni, például a házirend módosításáért, a tornate-
rem szabad használatának a kibővítéséért, környezetvédelmi szakkör indításáért stb. in-
dított különféle szervezkedésekkel. A demokrácia számára nincsenek kis és nagy ügyek, 
egyszerűen folyamatosan tenni kell érte!
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A történelem és az állampolgári ismeretek egysége

Érzelmek, ismeretek és értékek egyaránt szerepet játszanak a társadalmi és politikai ma-
gatartási és cselekvési minták követésében. Tudományos vizsgálatok bizonyítják, amit 
valószínűleg Te is alátámasztasz, hogy a diákok a politikával szemben gyanakvóak, ki-
ábrándultak, gyakran ellenségesek. Így van ezzel sok felnőtt is. Ennek persze vannak – 
sokszor erősen méltányolható – okai, de mindez nem jelentheti a politikai alapismeretek 
iskolás kori mellőzését. 

Az állampolgári ismeretek tanulása

Tisztában kell lenni a hazai pártrendszerrel, az Alkotmány alapjaival, az egyes ideológi-
ák és a hatalmi ágak (törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási) lényegével. Ezekről 
nem csupán a tanulás hagyományos módszereivel, de másképpen is lehet alapismerete-
ket szerezni. A hazai pártrendszerről például a napi híradások, sajtótudósítások nyomon 
követésével, de akár családi beszélgetésekkel is.

Az Alkotmány, az ideológiák és a hatalmi ágak történeti összefüggésekben is vizs-
gálhatók. Mód nyílik például a különböző alkotmánytípusok vizsgálatára, például a 
történelmi (különböző korokban keletkezett törvények füzéréből álló) angol és az egy-
beszerkesztett változatlan, írott amerikai összehasonlítására. Ugyanez vizsgálható az 
1945 előtti és utáni magyar alkotmányok esetében is. Korábban ugyanis történelmi al-
kotmányunk volt. Érdekes ismétlő feladat lehet: Szedd össze, melyek voltak az „ezeréves” 
magyar alkotmány alkotó törvényei (rendi-nemesi és polgári törvények)! 

Majd megszületett az egybeszerkesztett (mellesleg szocialista) magyar alkotmány is, 
amely 1989-ben teljesen megváltozott tartalommal új, alkotmányos polgári demokráci-
ánk alaptörvénye lett! Újabb ismétlő feladat lehet: Mi a különbség szocialista és polgári 
alkotmányunk között? Jó, ha tudod, volt olyan időszak Magyarországon (1951 és 1957 
között), amikor külön tantárgy volt az Alkotmány- és erkölcstan, mely az akkori „szoci-
alista” alkotmány „biflázását” jelentette!

Nehezebb kérdés a jelenlegi politikai színpadon lévő ideológiák tárgyalása: konzer-
vatív, liberális, szocialista/szociáldemokrata, kommunista. Itt is a legszerencsésebb, ha 
történelmi összefüggésben vizsgáljuk őket, hisz valamennyi XIX. századi eredetű, gyö-
kerű. A különböző ideológiák többnyire köthetők a politikai pártokhoz is, amelyekről 
való tájékozódás – általában bármennyire is taszító a fiatalok körében – felettébb szük-
séges, hiszen az országgyűlési választások során az induló pártok közül is választanunk 
kell. Ehhez pártfigyelő szolgálatot szervezhetünk egymás között, mondjuk a különböző 
politikai napilapok (Népszabadság, Magyar Nemzet, Népszava, Magyar Hírlap) híreinek 
a nyomon követésével. 

A különböző hatalmi ágak (törvényhozó, végrehajtó, igazságszolgáltató) szétválasztá-
sa a felvilágosodás kora óta evidencia a polgári berendezkedésű államokban. Utánanéz-
hetünk, hogy kik voltak a felvilágosodás azon jelentős gondolkodói, akik a hatalmi ágak 
különválasztását munkáikban meghirdették.
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Érdekes kérdés lehet az általános, egyenlő és titkos választójog kialakulásának a törté-
nete. Természetesen a fogalmak tisztázásából kell kiindulni. Alapvető különbség ugyan-
is az eddig tárgyalt történelemtantárgy tanulásához képest, hogy itt a mából indulunk 
ki, és napjainkból visszapillantva értékeljük a múltat. Az igazi történelmi elemzés vi-
szont minden eseményt az adott korba helyezkedve értékel. 

Így az antik demokráciát az ókori görögség egyik legnagyobb teljesítményeként érté-
kelhetjük, annak ellenére, hogy a lakosság kisebbségét (pl. „csak” a 20 év feletti, szabad, 
teljes jogú, férfi athéni állampolgárokat) érintette a szavazati jog. Szemben a mával, ami-
kor ez lényegében minden felnőtt korú állampolgárt érint, ami egyértelműen a lakosság 
többségét jelenti. Ugyanakkor, pl. az athéni a közvetlen demokrácia olyan modell, ame-
lyet a mai képviseleti demokrácia a hatalomgyakorlás tényleges voltát illetően meg sem 
közelít. Érdekes feladat lehet tehát az ókori közvetlen és a modern képviseleti demokrácia 
összehasonlítása.

Gondolatok a szabadság fogalmához

Egy londoni tanár, Robert Fischer érdekes történetét, egy svájci mondát idézünk ebben a 
fejezetben, majd hozzá – rendhagyó módon – a kérdéseit, feladatokat sorolunk fel. Eze-
ken kipróbálhatod, hogy mennyire jutottál előbbre a gondolkodva tanulásban. Válaszolj 
Te is a londoni tanár kérdéseire!

„Svájc lakói nem voltak mindig szabadok. Valamikor egy szomszédos ország, Ausztria uralko-
dott felettük.

Egy napon egy Gessler nevű embert neveztek ki az ország kormányzójának. Gessler kegyetlen 
ember volt, kemény törvényeket hozott, s a svájciak engedelmeskedni kényszerültek. Szerettek vol-
na szabaddá válni, de csak egy akadt közöttük, aki szembe mert szállni Gesslerrel – az ő neve volt 
Tell Vilmos.

Gesler tudta, hogy a svájciak gyűlölik, ezért kitervelt valamit, hogy megmutassa, ki az úr. Meg-
parancsolta a szolgájának: – Keríts nekem egy póznát, a legmagasabbat, amit találsz, aztán hozd 
ide az egyik kalapomat. Nem az ünneplőt, hanem egyet a régiek közül. Elrendelte, hogy a kalapot 
tegyék a pózna tetejébe. – Most hirdessétek ki a népnek, hogy aki csak elmegy a kalap előtt, meg 
kell előtte hajolnia – mondta.

A hosszú póznát a piactéren állították fel, s aki csak arra járt, annak meg kellett hajolnia Gessler 
kalapja előtt.

Egy napon a Tell Vilmos nevű vadász bement a fiával a városba. Amikor elérték a piacteret, az 
őr rákiáltott:

– Állj! Köszöntsd az urad kalapját!
– Miért kellene fejet hajtanom egy kalap előtt – kérdezte Tell.
– Ez a törvény. Ez a kalap a kormányzóé, és mindenkinek meg kell előtte hajolnia.
– Szabad ember vagyok. Sohase hajolok meg egy kalap előtt.
Amikor Gessler ezt meghallotta, nagyon dühös lett, s elhatározta, hogy megbünteti Tellt. Tudta, 

hogy Tell vadász, és senki nem bánik olyan jól az íjjal, mint ő. Így aztán könyörtelen tervet dol-
gozott ki a megbüntetésére. Megparancsolta a katonáinak, hogy hozzák a színe elé Tellt és a fiát.
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– Azt mondják, te vagy a legjobb íjász az országban – dörmögte. – Most próbát teszek veled. Ez 
az alma lesz a célpont. Megszegted a törvényt, de ha eltalálod a célt, szabadon engedlek. Ezt az 
almát ahhoz a fához teszem, a fiad fejére.

– Büntess meg engem – mondta Tell –, de kíméld a fiamat. Ő sohasem ártott neked!
– Ne szólj egy szót se – felelte Gessler. – Le kell lőnöd az almát egy nyíllövéssel. Ha elhibázod, a 

katonák megölik a fiad.
– Én nem félek, apám – mondta a fiú. – Nagyon nyugodtan fogok állni. Tudom, hogy eltalálod 

az almát!
A fiú a fához ment, és gondosan elhelyezte az almát a feje tetején. Tell Vilmos két nyílvesszőt vett 

ki a tegezéből. Az egyiket az övébe tette, a másikat az íjára. Biztos kézzel húzta hátra az íjat és 
célzott. Pang! A nyíl átsüvített a légen. A tömeg visszafojtotta lélegzetét, aztán éljenzésbe tört ki. 
A nyíl kettéhasította az almát.

Gessler dühösen fordult Tellhez. – Rendben van – mondta, elmehetsz. De először mondd meg, 
miért tetted a másik nyilat az övedbe.

– Ha az első nyíl megsebezte volna a fiamat, a második átszúrta volna a szíved.
– Áruló! – kiáltotta Gessler. – Fogjátok el, emberek! Bilincseljétek meg és vigyétek a várbörtönbe!
A börtönbe vezető úton Tellnek sikerült megszöknie. Ez lett a jel népe számára az ellenség elleni 

felkelésre. Nagy küzdelmek után Gesslert megölték – némelyek szerint Tell lőtte le –, és Svájc sza-
bad ország lett, s maradt mindmáig.

A londoni tanár ajánlott kérdései a történetről:
 Kulcskérdés: Mit jelent a történet?
 Mit gondolsz, miért kényszerítette Gessler az embereket meghajolni a kalap előtt?
 Miért nem volt hajlandó Tell köszönteni a kalapot?
 Te meghajoltál volna a kalap előtt?
 Joga volt Gesslernek ilyen törvényt hozni?
 Joga volt Tellnek megszegni a törvényt?
 Beleegyeztél volna, hogy a fiú fejéről lelődd az almát?
 Ha te lettél volna Tell fia, beleegyeztél volna Gessler kihívásába?
 Joggal lőtte volna le Gesslert Tell, ha a lövés megsebzi a fiát?
 Mit jelent az, hogy Svájc most szabad?

Ajánlott kérdések a szabadságról és a szabályokról:
 Kulcskérdés: Mi a szabadság?
 Szabad vagy?
 Miképpen vagy szabad, vagy nem szabad az életben?
 Mit gondolsz, szabadok vagytok-e, ha szabályokat kell követnetek?
 Mit gondolsz, kellenek-e szabályok az iskolában vagy otthon?
 Kinek kell meghatározni a szabályokat, amelyeknek engedelmeskedni kell?
 Tudsz felállítani olyan szabályokat, amelyek egyedül Rád alkalmazhatók?
 Szabad azzá lenned, amivé akarsz?
 Lehet szabad egy ország, noha egy másik kormányozza?
 Lehet nem szabad egy ország, bár saját kormányzói vannak?
 Szabad országban élsz? Mi teszi szabaddá/nem szabaddá?
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További feladatok is elképzelhetők:
 Alkoss verset, festményt, táncot a szabadság témájára, vagy tervezz szabadságszobrot!
 Képzeld el, hogy rabszolga vagy fogoly vagy, és írd le életed vagy az érzéseidet!
 Keress olyan szavakat és kifejezéseket, amelyekben a szabad szó szerepel (pl. 

szabadkereskedelem, szabadvers, szabadesés, szabadságharc, kiszabadít stb.)!
 Tanulmányozd egy szabadságharcos életét (pl. Gandhi, Martin Luther King, Nelson 

Mandela stb.)!
 Vitasd meg társaiddal, melyik a legfontosabb a „négy szabadság” közül: szólásszabad-

ság, a vallás/lelkiismeret szabadsága, a félelemtől való szabadság, a nélkülözéstől való 
szabadság.

Az is érdekes kérdés lehet, hogy vajon miért éppen egy londoni (tehát angol) tanár 
hivatkozik Svájc példájára a szabadság fogalma kapcsán?

A legjobb, ha a jelenismeret folyamatosan a történelem részeként jelenik meg a ta-
nulásodban. Ezúttal nem úgy, hogy egy-egy történelmi téma előzményeit mutatjuk be, 
hanem csupán összehasonlíthatási lehetőségeket kínálunk a múlt adott szakasza és a je-
lenkor között. Ehhez Jakab György középiskolai történelemtanár néhány ötletét osztom 
meg Veled, amit a gyakorlatában is kipróbált. Érdemes egyiken másikon komolyan is 
elgondolkodni:

Az őstörténethez: az ember és természet viszonya; ún. túlélési játékok (Defoe: Robin-
son, Verne: Kétévi vakáció, Golding: A legyek ura stb.) című művei alapján; jelenkori nép-
rajzi leírások (busman, eszkimó, maori stb.) felhasználása az őskori viszonyok megértésé-
hez; a család fogalma és szerepe a különböző kultúrákban.

Az ókor történetéhez: az erkölcs, a jog és a törvény fogalma a különböző korokban 
(Hammurapi és Mózes törvényei nyomán); mai jogrendszerünk alapja: a római jog.

A középkor történetéhez: az európai kultúra gyökerei, a magyarság fogalma; az önkor-
mányzatiság fogalma – a faluközösségek, városi kommunák, egyetemek nyomán; a közép-
kelet-európai integráció kérdései – az 1335-ös visegrádi találkozó nyomán.

A kora újkor történetéhez: különböző kultúrák egymás mellett élése a nagy földrajzi fel-
fedezések, illetve Brazília példáján; vallási konfliktusok és vallási türelem Erdély példáján.

Az újkor történetéhez: a szabadság és egyenlőség eszméje; a családi és iskolai nevelés 
megváltozása – a polgári élet- és gondolkodásmód sajátosságai; a magyar polgárosodás 
sajátosságai; az urbanizáció problémái – Budapest példáján szemlélve; az ipari forrada-
lom ellentmondásai, a tudomány szerepének megváltozása; a magyar modernizáció el-
lentmondásai.

A jelenkor történetéhez: magyarság kisebbségi helyzetben; a gyarmati örökség afrikai, 
ázsiai vagy latin-amerikai ország(ok) példáján; „nagy generációk” (a „fényes szelek” és az 
ún. beatkultúra nemzedéke), a közép-kelet-európai rendszerváltás kérdései.

Az ezredforduló kihívásaihoz: a globalizáció kérdései; az Európai Unió bővítése; a 
demokratizálódás folyamata Közép-Kelet-Európában.
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Ugye, mennyi izgalmas, érdekes kérdés?! A jó tanulás tantárgyunk esetében is el kell, 
hogy vezessen oda: tudjunk mi magunk is kérdéseket feltenni, problémákat felvetni, 
majd azokat – előbb jobbára segítséggel, utóbb egyre inkább anélkül – megválaszolni. 
Ezt hívjuk alkalmazóképes tudásnak, melynek megszerzése a cél. Az igazi tudás tehát 
nem egy öncélú adathalmaz. Inkább ismeretek és készségek, képességek (pl. tárgyunk 
esetében időben és térben való tájékozódás) sora, melyek alkalmassá tesznek bennünket 
arra, hogy segítségükkel tovább „építkezzünk”. 

Ez már maga az élethosszig való tanulás (emlékezz az idézett mondásra: „A jó pap 
is holtig tanul”), mely lehet szervezett, valamilyen iskolai keretben zajló, de lehet jó ér-
telemben vett önművelődés is. Különösen ez utóbbira való felkészülés a fontos, hisz a 
további középiskolai és egyetemi/főiskolai keretek között segítséget kapsz/kaphatsz.

Ahhoz azonban, hogy idáig eljuthass rendszeres, kitartó és okos tanulásra van szüksé-
ged. Mi ehhez az utóbbihoz tudtunk tanácsokat adni, melyek megismerése, megfogadása 
és megvalósítása már a Te feladatod. Természetesen mi sem gondoljuk, hogy a „bölcsek 
kövét hordozzuk a tarsolyunkban”, vagyis csak a mi tanácsaink, ötleteink az egyedül 
üdvözítőek. Tehát mások, Téged személyesen ismerők javaslatait is fontold meg! Hogy 
is mondta, az ismert olasz író, Umberto Eco, világhírű, A rózsa neve című könyvében?

„A könyvek nem azért vannak, hogy higgyünk nekik, hanem azért, hogy megvizsgál-
juk őket. Egy könyv olvastán ne azt kérdezzük, hogy mit mond, hanem hogy mit akar 
mondani.”

Tanuljunk, de hogyan? Az iskolai szaktárgyak tanulása. 
Szerk. Katona András, Ládi László és Victor András. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 42-73.
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A szakmódszertanok és szakmódszertanosok védelmében 2. 
Diagnózis az eredményes terápia érdekében 

A szakmódszertanok és szakmódszertanosok helyzete egy felmérés 
tükrében

Egy 2003-ban, a szakmódszertanos egyetemi és főiskolai oktatók körében végzett kérdő-
íves felmérés első eredményeit adja közre a történelemmetodikus szerző. A széles körben 
történt tájékozódás országosan is reprezentatívnak mondható. A felmérés célja az volt, 
hogy minél egzaktabb képet nyerhessen a szakmódszertani képzésről és a szakmódszer-
tanosok helyzetéről. Annak érdekében kívánt tájékozódni, hogy egyrészt a szakmód-
szertanosok önmaguk elé tükröt tarthassanak, másrészt a felmérést kezdeményező és 
végző Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakosztálya különböző fórumokon és 
főhatóságoknál képviselhesse e hátrányos helyzetben lévő oktatói réteg érdekeit, javasla-
tokat fogalmazhasson meg körülményeik javítására, segítse erőfeszítéseiket tantárgyuk 
presztízsének a növelésére. A felmérést munkatársaival együtt összeállító, végző és ösz-
szegző szerző ezúttal is szívesen várja olvasói, kollégái véleményét a témával kapcsolat-
ban, ami lényegében felöleli a szakmódszertani képzés szinte minden gondját, baját.

Paradigmaváltás előtt áll a magyar felsőoktatás, s azon belül a tanárképzés. Ez követ-
kezik a magyar közoktatás újabb kihívásaiból, és az európai felsőoktatási térséghez való 
csatlakozásunkból egyaránt. E kihívásoknak a felsőoktatás, a tanárképzés minden sze-
replőjének meg kell felelnie. Vigyáznunk kell azonban, hogy az átalakulások hevében ne 
veszítsük el meglévő értékeinket, egy eleve elhibázott kapkodás közepette „ne öntsük ki 
a mosdóvízzel a gyereket is”, mint ahogy a közoktatásban az elmúlt években, évtizedben 
ez többször megtörtént.

Egy ilyen „történelmi” pillanatban végeztünk kérdőíves tájékozódást szakmódszerta-
nosaink körében. A kezdeményezés és a kivitelezés egyaránt a Tanárképzők Szövetségén 
belül működő Szakmódszertani Szakosztályé, de bírtuk a Szövetség elnökségének a tá-
mogatását is. Támaszkodhattunk ugyanis annak egy 1993 novemberében készült, Ballér 
Endre és Szabó László Tamás nevével jegyzett szélesebb körű kérdőíves kutatás anyagára 
és eredményeire, ezt Lukács István titkár bocsátotta a rendelkezésre. A kérdőíves felmérés 
szakmódszertanosokra vonatkozó részének tapasztalatairól Szabó Antal nyíregyházi kol-
léga számolt be a régi Pedagógusképzés hasábjain.1

Amikor 2001 decemberében megalakult szakosztályunk, amely azóta is messze a leg-
népesebb a Szövetség szakosztályai sorában, akkor a tanári képesítési követelmények-
ben2 végre kissé a helyére került, a képzés szempontjából megkerülhetetlenül fontos 
oktatói réteg, a főiskolai és egyetemi szakmódszertanosok érdekeinek a képviseletét vál-
laltuk, persze a szó szakmai és nem szakszervezeti érdekvédő értelmében. Hogy milyen 

1 Ld. Szabó Antal (1994): A módszertan és a pedagógiai tárgyak viszonya. Pedagógusképzés, 22. évf. 1. sz. 139-153.
2 111/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a tanári képesítés követelményeiről.



103

A szakmódszertanok és szakmódszertanosok védelmében 2. 

komoly igényt elégítettünk ki, jól tükrözi, alig néhány hét alatt több mint százharmin-
can jelentkeztek szakosztályunkba, melynek azóta is több tucatnyi aktív munkása van.

A beszámolóban szereplő kérdőíves tájékozódásra a 2002/2003-as tanév végén került 
sor, s az érdeklődést jól tükrözi, hogy a mintegy 200 kiküldött kérdőívből csaknem más-
félszáz érkezett vissza. Köszönet érte módszertanos kollégáinknak, akik a tanévzárás 
hektikus viszonyai között is időt és fáradságot szántak a munkára! De köszönet illeti a 
kérdőív összeállításában közreműködő Makádi Mariann, Nyiratiné Németh Ibolya és 
dr. Wajand Judit kollégáimat, valamint a feldolgozás nehéz munkájában komoly részt 
vállaló egri tagtársunkat, Dudás Annát is.

Nem tiszteletköröket jelent ez a felsorolás, hanem azt igyekszik illusztrálni, hogy egy 
ilyen országos felmérés és annak feldolgozása – jellegéből következően – bármennyire 
is egy kézben összpontosul, csak igazi csapatmunkával valósulhat meg. A Mándy Iván-i 
terminológiával élve „kell egy csapat”, és ez a csapat ily rövid idő után is „összeállt” 
szakosztályunkban.

A cím jelzi, hogy a kérdőíves tájékozódás elsődleges eredményeit adjuk most közre, 
melyek a továbblépéshez kínálkoznak munícióul. A következtetések levonása egy követ-
kező tanulmány feladata lehet, de ezek közül néhányat – ízelítőül – most is felvillantunk.

A felmérésben részt vevők köre

11 egyetem, egyetemi kar, illetve 16 főiskola, főiskolai kar szakmódszertanos oktatói 
vettek részt a felmérésben. Az egyénenkéni részvétel is ezt az arányt tükrözi, hiszen a 
kérdőívet kitöltők 57%-a főiskolai, értelemszerűen 43%-a egyetemi oktató volt. Örven-
detes, hogy a válaszadók éppen háromnegyede (75%) vállalta a névvel való kitöltést, pe-
dig ennek választhatóságát külön jeleztük.

1. ábra: A felmérésben részt vevő egyetemi és főiskolai oktatók aránya
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Vállalták a kollégák még a pedagógusképzésben eltöltött időre vonatkozó kérdést is, 
amelynek az átlaga meghökkentően magas, csaknem 18 év. Kiöregedőben van egy sok 
vihart látott metodikus generáció, és – sajnos – nincs kellő utánpótlás. A doktori isko-
lák végzett hallgatói sem metodikusi állások után „ácsingóznak”, lévén, hogy zömmel 
nem erre kaptak „kiképzést”, másrészt – meggyőződésünk szerint – csak egyik fontos 
kritérium az esetünkben a tudományos felkészültség, a másik a közoktatási tapaszta-
lat. Ez a doktori képzésben semmiképp sem biztosítható, hacsak nem gyakorló tanár a 
doktori iskola résztvevője. Ez azonban – fi noman szólva – nem jellemző.

A fent jelzett magas átlagéletkort és a szakmódszertanosok „karrierlehetőségét” jól 
tükrözi a beosztások szerinti megoszlás. Az egyetemi oktatók bő harmada (37%) ad-
junktus, csaknem harmada (29%) docens, ötöde tanársegéd (21%), és csak huszada 
(5%) tanár. A főiskolai „fronton” sem jobb a helyzet, csak ott az eredendően oktatói 
karácsonyfa helyett keletkezett köcsög a docensi rétegnél a „leghasasabb” (50%!), ezt 
az adjunktusi réteg követi közel egyharmaddal (32%), a tanári arány bő egyheteddel 
(12%). Itt a tanársegédi réteg a legszűkebb, közel 4%-kal, holott – legalábbis a klasz-
szikus felsőoktatási karácsonyfán – ennek az alsó résznek kellene a legszélesebbnek 
lenni. Itt látszik leginkább az oktatói utánpótlás hiánya, ami – szerintem – nem kis-
mértékben köszönhető a főiskolák körüli utóbbi években egyre inkább tapasztalható 
elbizonytalanodásnak.

2. ábra: Beosztás szerinti megoszlás az egyetemeken
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3. ábra: Beosztás szerinti megoszlás a főiskolákon

Még egy meglepő adat olvasható ki a diagramokból. A vártnál lényegesen kevesebben 
tanítanak egyetemen, főiskolán vezetőtanárok, szakvezetők (8%, illetve 2% az arányuk 
mindössze). S ez – biztos vagyok benne – nem jó! Legjobb vezetőtanárainknak, szak-
vezetőinknek ugyanis, mint a gyakorlat professzorainak az egyetemi, főiskolai képzés-
ben a helyük! Vagy megfordítanám a sort. Szakmódszertani képzésünk – felmérésünk 
szerint is – jól megkülönböztethető gyakorlati részét helyeznénk ki iskolákba, persze 
elsősorban jól működő és magas színvonalú gyakorlóiskolákba. 

Valójában a szakmódszertanosok is ezt támasztják azzal, hogy háromnegyedes több-
séggel (75%) külön óraszámban jelölik meg programjaikban az elméleti és gyakorlati 
szakmódszertani oktatást. Ezen belül közel 43% csupán az elméleti átlagóraszám a teljes 
módszertani keretből. Úgyhogy itt talán nem elsősorban szakmai, hanem szervezési, 
sőt egzisztenciális problémákról van szó, melyek kezelése valóban nem egyszerű feladat.

Színes a paletta, ha a felmérésben résztvevők szakok szerinti megoszlását vizsgáljuk. 
Nem kevesebb, mint 30 szaktárgy módszertanosai vettek részt a kérdőívek kitöltésében, 
de ez talán nem meglepő. Az esetleg már inkább, hogy mennyire eltérő a szakmódszer-
tani tárgy neve, és mennyire különböző a szakmódszertanosok besorolása a főiskolai, de 
leginkább az egyetemi tanszéki, kari, tanszékcsoporti, intézeti keretekbe.

Szakmai munka, terhelés
A tárgy, a tudomány nevének bizonytalanságai – ezt már többször hangoztattuk3 – 
nagyban ártanak a stúdium, a diszciplina – egyesek szerint soha meg nem lévő – tekin-
3 Katona András (1994): Történelemtanítás és tantárgy-pedagógia. Iskolakultúra, 4. évf. 1-2. sz. 143-145.; Katona András 
(1994): Módszertan – tantárgy-pedagógia – történelemtanítás. Módszertani Lapok. Történelem, 2. évf. 2. sz. 1-14.; Katona And-
rás (1996): Módszertan, szakdidaktika, tantárgy-pedagógia. In. Történelemmetodikai műhelytanulmányok. Szerk.: V. Molnár 
László. Tárogató Kiadó, Budapest, 13-27.; Katona András (1997): A tantárgy-pedagógia kérdéséhez – a történelemtanítás felől 
szemlélve. Új Pedagógiai Szemle, 47. évf. 6. sz. 99-111.

1
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télyének. Pedig ez könnyen áthidalható lenne, ha mindenütt x. y. tárgy tanítása kerülne 
a hallgatói indexekbe, a kreditlistára. Ettől még tovább vitatkozhatnánk azon, hogy a 
tantárgy-pedagógia, a szakmódszertan, a metodika és más változatok között mi a kü-
lönbség, bár ebben sem ártana egyszer már megállapodni. Az viszont már egyenesen 
kétségbeejtő, hogy különösen a nagy és tradicionális egyetemeken mennyire szubjektív 
tényezőkön múlik, hogy egy-egy szakmódszertanos milyen szervezeti egységbe kerül. 
Kacagtató példákat lehetne sorolni, de nem tesszük.

Nem kerülöm meg azonban, hogy állást foglaljak a felmérés alapján egy lassan, de 
biztosan dagadó vitában, vagyis abban, hogy a szakmódszertan (és szakmódszertanos) 
a szaktanszékekhez vagy a pedagógiai részlegekhez tartozzon-e. A kérdőívekből az tük-
röződik, hogy a régebbi alapítású főiskolákon, egyetemeken inkább a szaktanszékekhez, 
az újabbakon pedig jobbára a pedagógiai részleghez tartozik. Csaknem három évtizedes 
metodikusi pályám tapasztalata a szaktanszékekhez való tartozást erősíti meg. 

Ugyanakkor nélkülözhetetlen az utóbbi évtizedekben igencsak „meglódult” pedagógi-
ai tárgyakkal, tudományokkal való lépéstartás is, melynek az elkövetkező átalakulások 
során ki kell dolgozni a szervezeti kereteit. Ez lehet pedagógusképzési tanács, oktatás-
módszertani központ vagy valamilyen más vertikális szervezési forma, de nem tanácso-
lom a pedagógiai tárgyak neves reprezentánsainak, hogy a saját tudományuk fényének 
növelésére, fontosságának bizonyítására be kívánják „szippantani” a szaktanszékeken 
működő metodikusokat, mint ahogy tapasztalhatók egyes helyeken ilyen törekvések.

Ez utóbbi állásfoglalásunkat alátámasztják az oktatók szakmai és jogállására vonat-
kozó kérdésekre adott válaszok is. Elsősorban az, hogy a szakmódszertant oktatók több 
mint négyötöde (80%) más szaktárgyat is oktat (főleg szaktanszékeken!), ráadásul na-
gyobb óraszámban, mint szakmódszertant (55:45% az átlagos arány). A szakmódszerta-
nosok leterheltsége bőven meghaladja a felsőoktatás átlagait, például 28 hallgató jut egy 
oktatóra, ami az elmélyült, személyre szabott foglalkozások lehetőségét igencsak beszű-
kíti. Ennek ellenére a szakmódszertanosok négyötöde (80%) elegendőnek tartja a tárgy 
oktatói létszámát, a rendelkezésre álló óraszámot viszont kevésbé (55:45% az arány, de 
itt is az óraszámmal elégedettek javára).

Fontos adalék, hogy a szakmódszertanos oktatók kétharmada (67%) úgy ítéli meg, 
hogy a kreditrendszerre való teljes átállás nem befolyásolja tárgyunk oktatásának esé-
lyeit. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a felmérésből az derült ki, hogy egy sor 
felsőoktatási intézményben a mai napig nem vezették be az említett tanári képesítési 
követelményekben szereplő szakmódszertani óraszámokat.

Szomorú a helyzet – bár korántsem meglepő, sőt a számunkra a vártnál még némi-
képp kedvezőbb is – a szakmódszertanosok tudományos minősítettségének terén. Az 
oktatók alig több mint egynegyede (26%) rendelkezik tudományos fokozattal (PhD, CSc, 
elvétve DSc), csaknem negyede (24%) ma már semmire sem használható doktori címmel 
(dr. univ.), éppen fele pedig egyik kategóriába sem tartozik (a maradék 50%). Örvende-
tes, hogy ez utóbbiak zöme valamilyen doktori iskola hallgatója, illetve már a védés előtt 
áll. Sajnálatos azonban, hogy alig néhányan járnak/járhatnak szakmódszertanos „pro-
filjuknak” megfelelő doktori iskolába. 
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4. ábra: A szakmódszertanosok tudományos minősítettségének megoszlása

Ezért örvendetes a veszprémi nyelvpedagógiai doktori iskola „beindulása”, de nagy 
szükség lenne tradicionális egyetemeinken is (hogy például a magam intézményét, az 
ELTE-t említsem) szakmódszertani doktori iskolá(k)ra. Ez ügyben lehetne támaszkodni 
az MTA Pedagógiai Bizottságának Medgyes Péter vezette Szakmódszertani Albizott-
ságára is. De a mi szakosztályunk is kezdettől a zászlajára tűzte ilyen doktori iskolák 
szorgalmazását, aminél többet csak egyes tekintélyes szakembereink mozgósításával 
tehetünk. Nem lenne jó dolog, ha a megindult kedvező folyamatok az egyetemek euró-
pai felsőoktatási térséghez való csatlakozásának várhatóan göröngyös viszonyai között 
megtorpannának.

Érdekes a jegyzetek, tankönyvek helyzete a szakmódszertanok vonatkozásában. Tud-
juk, hogy a példányszámok általában alacsony volta miatt – különösen mai piacgazda-
ságunkban – nem túl nagy üzlet szakmódszertani szintézisek megjelentetése kiadóknak 
és szerzőknek sem. Ezért különösen jónak ítélhető meg, hogy az oktatók háromnegyede 
(75%) szerint tárgyában van jegyzet vagy tankönyv. Ebből a kétharmad (50%) megfelelő-
nek ítéli meg azt, és csak a módszertanosok negyede (25%) mondja, hogy nincs jegyzet/
tankönyv. Ebből egy nem csekély töredék – sajnos – a tájékozatlanság okán. Főleg azért, 
mert míg – a felmérés szerint – a főiskolák szakmódszertanosai jobbára az egyetemi 
jegyzetek körében is tájékozódnak, addig nem minden egyetemi oktató tartja fontosnak 
a főiskolai tankönyvek áttekintését. Pedig az egyetemek – legalább is elvileg – az általá-
nos iskolai tanításra is felkészítenek!
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Érdekes adat a szakmódszertani témájú szakdolgozatok átlagaránya valamennyi szak-
dolgozathoz képest, és amely szám meghaladja az egynegyedet (27%). Metodikusaink 
csaknem fele (47%) ezt a viszonylag magas arányszámot sem tartja megfelelőnek. Persze 
kollégáink nem az átlagszámok, hanem az intézményi hozzávetőleges arányok alapján 
ítéltek, így az eredmény a szakmódszertanosok hozzáállását minősítve még inkább po-
zitív.

Kapcsolatok
A szakmódszertanos a felsőoktatás „mindenese”. Kapcsolatai átszövik az egyetemek, fő-
iskolák egészét, a szaktárgyaktól a pedagógiai-pszichológiai stúdiumokon át, más szak-
módszertanokon keresztül a gyakorlati képzésig. Dolgoznak szaktanszéken, pedagógiai-
pszichológiai részlegekben, gyakorlóiskolákban nem módszertanosként is.

Fontos feladatának tartotta a kérdőíves felmérés a különböző területekkel való kap-
csolatokról a tájékozódást. Először önmagunk megítéléséről. Érdekes, de túlságosan 
nem meglepő, hogy a kollégák a szakmai tárgyakhoz képest inkább alá- (azonos értékű: 
57%, aláértékelt: 38%, föléértékelt 5%), a pedagógiai-pszichológiai tárgyakhoz képest 
viszont föléértékeltnek (azonos értékű: 58%, aláértékelt: 9%, föléértékelt 33%), a gya-
korlati képzéssel pedig jobbára azonos értékűnek (azonos értékű: 77%, aláértékelt: 13%, 
föléértékelt: 10%) ítélik tárgyunkat.

5. ábra: Önmagunk megítélése a szakmai tárgyakhoz képest
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6. ábra: Önmagunk megítélése a pedagógiai-pszichológiai tárgyakhoz képest

7. ábra: Önmagunk megítélése a gyakorlati képzéshez képest

Még érdekesebb azon tájékozódásra adott válaszok értékelése, melyek arról szóltak, 
hogy konzultációs partnernek tekintik-e a szakmódszertanos kollégák a különböző kép-
zési területek szakembereit. Szinte kivétel nélkül (több mint 97%) a gyakorlati képzés 
szakembereivel való kapcsolatteremtést tekintik fontosnak, s mintegy 90% más szakmód-
szertani tárgyak oktatóival. Több mint négyötöd (82%) a szaktárgyakat tanítókkal, és – 
ezekhez képest csak – bő kétharmad (70%) a pedagógiai-pszichológiai tárgyak tanáraival. 
Ezt különösen aláhúznám, mert talán itt van – kölcsönösen – a legtöbb tennivalónk.

Szomorúbb a kép a tényleges együttműködést illetően. Különösen elszomorító, hogy a 
metodikusok csak szerény többsége (56%) szerint van intézményében szervezett együtt-
működés más stúdiumok szakmódszertanosaival. A tényleges együttműködés területeit 
vizsgálva a sorrend hasonló az előzőekben tárgyalthoz, de lényegesen rosszabb szám-
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adatokkal: a gyakorlati képzéssel való együttműködés 71%, a szaktárggyal való együtt-
munkálkodás 68%, a pedagógiai-pszichológiai területtel csak 40%, de más szakmód-
szertanokkal picivel még rosszabb, mindössze 39%. (Egyéb területekkel, pl. információs 
és kommunikációs technológia 13%.)

Tanulságos volt annak megítélése, hogy milyen irányban változik leginkább a szak-
módszertan oktatása. A legeredményesebbnek ítélt a szaktárgy új eredményeinek alkal-
mazása (javult: 75%, romlott: 2%, nem változott: 23% szerint), de szorosan nyomában 
ott van az információs és kommunikációs technológia alkalmazása is (javult: 68%, rom-
lott: 2%, nem változott: 30%). Inkább stagnálást mutat a kép az iskolai gyakorlattal való 
kapcsolat vonatkozásában (javult: 45%, romlott: 15%, nem változott: 40%) és a pedagó-
giai/pszichológiai alapozást illetően (javult: 29%, romlott: 8%, nem változott: 63%). 

8. ábra: A szakmódszertan oktatásának megítélése a szaktárgy új eredményeinek alkalmazása tekin-
tetében

9. ábra: A szakmódszertan oktatásának megítélése az információs és kommunikációs technológia 
alkalmazásának tekintetében
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10. ábra: A szakmódszertan oktatásának megítélése az iskolai gyakorlat kapcsolatának tekintetében

11. ábra: A szakmódszertan oktatásának megítélése a pedagógiai/pszichológiai alapozás tekintetében

Íme, a harmadik olyan adatsor, amely a szakmódszertanok és a pedagógiai/pszicho-
lógiai tárgyak közötti kellő együttműködés hiányosságaira mutat rá. Számtalan olyan 
feladatot kell még elvégeznünk, amelyekre a bevezetőben említett Szabó Antal hívta fel 
a fi gyelmet, az 1993-as felmérés eredményeit összesítve: „El kell végezni a módszertan 
és a pedagógiai tárgyak tartalmi elemzését, s feltárni a logikai kapcsolatokat, az egymás-
ra épülés konkrét lehetőségeit. […] Érdemes helyszíni vizsgálatokat tartani a tanárképzés 
különböző színterein, interjút készíteni oktatókkal, hallgatókkal. […] Megvizsgálandók a 
két tantárgy oktatóinak kapcsolatát biztosító szervezeti keretek, azok eredményei, hibái, 
hiányosságai. Kiemelten kezelendők ezen a téren az iskolai tanítási alkalmak és az utánuk 
következő megbeszélések.”4

4 Szabó (1994) 153.
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A mi felmérésünk is kitért a gyakorlótanítási és hospitálási rendszerre. Ennek elemzése 
külön tanulmányt igényel, de még részletesebb vizsgálatot is követel. Az egyes szaktárgyi 
szakmódszertanosokra eső vezetőtanárok, szakvezetők átlagszáma több mint 9, és – ami 
örvendetes, számunkra csodálkozást keltő, hogy – ebből csaknem 5 gyakorlóiskolai tanár. 
Védenünk kell gyakorlóiskolai hálózatunkat, kiváló vezetőtanárainkat, hogy semmiféle 
gazdasági érdek, „racionalizálás” ne fenyegesse őket a felsőoktatás 2005-től tervezett átala-
kulása során.

Annak ellenére mondjuk ezt, hogy a válaszadók csupán 58%-a elégedett a jelenlegi gya-
korlótanítási és hospitálási rendszerrel. Ennek oka nem kis mértékben az lehet, hogy csak 
a felsőoktatási intézmények bő kétharmadában (78%) van szervezett kapcsolat a gyakorló-
iskolákkal, melyekbe egyúttal beleértendők az ún. nem gyakorlóiskolai képzési helyek is. 
Még rosszabb a helyzet, ha a gyakorlóiskolák közötti szervezett, illetve informális tapaszta-
latcserét vizsgáljuk. Itt a felmérésben szereplők 64%-a adott pozitív választ.

A kérdőívet kitöltő kollégák nagy száma (a szakmódszertanosok kb. háromnegyede) jó-
voltából a felmérés egyértelműen reprezentatívnak mondható. Itt most csak az elsődleges 
eredmények fogalmazódtak meg, a mélyelemzés ezután kell, hogy következzék. Szívesen 
vennénk a tanulmányt olvasók tapasztalatait, reagálását e tekintetben, akár megerősítik, 
akár cáfolják a felmérés eddigi eredményeit!

Pedagógusképzés, (31.) 2. évf. 2004. 2. sz. 83-93.
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Alaptantervek, kerettantervek és kiadói mintatantervek készítésében vett részt a 
szerző 1990 és 2020 között, de tantervi szakértőként bírált is keret- és helyi tanter-
veket, valamint tantervelméleti munkássága is idézésre méltó. A legjelentősebb sze-
repet a 2012-es kerettantervek készítésénél kapta, ahol a történelmes kerettantervi 
munkacsoportot vezethette. Ezért is készítette az erről szóló ismertetést, mely ma 
is aktuális, hiszen – bár kifutó jelleggel –, de ez a tanterv a magasabb évfolyamo-
kon még érvényben van. Ennek a tantervnek a legnagyobb vihart kavaró döntése az 
utolsó évfolyam alsó korszakhatárának 1945-ben történő meghatározása volt, mely 
azóta kiállta az idők próbáját. Ugyanakkor a tanterv készítése és a készítők személye 
nyilvános volt, ahogy széles körben véleményezni lehetett a kerettanterveket is.

A szerző által aktív tanárként végigélt félévszázados időszakban a tankönyvek igen 
sokat változtak „külcsín és belbecs” tekintetében egyaránt. Több tankönyvnek volt 
társszerzője, még többnek lektora, szakértőként hivatalos bírálója tankönyv-jóváha-
gyási eljárás során. A rendszerváltozást követő évtized tankönyvei kapcsán végzett 
elméleti összegzést a korszerű tankönyvkészítés témájában, gyakorlati példákkal fű-
szerezve.

A történelemtanítás nélkülözhetetlen eszközei az atlaszok. Itt is több atlasz (Stiefel, 
Nemzeti Tankönyvkiadó, OFI) születésének lehetett közreműködője kiváló kollégák 
társaságában, hiszen az atlaszkészítés még inkább csapatmunka. A jelenleg forga-
lomban lévő középiskolai atlasz bemutatását közöljük, mely szintén nagyszerű csa-
pattal készült, és az első szinkrón egyetemes és magyar történeti térképeket tartal-
mazó középfokú atlaszunk, gazdag és rendhagyó mellékletanyaggal.
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A történelemtanterv és készítésének főbb kérdései a Nemzeti 
alaptanterv (NAT) bevezetésének időszakában

Tantervek, tantervtípusok… 

A tanterv definícióját a NAT készítése során a pedagógiai alapfogalmak tisztázására ala-
kult munkacsoport a következőképpen határozta meg: „A kitűzött nevelési és oktatási 
céloknak, meghatározott tanulási követelményeknek megfelelően elrendezett műveltségi 
anyag és tanulási tevékenységterv dokumentuma.”1 

A legújabban megjelent Pedagógiai lexikonban Ballér Endre a tanterv következő meg-
határozását adja: „A tanterv az oktatás tartalma kiválasztásának, elrendezésének, feldol-
gozásának koncepciója, az oktatásirányítás eszköze. Általában magában foglalja iskola-
típusra, iskolafokozatra, évfolyamokra, osztályokra, műveltségi területekre, tantárgyakra 
bontva a nevelés-oktatás célkitűzését, óraterveit, tananyagát, követelményeit, a feldolgo-
zás fő módszereit, eszközeit.” 2 (Megjegyezzük, itt – értelmezésünk szerint – nem konkrét 
módszerekről és eszközökről, hanem inkább a módszertani irányultságról, a feldolgozás 
didaktikai alapjáról van szó.)

Funkciói: „az oktatási folyamat tervszerűségének megalapozása; az oktatás alapvető 
tartalmi egységének elősegítése; a nevelés-oktatás tartalmának oktatáspolitikai, ideológiai 
irányítása, befolyásolása; az iskolai oktatás tartalma iránti igények, szükségletek terve-
zése; a gazdaság, a technika, a tudományok, a kultúra, a művészetek fejlődésének átgon-
dolt érvényesítése; az általános képzés és a szakképzés követelményeinek konkretizálása.”3  
(A pszichológia és a pedagógia-tudomány fontosságáról nem is beszélve.)

Fajtái: „deklarált tanterv: jogi előírásokkal szankcionált pedagógiai és oktatás-politikai 
dokumentum; előíró (központi) tanterv: azokat a tartalmakat, követelményeket határoz-
za meg, melyek bizonyos bizonyítványok, oklevelek megszerzéséhez szükségesek; átala-
kított (transzformált) tantervek: az iskolai oktatás során, a pedagógusok által tanított, a 
tanulók által feldolgozott tantervek; realizált (rejtett) tantervek: a tanulók tényleges tudá-
sában, teljesítményeiben megvalósult tanterv, amelyben nagy szerepe van a nem tervezett, 
a tanulók tapasztalataira épülő eredményeknek, hatásoknak."4

Típusait tekintve megkülönböztethetünk egységes, differenciált, rugalmas (helyi), va-
lamint alap-, mag- és kerettanterveket. Az egységes tantervek valamennyi tanuló számá-
ra azonos vagy lényegében azonos anyagot írnak elő. A differenciált tantervek egymással 
párhuzamosan különböző tananyagokat állítanak össze a tanulók különböző értelmi 
szintjéhez és pályaválasztásához igazodva. Az alap-, mag- és kerettantervek a tanítandó 
anyagot csak fő vonalakban körvonalazzák, s a helyi tantervek, a választható tanköny-

1 Közlemény. Köznevelés, 1993. (49. évf.) 7. sz. 9. (
-

2 Pedagógiai lexikon. Főszerkesztők: Báthory Zoltán és Falus Iván. III. köt. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997. 469. 
3 Uo.
4 Uo.
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vek és más taneszközök alapjául szolgálnak. Megkülönböztetünk iskolatípusonkénti ke-
rettanterveket. Az említett bizottság megfogalmazásában: „Egy […] választható tanterv, 
mely az alaptantervre épül, és alapul szolgál a helyi tanterv készítéséhez.”5 A rugalmas 
(helyi) tantervek a központihoz viszonyítva többé-kevésbé érvényesítik a helyi adottsá-
gokat és lehetőségeket. Vagy a bizottság megfogalmazásában: "Az adott iskolában hasz-
nált tanterv, amely lehet jóváhagyott kerettanterven alapuló, azt felhasználó, adaptáló 
vagy […] engedélyezett egyedi tanterv. Az intézmény nevelési koncepciójához [pedagógiai 
program] kapcsolódva tartalmazza az iskolai tanítás-tanulás egy teljes ciklusának cél-
jait, tantárgyi és óratervét, az egyes tantárgyak tananyagát, követelményeit évfolyamok 
szerint, az alkalmazott tankönyveket, taneszközöket, az iskola ellenőrzési és értékelési 
rendszerét."6 Az utóbbi meghatározások közös jellemzője, hogy szinte kizárólag a tan-
anyag felől vizsgálják az egyes tantervfajták közti különbségeket. A helyi tantervekkel 
kapcsolatban három fontos funkciót emelhetünk ki:

 alkalmazkodik a helyi és a regionális adottságokhoz, lehetőségekhez;
 az adott iskola és tanári kar sajátosságaihoz és
 az iskolafenntartó esetleges igényeihez.

Műfaját tekintve megkülönböztetünk „tananyag terve”, „oktatás terve” és „tanítási-
tanulási folyamat terve (curriculum)” típusú tanterveket. A tananyag terve (sillabusz) 
lényegében csupán óratervet, a tantárgyak rendszerét és a tantárgyak anyagának körvo-
nalazását tartalmazza. Az oktatás terve már az iskolatípus célját, a tantárgyak célját és 
feladatait, valamint módszertani utasításokat is magában foglalja. A folyamatterv (curri-
culum) a célok részletezése és tudományos kifejtése mellett a tanítás tartalmát, szervezeti 
formáit, részletezett követelményrendszerét, valamint módszereit, sőt az ellenőrzés és 
értékelés lehetőségeit, a tanítási anyagok és eszközök tervezését, hatékonyságuk vizsgá-
latát is tartalmazza.

Az első típusra főleg a hazai népiskolai tanterveink voltak jellemzőek, a másodikra a 
gimnáziumi és általános iskolai tanterveink zöme hasonlított, az utóbbira pedig a német 
közoktatásban találhatunk leginkább példákat.

1. táblázat: A tanterv műfaji "evolúciója"

 Tananyag terve (sillabusz) Oktatás terve (tanterv) Folyamatterv (curriculum)

Célok

Tartalom

Célok
Nevelési feladatok

Tartalom
Követelmények

Célrendszer 
(nevelési célok, tartalom, 

követelmények)

Módszertani ajánlások
Tanítási-tanulási folyamat

Eredmény

Forrás: Báthory Zoltán (1987): Tanítás és tanulás. (2. kiad.) Tankönyvkiadó, Budapest, 220. 

5 Uo.
6 Uo.
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Jellege szerint megkülönböztetünk tematika- (tananyag)központú és követelmény-
centrikus tanterveket. A tananyagközpontú tanterv régi hagyományokkal rendelkezik 
(egészen az 1978/80-as tantervekig volt uralkodó a magyar közoktatásban is), és lényegé-
ben a tananyag felsorolására, a terjedelem és a sorrend meghatározására helyezi a hang-
súlyt. A követelményközpontú tanterv a XX. században alakult ki, szélesebben azonban 
csak annak második felében terjedt el. Tartalmaz ugyan ismereteket, de azokkal leg-
alább egyenértékű kategóriái: a képességek, attitűdök, értékek is. Ennek megfelelően a 
tematika a követelményekhez igazodik, lényegében eszközjellegű, nem ritkán alternatív 
és felcserélhető. 

Szerkezetét tekintve koncentrikus, lineáris és spirális tantervmodellekről beszélhe-
tünk. A koncentrikus modellben – iskolafokonként és magasabb szinten – megismétlő-
dik a tematika (pl. a NAT előtti általános iskolai és 4 osztályos középiskolai történelem-
tantervek). A tananyag elrendezésének ezt a módját a koncentrikus körök nem mutatják 
megfelelően, hiszen ugyanaz a téma magasabb fokon új tartalmakkal és hangsúlyokkal 
szerepel. 

1. ábra: A koncentrikus tananyag-elrendezés modellje
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A másik szokásos tananyag-elrendezés a lineáris, amely olyan egyenes vonalban való 
előrehaladást jelent, amelyben a tanuló mindig új és új ismeretekhez jut (pl. az 1995-ös 
NAT kronologikus történelemtanításának modellje). Ezen modellek ellentmondásait a 
harmadik tananyagelrendezési mód, a spirális képes feloldani, melyben a tananyag fő 
szegmensei – bár minden témaegységnél újból és újból visszatérnek – nem egyszerűen 
ismétlődnek, hanem minden esetben más aspektusból jelenítik meg lényegi vonásaikat 
és érvényességi körüket (pl. a kulcsfogalom-központú spirális tantervmodell). 
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2. ábra: A kulcsfogalom központú spirális tanterv modellje
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Forrás: Mátrai Zsuzsa (1990): Az amerikai társadalomtudományi nevelés története. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 129. 

Főbb tantervtípusok Európában

A második világháborút követően a közoktatási rendszerek szabályozásának három fő 
módja alakult ki Európában. A szabályozási módok a közoktatási rendszerek bemene-
ti (input) és kimeneti (output) jellege szerint osztályozhatók. A bemeneti szabályozók 
általában „lágy”, míg a kimenetiek inkább a „kemény” eszközök. Az előbbi valamilyen 
tantervi szabályozást, az utóbbi pedig vizsgarendszer működését jelenti. (Itt csak megje-
gyezzük, hogy a vázolt típusok az elmúlt fél évszázad folyamán nem mindig egy időben 
bukkantak fel, de hosszabb-rövidebb ideig léteztek, illetve léteznek.)

2. táblázat: A közoktatási rendszerek szabályozásának főbb módjai Európában 

Típus Bemenet Kimenet
A) Előíró („szocialista”) 

(„kontinentális”) Tanterv —

B) Liberális 
(„angolszász”) — Vizsgarendszer

C) Keretjellegű
(„európai”)

Kerettanterv 
(core curriculum) Vizsgarendszer

Forrás: Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Tankönyvkiadó, Budapest, 163. 



119

A történelemtanterv és készítésének főbb kérdései a NAT bevezetésének időszakában

A)  Az előíró tanterv két megjelenési formája gyökeresen eltér egymástól. 
A közép- és kelet-európai országok „szocialista” tanterveit az extrém módon 
centralizált szabályozás jellemezte, melynek lényege, hogy elemeit központi-
lag, ideológiai célokból vezették le. Kevésbé centralizált, racionális modell a 
„kontinentális”, melynek lényege, hogy bár az iskolában folyó munkát közpon-
tilag meghatározott tantervi keretbe foglalják, de ehhez – a „szocialista” mo-
dell egykönyvűségével szemben, ami az ideológiai determináltságból fakad 
– választható tankönyvek és programok sokaságát kínáló színes pedagógiai 
gyakorlat járul. Két „alfaja” alakult ki.
 A német-porosz típus (ez jellemző Németország, Ausztria, Svájc és Észak-Eu-

rópa területén) sajátossága, hogy a tantervek meghatározása jobbára a tarto-
mányok, kantonok stb. feladata. 

 A francia típus (ide tartozik Franciaország, Spanyolország, Portugália, Bel-
gium) jellemzője, hogy ezekben az országokban valóban központi, állami 
tantervek vannak. Látszólag szigorú a centralizálás, de a tankönyvek, prog-
ramok fent említett választhatósága nagyfokú szabadságot ad az iskoláknak 
és a tanároknak egyaránt.

B)  Szöges ellentétben állt a „kontinentálissal” a „liberális” modell, mely még a 
második világháború előtt alakult ki Angliában, és terjedt el, elsősorban az 
angolszász világban, de például Dániában, sőt – bizonyos fokig – Hollandiá-
ban is. Lényege a vizsgákkal történő „kimeneti” szabályozás. Az ismeretanya-
got a vizsgakövetelmények határozták meg. Az iskolák helyi tantervek alapján 
dolgoztak, tehát nem volt központi tanterv.
Legplasztikusabban egy kis történettel világíthatjuk meg ezt az oktatásfilozó-
fiát. Amikor 1944-ben Winston Churchill felkérte R. A. Butlert, hogy legyen 
oktatási miniszter őfelsége kormányában, azt mondta neki: "Tanítsd meg, hogy 
Wolfe megnyerte a Quebecért vívott csatát" – utalva a hétéves háború egyik 
ütközetére, mely végső soron Kanada brit uralom alá kerülését eredményezte. 
Butler, helyesen, azt felelte: – Ellentétes az angol hagyománnyal, hogy a minisz-
ter állapítsa meg az iskolák tantervét.7

C)  Ma már Angliában, sőt Dániában és Hollandiában sem él ez a modell. Az új, 
európai típusú szabályozás 1988-ban Angliában és Walesben bevezetett Na-
tional Curriculummal – egy keretjellegű tantervvel (core curriculum) –, va-
lamint egy központi vizsgarendszer követelményeinek egyidejű bevezetésével 
indult. A core curriculum fogalma is az angolszász pedagógiából származik, az 
iskolai műveltség magvát (szívét) jelenti. Azt a műveltséget és azokat a köve-
telményeket tartalmazza, amelyben és amelyekben a társadalmi pluralizmus 
feltételei között az iskolában érdekelt politikai és szakmai szervezetek meg-
egyezésre, konszenzusra jutottak. Pedagógiai szempontból az a lényege, hogy a 
műveltséganyagot csak körülírja (nem előírja, „adagolja”) a tanár (és a tanuló) 
számára, s ezzel lehetőséget ad többféle pedagógiai-tantárgyi interpretációra.

7 Batho, Richard Gordon (1995): Az angol nemzeti tanterv. Budapesti Nevelő, 42. évf. 2. sz. 3.
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A kontinens más országaiban is megkezdődött az elmozdulás a központi tantervek fe-
lől egy keretjellegű szabályozás irányába, akárcsak Angliában. (Igaz, ott éppen az ellen-
tétes oldalról, a decentralizáció felől történt mindez.) Európa – legalábbis annak „boldo-
gabb” része – a tantervek tekintetében is az integrálódás felé halad. Az európai tantervi 
változások fő jellemzői, fő tendenciái a következőkben összegezhetők:

 alaptantervek jönnek létre, keretjelleggel;
 terjednek a fakultációs foglalkozások; a tantervek súlypontja a tananyag-felso-

rolásról egyre inkább a követelmény-taxonómiára (készség-, képesség- és ma-
gatartásfejlesztés) tevődik át;

 az értékelési és vizsgarendszerek is egységesebbé válnak.
Hasonlítsuk össze a hazánkban a rendszerváltozásig érvényben lévő „előíró” tantervet 

a kerettantervvel! 

3. táblázat: Az előíró és a kerettanterv összehasonlítása

Szempont Előíró tanterv Kerettanterv

1. A legitimitás forrása Az uralkodó ideológia és politi-
ka (pártközpont)

Az oktatásban érdekeltek kon-
szenzusa (parlament)

2. A művelődési anyag jellege Meghatározva, "kiadagolva", 
tantárgyak szerint rendezve

Körülírva, művelődési területek 
szerint rendezve

3. Időkeret (óraterv) Pontosan kiszabott Nincs meghatározva

4. Milyen iskolai tanulásszerve-
zést feltételez?

Egységest, központi előírások 
szerint

Különbözőt, a helyi tantervek 
szerint

5. Kinek szól elsősorban? Tanítóknak, tanároknak Program- és tankönyvíróknak

6. Milyen feltételei vannak a 
bevezetésnek?

Tantárgyanként, iskolatípuson-
ként egy tankönyv Program- és tankönyvpiac

7. Milyen pedagógusi magatar-
tást sugall?

Fegyelmezett végrehajtás 
(„A tanterv törvény”) 

Alkalmazkodás a használóhoz, 
környezethez

Forrás: Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Tankönyvkiadó, Budapest, 166. 

Néhány történelemtanítási tantervmodell

Nézzük most az említett régiók egy-egy jellegzetes, meghatározó országának történe-
lemtantervét! Természetesen csak képeket villanthatunk fel, de szándékunk szerint ezek 
jellemzőek.

Németországban az oktatásügy jól tükrözi az ország föderatív tagolódását. Itt minden 
szövetségi állam teljesen autonóm, ami azt jelenti, hogy nincs közös oktatási minisztéri-
um, sem egységes tanterv, sem más közös szervezet. A tantervek azonban az egyes szö-
vetségi államokban eléggé centralizáltak. Valamennyit természetesen nem tekinthetjük 
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át futólag sem!8 Egy alsó-szászországi gimnázium tantervét választottuk rövid bemuta-
tásra. Itt a keresztény-humanista értékrend alapjára helyezik a történelemtanítást, mely 
kronológiai rendben történik, de egészen változó, eltérő tematikai hangsúlyokkal a kü-
lönböző részterületeken. A gimnázium felsőbb osztályaiban differenciáltabb és erősebb 
a tudomány szerepe a célmegfogalmazásban. Az 1982-ben kiadott 43 oldalas tanterv 
rövid vázlata a következő:

1. A gimnáziumi történelemtanítás általános célja és feladatai. (A tantervi „in-
doklás”.)

2. A követelmények taxonómiája:
a) Kognitív és affektív követelmények.
b) Készség- és képességfejlesztési („eszközjellegű”) követelmények.

3. Az oktatás tematikája:
a) Négy kötelező kerettéma. (Ezek célkitűzései és aspektusai.)
 Az állam és társadalom az antik vagy/és a középkor világától az újkorig;
 A modern világ megszületése (A polgári forradalmak és az ipari forradalom);
 Németország a XX. században (Állam, társadalom, gazdaság, kultúra);
 Nemzetközi politikai viszonyok (XVIII–XX. század).
b) Javaslatok a kerettémákon belül választható résztémákra.

4. Ajánlások a tanítás megszervezésére. (Hogyan lehet a résztémákat a keretté-
mákba illeszteni?)9

A példa a német tantervek változásának irányát is illusztrálja: a súlypont egyre inkább 
a taxonomikus követelményrendszerre helyeződik át, illetve a történelem korszakai közül 
a hangsúlyt az újkorra, főleg a XX. századra teszi. A tematika oldottabbá, keretjellegűbbé 
válik és sokkal tágabb teret nyit a különböző programok, tankönyvek, iskolai tantervek, 
azaz a tantestületi, valamint a tanári autonómia előtt.

Franciaországban a történelem – elég hosszú ideje – nem önálló, hanem a „humán 
tudományok” (sciences humaines) blokkjában – leginkább a földrajzzal – integrált stú-
dium. A másik fontos társadalomtudományi tárgy az „állampolgári nevelés” (éducation 
civique), környezetismerettel, gazdaságtannal és állampolgári ismeretekkel „egyesítve”. 
Mivel ez az ország – Napóleon óta – (nemcsak) a (tanügyi) centralizáció „mintaállamá-
vá” vált, ezért – eltérően Németországtól – ma is központi állami tanterv van érvényben.

Az 1985-ös elemi iskolai Tanterv és utasítás (Programmes et instructions) Az oktatás 
jellege és célkitűzései című részében így ír: "[…] A történelem és a földrajz feladata az, 
hogy tájékozódási pontokat nyújtson és lépésről lépésre rávezessen a világ és a társada-
lom rendszerezett megértésére. A történelmi örökség ismerete, Franciaország politikai és 
kulturális hagyományainak elsajátítása, a francia nép és az ország gazdagságának, kin-
cseinek felfedezése elengedhetetlen a francia állampolgár nevelésében. A történelem és a 

8 Egészen röviden megtette ezt: Lautzas, Peter (1991): Nézetek és irányvonalak az NSZK történelemtanterveiben. In: Szabolcs 
Ottó: Történelemtanítás Németországban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 129-133. 
9 Szebenyi Péter (1991): Tantervi szabályozás Európában. In: Tanterv és vizsga külföldön. Szerk.: Mátrai Zsuzsa. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 36. 
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földrajz hozzájárul a nemzeti tudat kialakításához. Így a gyermek később értékelni tudja 
más kultúrák eredményeit, ha felfedezi tanulmányai közben vagy utazások alkalmával 
vagy akár a bevándoroltak közösségeinek megismerése révén.[…]" 10

A négy alsó középiskolai évfolyam számára összesen 46 témát ír elő a történelemtan-
terv (földrajzból is kb. ugyanennyit). Vizsgáljuk meg ezen keresztül, hogy mit is tanul-
nak tárgyunkból a francia iskolákban! (Megjegyzés: Franciaországban az évfolyamok 
sorszámozása visszafelé történik. A 6-3. osztályok a 10-14 éves tanulókat jelentik.)11

6. osztályban a tanulók néhány nagy antik civilizációt tanulmányoznak a mediterrán 
és az ázsiai világban (pl. egyiptomi, zsidó, klasszikus görög és hellenisztikus kultúrák, 
Róma, a római köztársaság, a római császárság, a kelta és római Gallia, a kereszténység 
születése és fejlődése, Kína és India).

5. osztályban a fontosabb középkori civilizációk és a modern világ születése a tananyag 
(pl. Bizánc, arab-iszlám világ, a frankok, a Nyugat nagy fellendülése, Franciaország szü-
letése és kialakulása, a XIV. és XV. századi nagy válság és fellendülés, Európa meghódítja 
a világot, a nagy földrajzi felfedezések, prekolumbiánus kultúrák és az első gyarmatbi-
rodalmak).

4. osztályban a XVII. századtól a XIX. századig tanulják a történelmet, különös figye-
lemmel Európa túlsúlyára, Franciaország szerepére és a polgárság felemelkedésére (pl. az 
abszolutizmus Európában, a francia forradalom és a császárság, Európa a XIX. század-
ban és terjeszkedése, Franciaország 1815 és 1914 között).

3. osztályban a világ a XX. században (pl. háborúk és válságok 1914 és 1945 között, a 
világ 1945-től a ’60-as évekig, a közelmúlt, a ’60-as évektől napjainkig).

Anélkül, hogy mind a 46 témát felsoroltuk volna, igyekeztünk képet formálni a fran-
cia 10-14 évesek történelmi tanulmányairól. Ezek az anyagok azonban olyan tág keretet 
jelentenek, mely bőséges lehetőséget nyújt a különböző párhuzamos tankönyvek írására, 
alternatív programok összeállítására. A központi tanterv tehát nem szül szükségszerűen 
egyöntetű tanári gyakorlatot.

Angliában 1988-ban megszületett a Nemzeti (alap)tanterv (National Curriculum). 
Az Oktatási Reform Törvény (Education Reform Act), melynek első 25 szakasza foglal-
kozik a tantervvel, leszögezi, hogy a tantervben foglaltak valamennyi államilag, illetve 
önkormányzatilag fenntartott, támogatott iskolára nézve kötelezőek. Megkülönböztet 
„központi” (core) tantárgyakat: matematika, anyanyelv (angol vagy walesi) és természet-
ismeretet, valamint alaptantárgyakat: történelem, földrajz, technika, zene, művészetek, 
testnevelés és egy idegen nyelv.

Az angol nemzeti (alap)tantervvel sajátosan új műfaj született, egy „fejlesztési terv”, 
mely négy elemből tevődik össze:

1. A kötelező iskolázás tíz évének szakaszokra bontása (6-7, 8-11, 12-14, 15-16 év).
2. Minden "core" és alaptárgyon belül "követelményterületek" kidolgozása és 10 

követelményszint elkülönítése.

10 Vissza az alapokhoz. Szerk.: Szabó László Tamás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1991. 119. 
11 Programmes et instructions. Centre National de Documentation Pédagogigue et ministère de l’Education national, Paris, 
1985. 242-248. 
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3. Az értékelési követelmények meghatározása.
4. Tanítási programok vázolása.

Nézzük a tanterv történelemre vonatkozó részének először a tartalmát:
Követelményterületek, követelmények és tanítási programok az 1-4. szakaszban. 
(A történelem ismerete és megértése, értelmezése, a források használata)
Általános követelmények.
Tanítási program – 1. szakasz (1-3. követelményszint)
Tanítási program – 2. szakasz (2-5. követelményszint)

Tananyagegységek. Törzsanyag:
Betolakodók és honfoglalók
A Tudor és Stuart korszak
A viktoriánus Britannia
Nagy-Britannia 1930 után
Ókori Görögország
Felfedezések és összeütközések 1450–1550 között
Tananyagegységek. Kiegészítő anyag.

Tanítási program – 3. szakasz (3-7. követelményszint)
Tananyagegységek. Törzsanyag:
A Római Birodalom
Középkori birodalmak: Britannia 1066–1500
Az Egyesült Királyság létrejötte (1500–1750)
Terjeszkedés, kereskedelem és ipar. Britannia 1750–1900
A második világháború kora
Tananyagegységek. Kiegészítő anyag.
Tanítási program – 4. szakasz (4-10. követelményszint) 1. modell
Tananyagegységek. Törzsanyag:
A brit demokrácia fejlődése 1900-tól kb. a ’60-as évek végéig
Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 1945-től
Gazdasági, társadalmi és kulturális változások

Tanítási program – 4. szakasz (4-10. követelményszint) 2. modell: 1. modell részei és 
két kiegészítő tanítási egység.

Tananyagegységek: 1. modell részei és két kiegészítő tanítási egység.
Egy hosszabb (min. 500 éves) téma a brit történelemből (parlament, közegészségügy, 

oktatás, mezőgazdaság, munka, migráció, népi kultúra).
Valamely ország vagy világrész – kivéve Nagy-Britannia – XX. századi történelmének 

részletesebb tanulmányozása (Oroszország és Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Álla-
mok, India, Afrika, Közel-Kelet, Latin-Amerika, Japán, Kína).”12

A követelmények és a tanítási programok tehát együtt alkotják az angol Nemzeti tan-
terv történelem tantárgyra vonatkozó részét. A követelményterületek és a bennük kifej-
tett követelmények meghatározzák azt a tudásszintet, valamint képességeket és ismere-
12 Anglia és Wales nemzeti tanterve. In: Tantervek külföldön. (A tantervelmélet forrásai 15.) Vál.: Horánszky Nándor, Szebenyi 
Péter. OKI, Budapest, 1993. 30-32. 
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teket, amelyek a különböző képességű és érettségű tanulóktól az egyes szakaszok végén 
elvárhatók. A tanítási programok megadják az anyagot, a gyakorlatokat és folyamatokat, 
amelyeket meg kell tanítani a tanulóknak. A kétféle eljárás egymást kiegészíti, a tanu-
lók nem tudnak eleget tenni a követelményeknek, ha nincsenek birtokában a tanítási 
programban kifejtett történelmi ismereteknek és tudásnak. Nézzünk részletesebben egy 
tananyagegységet a – nagyjából a mi általános iskolai felső tagozatunknak megfelelő – 3. 
szakasz tanítási programjából:

A második világháború kora
A tanulók ismerjék meg a második világháború okait, természetét és közvetlen kö-
vetkezményeit. A hangsúly a ’30-as évek Európájának demokráciái és diktatúrái közti 
növekvő konfliktusokon, a háborúnak a katonákra és a civilekre tett hatásán, ill. a 
háborút követő helyreállításokon legyen.
A tanulóknak meg kell tanítani a következőket:

A tanulóknak meg kell tanítani a következőket:

Európa fejlődése az
1930-as években.

A háború élménye.

A háború közvetlen
következményei.

A háború élménye.
Az első világháború hatásai.

Együttműködés és konfliktusok a ’30-as években.
A háború élménye és hatása Európában és a világ többi részén.

A korszak vezetőinek szerepe, köztük Hitler, Churchill, Sztálin és 
Roosevelt.

A brit front.
A holocaust.

Az atombomba ledobása Hirosimára és Nagaszakira.
Az országhatárok átrajzolása Európában.

Az ENSZ létrejötte, az ENSZ Alapokmánya, 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.

Menekültkérdés.

A kiegészítő tananyagegységek három csoportjából lehet választani egy-egy témát a 3. 
szakaszban. Egy-egy egységet a brit történelemről tanultakhoz kiegészítésként, azzal a 
feladattal, hogy 

 utaljon a brit szigetek 1920 előtti történelmére, 
 vagy mélyítsen el egy témát, vagy terjessze ki valamelyiket hosszabb időszakra. 

Példák:
 Várak és katedrálisok 1066–1500.
 Anglia és Skócia kapcsolatai a normann hódítástól az egyesülési szerződésig.
 Írország kultúrája és társadalma a kezdeti időktől a XX. század elejéig.
 Britannia és az amerikai forradalom.
 Az ipari forradalom helyi hatásai.
 A Brit Birodalom és hatása a XIX. század utolsó negyedében.
 Britannia és az első világháború (1914–1918).
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A másik választható témaegység egy-egy eseményt, ill. fordulópontot ajánl Európa 
1914 előtti történelméből, a következő feladatokkal: 

 nagyobb történelmi jelentőséggel bíró eseményen alapuljon,
 mutassa be a kapcsolatokat Európa különböző részeinek fejlődése között,
 vizsgálja meg az esemény, ill. fordulópont rövid és hosszú távú kihatásait.

Példák a tananyagegységekből:
 A keresztes háborúk.
 Az itáliai reneszánsz.
 Reformáció és ellenreformáció a XVI. században.
 Nagy Péter uralkodása.
 A francia forradalom és Napóleon kora.
 A német és az olasz egység.

A nem európai történelem tanulmányozásából is kell egy témát választani, azzal a 
feladattal, hogy

 világítson rá a tanár a nem európai népek történelmi problémáira, politikai, 
gazdasági, technikai és tudományos, szociológiai, vallási, kulturális és esztéti-
kai szempontból egyaránt, és

 a társadalmat hosszabb időszakban tanulmányozva. 
Tananyag példák a következők:

 Iszlám civilizáció: VII-XVI. század.
 A Kínai Birodalom az első császártól Kubla (Kubiláj) kánig.
 India a Mogul Birodalomtól a britek bejöveteléig.
 A perui civilizáció.
 A bennszülöttek Észak-Amerikában.
 Az amerikai négerek a XVI. századtól a XX. század elejéig.

Azért idéztünk bővebben az angol Nemzeti tantervből, mert létrejötte nem kis mérték-
ben inspirálta a magyar Nemzeti alaptanterv alkotóit, filozófiája, műfaja termékenyítő-
leg hatott a NAT készítésére és készítőire. Ezután nézzünk valamit a történelemtantervek 
lehetséges típusaiból, szintén az angolszász szakirodalom eredményeire, összegzésére 
alapozva,13 de – lehetőség szerint – magyar példákat alkalmazva.

A tantervek fajtái
Felsejlik e sorok írója előtt egy országos történelemtanítási konferencia, ahol egy neves 
és a közoktatás ügyeiben sem járatlan történész kijelentette, hogy ő a kronologikus tan-
anyag-elrendezésen kívül másfajtát nem tud elképzelni. Anélkül, hogy vitatnánk egy 
ilyen elrendezés elsődlegességét, nézzük a rendkívül színes valóságot! Négy struktúra-
képző elv képzelhető el: az idő, a tér, a tartalom és a tanulói személyiség.

13 Szebenyi Péter (1989): Történelemtanítás Angliában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 42-51. 
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4. táblázat: A történelemtanterv fajtái a történelmi időhöz való viszony alapján 

Kronologikus Regresszív Periódusos Jelenkortörténeti

A kvantitatív időkezelés szempontjából kétféle variáció képzelhető el, aszerint, hogy 
előre vagy hátrafelé kívánunk-e menni az időben. Az egyik a kronologikus tanterv, mely 
a történelem hagyományos időrendjében tárgyalja az eseményeket, folyamatokat. Töb-
ben a múlt "káros örökségének" tartják, mert – szerintük – egyrészt a kronologikus tár-
gyalásmódból fakadhat, hogy a történelem „unalmas tantárgy” [nyilván, ha unalmasan 
tanítják], másrészt – s ez a komolyabb érv – a tanulókban későn alakul ki a történelmi 
időszemlélet, ezért 12-13 éves korig (az angolszász szakirodalom szerint még később, a 
15-16 éves korig) más keretek között kell tanítani a történelmet.

A másik forma a regresszív tanterv, mely az egyszerűtől a bonyolult felé kíván haladni, 
a közelitől a távoli irányába. Ilyen például a családtörténeti megközelítési mód, mely az 
alsó fokú oktatás szintjén (3-4. osztály) képzelhető el a NAT társadalmi ismeretei része-
ként. Míg tehát a kronologikus megközelítés a tanulmányok vége felé igazán eredmé-
nyes, addig ez utóbbi megoldás éppen a tanulmányi idő kezdetén alkalmazandó.

A kvalitatív idővel kapcsolatos döntéseknél is két szélső pólus van: a periódusos (patch–
era–topic = folt–korszak–téma) típusú tanterv, melyben néhány kiemelt korszakot taníta-
nak modellként. Ez lehetővé teszi a politikai fejlődés eseményeinek a bemutatása mellett 
a társadalom-, eszme-, sőt művészettörténeti megközelítést is. Veszélye e tantervtípus-
nak, hogy még a megszokottnál is tendenciózusabb válogatást tesz lehetővé.

A másik pólus a kronológiai teljességre való törekvés, különböző hangsúlyokkal. Pél-
dául a jelenkortörténeti tanterv, mely a közelmúlt eseményeiben való tájékozódást szor-
galmazza. Veszélyei a változó, sokszor hiányos, menet közben is bővülő háttéranyagban, 
az objektivitás nehezen biztosítható voltában, és – leginkább – az aktuális politika által 
való „fenyegetettségében” rejlenek. 

Biztató háttéranyagul szolgálhatnak ilyen jellegű tantervek készítéséhez az Élő történe-
lem című, középiskolásoknak szóló füzetsorozat egyes darabjai. Például: Az USA vezető 
szerepe a világon, Oroszország megingott nagyhatalmi helyzete, Az európai integráció, 
A közel-keleti válság, A délszláv háború, A közép-európai államok kapcsolatai. (Megjegyez-
zük, ezen példák inkább a földrajzzal, állampolgári és politikai neveléssel integrálhatók.)

5. táblázat: A történelemtanterv fajtái a történelmi térhez való viszony alapján

Helytörténeti 
és honismereti Nemzeti történeti Európa-történeti Világtörténelmi

A térbeli megközelítést illetően is kétfajta építkezési mód lehetséges, szintén két-két 
alváltozattal. Magyar történeti kiindulással lehet nemzeti történeti, mely kis népek esetén 
különösen fontos tantervi változat. Egyesek ugyan bírálják mint „nacionalista történelem-
tanítást”, míg mások szerint a történelmi örökséget, a hagyományokat elsősorban a haza 
története közvetíti a tanulók számára. (Ne feledjük, sokáig – egészen az 1950-es évekig 



127

A történelemtanterv és készítésének főbb kérdései a NAT bevezetésének időszakában

– külön magyar és egyetemes, azaz világtörténeti tankönyveket használtak nálunk is.) 
A döntő, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a világtörténelem és a nemzeti történelem között.

A helytörténeti és honismereti tantervek jelenthetik a kulcsot az iskolás gyermekek 
számára a történelmi megismerés lényegének a megértéséhez. Fontos része a tanulók 
tevékenykedtetése, forráskutatása, mely készségeket, képességeket fejleszt. Nálunk vi-
déken, kisebb közösségekben inkább előfordul, persze nem teljes tantervként, hanem 
mikrotanterv (szakköri, fakultációs, kirándulási stb. tematika) részeként.

Egyetemes történeti szempontból beszélhetünk Európa-történeti tantervekről, melyek 
az emberiség fejlődésének hol az élvonalában, hol a második sorában lévő "öreg konti-
nens" múltját tárgyalják. Ez jellemezte, s – nem nehéz megjósolni – ez is fogja meghatá-
rozni hazánk történelemtanítását. 

Ilyen tanterv alapjául szolgáló tudományos szintézisek, tankönyvi alapanyagok is 
megjelentek immár (Gunst Péter szerk.: Európa története, Duroselle: Európa népeinek a 
története, hogy a Glatz Ferenc által szerkesztett népszerű Magyarok Európában három 
kötetes, de négy kötetre tervezett sorozatról ne is beszéljünk), de az Európai Tanács meg-
bízásából is íródik egy kontinenstörténet, melyben az Európai Unió tagországainak egy-
egy történésze működött közre egy mindenki számára elfogadható, nemzeti érzelmeket 
nem sértő összefoglalás létrehozatalában.14 

A modern világtörténelmi tantervek az egyetemes emberi civilizációból indulnak ki, s 
globalizálódó világunk egészét kívánják bemutatni. Nagy szerepe van a világtörténelmi 
szemlélet terjedésében az ún. development education (fejlődésnevelés) mozgalomnak, 
melynek célja, hogy a gyermekekben tudatosodjék az emberiség globális méretű össze-
tartozása. Mindezt az elmúlt szűk száz esztendő eseményei – a válságok, a világháborúk, 
a Népszövetség, majd az ENSZ megalakulása és az egyéb világméretű (pl. UNESCO) és 
regionális integrálódások (pl. Európai Unió) – motiválták a leginkább. 

Több ilyen szemléletű – igaz, színvonalában és jellegében is különböző –, az iskolai ta-
nításban is használható munka jelent meg az utóbbi időben Magyarországon, mely kife-
jezetten iskoláskorúaknak íródott: Gombrich: Rövid világtörténet fiataloknak, Chisholm: 
Világtörténet kicsiknek és nagyoknak, Plantagenet Somerset Fry: A világ története stb.

6. táblázat: A történelemtanterv fajtái a történelmi folyamat összetevőihez való viszony alapján, a 
tartalom vonatkozásában

A) Differenciáló B) Integrált
Study of depth = „mélységelvű” Környezetismereti

Line of development = fejlődésvonal típusú Humán
Tematikus Társadalomtudományi

14 A későbbi megvalósulás: Histoire /Geschichte 1. (2011) L’ Europe és le monde de l’ Antiquité à 1815 / Europa und die Welt von 
der Antike bis 1815; Histoire/Geschichte 2. (2007) L’ Europe et le monde de congrès de Vienne à 1945 / Europa und die Welt vom 
Wiener Kongress bis 1945; Histoire/Geschichte 3. (2006) L’ Europe et le monde depuis 1945 / Europa und die Welt seit 1945. Mind 
Nathan/Klett, Paris/Stuttgart.
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A) Differenciáló tantervekről autonóm tárgyak esetében beszélhetünk, melyeknél az 
„egy tudomány – egy tantárgy” elv érvényesül. Ennek lényege az, hogy az adott háttértu-
domány meghatározó a tanterv készítésekor. Valljuk be, a történettudomány számunkra 
ilyen, s az is kell, hogy maradjon! Csak a kizárólagossága és nem „primus inter pares” 
(első az egyenlők közt) szerepe vitatható!

A differenciáló tantervek kiemelnek egy-egy összetevőt a történelmi folyamatból. 
A study of depth ("mélységelvű") tanterv egy-egy állam egy-egy korszakának a történetét 
tárgyalja, lehetőleg minél alaposabban. Ilyen megközelítésűek nálunk – többek között – 
a Képes történelem és az Új képes történelem sorozat egyes kötetei.

A másik csoport a line of development (fejlődésvonal) típusú tanterv, mely egyetlen 
téma történetét tárgyalja lehetőleg teljes fejlődésmenetében. Ilyen lehet a mi viszonyaink 
között a szomszéd népek (kelet-közép-európai térség) vagy a nemzetiségi kérdés törté-
nete, az életmódtörténet, esetleg a tudományok és a technika fejlődése. 

Ezt a műfajt valósította meg például Veresegyházi Béla Történelem. Alternatív III., 
Alternatív IV. osztály című tankönyveiben, melyekben a munka, az állam szerepét, a 
centrum és periféria viszonyának alakulását, életmód- és sporttörténetet, valamint az 
emberi megismerés történetét mutatja be viszonylag teljes vertikumban.

A szűkebb értelemben vett tematikus tantervek egy-egy témát dolgoznak fel, de nem 
teljes fejlődésmenetében, hanem viszonylag rövid időintervallumban minél sokrétűbben. 

Ilyenek lehetnek – megint könyvsorozatokból hozunk példákat – A piramisok, Óko-
ri hősök – ókori csaták, A fekete sereg, Hogyan éltek a középkori Európában és Magyar-
országon?

B) Az integrált tantervek több hagyományos tantárgy anyagát – ezzel többfajta tudo-
mányos megközelítést – foglalnak magukba. Többféle struktúraképző elv lehetséges: a 
leggyakoribb, amikor az integrált tárgy olyan témákból épül fel, melyek eleve többféle 
tudományos megközelítést igényelnek (pl. a város). A másik, ha ugyanezt nem egyszerű-
en a téma, hanem a választott probléma követeli meg (pl. ökológia). A harmadik, amikor 
az integráló erőt a választott tudományok közös kulcsfogalmai képviselik (pl. kölcsönös 
függőség). Ilyenkor a tananyagelrendezés legfőbb szempontja, hogy e fogalmak tartalma 
különböző tudományok aspektusait tükröző témaösszefüggésekben táruljon fel.

Gyakorlatias szempontú csoportosítás – táblázatunkban mi is ezt alkalmaztuk –, 
amely az alkotó stúdiumok szerint tesz különbséget.

Egy széles környezetismereti tanterv, amelyben a történelem is hozzájárul a termelés, 
a közlekedés, esetleg a környezetszennyezés stb. téma tanításához. Különösen ez utóbbi 
téma feldolgozása adhat alkalmat egyes természettudományokkal (pl. biológia, termé-
szetföldrajz) való együttműködésre is.

Ennél gyakoribb, de korántsem általános az ún. humán tárgyak (irodalom, művésze-
tek stb.) történelemmel való integrációja. (Ez szélesebb formában a földrajzzal bővülhet.) 
Nálunk Kármán Mór 1879-es tantervétől, Domonkos Lászlóné 1930-as években induló 
Új Iskoláján át Németh László 1945–48-as vásárhelyi tanításáig többen is foglalkoztak 
az irodalom és a történelem "együtt tanításával", utóbbi óta szinte valamennyi alapvető 
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iskolatípusban. Publikált tantervek (gimnázium: 1960-as évek, szakmunkásképző iskola: 
1970-es évek), tanmenetek (általános iskola: 1980-as évek) születtek e próbálkozásokból.15 

Tankönyv formában azonban csak Nemes Károlyné Korok és emberek című szak-
munkásképzős – egyébként torzóként maradt – kísérleti munkája jelent meg, valamint 
az 1990-es évek elején látott napvilágot az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium irodalom-
történelem integrált tanterve.16

A legjelentősebb előrelépés Nyugaton (Egyesült Államok, Anglia, Franciaország) és 
hazánkban egyaránt a társadalomtudományos integráció terén történt, mely egyrészt a 
különböző ún. "social studies" (társadalmi ismeretek) tantervek kidolgozását és elterje-
dését jelentette; másrészt – nálunk – az integrációs történelemtanítási kísérletet az 1970-
es és a 1980-as években. 

Ez utóbbi, Berend T. Iván és Balázs Györgyné nevével fémjelzett integrált történelemta-
nítás, mely szélesebb együttműködése tárgyunk a társadalomtudományoknak az iskolai 
stúdiumok között javarészt nem szereplő egész sorával: közgazdaságtannal, szociológi-
ával, régészettel, néprajzzal, antropológiával, sőt az állampolgári ismeretekkel, ami ön-
magában is integrált tárgy (etika, jog, politológia, államigazgatás-tan stb.).17

7. táblázat: A történelemtantervek fajtái a tanulói személyiség fejlesztéséhez való viszony alapján 

Örökségátadó Állampolgári nevelést 
célzó

Fejlődés-lélektani 
szempontokat

Készségeket és képes-
ségeket fejlesztő

Az ún. örökségátadó tantervek a történelem leglényegesebb eseményeinek folytonos 
bemutatásával főként azt kívánják elérni, hogy a tanulók a múlt „örököseinek” érezzék 
magukat, és ezért vállalják az „örökség” átvételét és megőrzését. 

Például Az Árpádok nyomában, A Habsburgok szerepe a magyar történelemben, Sza-
badságharcaink, Emlékhelyek Magyarországon.

Az állampolgári nevelés érdekében fogant tantárgyi tematikák szinte teljesen a jelen-
re koncentrálódnak (jelenismereti stúdium). Ez a történeti szempont feladása mellett 
azzal a nehézséggel is jár, amelyet a jelenkortörténeti tantervtípus kapcsán korábban 

15 Rusznyák Péter (1971): Koncentrációs lehetőségek a gimnázium tantervében. Budapesti Nevelő, 18. évf. 2-3. sz. 14-24. p.; 
Bodó György – Komár Pálné (1974): A történelem és az irodalom integrált tanításának vázlatos kísérleti tanterve a szakmun-
kásképző iskolák I-III. osztálya számára. OPI, Budapest, (Kézirat); Katona András: (Tananyag-beosztási) javaslat az 5., 6., 7. 
és 8. osztályos magyar irodalom és a történelem-állampolgári ismeretek összehangolt tanítására. Köznevelés, 1980. (36. évf.) 
29. sz. 20-22., Köznevelés, 1981. (37. évf.) 29. sz. 23-25., Köznevelés, 1982. (38. évf.) 34. sz. 15., 35. sz. 14-15. és Köznevelés, 1984. 
(40. évf.) 34. sz. 28-29. 
16 Előbbire pl.: Pesti János (1986): Az integrált oktatás lehetőségei. Ma és Holnap, 4. évf. 1. sz. 35-49. és Horányi István (1986): 
Történelemtanítás és integráció. Ma és Holnap, 4. évf. 2. sz. 235-245.; utóbbira pl. Hódi Gyuláné – Módos Tiborné – Balla 
Károly – Koncz István (1992): Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium kísérleti tanmenete a humán tárgyak tantárgycsoportos 
oktatásához. In: Tantervek és programok a történelem, az ember és társadalom tanításához. Szerk.: Szabolcs Ottó. Budapest, 
183-293., vagy korábban a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium történelem - irodalom koordinált tanterve. Vö.: Faludi Szilárd 
(1989): A tantárgyak összevonása kérdéseihez. Ma és Holnap, 7. évf. 2. sz. 181-190. Az egész problematikához a legfontosabb: 
A történelem-, a földrajz, az irodalomtanítás és a művészeti nevelés együttműködése az iskolában. Szerk: Szabolcs Ottó. OPI, 
Budapest, 1984. (Három országos, Debrecenben tartott konferencia anyaga: Történelemtanítás és földrajztanítás, 1979., Tör-
ténelemtanítás és irodalomtanítás, 1980. és Történelemtanítás és művészeti nevelés, 1981.) 
17 Az integrált történelemtanítás útja. (Válogatott írások) Szerk.: Balázs Györgyné. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 
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elmondtunk. Ezért sok szakember a fenti két típus (az „örökségátadó” és a jelenismereti 
irányzat) „összebékítésén” fáradozik, tegyük hozzá, kétes eredménnyel. 

A legkonkrétabb példával e tantervtípus kapcsán szolgálhatunk, hiszen 1983 óta az 
általános iskolák 8. osztályában külön összegzett állampolgári ismeretek tanítására kerül 
sor, melynek tantervét és tankönyvét Balla Árpád és Szebenyi Péter készítette.

Az elsősorban a tanulói érdeklődésre hivatkozó szakemberek főként fejlődéslélektani 
szempontokat vesznek figyelembe. Az alsóbb osztályokban olyan „bensőséges történe-
tekre” kell a történelemtanítást alapozni, amelyek lehetővé teszik az elmúlt korok em-
bereivel való azonosulást, kissé később pedig – a szocializáció érdekében – a nemzeti 
történelemből vett példáknak kell a tanítás középpontjába kerülniük. 

Példának a NAT Társadalmi ismeretek részének 3-4. osztályos nem rendszerezett tör-
ténelmi ismereteit, olvasmányait hozhatjuk fel.

Megemlíthetők még a készségek és képességek fejlesztését célzó tantervek, melyek azt 
állítják a középpontba, hogyan fejleszthető a források megértési szintje vagy a tanulók 
történelmi empátiája. 

Ennek példája a Zsolnai József és munkatársai által kifejlesztett Értékközvetítő és ké-
pességfejlesztő program (ÉKP), melynek történelem tantárgyi koncepcióját javarészt Ko-
janitz László dolgozta ki és valósította meg tankönyvei segítségével.

Természetesen "tiszta" tantervtípusok nincsenek, csak olyanok, amelyek valamely fel-
sorolt változat vagy változatok jellegzetességeit hordozzák magukban. 

Például az 1777. évi Ratio Educationis alapvetően állampolgári nevelés célzatú, de ezt 
épp az örökségátadáson keresztül teszi, mégpedig alapjában fejlődéslélektani szempon-
tok alapján, fejleszteni törekedve a jó állampolgársághoz szükséges képességeket. Tehát 
nevelés-, oktatás- és képzésközpontú egyaránt, hogy a hagyományosabb kategóriákat 
használjuk. Ez természetesen elmondható a Magyarországon 1998-tól fokozatosan élet-
be lépő és a helyi tantervek segítségével bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervről is.

A történelemtanítás gyakorlata. Tantárgy-pedagógiai tankönyv. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000., 2003. (2. kiad.) 25-34. 

(Társszerzők: Csepela Jánosné, Horváth Péter, Nagyajtai Anna)
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A megőrizve változás jegyében az új történelem 
kerettantervekről1

Egy kis visszapillantás: régi NAT-ok és kerettantervek

Nemzeti alaptanterv (NAT) 1995-től létezik, kerettantervek pedig 2000 óta vannak 
Magyarországon. Mindkettő bevezetését (különösen a NAT-ét) késhegyre menő viták 
kísérték.2 Azóta az alapdokumentumokat kétszer átdolgozták, 2003-ban és 2007-ben. 
A 2012 júniusában kormányrendeletként megjelent NAT3 és a jelenleg életbe lépő keret-
tantervek tehát a 4. változatot jelentik. Tekintsük végig röviden először az eddigi válto-
zások lényegét, hogy értelmezhessük a jelenlegieket!

Az eredeti NAT készítői a közoktatás kétszintű tartalmi szabályozását kívánták meg-
valósítani a Nemzeti alaptantervvel és az ennek alapján készülő helyi tantervek soka-
ságával. Ez alkalmas volt az előtte évszázadokon keresztül érvényben lévő központi 
tantervi szabályozás letörésére, de nem tette lehetővé egységes nemzeti közoktatás meg-
valósítását, és az iskolatípusok közötti átjárhatóságot is szinte lehetetlenné tette volna. 
Ráadásul 1995 és 2000 között „peregtek a dobok” a történelemtanítás körül is, hiszen 
az eredeti NAT a történelemtanítás kétciklusú koncentrikus (általános és középiskolai) 
képzését négy évfolyamos (7–10. évfolyam) lineárisra kívánta átalakítani, ami országos 
ellenállásba ütközött, hiszen szembement a 4+4+4-es oktatási rendszerünkkel is,4 a kö-
zel 50%-os „tananyagcsökkentésről” nem is beszélve.

2000-ben iktatta be az akkori oktatási kormányzat a NAT és a helyi tantervek közé a 
kerettantervi szintet,5 és tette háromszintűvé a közoktatás tartalmi irányítását, egyelőre 
a meghatározó iskolatípusokban: általános iskola, négy évfolyamos gimnázium és szak-
középiskola, valamint szakiskola. Ez a rendszer állandósult a következő oktatási kor-
mányzat idején, de azzal, hogy további kerettantervek készítése vált lehetővé. Ez olyan 
„jól sikerült”, hogy 2012-re már 69 hivatalosan jóváhagyott kerettanterv létezett.6 Em-
ber nem volt, aki valamennyit ismerte volna.

1 Az ELTE BTK-n 2012. szeptember 29-én „Konferencia az Ember és társadalom műveltségi terület kerettanterveiről” címmel 
a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE BTK szervezésében rendezett tanácskozáson elhangzott előadás 
szerkesztett változata.
2 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról. Nyomtatásban: NAT – Nemzeti alaptanterv. Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium, Budapest, 1995. A műveltségi területek külön füzetekben is megjelentek: pl. Ember és társada-
lom. Korona Kiadó, Budapest, 1995. Ennek a folyamatnak érdekes, műhelyközeli, de elfogultságoktól nem mentes leírását 
adja: Báthory Zoltán (2001): NAT sztori. In: Maratoni reform. A magyar közoktatás reformjának története, 1972–2000. Ökonet, 
Budapest, 131-166.
3 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Magyar Közlöny, 68. 
évf. 66. sz. 10635-10848., ill. Új Pedagógiai Szemle, 62. évf. 1-2-3. sz. 30-255.
4 Pl. az általános iskolában csak a XVIII. század végéig tanították volna a történelmet.
5 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Az alapfokú nevelés-oktatás ke-
rettantervei; A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei I. (Gimnázium); A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei II. (Szak-
középiskola, szakiskola); valamint Kerettantervi tantárgyi füzetek 8. Történelem és állampolgári ismeretek (Mind: Oktatási 
Minisztérium, Budapest, 2000)
6 http://www.oh.gov.hu/kerettantervek [Letöltés: 2012. május 21.]
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Pedig közben jelentősen változott a korábbihoz képest a kerettanterv funkciója, mivel 
2002-ben az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság NAT-javaslata,7 melynek jó-
voltából a 2003-as NAT-ban eltűnt a közoktatás tartalmi szabályozásának legfelső szint-
jéből a tartalom, csupán a fejlesztési feladatok részletes kodifikálására került sor.8 Ezt a 
2007-es kormányrendelet lényegében csak kiegészítette a kulcskompetenciákkal.9

Hasonlítsuk össze először az eddigi NAT-ok Ember és társadalom műveltségi terüle-
tének felépítését, jellemzőit!

1. táblázat: A NAT-ok szerkezetének összehasonlító táblázata

NAT1: 1995 (1–10. évf.) NAT2: 2003, NAT3: 2007 NAT4: 2012 (1–12. évf.)
1.  Ember és társadalom 

Bevezetés.
2.  Általános fejlesztési követelmé-

nyek (1–6. és 7–10. évf.): 
emberismeret és önismeret; 
ismeretszerzési és -feldolgozási 
képességek; kifejezőképes-
ségek; tájékozódás időben; 
tájékozódás térben.

3.  Részletes követelmények: 
társadalmi ismeretek 4., 6. évf.; 
társadalmi, és állampolgári 
ismeretek, 8. évf.; állampolgári 
és gazdasági ismeretek, 10. 
évf.; emberismeret, 8., 10. évf.; 
történelem 8., 10. évf.: tan-
anyag; fejlesztési követelmé-
nyek, minimális teljesítmény.

1.  Alapelvek, célok  
Bevezetés.

2.  A fejlesztési feladatok 
szerkezete:
ismeretszerzés, tanulás; 
kritikai gondolkodás;
kommunikáció; 
térben-időben való 
tájékozódás; 

3.  a tartalom kulcselemei;  
a reflexiót irányító 
kérdések.

1. Alapelvek, célok

2.  Kiemelt fejlesztési területek: törté-
nelem; erkölcstan, etika; hon- és 
népismeret; 
társadalmi, állampolgári és gazda-
sági ismeretek; 
filozófia.

3.  A fejlesztési követelmények szerkezete: 
ismeretszerzés, tanulás; 
kritikai gondolkodás; 
kommunikáció; 
tájékozódás időben és térben.

4.  Közműveltségi tartalmak: történe-
lem 1-4., 5-8., 9-12. évf.; ismétlődő/
visszatérő és hosszmetszeti témák; 
erkölcstan, 1-4., 5-8. évf.; etika, 
9-12. évf.; hon- és népismeret, 5-8. 
évf.; társadalmi, állampolgári és 
gazdasági ismeretek, 5-8., 9-12. 
évf.; filozófia, 9-12. évf.

Látható tehát, hogy az új, 2012-ben elfogadott NAT inkább az 1995-ös, mint a 2003-as 
és 2007-es nyomdokaiba lépett, az ismeretek, a közműveltségi tartalmak rehabilitálásá-
val. Ugyanakkor a fejlesztési feladataival a 2003-as és 2007-es NAT nyomán halad.

7 Az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság NAT 2002 tervezete. Új Pedagógiai Szemle, 52. évf. 12. sz. Melléklet (Knausz 
Imre: Ember és társadalom)
8 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Nyomtatva: Nemzeti 
alaptanterv 2003. Oktatási Minisztérium, Budapest, 2004. Érdekes ez, és most kivételesen az e sorokat író szubjektuma kerül 
előtérbe, akinek immár több mint 40 éves pedagógiai pályafutása első évtizedében még olyan tanterveket használtak, melyek 
szinte csak tananyagokat rögzítettek. Aztán jött a követelményrendszer-központú 1978/80-as tanterv, melyben kiegyensúlyo-
zottan jelentek meg már a fejlesztési követelmények és az ismeretek; míg a 2000-es évek elejére „átestünk a ló másik oldalára”, 
és már csak „fejlesztettünk”, a NAT-ban kötelező tananyag nélkül. Csak „A tartalom kulcselemei” jelentek meg, nem rendsze-
rezett ismeretek formájában, átadva e tekintetben a legfelsőbb szintű szabályozást a kerettanterveknek.
9 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a 202/2007. (VII. 31.) 
Kormányrendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Nyomtatva: Nemzeti alaptanterv 2007. (Rövidített válto-
zat) Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest, 2007.
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A tartalmak újbóli NAT-ba kerülésével viszont alapvetően megváltozott a kerettanter-
vi szabályozás jelentősége az ismeretek vonatkozásában, hiszen 2003-ban, 2007-ben az 
első szintté vált. Ugyanakkor sokasodni kezdtek a kerettantervek, hiszen a tankönyveket 
forgalmazó tankönyvkiadók így legitimálhatták tankönyveiket, tankönyvsorozataikat. 
(Többek között ez vezetett a 69 akkreditált kerettanterv létrejöttéhez.) Most viszont is-
mét a NAT közműveltségi tartalmai jelentik az első szintet a tartalmi szabályozásban, 
a kerettantervekben ezek iskolatípusonkénti „lebontására” került sor. Hasonlóan 2000-
hez. Ugyanakkor a szerkezetben is lényeges változások következtek be.

2. táblázat: A tantárgyi kerettantervek szerkezetének összehasonlító táblázata

Kerettanterv (2000, 2004, 2007) Kerettanterv (2012)
A tantárgy neve, cél és feladatok A tantárgy neve, tanításának célja és feladatai.

Fejlesztési követelmények

Két évfolyamos ciklusokra vonatkozó bevezetők: 
A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben, a nevelési 
célok elérésében és a kulcskompetenciák fejlesztésében; 

a tantárgy sajátos fejlesztési céljai.
Évfolyamonkénti óraszám Tematikai egység – órakeret a teljes óraszám 90%-ára

Belépő tevékenységformák: ismeretszerzési 
és -feldolgozási képességek; kifejezőképes-

ség; tájékozódás időben; tájékozódás térben.

Előzetes tudás; a tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai.

Témakörök – tartalmak; fogalmak, nevek 
(személyek), helynevek (topográfia), évszá-

mok (kronológia).

Követelmények: témák – fejlesztési követelmények; kap-
csolódási pontok; értelmező és tartalmi kulcsfogalmak; 

fogalmak, adatok (személyek, helynevek/topográfia, 
évszámok/kronológia)

A továbbhaladás feltételei A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén.

Az új kerettantervek jellemzői

Mit jelentenek az egyes „rovatok”?
A tantárgy neve: történelem, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek. Nyil-

vánvalóan a rövid változatot jelentő történelem fog megmaradni a gyakorlatban, de a 
hosszú cím egyértelműen jelzi a múltismeret jelenismerettel való integrálásának a szük-
ségességét. A kialakulóban lévő tanfelügyeleti rendszer nyilván meg fogja akadályozni 
a terjedelmesebb című, de lényegesen „kurtább” társadalmi, állampolgári és gazdasági 
ismeretek elhagyását. Ezt erősítheti egy olyan érettségi rendszer is, mely a jelenismereti 
elemeket a múltismeretiekhez hasonlóan, sőt lehetőleg azzal integráltan számon kéri. 
De leginkább ez van összhangban a Nemzeti köznevelési törvénnyel10 és az alapvetően 
nevelésközpontú Nemzeti alaptantervvel.

A cél és feladatok összegzi a tantárgy főbb feladatait a képességfejlesztésben és a tantárgy 
képzési tartalmából következő műveltség közvetítésében, illetve annak továbbépítésében.

10 2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny, 67. évf. 162. sz. 39622-39695.
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A NAT a következőket határozta meg: „Az 5–8. évfolyamokon a tananyag feldolgozásának 
alapelve a történetek elbeszélésén, megjelenítésén alapuló, tevékenységközpontú történelem- 
tanítás, amelynek egyik eszköze a jelentős történelmi személyiségek bemutatása. Fontos szem-
pont a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális, vallási értékeinek átadása, valamint 
az, hogy a diákok megismerjék a történelmi múltat feldolgozók (történész, régész, nyelvész) 
munkájának alapelemeit. Ezt a törekvést támogatja a múzeumok és más közgyűjtemények (pl. 
levéltárak) látogatása, rendeltetésének, szerepének ismerete. A képzési szakasz második felében 
a történelmi gondolkodás továbbfejlesztése áll a középpontban, a történelmi dokumentumok 
feldolgozása pedig a társadalmi és állampolgári normák elsajátítására is irányul.

A 9–12. évfolyamokon a tanítás a forrás- és tevékenységközpontú tananyag-feldolgozásra 
épül. Ennek keretében a diákoknak meg kell ismerkedniük a történelmi múlt különböző for-
rásainak (szöveges, képi, audiovizuális) általános jellemzőivel, feldolgozási szempontjaival, 
továbbá képesnek kell lenniük arra, hogy a különböző típusú forrásokban meglássák a szerzők 
nézőpontját. Kiemelt szerephez jut a problémaközpontú és elemző tanítás is, amely a törté-
nelmi helyzetek, illetve a napjainkban felmerülő problémák, jelenségek történeti gyökereinek 
megértését segíti.”11 Mindezek a következőképpen jelennek meg a kerettantervekben:

3. táblázat: Az iskolatípusok történelemtanításának legfőbb jellemzői a kerettantervekben

Általános iskola 5-8. évf Középiskola 9-12. évf. Gimnázium 5/7-12. évf.

A történetek képszerű megjele-
nítésén alapuló és tevékenység-
központú feldolgozás.

Az általános iskolai ismeretekre 
és tevékenységekre épülő, jelle-
gét tekintve forrás- és tevékeny-
ségközpontú.

A források önálló feldolgozásán 
alapuló elemző jellegű, mely az 
összefüggések egyre önállóbb 
feltárását jelenti.

A két évfolyamos ciklusokra vonatkozó bevezetők meghatározzák a tantárgy szerepét 
a fejlesztési területekben, a nevelési célok elérésében és a kulcskompetenciák fejlesztésé-
ben, illetve meghatározzák a tantárgy sajátos fejlesztési céljait – levezetve a NAT megfe-
lelő műveltségterületének (Ember és társadalom) fejlesztési céljaiból és az adott iskolatí-
pushoz/fokhoz illesztve, ill. annak céljaiból, feladataiból.

4. táblázat: A négy évfolyamos középiskolai történelem kerettanterv ciklusonkénti célstruktúrája

9–10. évfolyam 11–12. évfolyam
• A forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudo-

mányos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása.
• A korábbi történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történe-

lemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató 
jellegű munka.

• Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak.
• A diákoknak ezen az életkori szinten el kell jutniuk az esemé-

nyek elbeszélésétől, a források tartalmi ismertetésétől a prob-
lémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés 
alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet.

• A forrásokból történő önálló 
adatgyűjtés mellett a történelmi 
háttér ismeretében következteté-
sek levonása.

• A szakszókincs alapos ismerete, 
adott esetben az egyes történel-
mi fogalmak meghatározása is, 
annak tudatában, hogy azok a 
különböző történelmi korokban 
változó jelentésűek lehetnek.

11 Kaposi József (2012): Értékek és tartalmak, avagy a tartalom értékei. Új Pedagógiai Szemle, 62. évf. 1-2-3. sz. 17.
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A tematikai egység az egyes műveltségterületi tantárgyak (adott esetben történelem) 
nagyobb átfogó témaegységeit, témaköreit nevezi meg.

A javasolt óraszám a kerettantervekben a teljes évi óraszám 90%-át jelenti (2 órás tárgy 
esetén a 72-ből 65, 3 órásnál a 108-ból 97, az érettségi évében 74-ből 66 órát), beleértve az 
összefoglaló-rendszerező, számonkérő és más, elsősorban nem új anyagot feldolgozó órát is.

Az előzetes tudás a témakör elsajátításához szükséges kulcsfogalmak, ismeretelemek, 
képességek megnevezése a témakör sajátosságainak megfelelően. Szükségességét egy-
részt a koncentrikus tananyagelrendezés, másrészt – a konstruktivista tanuláselmélet 
szellemében – a „máshonnan” (iskolán kívül) szerzett korábbi ismeretek felhasználásá-
nak igénye alapozza meg.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai a kerettantervek nevelésközpontúságának 
fontos elemei. A nevelési célok általános, normatív, morális, a tematikai egységhez kap-
csolódó tartalmi elemei mellett itt jelennek meg a sajátos képzési célok is. Nézzünk pél-
dákat az általános iskolai és a négy évfolyamos középiskolai kerettantervekből, az ókori 
görögségre vonatkozóan!

5. táblázat: A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai az ókori görög-római világ tanításával kap-
csolatban

Általános iskola Négy évfolyamos középiskola
• A tanuló felismeri, hogy az ókori 

görögséget a közös nyelv, a mondai 
történetek, a vallás és az olimpiai 
játékok kapcsolták össze.

• Látja, hogy az athéniak a perzsák elleni 
harcokban nemcsak a földjüket, város-
ukat védték, hanem a szabadságukat is.

• Értékeli az ókor hőseinek közös-
ségükért tett bátor, önfeláldozó 
magatartását. 

• Megérti, hogy a történelem szerep-
lőit, hőseit elsősorban a közösség 
érdekében tett cselekedeteik alapján 
értékelhetjük. […]

• Képes szöveges és képi információk 
gyűjtésére, azok egymással való 
összevetésére ókori görög-római 
témákból, valamint korabeli régé-
szeti emlékek megfigyelésére, lelet és 
rekonstrukció összevetése is. 

• A megismert történelmi fogalmakat 
helyesen alkalmazza, az egyszerű 
írásos forrásokat megérti és tanári 
segítséggel feldolgozza. 

• Képes történelmi események idő-
rendbe állítására és időszalagon való 
elhelyezésére is.

• <12 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat 
(királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő for-
máit (demokrácia, diktatúra). 

• Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan 
összehasonlítja a modern demokrácia alapelveivel. 

• Áttekinti a háborúk – történelmi, politikai, gazdasági, val-
lási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az ürügyektől.

• Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt 
hatásait. 

• Elfogadja a közügyekben való részvétel fontosságát. 
• Belátja a humánum, a szépség és jóság antik eszméje megbe-

csülésének és a művészi értékek megóvásának szükségességét.
• Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a né-

pesség kiáramlására kerül sor. 
• Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek 

közötti kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanya-
gokat, élelmiszereket ad az egyik oldal, míg iparcikkeket a 
másik. 

• Átlátja, hogy európai civilizáció gyökerei az antikvitásból 
erednek.

• Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az 
ókori demokrácia alapelveinek vázlatos összehasonlítására 
a modern demokrácia alapelveivel. 

• Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, 
kiselőadás tartására. 

• Képes különböző időszakok történelmi térképeinek az 
összehasonlítására.

12 A < jel arra utal, hogy a középiskolában automatikusan érvényesülnek, majd bővülnek az általános iskolai nevelési-fejlesztési célok is.
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A követelmények markánsan két részre bomlanak: ismeretekre (témák) és fejlesztési 
követelményekre, feladatokra. Az ismeretek (témák, közműveltségi tartalmak) a temati-
kai egységhez kapcsolódó tananyagrészeket tartalmazzák, amelyek nem szükségszerűen 
tanórákra bontást jelentenek. A fejlesztési követelmények feladatok formájában a konkrét 
ismeretanyaghoz és az egyes NAT-os fejlesztési területekhez (ismeretszerzés és tanulás, 
kommunikáció, kritikai gondolkodás, tájékozódás időben és térben) kapcsolva ad ötle-
teket a tanulói képességfejlesztéséhez. Teszi ezt tájékoztató, a konkrét feladatok vonat-
kozásában nem kötelező jelleggel, segítve a fejlesztési követelmények feladatformáinak 
a teljesítését. (A NAT2 és NAT3-ban szereplő A tartalom kulcselemei értelemszerűen, 
A reflexiót irányító kérdések pedig szakmai megfontolásból kerültek ki a NAT4-ből, így 
az új kerettantervi fejlesztési követelményekből is.)

Merőben új elemet jelentenek a korábbi NAT-okhoz és kerettantervekhez képest a kap-
csolódási pontok, amelyek az egyes műveltségi területek közötti hidakat keresik tantár-
gyak, konkrét tudáselemek feltüntetésével. Ugyanakkor a tantárgyak közötti koncentrá-
ciós lehetőségek feltérképezése régi törekvése a közoktatásnak.13

Évtizedek óta fontos része a történelemtanterveknek a fogalmak és adatok/lexikák 
(személyek, helynevek/topográfia, évszámok/kronológia). Már a NAT különválasztot-
ta a tartalom értelmezését lehetővé tevő kulcsfogalmakat (történelmi idő, változás és 
folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, 
interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont) a tartalmakat kifejező kulcsfogalmaktól 
(pl. társadalom, társadalmi osztály, réteg, állam, államforma, államtípus, kultúra, bi-
rodalom). Ezek jelennek meg most témakörönként értelmező és tartalmi kulcsfogalmak 
formájában. A kulcsfogalmak a fogalmak azon körét jelentik, melyek összességükben 
alkalmasak a történelem tantárgy tartalmai feldolgozására, lefedik a történelmi múlt 
legjellemzőbb nézőpontjait (pl. társadalom, gazdaság, politika, eszme). Talán a tanítá-
si gyakorlat szempontjából úgy különíthetők el a tartalmi fogalmaktól, hogy egy-két 
témán, témakörön belül semmiképpen sem „taníthatók meg”, állandóan új jegyekkel 
bővülnek, gazdagodnak.

Az adatok (lexikák) között a helynevek/topográfia, illetve az évszámok/kronológia fo-
galomhasználati különbségtétel az általános és középiskolára jellemző. Az évszámok/
kronológia esetében ezúttal megadtuk az időponton kívül a hozzátartozó eseményt is, 
amely egy történelemtanár számára a legtöbb esetben nyilvánvaló ugyan, de néhány 
(főleg XX. századi) történésnél félreértelmezésekre is lehetőséget ad (pl. nem könnyen 
található ki, hogy milyen esemény tartozik 1945-höz).

Tanulságos az adatok (lexikák) számának egybevetése az előző kerettantervével az ál-
talános iskolai, a 6 és 8 osztályos gimnáziumi és a négy évfolyamos középiskolai tanter-
vek esetében.

13 Megint kissé szubjektív, de jellemző elemként hadd említse a szerző, hogy pályáját az irodalom és történelem tantárgyak 
ilyen irányú összehangolásának a kísérletével kezdte, aminek megvalósulásából persze semmi sem lett: Integrációs lehetőségek 
az általános iskolai irodalom és történelem oktatásában. Doktori értekezés. ELTE BTK, 1988. Témavezető: Dr. Balázs György-
né. És ez csak csepp volt a hasonló próbálkozások tengerében!
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6. táblázat: Az új kerettantervek adatainak %-os aránya (2004-es kerettantervek=100%).

5-8. évf. 5/7-12. évf. 9-12. évf.
Fogalmak 85,1% 105,8% 147,3%
Személyek 108% 85,9% 100,5%
Helynevek 155,9% 105,4% 100%
Évszámok 178,7% 142,5% 107,3%
Összesen 111,1% 108,5% 117,6%

Jellemzően az újabb korokhoz tartozó adatok arányai nőttek, és a régebbiekhez tarto-
zók pedig csökkentek, de sajnos nem az elvárható mértékben. Gondolnunk kellett azon-
ban a közeljövőben kidolgozásra kerülő érettségi követelményekre is, melyek összhang-
ban kell hogy legyenek a bemeneti követelményekkel.

Új elemnek számít a fejlesztés várt elemei a két évfolyamos ciklus végén, mely az adott 
időszak végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek 
tárházát jelenti.

Történelem (társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek) 
kerettantervek
Történelemből (pontosabban a történelem, társadalmi, állampolgári és gazdasági isme-
retekből) négy kerettanterv készült, ennek a munkacsoportnak volt irányítója a jelen írás 
szerzője):

 általános iskolai (készítők: Bánhegyi Ferenc és Horváth Péter);
 négy évfolyamos középiskolai (készítők: Lieb Mariann és Makay Mariann);
 hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi (készítők: Stróbl Terézia és Ispánovity 

Márta).
 A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantervrészeket a Gönczöl 

Enikő vezette jelenismereti munkacsoport tagjaként a téma ismert szakértője, 
Jakab György jegyezte.

Egy történelemtanterv esetében az egyik legizgalmasabb kérdés a korszakbeosztás. 
Évtizedek óta zajló trend a közelmúlt története súlyának, tananyagterjedelmének növe-
kedése. Ebben most átléptük a Rubicont azzal, hogy több európai országhoz hasonlóan 
immár nálunk is 1945 lesz az utolsó (8. és 12. osztály) évfolyam kezdőpontja. Ez több 
szempontból is indokolható az évtizedes, sőt évszázados tendenciákkal szemben. Egy-
részt a jelenkor, a mai világrend kezdete a második világháború lezárulta. Másrészt a 
tanterv készítőinek gondolni kellett arra is, hogy mindkét esetben (8. és 12. osztály) a 
képzési időszak végére kellett beiktatni a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismere-
tek modult is, ami lényegében a múltismeretet követően jelenismereti jellegű stúdium, 
de mindenképpen a történelemmel együtt integráns része az Ember és társadalom mű-
veltségi területnek.
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Az 1945-ös korszakhatárnak viszont komoly következményei vannak a többi évfo-
lyam periódushatáraira, mivel amennyire örömmel rögzíthetjük, hogy tárgyunk újra 
nem szenvedett el óraszámveszteséget, úgy azt is rögzítenünk kell, hogy nem is nyert 
újabb órákat!

7. táblázat: A régi és új általános iskolai kerettanterv évfolyamonkénti korszakhatárai egyetemes/
magyar történelemből

Régi kerettanterv (2004, 2007) Új kerettanterv (2012)
Évfolyam Tananyag (egyetemes/magyar) Tananyag (egyetemes/magyar)

5. évf. Ókor vége / magyar honfoglalás Középkor vége / Árpád-kor vége
6. évf. XVIII. század elejéig / szatmári béke 1849-ig
7. évf. Az első világháború vége A második világháború vége
8. évf. Globalizáció / 1990-ig Globalizáció / 2004-ig

8. táblázat: A régi és új négy évfolyamos középiskolai kerettanterv évfolyamonkénti korszakhatárai

Régi kerettanterv (2004, 2007) Új kerettanterv (2012)
Évfolyam Tananyag (egyetemes/magyar) Tananyag (egyetemes/magyar)

9. évf. Első ezredforduló / magyar államalapítás Középkor vége / 1490-ig
10. évf. Kora újkor 1721-ig / szatmári béke 1849-ig
11. évf. Az első világháború kezdete A második világháború vége
12. évf. Emberiség az újabb ezredfordulón / 1991 Globalizáció / 2004-ig

Lényegesen hagyományosabbnak mondható a lineáris rendszerű hat és nyolc évfolya-
mos gimnáziumok korszakbeosztása, mely valamivel jobban kedvez a régebbi korok-
nak. Itt jegyezzük meg, hogy korábban nem készült központi kerettanterv a hat és nyolc 
évfolyamos gimnáziumok számára.

9. táblázat: A régi és új hat és nyolc évfolyamos középiskolai kerettanterv évfolyamonkénti korszak-
határai egyetemes / magyar történelemből

Régi kerettanterv (2004, 2007) Új kerettanterv (2012)
Évfolyam Tananyag (egyetemes/magyar) Tananyag (egyetemes/magyar)

7. évf. Az ókori Hellász vége Az ókor vége
8. évf. Az érett középkor vége / az Árpád-kor vége A középkor vége / 1490-ig
9. évf. Kora újkor 1721-ig / szatmári béke A francia forradalomig / szatmári béke

10. évf. 1849-ig 1871-ig / a kiegyezésig

11. évf. A második világháború kezdetéig / 
Horthy-korszak 1939-ig/ A második világháború végéig

12. évf. Napjainkig Globalizáció / 2004-ig
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Tantervkészítő kollégáim a megmondhatói, hogy milyen heves viták előzték meg a tan-
anyagok ilyen módon történő átstrukturálását. Maga az 1945-ös korszakhatár ötlete egy 
2010-es, a 12. osztályos történelemtankönyvekről rendezett tanácskozáson merült fel ko-
molyabb formában. Azóta többen „megszondáztuk” a tanári, sőt kiadói közvéleményt is, 
és elmondhatjuk, hogy erősen megoszlottak a vélemények. Gondolom, így lesz ez most is. 
Ezzel együtt hiszem és vallom, hogy meg kellett lépnünk ezt a radikális lépést, még annak 
tudatában is, hogy nemzeti történelmünk dicsőségesebb korszakai kerülnek így némileg 
háttérbe, és a „vesztett” XX. századunk jobban előtérbe. Reméljük, hogy mindennek ta-
nítványaink inkább nyertesei lesznek, hiszen a napjainkban felmerülő kérdésekre, prob-
lémákra hamarabb találhatnak választ a közelmúlt, mint a régmúlt történelmében.

Közműveltségi tartalmak (ismeretek, témák) és fejlesztési 
követelmények (feladatok)
A két terület elszakíthatatlan egymástól, bár – mint a bevezetőben jeleztük – voltak erre 
korábban kísérletek. Egyiknek sincs primátusa a másik előtt. Nincsenek fejlesztési fel-
adatok tartalmak nélkül, de az ismeretek elsajátítása sem önmagáért való, hanem hogy 
fejlessze a személyiséget. Így alkot egységet Nemzeti köznevelési törvény, Nemzeti alap-
tanterv, kerettanterv és helyi tanterv a köznevelés gyakorlatában.

Fontos elve történelemtanításunknak Mária Terézia, azaz a Ratio Educationis óta a 
koncentricitás. „A koncentrikus tanterv voltaképpen a lineáris tanterv módosult változa-
ta: két vagy több lineáris ciklus egymásra épülése. A kifejezés arra utal, hogy ugyanaz a 
lineáris ciklus ismétlődik meg bővebben, magasabb fogalmi szinten, és az azonos logikából 
következik, hogy az új ciklusnak – nagyobb sugarú körként – jórészt tartalmaznia kell a 
korábban már tanult tananyagot.”14 Nézzünk ennek megvalósulására példákat az általá-
nos iskolai és a négy évfolyamos középiskolai kerettantervekből:

10. táblázat: Kerettantervi ismeretek az ókori görögségről

5–8. évf. 9–12. évf.
Az ókori görög világ Az ókori Hellász

Mondák a krétai és trójai mondakörből.
A görögök vallása és az ókori olimpiák. Hétköznapok és ünnepek.
Hétköznapok Athénban és Spártában. Gyermekek nevelése, 
oktatása.
Történetek a görög-perzsa háborúk korából. Békék, háborúk, 
hadviselés. Egyezmények, szövetségek.
Az athéni demokrácia virágkora.
Művészek és művészetek, tudósok és tudomány az ókori görög 
világban. 
Történetek Nagy Sándorról. Birodalmak.

A polisz kialakulása. A földrajzi 
környezet.
Az athéni demokrácia működése. 
Államformák, államszervezet. 
A hatalommegosztás formái, szintjei.
Spárta. Kisebbség, többség.
A görög hitvilág, művészet és tudo-
mány. 
Nagy Sándor birodalma és a helle-
nizmus. Birodalmak.

Megj.: Dőlt betűvel az ún. tematikus, hosszmetszeti témákat jelöltük.

14 Knausz Imre (2003): A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest: http://mek.niif.
hu/01800/01817/01817.htm#24 (Letöltés: 2012. szept. 7.)
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Látható a témakör és témák címének a megfogalmazásban is, hogy az általános iskolai 
szinten a célrendszernél tárgyalt elbeszélő, történetek tanításán alapuló jelleg dominál. 
Az általános iskolai szinten nem tárgyalt poliszok, mint a tanuló számára az elvontság 
szintjén megjelenő államszerveződés elemei csak a középiskolában kerülnek elő. Itt van 
lehetőség a demokrácia genezisének a bemutatására, míg az általánosban, mint egyik 
legfőbb értékünk ókori előzményének a felvillantására van lehetőség. A görög-perzsa 
háborúk és Nagy Sándor hódításai is kifejezetten a történeteikkel dominálnak általános-
ban, amelyekre a középiskola is támaszkodhat, illetve magasabb szintre emelheti őket 
például Nagy Sándor birodalmának, majd a hellenizmusnak a bemutatásával.

Szólnunk kell a tananyagoknál megjelenő hosszmetszeti témákról is. Ezek egyes kor-
szakok, témák során előkerülő „emlékeztetők”, melyek lehetőséget kínálnak arra, hogy 
„tematikus, hosszmetszeti témákon keresztül szerettesse meg a tárgyat, megfelelő időt 
hagyva a beszélgetésre, szerepjátékra, vitára” – mint ahogy a Történelemtanárok Egy-
lete nem túl barátságos NAT-bírálatában is elismerte. Segítik a tananyag koherenciáját, 
támogatják az elmélyítést. „Ezek azok a hazai történelemtanításban már meghonosodott 
dimenziók, amelyeknek megjelenítését a kronologikus tematika lakonikus címszavai nem 
tették lehetővé…”15

A „Hétköznapok és ünnepek” például még az ókori Egyiptomnál és az ötvenes éveknél; 
„Gyermekek nevelése, oktatása” a Horthy-korszaknál; a „Békék, háborúk, hadviselés” a 
végvári harcoknál és a két világháborúnál; az „Egyezmények, szövetségek” az Egyesült 
Államok létrejötténél, a kiegyezésnél, a NATO és Varsói Szerződés, valamint az Európai 
Unió születésénél; a „Birodalmak” Rómánál, a Szovjetuniónál kerülnek elő – hogy most 
csak az alapiskolai utalásokat vegyük sorra. Természetesen máshol is felvillanthatók 
ezek a hosszmetszeti témák, melyek inkább emlékeztetők szeretnének lenni, mint „kőbe 
vésett” tantervi előírások. Akárcsak a fejlesztési követelmények példaanyaga.

A fejlesztési követelmények alapvetően a NAT2 és NAT3 innovációjának eredménye-
ként jöttek létre, és a fejlesztő pedagógia szolgálatát jelentik. Alapvetően tanulói tevé-
kenységeket fogalmaznak meg az új NAT-nak megfelelő területeken:

 Ismeretszerzés, tanulás.
 Kritikai gondolkodás.
 Kommunikáció.
 Tájékozódás térben és időben.

Nézzünk erre példákat a korábban kiválasztott közműveltségi tartalmakkal kapcsolat-
ban (10–11. táblázat).

15 Szabó Márta (2012): A új Nemzeti alaptanterv Ember és társadalom műveltségi területe. Történelemtanítás (XLVII.) Új fo-
lyam III. évf. 1. sz. 2012. június: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/szabo-marta-az-uj-nemzeti-alaptanterv-
ember-es-tarsadalom-muveltsegterulete-03-01-07/ (Letöltés: 2012. szept. 7.)
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11. táblázat: Alapiskolai kerettantervi fejlesztési követelmények az ókori görögséggel kapcsolatban

Ismeretszerzés, tanulás:

Információk gyűjtése a görög világról. (Pl. az életmód jellegzetességei.)
Információk gyűjtése a görög-római világban lezajlott jelentősebb há-
borúkról képek és történelmi térképek segítségével. (Pl. a görög-perzsa 
háborúk, pun háborúk.)

Kritikai gondolkodás: 

Valóság és fikció szétválasztása egy-két görög mondában. (Pl. a trójai faló 
története.)
Mondák forráskritikai elemzése. (Pl. a valós és a fiktív elemek megkülön-
böztetése az Ariadné fonaláról szóló történetben.)

Kommunikáció:

A görög világ főbb jellegzetességeinek bemutatása. (Pl. néhány monda 
szóbeli felidézése.)
Szituációs játék. (Pl. az athéni demokrácia működése.)
Rendszerező tábla készítésére (pl. az ókori Hellászról és a Római Biroda-
lomról).

Tájékozódás időben és 
térben:

Az időszámítás technikájának gyakorlása. (Pl. a főbb görög és római 
események ábrázolása párhuzamos időszalagon.)

12. táblázat: Középiskolai kerettantervi fejlesztési követelmények az ókori görögséggel kapcsolatban

Ismeretszerzés, tanulás:

Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, szaktudományi mun-
kákból. (Pl. a görög művészet témájában.)
Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, követ-
keztetések levonása. (Pl. a görög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.)

Kritikai gondolkodás: 

Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, ellenérvek gyűjtése meg-
határozott álláspontok cáfolására. (Pl. az arisztokratikus és a demokrati-
kus kormányzás előnyeiről, hátrányairól.)
Történelmi-társadalmi adatok, modellek és elbeszélések elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. (Pl. Spártáról a 
történetírásban kialakult hagyományos kép árnyalása.)
Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálata a történelmi 
hitelesség szempontjából. (Pl. Hellász történelmét feldolgozó hollywoodi 
filmek.)

Kommunikáció:

Folyamatábra, diagram elemzése/ készítése. (Pl. az athéni demokrácia 
kialakulása.)
Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. gyarmatváros és 
anyaváros kapcsolata.)

Tájékozódás időben és 
térben:

Különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása, a válto-
zások hátterének feltárása. (Pl. Nagy Sándor birodalmának kialakulása 
térképek alapján.)
Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző információforrások alapján. 
(Pl. a görög gyarmatosítás fő irányai.)

Mire sarkallnak ezek a feladatok?
Nagyon fontos az ismeretszerzés, tanulás. Ezért az ismereteket ne „nyújtsuk” csupán, 

hanem tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a tanulók maguk szerezzék meg 
őket, „harcoljanak” meg érte. Ez adott esetben időigényesebb ugyan, de köztudottan 
„jobban tapadnak”, mint egy „előadás” közlései. Tehát alkalmaztassuk is a megszerzett 
ismereteket (pl. értékeltessük a görög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalását).
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A kritikai gondolkodás fejlesztése kezdettől feladat. Ügyeljünk arra azonban, hogy 
mindig a korosztálynak megfelelő feladatokat adjunk, hogy a tanulónak „lábujjhegyre 
kelljen állni” (Németh László) a teljesítéséhez. De ne legyen elérhetetlen, teljesíthetetlen 
sem a számukra, mint a gyakran játszott reklámban a jóval a feje fölött lévő léc előtt 
aggodalmaskodó gyermek számára a magasság átugrása.

Fontos, hogy a tanuló ne csak a feleléskor szerepeljen. Ehhez a kommunikációs lehe-
tőségek széles tárházát kínálja a kerettanterv megfelelő része. Messze nem csak a szó-
beliség lehet a kommunikáció eszköze. Írással, rajzzal, tabló készítésével, dramatikus 
játékkal stb. azokat is sikerélményhez juttathatjuk, akiknek a szóbeliség nem erősségük.

Végezetül, de nem utolsósorban, soha ne feledkezzünk meg a történelemtanítás „két 
szeméről”, a kronológiáról és a topográfiáról.16 Pedagógiai gyakorlatunk már régen tudja, 
hogy nem pusztán az időadatok rögzítése és a helynevek térképen való megmutatása 
jelenti az időben és térben való tájékozódást. Ehhez kínál színes feladatanyagot a keret-
tanterv megfelelő része, sokirányú fejlesztési lehetőséget kínálva, itt például időszalag 
használatával, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlításával, ill. 
egyszerű térképvázlat rajzoltatásával.

Még egy gondolatsor az ún. kapcsolódási pontokról, ismét ókori görög példákkal illusztrálva:

13. táblázat: Kapcsolódási pontok

5-8. évf. 9-12. évf.
• Magyar nyelv és irodalom: Mese, monda, mí-

tosz. (Pl. ismert görög mondák Prométheuszról, 
Odüsszeuszról, Daidalosz és Ikaroszról.)

• Idegen nyelvek: Néhány példa a görög/latin 
szavak átvételére a tanult idegen nyelvben.

• Erkölcstan: A vallási közösség és vallási 
intézmény. A nagy világvallások világképe és 
erkölcsi tanításai.

• Természetismeret: A félsziget fogalma, jellegze-
tességei a gazdasági életben. A Balkán-félsziget 
Európa térképén.

• Vizuális kultúra: Ókori épületek maradványai 
(pl. az athéni Akropolisz); a görög emberábrá-
zolás, portrészobrászat.

• Mozgóképkultúra és médiaismeret: Részletek 
népszerű játékfilmekből. (Pl. Wolfgang Peter-
sen: Trója; Oliver Stone: Nagy Sándor.)

• Földrajz: A Balkán-félsziget déli részének ter-
mészeti adottságai.

• Testnevelés és sport: A sport- és olimpiatörténet 
alapjai.

• Magyar nyelv és irodalom: Görög mitológia, 
homéroszi eposzok, az antik görög színház és 
dráma, Szophoklész: Antigoné.

• Dráma és tánc: Az ókori színház és dráma.
• Vizuális kultúra: Az antik görög képzőművé-

szet (pl. a Dárdavivő, a Delphoi kocsihajtó, a 
Laokoón-csoport).

• Matematika: Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, 
Eukleidész (euklideszi geometria), görög ábécé 
betűinek használata a matematikában. Pi szám 
jelölése [π].

• Fizika: Arkhimédész, ptolemaioszi világkép, 
Arisztotelész természetfilozófiája.

Ide, főleg más műveltségi területekhez, tantárgyakhoz tartozó ismeretelemeket keres-
tünk, természetesen nem a teljesség igényével, és nem a teljes felhasználás elvárásának 
a követelményével. Ezek felhasználásával még inkább kitágíthatjuk tanítványaink szemét 
az egész világra, más tudományterületek, művészeti ágak stb. felhasználásával komp-
lexebb képet nyerhetünk egy-egy témáról, a „változatosság gyönyörködtet” élményét 
16 A topográfiára és kronológiára a történelemtanításnak „mint két szemre” szüksége van – írta a második Ratio Educationis, 
1806-ban. In: Ratio Educationis. Ford., jegyz. és mutatókkal ellátta: Mészáros István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 334.
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kínálva. Ez is hozzásegítheti neveltjeinket, hogy az iskolából majdan kikerülve, sokolda-
lúan tájékozódhassanak a világ dolgairól.

Fontos, mérhető részét jelentik a kerettanterveknek a kulcsfogalmak, fogalmak és lexi-
kák: személyek, topográfiai és kronológiai adatok.

14. táblázat: Kulcsfogalmak, fogalmak, adatok az ókori görög témakörhöz

Kategóriák 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam

Értelmező 
kulcsfogalom

Történelmi idő, változás és 
folyamatosság, ok és következ-
mény, jelentőség.

Változás és folyamatosság, ok és következmény, 
interpretáció, jelentőség.

Tartalmi 
kulcsfogalom

Társadalom, társadalmi cso-
portok, életmód, város, gazda-
ság, termelés, állam, biroda-
lom, egyeduralom, demokrácia, 
királyság, köztársaság, császár-
ság, vallás, vallásüldözés.

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népes-
ségrobbanás, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 
termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gyarmatosí-
tás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereskedelem, 
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyedura-
lom, köztársaság, demokrácia, polgárjog, államszer-
vezet, birodalom, szuverenitás, 
politeizmus.

Fogalmak, 
adatok

Fogalmak: mítosz, városállam, 
olimpia, népgyűlés, Akropo-
lisz.
Személyek: Zeusz, Periklész. 
Topográfia: Balkán-félsziget, 
Olümposz, Athén, Spárta, Per-
zsa Birodalom, Marathón. 
Évszámok: Kr. e. 776 (az első fel-
jegyzett olimpia játékok), Kr. e. 
490 (a marathóni csata), Kr. e. V. 
század közepe (Athén fénykora).

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, 
türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, 
sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus. 
Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, 
Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Platón, Arisz-
totelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek. 
Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponné-
szosz, Makedónia, Alexandria. 
Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai 
játékok), Kr. e. V. század közepe (Periklész kora), Kr. 
e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása).

Minden kétéves tanítási ciklust a fejlesztés várt eredményei zárják, melyek az adott idő-
szak végén elvárható tudás- és képességelemek összegzését jelentik. Ezek alapul szolgál-
hatnak tematikus, évfolyamonkénti, ciklust és iskolatípust záró méréseknek egyaránt.

Korántsem hisszük, hogy kerettanterveink tökéletesek. Ugyanakkor a szinte kivétel nél-
kül gyakorló tanár és tankönyvíró készítőket egyrészt legjobb tanítási hagyományaink 
megőrzése, másrészt a XXI. század eleje szelleméhez illő megújulás igényének a kötele-
zettsége egyaránt sarkallta. A jobbító szándékú észrevételeket ezek szellemében szívesen 
vesszük. Ugyanakkor tájékoztatjuk a kollégákat arról is, hogy további segédanyagok is ké-
szülnek a kerettantervek értelmezésének, felhasználásának a segítésére, hiszen a helyi tan-
tervek új NAT-hoz, kerettantervekhez való igazítása a soron lévő feladat. És ennek végre-
hajtása már az iskolákban zajlik, valamint készülnek az új 5. és 9. osztályos tankönyvek is.

Történelemtanítás (XLVII.) Új folyam III. 3-4. szám, 2012. december: 
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-a-megorizve-

valtoztatas-jegyeben-az-uj-tortenelem-kerettantervekrol-03-02-09/
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A tankönyvek korszerűségének kérdéséhez1

1999-ben Debrecenben egy Nemzetközi Történelemtanítási Konferencia foglalkozott – 
fele részében – a korszerű tankönyvekkel és taneszközökkel.2 Tavaly és idén is tankönyv-
referensi és tankönyvszakértői tanácskozás résztvevői cseréltek eszmét Balatonszemesen 
ugyanerről a témáról. Nem beszélve azoknak az egyéb összejöveteleknek, cikkeknek, 
tanulmányoknak a tömegéről, melyek az utóbbi évtizedekben láttak napvilágot.3

Nem várható el tehát, hogy itt és most a korszerű tankönyvkészítés minden – akár 
csak fontosabb – kérdését érinthessük, megtárgyalhassuk. Ráadásul a „korszerű” szó 
terminológiájáról is érdemes lenne elmélkedni. Talán csak annyit, hogy semmiképp se 
tekintsük a hagyományos ellentétpárjának (főleg értékrendben nem), s ebből következő-
en a jó szinonimájának sem. Jó tankönyv is lehet hagyományos, s mint tapasztalhatjuk 
sok igen korszerűnek látszó egyszerűen rossz. Ami a tankönyv fogalmát illeti, itt Alain 
Choppin francia tankönyvkutató terminológiáját használjuk, mi szerint a tankönyv 
olyan dokumentum, mely a szaktudományos eredményeket pedagógiai szempontok 
alapján redukálva, transzformálva, strukturálva adja.4

Takács Etel, a neves nyelvtankönyv-készítő, a programozotthoz közelálló tankönyv-
írás egyik hazai előfutára szerint „a tankönyv hátrányos helyzetű könyv”,5 hiszen nem 
éppen elismerés, ha egy tudományos munkát „tankönyvízűnek” minősítenek. Van is 
ebben a „hátrányos helyzetben” valami, hiszen – azonosulva Honffy Pál fejtegetésével,6 
s némiképp kiegészítve azt – mást vár a tankönyvtől a tudós, a pedagógus, a tanuló, a 
hatóság, hogy a szülőkről már ne is beszéljünk. A tudós azt mondja, hogy legyen benne 
a szaktudomány minden fő kérdése, de – ami rosszabb – legalább az ő általa képviselt 
tudományos iskola. A pedagógus azt várná el, hogy saját eljárásainak, módszereinek köz-
vetítője legyen, tehát őhozzá alkalmazkodjon. A tanuló rossz esetben semmit sem vár, 
jó esetben azt, hogy legyen rövid, tömör és érdekes, ugyanakkor szájbarágóan egyszerű. 
A hatóság a tanterv pontos betartását és az alkalmazhatóságot várja el, ami finoman 
szólva is ellentmond a tanulói elvárásoknak. A szülők szívesen látnák viszont az általuk 
tanultakat, de – ha ez nem megy – akkor sokszor kérleletlenül is idézik azt. (Ezért tudjuk 
olyan nehezen kiirtani azt a sok évtizedes sztereotípiát, hogy az egyiptomi piramisokat 

1 Az I. Országos Történelempedagógiai Tanácskozáson 2000 júliusában Hajdúszoboszlón tartott előadás szerkesztett változata.
2 Európai identifikáció – nemzeti identifikáció a történelemtanításban. -

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 1999.
3 Például néhány gyűjteményes kötetben: A korszerű tankönyv. A pedagógia időszerű kérdései külföldön sorozat. Szerk: Illés 
Lajosné és Horváth György. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.; Tankönyvekről mindenkinek. A pedagógia időszerű kérdései 
sorozat. Szerk.: Karlovitz János. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.; Horváth Gáborné – Lappints Árpád – L. Dala Mária – Ma-
kay Gusztáv – Závodszky Géza (1986): Tankönyvelméleti tanulmányok. Szerk.: Karlovitz János. Tankönyvkiadó, Budapest; 
A korszerű tankönyvkészítés. Tankönyvfejlesztés sorozat. Szerk: Csernyus László – Laczkovich Jánosné. Polifon, Budapest, 
1993., s nagy várakozással tekint a szakma F. Dárdai Ágnes eddig előadásokban közreadott és részleteiben publikált nem-
zetközi összehasonlító tankönyvkutatásai kötetbeli megjelenése elé. (Későbbi megjelenés: Fischerné Dárdai Ágnes /2002/: 
A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs)
4 Vö. Choppin, Alain (1992): Les Manuels Scolaire: Histoire et actualité. Hachette éducation, Paris. 
5 Takács Etel (1981): Milyen könyv a tankönyv? Pedagógiai Szemle, 31. évf. 9. sz. 813-814.
6 Honffy Pál (1989): Közoktatásunk tankönyveiről – tárgyilagosan. Pedagógiai Szemle, 39. évf. 5. sz. 404-418.



145

A tankönyvek korszerűségének kérdéséhez

rabszolgák építették vagy, hogy honfoglaló őseink a földművelést a Kárpát-medencében 
élő szláv népektől tanulták.)

Hogyan lehet ennek a sokféle szempontnak eleget tenni? Közhelyszámba megy a tan-
könyvíróval szemben megfogalmazható követelmény: legyen szakterületének tudósa 
(tudója), ismerje a pedagógiai elmélet és gyakorlat lehetőségeit, valamint – korántsem 
utolsósorban – rendelkezzen íráskészséggel is, hiszen író.

Valójában azonban a kérdés jóval bonyolultabb és kiterjeszthető a kiadók munkájára, 
a tankönyvszerkesztésre is. Alapkérdés az is, hogy milyen tankönyvtípust kíván a szerző 
megcélozni (erről később még szólunk), melyhez megfelelő eljárások, technikák kelle-
nek. Szeretne egyéni ízt, "zamatot" adni munkájának (nyilván ez többszerzős, kollektív 
munkák esetében másképp merül fel), minél frissebb, eredetibb kíván lenni.

Csaknem fél évszázadig élő egykönyves, többnyire kizárólagos igazságokat közvetí-
tő "szocialista" tankönyvkínálatunkat felváltotta egy sokszínű, változó tankönyvvilág, 
mely azonban "konkolyt" is bőven terem. Mi szükséges ennek kiszűréséhez? Milyen té-
nyezők irányítják a tankönyvírók tollát, író- vagy számítógépét? Vegyük sorra a legfon-
tosabbakat Karlovitz János kutatásai nyomán!7

1) A társadalmi tényező valamennyi tantárgy, de különösképp a történelem esetében 
determináló. Fontos, de korántsem napi politikai kérdés az "európai közeg", mely a zsi-
dó-keresztény hagyományok ápolása mellett a modern demokrácia nyugati értékrend-
jének az átvételét is jelenti. Ennek sarkalatos része a pluralista értékrend vállalása, hisz 
ma már alkotmányellenes lenne egyféle világnézetet, ideológiát "kötelezővé" tenni a tan-
könyvíró számára. Természetesen a szabadság nem jelent "szabadosságot", hisz például 
tankönyveink nem tartalmazhatnak az alkotmányt, egyetemes emberi és gyermeki jo-
gokat, általában jogrendünket, törvényeinket sértő nézeteket; nem szíthatnak faji, nem-
zetiségi, vallási ellentéteket; nem uszíthatnak háborúra, békétlenségre. Fontos kérdés 
viszont nemzeti hagyományaink őrzése és tovább örökítése, mely nem állhat szemben az 
európaiságunkkal, hisz magyarként tartozunk Európához.

2) Evidenciaszámba mennek a tudományos (szakmai) követelmények. Évszázados 
íratlan és írott szabály, hogy csak tudományosan megalapozott, bizonyított igazságokat 
tartalmazzanak tankönyveink. Ez az evidencia azonban a gyakorlatban kissé bonyo-
lultabb kérdés, hisz – vegyük szakmánkat, a történelemtanítást – legnagyobb érdek-
lődésre a közelmúlt történetének kérdései számíthatnak tanítványaink részéről, holott 
tudósaink közül sokan éppen ezen – források és kellő rálátás híján feltáratlan – időszak 
tanítását "hagynák el".

Vannak vitathatatlan tények, ezek általában olyan konkrétumok, hogy valamelyik 
esemény hol és mikor történt. Ugyanakkor az értékelések, értelmezések, felfogások, 
koncepciók, hipotézisek, melyek egyes tudósok (pl. László Gyula), tudományos iskolák 
(pl. a francia Annales-kör), irányzatok (pl. konzervatív, liberális, marxista) saját kon-
cepciójukat igyekeznek bizonyítani. A tényekkel, mint az objektív valóság elemeivel kell 
bánni, a véleményekkel, az értékelésekkel, mint hipotézissel, mint a valóság szubjektív 
7 Karlovitz János (1986): A tankönyvkészítés tényezői. In: Tantárgypedagógiai napok. Szerk.: Z. Orbán Erzsébet és Karlovitz 
János. OPI, Budapest, 53-66.
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tükröződésével. A pluralizmus épp abban rejlik, hogy a legjelentősebb tudományos hi-
potéziseket párhuzamosságukban is benne találjuk. Ezeket nem az dönti el, hogy a tanár 
melyiket vallja, melyik szimpatikus (pl. kettős honfoglalás vagy dákóromán elmélet). 
Nem baj az, sőt szükséges, hogy a tanulók – már kezdettől – tudják, egyazon dolgokat 
különbözőképp lehet értelmezni. 

Vitakérdés, de mégis megkockáztatjuk kijelenteni, hogy a tankönyvírók nem képvi-
selhetnek egy határozott "iskolát" a többivel szemben, mert akkor bekövetkezhet az a 
néhányszor megtörtént dolog (legutóbb például a ’80-as évek egyes irodalomtankönyve-
iben),8 hogy munkáikkal a tankönyvírók egymásnak küldenek vitairatokat, megfeled-
kezve a tanulókról.

Az egy tantárgy – egy tudomány álláspont sem tartható már, hisz egy tantárgy mö-
gött – mint a történelem kapcsán ez már evidencia számba megy – több rokon- vagy se-
gédtudomány áll,9 a NAT műveltségi köreinek komplexitásáról, s ennek tankönyvírókra 
gyakorolt hatásáról most nem is beszélve. 

3) Iskola- és oktatásszervezési szempontoknak is meg kell felelnie egy jó tankönyv-
írónak. Nem mindegy, hogy milyen iskolatípus vagy pedagógiai program, koncepció 
céljaihoz, feladatrendszeréhez készült az adott tankönyv, s ebben az értelemben tovább-
ra is "tantervfüggő". De nem a szocialista évtizedek "a tanterv törvény" igazságának a 
szellemében, amikor a tanterv monolitikus dokumentum volt, hanem abban a variatív, 
pluralista szellemben, melyet a NAT, a keret-, de különösen az ún. minta- és helyi tan-
tervek kínálnak. Az sem mindegy, hogy egyedi műről vagy valamely tankönyvi sorozat 
darabjáról van szó; valamint szempont az is, hogy milyen mértékben épít a tankönyv 
egyéb taneszközökre, segédanyagokra.

4) Meghatározóak a pedagógiai szempontok is.10 Döntő a nevelési szerep és az érték-
közvetítés vállalása mellett a didaktikai, tantárgy-pedagógiai "tudományosság", mely 
azonban sokszor keresztezheti a szaktárgyit. Azonban nem mindig az egyszerűbbtől 
haladhatunk a nehezebb, bonyolultabb felé, hanem – pl. ismeretelméletileg – fordítva is. 
Nemcsak az analízis-szintézis a tanulás és általában a megismerés útja, hanem gyakran 
az absztrakttól a konkrét felé haladás. Meg más út is van, a helyi konkrét tényekből, vagy 
a helyi konkrétumok analízise alapján juthatunk el az „egyszerű” mélységekig.

A történelem kronologikus elrendezése éppen azt teszi szükségessé, hogy a távolibb dol-
gok felől haladjunk a közelebbiekhez! Nagyon fontos alapelv és módszer a szemléletesség, 
valamint a munkáltató jelleg előtérbe kerülése. Ez utóbbinak kétségkívül túlhajszolt vál-
tozatai is vannak, azonban a pusztán ismeretközlő jellegű könyvek felett végképp eljárt az 
idő. Talán mondhatjuk, hogy az általános iskolában az inkább munkáltató, a középisko-
lákban az ismeretközlőbb jellegű, de forrásgazdag tankönyvek dominálnak.

8 Tankönyvháború. Irányított irodalom. Szerk.: Pála Károly. Argumentum, Budapest, 1991.
9 Vö.: Berend T. Iván (1978): A történelem mint tudományos diszciplina és mint iskolai stúdium. In: Öt előadás gazdaságról és 
oktatásról. Gyorsuló idő sorozat. Magvető, Budapest, 89-136. és Balázs Györgyné (szerk.) (1980): Az integrált történelemtanítás 
útja. Válogatott írások. Tankönyvkiadó, Budapest.
10 Karlovitz János (1987): A tankönyvkészítés tényezői. Pedagógiai Szemle, 37. évf. 2. sz. 135-146.; Karlovitz János (1992): A 
tankönyvkiadás modelljei és alternatívái. Iskolakultúra, 2. évf. 17/18. sz. 8-13.
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Elengedhetetlen a tankönyvekben tervszerűen, céltudatosan felépített fogalomrend-
szer, az életkornak és tantárgynak megfelelően gazdag metodikai apparátus (leckék, cím-, 
kérdés- és feladatrendszer, kiemelések, összefoglalások, tárgy- és névmutató, időrendi 
tábla stb.) Fontos, hogy megfelelő-e a tankönyv külső és belső szemléletessége, megfele-
lő-e a szöveg és a kép (ábra) aránya, és kellően magyarázóak-e a képaláírások.

5) Nem feledkezhetünk meg a pszichológiai szempontokról sem. Általános és 
fejlődéslélektani megfontolások egyaránt figyelembe veendők. Mindenekelőtt az érdek-
lődés felkeltése, a figyelem ébren tartása, az emlékezet segítése (meghatározásokkal, szö-
vegkiemelésekkel, rajzokkal és más módszerekkel). Bár a pszichológusok jó része ma már 
tagadja a jól elkülöníthető "életkori sajátosságok" érvényesülését, néhány dolog egyértel-
mű kell hogy legyen a tankönyvíró számára. Például, hogy fiatalabb életkorban (10-12 év) 
a gyerek inkább "megfogható" konkrétumokban gondolkodik, míg később egyre jobban 
képes elvont fogalmak megértésére, használatára, bonyolultabb logikai műveletek végzé-
sére. A történelemtanításban ezt fogalomszint-vizsgálatokkal már a ’70-es években bizo-
nyították.11 Nem elhanyagolhatóak a tanulók mentális és érzelmi jellemzői sem.

6) Igen fontosak a nyelvi-kommunikációs szempontok.12 A tankönyv nyelvezete legyen 
világos, közérthető, egyértelmű, szabatos, pontos, magyaros, emellett változatos, szép, 
"sodró" erejű. Hogy ezeket a deklarálni könnyű, de megvalósítani nehéz elveket reali-
zálhassuk, célszerű a kiadókban nyelvi lektorokat (is) alkalmazni. A fenti követelmé-
nyeknek funkciói vannak: tudatos szókincsfejlesztés, áttekinthető, változatos mondat-
szerkesztés stb. Megjegyezzük, egészen valószínű, hogy egy nyelvi lektor kiszűri a nyelvi 
hibákat. Ugyanakkor nem valószínű, hogy egy szürke, unalmas könyvet sodró erejűvé 
tud tenni. Ez nem az ő dolga. Szépen írni tudó, tehetséges tankönyvíró gárda kell! S ez 
már részben ki is alakult nálunk. Korábban ki tudta a tankönyvszerzők nevét, ma már 
tankönyvírókról elnevezett sorozatok is vannak.

7) A könyvészeti (kivitelezési) szempontokat is meg kell említenünk. Itt esztétikai 
(a könyv borítója, formátuma, tipográfiája, a szövegfoltok aránya, grafikái, fényképei, 
színösszeállítása), olvasáshigiéniai (a papír színe, felülete, a szöveg olvashatósága, a so-
rok hossza, a szedéstükör) megfontolásokra és a műszaki kivitelezés minőségére (szöveg-
nyomás, ábrák nyomása) kell gondolnunk. Ez azonban már nagyrészt a kiadók kompe-
tenciája és felelőssége, melyet – nyilván – üzleti szempontok is komolyan befolyásolnak.

A ’80-as évekig a tankönyvíróknak – köztük különösképp a történelemkönyvek szer-
zőinek – a helyzete korántsem volt könnyű, mert a tantervi előírásokat (a politikai és 
ideológiai elvárásokról nem is beszélve) szinte betű szerint kellett teljesíteni: fogalmakat, 
"törvényszerűségeket" és elméleti tételeket kellett a tananyagnak világossá tenni, hogy 
a marxista "üdvtörténet" kötelező szemléletéről ne is beszéljünk.

11 Vö.: Eperjessy Géza – Szebenyi Péter (1976): A tanulók történelmi fogalmainak fejlődése. Tankönyvkiadó, Budapest.
12 Karlovitz János (1992): A szakmai tankönyvek reprezentatív mintájának komplex vizsgálata Szakképzési Szemle, 8. évf. 1. 
sz. 72-76.
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Pozitív hozadéka is volt azonban ezeknek az évtizedeknek. Elsősorban Unger Mátyás 
professzor munkásságának eredményeként ekkoriban került kidolgozásra a modern 
(történelem)tankönyv elmélete, hogy aztán ezt a gyakorlat is kövesse. A didaktikai meg-
oldásokat tekintve három típust különböztethetünk meg Unger Mátyás nyomán:13

Az első típust sajátos pedagógiai célzatú szintézisnek nevezhetjük, melyben a leíró, el-
beszélő, közlő jelleg a domináns. Ebben a tanuló mindent készen kap, nincs egyéb felada-
ta, mint hogy a tanár által kijelölt leckéket megtanulja. Szerepe tehát passzív, befogadó. 
E "memoriter" jellegű könyv túlhaladott ugyan, de túl summás lenne teljességgel sutba 
dobni, hiszen a történelmi szakkifejezések, terminusok, sőt bizonyos szó szerint megta-
nulandók (12 pont, 13 aradi vértanú neve stb.) hagyományos módon történő elsajátítása 
nem oldható meg másként.

A második típus a teljesen indukcióra épített tankönyv már jóval elterjedtebb napjaink-
ban. Ez a tankönyvtípus – szemben az előzővel – nem ad kész, megtanulásra alkalmas 
szövegeket, hanem feldolgozásra összeválogatott ismeretanyagot tartalmaz. Pedagógiai 
koncepciója: a tanár és a tanuló közös erőfeszítéssel dolgozzák fel a forrásszövegeket, 
táblázatokat stb. Ehhez azonban igen felkészült oktató és diák kell, s ráadásul a feldolgo-
zás igen idő- és munkaigényes.

A harmadik típus az előző kettő egyoldalúságait igyekszik kiküszöbölni, s azok eré-
nyeit továbbfejleszteni. Tartalmaz kész szövegrészleteket is, de nem csak és nem is első-
sorban ilyeneket. Minden tananyagrészében a tankönyvíró nyitva hagy egy-egy lényeges 
problémát, a történelmi helyzetet előidéző okokat keresve vagy az alternatívákat mér-
legelve. Jellegét tekintve tehát munkáltató könyv, amely önálló tanulói munkát igényel, 
de ehhez megfelelő információs anyagot, kellő előzetes ismeretet is nyújt. Írott források 
mellett dokumentum-értékű képeket, táblázatokat stb. tartalmaz, amelyek tanári irányí-
tással elemezhetők.

Jelenlegi tankönyvirodalmunkban mindhárom típusra – ha nem is mindegyikre tiszta 
formában – találhatunk példákat. Az elsőre az Eötvös Gimnázium 6 osztályos gimná-
ziumi történelemkönyvei, a másodikra pedig az Alternatív Közgazdasági Gimnázium 
tankönyvei a jellemzőek. Az ezredvég korszerű történelemtankönyvei azonban inkább 
munkáltatóak, különbséget téve annak mértékében.

Miben összegezhetjük e könyvek funkcióit? Ezek az információs szerep az ismeret-
nyújtás és -tárolással, a transzformációs szerep a gyakorlással és alkalmazással, irányító 
szerep az ismeretszerzés folyamatának, a gyakorlásnak és alkalmazásnak, a tanulásirá-
nyításnak, a differenciálásnak a megszervezésével, önképző, kutatásra ösztönző szerep 
a permanens önképzés lehetőségének a biztosításával, a motiváló szerep és az ellenőrző 
szerep a tudás és készségek, képességek számonkérésével.

13 Unger Mátyás (1979): A korszerű tankönyvmodell. In: Történelemtanítás - személyiségfejlesztés. A III. Országos Történelem-
tanítási Konferencia anyaga. Tankönyvkiadó, Budapest, 255-264. (A Történelemtanárok Nyári Akadémiáján, 1976. július 5-én 
elhangzott előadás szerkesztett változata)
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 Legfontosabb természetesen az információs szerep, mely elsősorban megfelelő 
mennyiségű ismeretanyag közvetítését jelenti. A tananyag mennyisége min-
denképpen visszahúzódóban van (bár vannak elrettentő ellenpéldák is), hisz a 
túl bő szöveg feleslegesen terheli a tanulót és a könyvet egyaránt.

 A transzformációs szerepkört a tankönyvek azon elemei töltik be, melyek a 
gyakoroltatást (pl. az időszámítás technikája), a készségfejlesztést (pl. kifejezé-
si, gondolkodási, információszerzési, topográfiai, kronológiai), és a gyakorlati 
alkalmazást (pl. a jelenismereti stúdiumok jó része) szorgalmazzák.

 Fontos az irányító szerep, mely az előzőekben felsoroltakat vezérli. Menetren-
det ad az ismeretszerzés sorrendjéhez, támpontokat a feldolgozás menetéhez, a 
visszacsatoláshoz, a követelmények teljesítéséhez.

 Modern világunk hozta létre – bár előzményei régebbre is visszanyúlnak (ön-
képző- és olvasókörök) – az önképzési, kutatásra ösztönző szerepét tanköny-
veinknek. Ez a funkció azért fontos, mert nemcsak meg kívánjuk nyitni, de 
gerjeszteni is akarjuk a gyerekek érdeklődését. Ez a (történelem)tanítás célja, és 
nem egy meghatározott ismeretanyag tanulókba "sulykolása".

 Mindehhez elengedhetetlen a motiváló szerep, mely az érdeklődésnek, a tanulá-
si kedvnek a fölkeltését, gondolkodásra, tevékenységre késztetést jelent.

 A tankönyvek ellenőrző szerepe általában a hozzájuk kapcsolódó témazáró fel-
adatlapokon keresztül érvényesül, melyhez a „begyakorlást” a munkafüzetek 
feladatai biztosítják. Úgy tűnik, hogy eldőlt az évtizedes munkatankönyv vagy 
tankönyv + munkafüzet vita, az utóbbi javára.

Kétségkívül az lenne az ideális, ha egy tankönyv a felsorolt pontokban meglévő vala-
mennyi követelménynek eleget tudna tenni, ugyanakkor viszont sejthető, hogy a fenti 
szempontsort „kottaként” kézben tartva nem lehet tankönyvet írni.

A modern (történelem)tankönyv karakterisztikus vonásai közé tartozik a nyíltság, 
nyitottság, mely a tudományosan lezárt kinyilatkoztatás helyett bevezetni kívánja a ta-
nulókat a tudományos megismerés módszereibe. Vagyis figyelmeztet: az életben hasz-
nálható ismeretekhez úgy juthat az ember, ha az ismeretek, értékítéletek keletkezésének, 
kialakításának útjáról, módjáról is vannak bizonyos ismeretei. Ez a történelemkönyvek-
ben történhet: 

 a tárgyalt kor vagy témakör legalapvetőbb forrásainak és irodalmának a felso-
rolásával (a szakirodalmi gazdagság érzékeltetése); 

 középiskolában (14–18 éves korosztálynál) a történettudomány még meg nem 
oldott, vitás kérdéseiről való tájékozódással;

 jól megválogatott forrásrészletek, képek, statisztikák, grafikonok, térképvázlatok 
elemzés céljából való felhasználásával.
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További jellemző vonása korszerű tankönyveinknek a tematikus tananyag-elrendezés. 
Országokra, kis korszakokra osztva a történelmi ismeretanyag nehezen fogható össze. 
A kronológia és a topográfia adatainak túlhajszolt, abszolutizált alkalmazása helytelen 
(csak a régi, politikatörténeti alapozású tankönyveknél volt indokolható). A tananyag 
tematikus elrendezése a nagyobb fejlődési periódusokban való gondolkodást követeli. 
Például egy általános, a kor legfontosabb problémáit felvető bevezető után kerülhet sor 
a tananyag feldolgozására, többnyire hosszmetszetben. Összefoglalás és ismétlés során a 
hosszanti szálak anyagát a hagyományos módon lehet feldolgozni. Ez tehát a más szem-
pontrendszerrel történő ismétlés tantárgy-pedagógiai követelményét is teljesíti. Nem 
hallgathatjuk el, hogy problémát jelenthet a kronologikus tananyagelrendezésnek a te-
matikus szerkezettel való ütközése. Ennek feloldását jelentheti, hogy egyrészt a temati-
kus felépítés egyes témákon belül kronológiai rend szerinti feldolgozásmódot érvényesít-
het; másrészt az előbb említett szinkronizáló jellegű ismétlés-összefoglalás a kronológiai 
tájékozódást kellően biztossá teheti.

„A tankönyveket a nemzeti kultúra szimbólumainak is tekinthetjük… Talán sokkal job-
ban kifejezik a nemzeti eszméket, mint a pénzérméken és a zászlókon szereplő figurák” 
– írja Shoemaker az amerikai tankönyvkiadásról írott cikkében.14 A tankönyveket nem-
csak tanulók, tanárok, tudósok és a sajtó vájt fülű munkatársai minősítik, hanem gyer-
mekei révén – legyünk optimisták – egy egész ország forgatja őket. Ezért fontos elméleti 
és gyakorlati szinten egyaránt foglalkozni velük.

Történelempedagógiai füzetek 7. Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi 
Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 2000. 24-37.

14 Shoemaker, F.: Textbooks in American education. The Education Quarterly Vol. XIV. No. 54. 108-115. Idézi: Závodszky Géza 
(1986): Néhány szempont a tankönyvi kép tervezéséhez és kritikájához. In: Tankönyvelméleti tanulmányok. Szerk. Karlovitz 
János. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 50-68.
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Tankönyvmodellek a rendszerváltozás utáni alapiskolai 
történelemtanítás szolgálatában
[…] Sok egyéb mellett a tankönyvkészítés és -kiadás terén is gyökeres fordulatot hozott 
az 1990-es rendszerváltozás. A tankönyvkiadás állami monopóliuma – amelyet öt álla-
mi kiadó (Tankönyvkiadó Vállalat, Műszaki Könyvkiadó, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
Mezőgazdasági Kiadó, Kartográfia Vállalat) képviselt – megszűnt, a tankönyv is szabad-
áras termékké vált, s kialakult a tankönyvpiac az azonos iskolatípus azonos korosztályai 
és tárgyai számára készített tankönyvek bővülő kínálatával.

A dolog azonban – ahogy ez nálunk lenni szokott – „túl jól” sikerült. A kommunista 
diktatúrától megszabadult országok közül sehol sem fejlődött ilyen gyorsan a tan-
könyvpiac, a szó szakmai-tartalmi és üzleti értelmében egyaránt. Az OM Tankönyv- és 
Taneszközirodája idén kiadott legújabb tájékoztatójában1 már több mint 160 kiadó sze-
repel, s ez a kiadvány csak a közoktatás tankönyveit tartalmazza.

Meggyőződésünk, hogy történelemtanításunk is a „bőség zavarával” küszködik. 
A legújabb adatok szerint 128 féle történelemkönyv van forgalomban. (Szak)ember le-
gyen a talpán, aki át tudja tekinteni ezt a – sajnos gyomot is bőven termő – virágosker-
tet. Mindenesetre az 1993-ban megszületett a közoktatási törvényben is megnevezett 
Tanterv-, Tankönyv- és Taneszköztanács, melynek első számú feladata a tankönyvek 
minősítése lett. Immár évek óta megjelenik a tankönyvek és segédletek jegyzéke, mely 
a pedagógia területén tevékenykedőket látja el alapvető információkkal a forgalomban 
lévő minősített, minősítés alatt álló tankönyvekről és az egyéb segédletekről. Nézzük 
tehát – hogy tárgyunknál maradjunk – a történelemtanítás „frontját”. […]

Tekintsük át tankönyvtípusok2 szerint – nem feltétlenül azokba „beszuszakolva” – a 
rendszerváltozás első évtizedében forgalmazott alapiskolai történelemkönyveinket, ki-
tekintve némiképp a tankönyvcsaládokra is. 

Alapiskolán elsősorban azt a 8 osztályos általános iskolát értjük, mely felső szakaszá-
ban magában foglalja az alsó középiskola tananyagát is, de az újonnan szervezett hat- és 
nyolcosztályos középiskolák alsó osztályai ugyancsak alapiskolai feladatokat látnak el, 
nem beszélve a „Mohamed koporsójaként” jó ideje lebegő szakiskolákról is. Teljességre 
természetesen nem törekedhetünk, de valamennyi jelentősebb, ebbe a típusba besorol-
ható történelemkönyvünket érinteni kívánjuk rövid áttekintésünkben.

1) Érdekes módon egyszerre vannak visszahúzódóban és előretörőben a hagyományos 
elbeszélő, közlő jellegű történelemkönyvek, melyek a „kvázi memoriter” jellegükkel ír-
hatók le leginkább. Ennek oka abban a legfelső történelemtudósi körökből származó 
véleményben keresendő, mely az 1980-as évek történelemtanítását a metodika uralma-
ként írja le, tehát a szakma, a történettudomány pozícióit kell erősíteni, a mit tanítsunk 
kérdését kell előtérbe helyezni.3 Érdekes módon a visszaszorulás oka is a ’80-as években 

1 Közoktatási tankönyvjegyzék 1999-2000. tanév. Oktatási Minisztérium, Budapest, 1999.
2 A Történelemtanárok Nyári Akadémiáján, 1976. július 5-én elhangzott Unger Mátyás-előadás szerkesztett változata.
3 Glatz Ferenc (1990): Történelemtanítás és az új történelemszemlélet. In: Történetírás korszakváltásban (Tanulmányok). Gon-
dolat, Budapest, 320-321.
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keresendő, hiszen létrejött – elsősorban az általános iskolában – a munkáltató tanköny-
vek egyfajta modellje, amely kevésbé enged visszatérést a hagyományos típushoz.

Ide sorolhatunk két viszonylag széles körben elterjedt minősített tankönyvet, a Korona 
Kiadó tankönyvsorozatának újabb darabjait, Závodszky Géza és Dürr Béla 7. és 8. osztá-
lyos történelemkönyvét.4 A könyvek ismertetője egyik erényként emeli ki, hogy „a leg-
több gyermek boldogan tapasztalta, hogy nem "két hasábos", és nincs benne annyi "csilla-
gocska, pöttyöcske, karikácska", amely inkább megzavarta, mint irányította az olvasást”.5 
Sipos Sándor – egyébként nem minősített és elsősorban a szakmunkásképző iskoláknak 
szánt – tankönyvsorozata6 még tananyagvégi összefoglaló kérdéseket, feladatokat sem 
tartalmaz. A másik végletet jelenti ebben a tankönyvmodellben az Eötvös Gimnázium 
tankönyvsorozata,7 mely finoman szólva is igen maximalista. Főiskolai oktatóként néha 
nehezen tudom megakadályozni, hogy igénytelenebb hallgatóink ne ebből készüljenek a 
vizsgára. Nem kiemelkedő képességű általános iskoláskorú gyerekek esetében csaknem 
bűn a használata. Ilyen – szintén 6 osztályos – tankönyvsorozatot bocsátott útjára a Ko-
rona Kiadó is. Ennek eddig a Hegyi W. György által elkészített első darabja8 jelent meg, 
de készen áll a Csorba Csaba által írt második, középkori témájú kötet is.

Megemlíthetjük még a 8 osztályos gimnáziumok némely tankönyvsorozatának kezdő 
darabjait is. Például a Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium9 és a Németh László Gim-
názium tankönyvei10 használatosak néhol, szintén minimális didaktikai apparátussal.

2) A teljes indukcióra épített tankönyvek legjellegzetesebb példája az Alternatív Köz-
gazdasági Gimnázium (AKG) tankönyvsorozata.11 Saját meghatározásuk szerint ennek 
kötetei nem is „tankönyvek” a szó klasszikus értelmében, hanem „tanulási segédletek” 
(az Ázsiai kultúrák darabot kivéve). Vagyis a szerzők inkább szerkesztők, a könyvek 
a közös és önálló feldolgozáshoz tartalmaznak jól összeválogatott forrásokat, képeket, 
kronológiákat, térképeket, ábrákat, részletkérdésekben elemzéseket (pl. Bűn és büntetés 
az újkorban). 

Úgy tűnik, maga az AKG sem vállalja a tankönyvkészítésnek és -alkalmazásnak ezt az 
útját a továbbiakban, mert a tavalyi évvel új, a munkáltatóhoz közelebb álló tankönyvi 
sorozat első darabját dobta piacra,12 melyben minden „lecke” bőséges forrásválogatás-

4 Závodszky Géza (1993): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. Korona Kiadó, Budapest; Dürr Béla (1993): Törté-
nelem az általános iskola 8. osztálya számára. Korona Kiadó, Budapest.
5 Lohonya Márta (1994): A Korona Kiadó általános iskolai történelemkönyveiről. Módszertani Lapok. Történelem, 1. évf. 1-2. sz. 67.
6 Sipos Sándor (1993): Az emberiség rövid története I-III. (2. kiad.) Pedellus BT, Debrecen
7 Herber Attila – Martos Ida – Moss László – Tisza László (1997): Történelem I-VI. Reáltanoda Alapítvány, Budapest.
8 Hegyi W. György (1998): Történelem I. 12-13 éveseknek a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára. Korona Kiadó, Budapest.
9 Száray Miklós (1993): Történelem I-V. Anonymus Könyvkiadó BT, Budapest; Szász Erzsébet (1998): Történelem VI. Calibra 
Kiadó, Budapest.
10 Gönczöl Enikő (1994): Történelem a középiskolásoknak (Őskor, ókor). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Gönczöl Enikő 
(1993): A középkori Európa. Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest.
11 Példaként csak az újkorral foglalkozó köteteket említjük meg: Lőrincz László: A kora újkor, Felvilágosodás és forradalom; 
Stefány Judit: A XIX. század első fele, Ázsiai kultúrák; Bujdosó Emma: A polgárság és a nemzetállamok kora, A polgári társa-
dalmak születése és működése, Személyes történelem (1849-1918).
12 Stefány Judit – Bíró Gábor – Lőrinc László (1998): Történelem 1. Őskor, ókor, kora középkor (a kezdetektől a 10. századig). 
AKG Kiadó, Budapest.
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sal és a feldolgozás szempontjait meghatározó kérdésekkel, feladatokkal kezdődik. Így 
magukból a forrásokból bonthatók ki a tárgyalt kor fő jellegzetességei. A források utáni 
összegzés tartalmazza a megtanulandó ismeretanyagot. A tankönyv elsődleges célja te-
hát – a tananyag közlése mellett – a képességfejlesztés.

3) A legterjedelmesebb a munkáltató jellegű alapiskolai (főleg általános iskolai) tan-
könyvek (munkatankönyvek) listája. Persze a munkáltatás mértékében jelentős különb-
ségek vannak. Általában jellemző azonban, hogy a tankönyv munkáltató jellegét mun-
kafüzettel vagy más segédlettel igyekeznek fokozni a készítők.

Első helyen – már a forgalmazott példányszáma miatt is – a Nemzeti Tankönyvkiadó 
történelemtankönyv-sorozatát13 kell kiemelnünk. Ennek metodikáját alapvetően a – még 
az 1980-as évek elején készült – Helméczy Mátyás-féle 7. osztályos tankönyv alakította 
ki. A szerző önmeghatározása szerint ez olyan „többlépcsős” tankönyv, melynek „törzs-
anyagát az átlagképességűek is megerőltetés nélkül képesek feldolgozni, a legjobbaknak is 
nyújtanak olyan plusz ismereteket, amelyek érdeklődésüket lekötik, történelmi látásukat 
kiszélesítik, s nem csupán a verbális (szöveges) tanulásra építenek, hanem az ikonikus 
(képi) és az enaktív (tevékenységen keresztül) történő tanulásra is”.14 A kéthasábos szedés, 
a nyomtatott vázlatok mellett jellemzője a könyvnek, hogy a kérdések és feladatok mun-
káltatnak, a képek, képaláírások, diagramok, térképek pedig önmagukban elemezendő 
ismerethordozók.15

Ahogy a munkáltatás mélységét tekintve a 6. osztályos Szabó Péter-féle könyv némileg 
„kilóg” a sorból (közlő jellegűbb), úgy az elbeszélő jellegű 7-8. osztályos Korona Kiadós 
könyvek mellett igencsak a munkatankönyvek közé sorolható 5-6. osztályos könyvek 
vannak,16 melyek eredeti változatai még 1980–1981-ben jelentek meg, akkor a Tankönyv-
kiadó gondozásában. Ekkortól honosodott meg a törzs- és a kiegészítő anyag különvá-
lasztása, a tankönyv végén a kislexikon, lapjain nem illusztrációs, hanem gondolkod-
tató, beszéltető képanyag alkalmazása, munkáltató jellegű kérdés- és feladatrendszere. 
A Filla-féle könyv mellett jelent meg először rendszeresített taneszközként munkafüzet,17 
hogy azóta a Nemzeti Tankönyvkiadó valamennyi,18 a Korona Kiadó alsóbb osztályos 
könyveihez használhatunk ilyen segédletet.19

Sajátos munkáltató típust képviselnek az Értékközvetítő és képességfejlesztő program 
(ÉKP) tankönyvei. A taneszközök annak a fejlesztési munkának az eredményein ala-
pulnak, amelyet Kojanitz László a Törökbálinti Kísérleti Általános Iskolában 1985 és 

13 Horváth Péter (1996): Történelem 5.; Szabó Péter (1994): Történelem 6.; Helméczy Mátyás (1982): Történelem 7.; Helméczy 
Mátyás (1993): Történelem 8. (Az 1. kiadások dátumát tüntettük fel.)
14 Helméczy Mátyás (1982): Az új hetedikes könyvünk. Történelemtanítás, 27. évf. 4. sz. 14.
15 Helméczy Mátyás (1995): A szerző bemutatja az új nyolcadik osztályos tankönyvet. Módszertani Lapok. Történelem, 2. 
évf. 4. sz. 4.
16 Filla István (1993): Történelem 5.; Balla Árpád (1993): Történelem 6. (Az 1. kiadások dátumát tüntettük fel.)
17 Filla István (1980): Történelem és állampolgári munkafüzet 5. Tankönyvkiadó, Budapest.
18 Feladatok, rejtvények történelemből. Segédlet az ötödikes, hatodikos, hetedikes, nyolcadikos tananyag feldolgozásához. Nem-
zeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. (Szerzők: Horváth Péter, Csepela Jánosné, Helméczy Mátyás)
19 Filla István (1997): Történelem munkafüzet 5. osztály. (Átdolgozott kiadás) Korona Nova Kiadó, Budapest; Balla Árpád 
(1996): Történelem munkafüzet 6. Korona Kiadó, Budapest.
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1993 között végzett.20 Az ÉKP közös koncepciójának megfelelően az volt a cél, hogy a 
tanulók az új ismereteket is feladatokon, képességfejlesztő tevékenységeken keresztül 
sajátíthassák el. Előtérben áll az ismeretforrások önálló használata, a szóbeli és írásos 
szövegalkotási készség sokoldalú fejlesztése, a térbeli és időbeli tájékozódó képességet 
igénylő feladatok folyamatos gyakoroltatása és az önálló problémamegoldó gondolko-
dásra nevelés. A 4. és 5. osztályos tankönyvekhez külön munkafüzet is készült, a 6. és 7. 
osztályos taneszközök kifejezetten munkáltató könyvek.

1997-től megkezdődött a felsorolt könyvek átdolgozása és újabb kötetek írásának az 
előkészítése.21 Ennek eredményeként a sorozat tagolása jobban alkalmazkodik az iskolai 
oktatás megszokott feltételeihez. Új elemekkel is kiegészült a taneszköz család: tematikus 
tanterv és részletes követelmények, valamint a témazáró feladatlapok. Az évfolyamon-
ként kiadott tanterv nagy témakörönként (pl. Az ókori Róma) javaslatot tesz a szükséges 
óraszámra, felhívja a figyelmet az adott témakör legfontosabb tartalmi csomópontja-
ira, konkrét feladatokat javasol a NAT általános követelményeiben szereplő készségek 
és képességek gyakoroltatására, végül pedig felsorolásszerűen bemutatja a témakörhöz 
kapcsolt kognitív ismeretelemeket (nevek, évszámok, helyszínek, fogalmak).

Egy másik tankönyvsorozat szerzője, Bardocz Attila munkáját22 egy olyan lineáris 
történelemtantervre építette, mely egyaránt alkalmas a 8 osztályos általános iskolai és 
gimnáziumi, sőt a 6 + 6 rendszerű oktatásban is. Természetesen a különböző iskolatí-
pusokban más és más követelményeket szolgál a történelemtanítás. A könyv szerkesztői 
tipográfiai eszközökkel (félkövér és dőlt – nyomdász nyelven: bold és kurzivált – betűk) 
jelölik azt a minimális tudásigényt, ismeretagyagot, amelyet már az általános iskola felső 
tagozatos diákjának tudnia kell. A III. kötettől külön jelöltek a gimnazistáknak szóló 
szöveghasábok. Ugyanígy differenciál a tankönyvíró tájékoztató-összefoglaló tábláza-
taiban a kronológiai követelmények vonatkozásában is. Munkáltatásban – s ez talán a 
részben középiskolai funkciónak tudható be – messze elmarad a típus egyéb könyveitől.

Igényes kiadványsorozat a Natúra tankönyveknek A befejezetlen múlt négy eddig meg-
jelent kötete.23 Az inkább középiskolásoknak készült tankönyvek szöveggyűjtemények is 
egyben. Forrásszemelvények, képek, térképek, ábrák és táblázatok, kronológiák, életraj-
zok, szómagyarázatok, kérdések, feladatok, bibliográfia, névmutató, vizsgakérdések és 
a tanulói kutatómunkát szolgáló műhely egyaránt bőséggel találhatók a könyv lapjain.

20 Kojanitz László: Az ember őstörténete (4. osztály) 1992.; Az ókori civilizációk (5. osztály) 1993.; A középkor évszázadai (6. 
osztály) 1994.; A hitszakadás és felvilágosodás kora, 1996. (Mind Calibra Kiadó, Budapest)
21 Kojanitz László (1996): Történelem I. (Őskor és ókor) Calibra Kiadó, Budapest; Kojanitz László (1998): Történelem I. Mű-
szaki Könyvkiadó, Budapest; Száray Miklós (1998): Történelem II. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Előkészületben: Kojanitz 
– Száray: Történelem III., IV.
22 Bardocz Attila (1992): Történelem és közjogi ismeretek I. (Tankönyv 10 évestől 14 éves korig), Történelem és közjogi ismeretek 
II. (Tankönyv 11 évestől 15 éves korig), Történelem és közjogi ismeretek III. (Tankönyv 12 évestől 17 éves korig), Történelem és 
közjogi ismeretek IV. (Tankönyv 13 évestől 18 éves korig). Mind Poli-Kvitt Kiadó, Budapest.
23 Gönczöl Enikő (1998): Őskor, ókori civilizációk; Ujváry Pál (1998): A középkor története; Bihari Péter (1996): A Nyugat fel-
emelkedése (1450-1650); Bihari Péter (1996): A régi rend fénykora és válsága (1640-1815). (Mind Ikon Kiadó, 1996-1998.)
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4) A legmodernebb audiovizuális eszközöket is tartalmaz az Apáczai Kiadó két felsős 
tankönyve és munkafüzete.24 Két 200 perces (20 és 19 filmrészletet tartalmazó) video-
film-összeállítás tartozik a könyvekhez, melyek dokumentum-, ismeretterjesztő és já-
tékfilmek részletei segítségével elevenítik meg a tárgyalt korokat. Kár, hogy az alapul 
szolgáló tankönyvek sok szakmai kívánnivalót hagynak maguk után, mint a Köznevelés 
hasábjain folyt parázs tankönyvvita cikkei is jelzik.25

Összegezve az elmondottakat: a munkáltató jellegű tankönyvek – igaz, nagy színvo-
nalkülönbségekkel – uralják az általános iskolai piacot, szemben az itt nem tárgyalt kö-
zépiskolai könyvek zömével. Ez utóbbiakhoz olyan számítógépes anyagok, CD-ROM-ok 
vannak készülőben (pl. a Nemzeti Tankönyvkiadó középiskolás könyveinek egy részé-
hez), amelyek akár új tankönyvtípus keletkezését jelenthetik.

A lényeg persze az, hogy jó legyen a könyv. Ennek fontos feltétele az életkornak való 
megfelelés. Legyen tehát szempont – a meglévő tankönyvarzenálból való válogatás során 
ez, a mérlegelés egyik, ha nem is első, de nem is utolsó szempontja – a megfelelő tan-
könyvtípus, -modell kiválasztása, s következetes végigvitele a tanított osztályban, osztá-
lyokban. Ehhez kívánt adalékul szolgálni ez a kissé leltárszerű, de – még a szűkítésekkel 
együtt – sem teljes áttekintés.

Módszertani Lapok. Történelem, 1999. 6. évf. 4. sz. 12-17.;
Történelempedagógiai füzetek, 6. Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó. 

Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 1999. 5-16.

24 Bánhegyi Ferenc (1997): Történelem 7. osztály (11-13 éves korosztály számára); (2. kiad.); Történelem munkafüzet 7. osztály, 
1997.; Uő: Történelem 8. osztály (Az általános iskola 8. osztálya és a 14 éves korosztály számára), 1997.; Történelem munkafüzet 
8. osztály, 1997. (Mind Apáczai Kiadó, Celldömölk)
25 Pálinkás Mihály (1999): Felső tagozatba léphet? Az Apáczai Kiadó történelemkönyveiről. Köznevelés, 55. évf. 14. sz. 18-19.; 
Bánhegyi Ferenc (1999): Pálinkás Mihály úr levelét megírta. Köznevelés, 55. évf. 15. sz. 16-17.; Pálinkás Mihály (1999): Tisztelt 
Bánhegyi Ferenc úr! Köznevelés, 55. évf. 16. sz. 18. 
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Az új Történelmi atlasz középiskolásoknak rövid bemutatása

Az atlasz és előzményei

2018-ban immár az 1. – némileg – javított kiadása jelent meg az új középiskolai atlasz-
nak, melyet az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete adott ki 
először 2017-ban az Újgenerációs tankönyvek sorozatában.1 Indokoltnak látszik rövid 
bemutatása, annál is inkább, mert használata a 2018/2019-es tanévtől kizárólagos az 
érettségi vizsgákon.2 E más iskolai atlaszokhoz képest (vö. Cartographia Középiskolai 
történelmi atlasz, 184 oldal; Mozaik Történelmi atlasz középiskolásoknak, 161 oldal) je-
lentősen csökkentett, előzményéhez képest (Történelmi atlasz középiskolásoknak. Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015, 56 oldal;3 Történelmi atlasz középisko-
lásoknak. 1. Átdolgozott kiadás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016, 64 
oldal)4 viszont növelt terjedelmű atlasz szerkezetében és tartalmában is sokban eltér 
a korábbiaktól, ugyanakkor tökéletesen megfelel a 2012-ben megjelent kerettantervek 
követelményeinek:

 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.05. (Kerettanterv a gimná-
ziumok 9–12. évfolyama számára);

 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 4.2.05. (Kerettanterv a gimná-
ziumok 7–12. évfolyama számára);

 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05. (Kerettanterv a gimná-
ziumok 5–12. évfolyama számára);

 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.04. (Kerettanterv a szak-
középiskolák 9–12. évfolyama számára);

 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 14. sz. melléklet (Kerettanterv a szakgimná-
ziumok számára);

 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 12. sz. melléklet 12.3.04. (Kerettanterv a fel-
nőttoktatás számára).

Az egyes évfolyamonkénti iskolatípusonkénti és témakörönkénti megfeleléseket külön 
táblázatokban összegeztük (1–5. táblázat).

1 Raktári szám. FI-504010903/2, ISBN 978-963-436-159-6. Szerkesztőbizottság: Kaposi József (elnök), Hermann Róbert, Koja-
nitz László, Nánay Mihály, Ötvös Zoltán, Pók Attila, Száray Miklós. Vezetőszerkesztő: Katona András; szerkesztők: Borhegyi 
Péter, Pálinkás Mihály; a térképeket tervezte és szerkesztette: Nagy Béla; a digitális tartalmakat fejlesztette: Madarász Endre, 
Benedek Richárd.
2 A   történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet rendelkezik: https://www.
oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortene lem_vl.pdf. (Letöltés: 2019. ápr. 29.) 
A vizsgaleírás szerint a történelem érettségi vizsgákon kizárólag az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által 
kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz használható. Ezek közül a legalaposabb 
és legrészletesebb az itt ismertetésre kerülő kiadás. A szakanyag összeállításában felhasználtam a jelzettek mellett Pálinkás 
Mihály és Tarján M. Tamás nem publikált szakanyagát is. Köszönet értük a szerzőknek. (K. A.)
3 Raktári szám: FI-504010903, ISBN 978-963-682-880-6
4 Raktári szám: FI-504010903/1, ISBN 978-963-436-002-5
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1. táblázat: Az atlasz kerettantervi megfelelése iskolatípusonként és témakörönként (VII–VIII. 
évfolyam)

Évfolyam

KERETTANTERVI TÉMAKÖRÖK

Térkép száma 
az atlaszban*

A) Négyosztályos gimná-
zium, szakközépiskola, 

szakgimnázium,
felnőttoktatás

B) Hat- és nyolcosztályos 
gimnázium

VII.

Az őskor és az ókori Kelet B: 3a,b,c; 4a,b,c; 5a,b; 6a;
Az ókori Hellász B: 6b,c; 7a,b,c,d; 9a;
Az ókori Róma B: 8a,b,c,d; 9b, 10a,b,c; 

11a,b

VIII.

A középkor B: 12a,b; 14a,b; 16a,b,c; 
18a,b,c,d; 20a,b; 22a,b,c;

A magyar őstörténet és az 
Árpádok kora

B: 13a,b; 15a,b; 17a,c;

Magyarország története a 
vegyesházi királyok korában

B: 17b; 19a,b,c; 21a,b; 
23a,b; 25a;

*A-val a négyosztályos középiskolák, B-vel hat- és nyolcosztályos gimnázium témaköreihez tartozó térké-
peket jelöltük. (A magyar történeti térképeket kiemeléssel adtuk meg.) Ezeket a jelöléseket érvényesítettük 
a 2.,3., 4. és 5. táblázat esetén is.

2. táblázat: Az atlasz kerettantervi megfelelése iskolatípusonként és témakörönként (IX. évfolyam)

Évfolyam

KERETTANTERVI TÉMAKÖRÖK

Térkép száma 
az atlaszban

A/ Négyosztályos gimná-
zium, szakközépiskola, 

szakgimnázium, felnőtt-
oktatás

B) Hat- és nyolcosztá-
lyos gimnázium

IX.

Az őskor és az ókori Kelet A világ és Európa a 
kora újkorban

A: 3a,b,c; 4a,b,c; 5a,b; 6a; 
B: 24a,b,c; 26a, 28a,b; 30a; 
32a,b,c,d; 34a,b; 36a,b,c;

Az ókori Hellász Magyarország a kora 
újkorban

A: 6b,c; 7a,b,c,d; 9a; 
B: 25b; 27a,b; 27a,b; 30b, 31a,b; 
33a,b,c; 35a,b,c;

Az ókori Róma A felvilágosodás kora A: 8a,b,c,d; 9b; 10a,b,c; 11a,b; 
B: 34b; 36a,b,c; 38a,b,c; 41a,c

A középkor A: 12a,b; 14a,b; 14a,b,c; 18a,b,c,d; 
20a,b; 22a,b,c;

A magyarság története a 
kezdetektől 1490-ig

A: 13a,b; 15a,b; 17a,b,c; 19a,b,c; 
21a,b; 23a,b; 25a;
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3. táblázat: Az atlasz kerettantervi megfelelése iskolatípusonként és témakörönként (X. évfolyam)

Évfolyam

KERETTANTERVI TÉMAKÖRÖK
Térkép száma 
az atlaszban

A/ Négyosztályos gimnázi-
um, szakközépiskola, szak-
gimnázium, felnőttoktatás

B) Hat- és nyolcosztályos 
gimnázium

X.

A világ és Európa a kora 
újkorban

Újjáépítés és felvilágosult 
abszolutizmus Magyaror-
szágon

A: 24a,b,c; 26a; 28a,b; 30a; 
30a,b,c,d; 34a,b; 
B: 37a,b; 39a,b;

Magyarország a kora újkorban A forradalmak és a Szent 
Szövetség kora

A: 25b; 27a,b; 29a,b; 30b; 
31a,b; 33a,b,c; 35a,b,c; 
 

Felvilágosodás, forradalmak 
és a polgárosodás kora

A polgárosodás kora, for-
radalom és szabadságharc 
Magyarországon

A: 34b; 36a,b,c; 38a,b,c; 
40a,b,c,d; 41a,c; 42a,b; 43b; 
B: 43a; 44a,b; 45a,b;

Az újjáépítés kora Magyaror-
szágon

Nemzetállamok kialakulá-
sa. Magyarország története 
a szabadságharc leverésétől 
a kiegyezés megkötéséig

A: 37a,b; 39a,b; 
B: 46a; 48a,b; 47b;

Reformkor, forradalom és sza-
badságharc Magyarországon

  A: 43a; 44a,b; 45a,b;

4. táblázat: Az atlasz kerettantervi megfelelése iskolatípusonként és témakörönként (XI. évfolyam)

Évfolyam

KERETTANTERVI TÉMAKÖRÖK
Térkép száma 
az atlaszban

A/ Négyosztályos gimnázi-
um, szakközépiskola, szak-
gimnázium, felnőttoktatás

B) Hat- és nyolcosztályos 
gimnázium

XI.

A nemzetállamok és a biro-
dalmi politika kora

A nemzetállamok és a 
birodalmi politika kora

A: 41/b,d; 46a,b,c; 48a,b,c; 
50a,b,c,d; 
B: 41/b,d; 46a,b,c; 48a,b,c; 
50a,b,c,d;

A kiegyezéshez vezető út és 
a dualizmus kora Magyaror-
szágon

A dualizmus kora 
Magyarországon

A: 47a,b; 49a,b,c,d,e; 51a,b,c; 
73b; 
B: 47b; 49a,b,c,d,e; 51a,b,c; 
73b;

Az első világháború és következményei** 52a,b; 53a,b; 54a,b; 55a; 
57a,b;

Európa és a világ a két világháború között 54b; 54a–b; 56a–d;
Magyarország a két világháború között 55b; 57c,e; 61a;
A második világháború 58c; 59a,b; 60a,b; 61a,b; 

62a,b; 63a;
** E témától kezdődően a négyosztályos középiskolák, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok 
azonos évfolyamon használhatják az atlasz térképeit.
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5. táblázat: Az atlasz kerettantervi megfelelése iskolatípusonként és témakörönként (XII. évfolyam)

Évfolyam

KERETTANTERVI TÉMAKÖRÖK
Térkép száma 
az atlaszban

A/ Négyosztályos gimnázi-
um, szakközépiskola, szak-
gimnázium, felnőttoktatás

B) Hat- és nyolcosztályos 
gimnázium

XII.

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 63b,c; 64a,b; 65c; 68a,b,e,f;
Magyarország 1945–1956 között 65a,b; 67a,b,c,d;
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 64a; 68c,d,g; 70a,b;
A Kádár-korszak 65d; 67a,b
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 70a,b,c; 72c; 73e; 74a;
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon

71a,b; 73a,b,c,d;

Az atlasz korábbi előzményeit (Történelmi atlasz középiskolásoknak, 2015. OFI, 1. ki-
adás, 56 oldal; Történelmi atlasz középiskolásoknak, 2016. OFI, 1. átdolgozott kiadás, 
64 oldal) több szempontból jogos bírálatok érték (például A Történelemtanárok Egylete 
Tankönyvelemző Műhelyének kritikája a Történelmi atlasz középiskolásoknak című kí-
sérleti kiadványairól),5 de elsősorban a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete által jegy-
zett kritikák nyomán (Történelmi atlasz középiskolásoknak. Átdolgozott kiadás, OFI, 
2016. A TSZE szakmai véleménye, 19 oldal)6 indultak meg a koncepciózus átszerkesztési 
és átalakítási munkálatok.

Szerkesztési alapelvek
 Az atlasz szerkezetének átalakítása középpontjában főként az egyetemes és ma-

gyar történeti szinkronizmus megteremtése állt. Ez a legjelentősebb újdonság 
atlaszunkban. Tudomásunk szerint középiskolás atlasz ilyen szerkezetben ná-
lunk még nem készült.

 Az atlasz terjedelme a korábbiakhoz képest 56, illetve 64 oldalról 88 oldalra 
bővült. A bővített térképállomány teljes egészében lefedi a 2012-es kerettanter-
veket (ld. 1–5. táblázat) és az ennek megfelelő érettségi követelményeket. A tér-
képek – néhány melléktérkép kivételével – immár tartalmaznak fokhálózatot 
és ún. keresőhálót. Előbbi a földrajzi tájékozódást, az utóbbi – a tájékozódáson 
túl – az új helynévmutató használatát segíti. Az egyes térképeknél megadott 
vonalas aránymértékek mellett megjelennek a számszerűsített méretarányok is.

 A 72 térképoldal mellett a bővített változat már magában foglalja a korábbiak-
hoz képest új mellékleteket: 

 • a már említett, viszonylag részletes helynévmutatót;
 • egy újszerű kronológiát (Képes térképkereső évszámokhoz);

5 https://tte.hu/media/pdf/OFI_kiserleti_tort_atlaszok_kritika_vegl1.pdf (Letöltés: 2021. máj. 10.)
6 Összeállította: Engel Mária, Katona András és Nánay Mihály. A bírálatban még részt vett: Kas Géza, Lányi Erzsébet, Ötvös 
Zoltán, Péterfi Gábor, Tarján M. Tamás.
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 • egy teljesen új Címerek a magyar állam történetéből képes összeállítást;
 • az atlasz ún. előzéke (első belső borító, egyik belív) és ún. utózéka (hátsó 

belső borító, másik belív) is kellően informatív összeállítás a történelmi Ma-
gyarország térségéről: 30 magyar vonatkozású történelmi emlékhely a Kár-
pát-medencében, illetve A kulturális világörökség magyar vonatkozású hely-
színei a Kárpát-medencében.

 Az atlasz térképanyagát koronként és témánként egybevetettük a jelenleg jóvá-
hagyott tankönyvek térképeivel (vö. MELLÉKLET a Történelmi atlasz közép-
iskolásoknak rövid bemutatásához: Tankönyvi és atlasztérképek)7 a felesleges 
ismétlődések lehetőség szerinti kiküszöbölésére. Igaz, a tankönyvi térképek 
részletezettsége adott témában nagyobb, és funkciója is jelentősen eltér az atla-
szok térképeitől, többnyire mélyebb elemzést tesz lehetővé egy szűkebb témában.

 Az eddigi osztályok szerinti (9., 10., 11., 12.) felosztást a történelmi korok sze-
rintivel váltottuk fel az atlaszban. Egyrészt, hogy egyaránt használható legyen 
az atlasz a négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban is, másrészt az idő 
és tér egységét kívántuk szemléltetni ezzel is. Az egyes korok jelzését a térkép 
oldalszélek is tartalmazzák felirattal (őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor) és 
színekkel egyaránt: a vörös az őskor, a narancs az ókor, a kék a középkor, a zöld 
az újkor, a barna pedig a jelenkor oldalai szegélyének a színe, összhangban a 
kronológia időszalagjaival. Mindez a fent említett idő és tér egységét is igyekszik 
szemléltetni.

 A közel 200 térkép több mint 40%-a magyar történeti tematikájú (sőt, ha az 
ókort leszámítjuk, akkor ez a szám 47%), beleértve ebbe a Kárpát-medence egy-
részt honfoglalás előtti, másrészt természetesen a magyar állam és történelem 
környezetének Trianon előtti ábrázolásait.

6. táblázat: Az egyetemes és magyar történeti témájú térképek száma koronként

Őskor–ókor Középkor Újkor Jelenkor Összesen
Egyetemes 
történelem 24 16 37 38 115

Magyar 
történelem 2 16 35 26 79

Összesen 26 32 72 64 194

A teljesen új térképek száma mintegy tucatnyi:
 Európa a 15. században (20a);
 A Magyar Királyság népsűrűsége a 15. század végén (23b);
 A három részre szakadt ország, 1590 (29a);
 Erdély gazdasága a 17. század első felében (31a);
 Ázsia a 17–18. században (36b);

7 Tankönyvi és atlasztérképek: http://tortenelemoktatok.hu/allasfoglalasok/a-szerkeszto-bemutatja-ujgeneracios-tortenelmi-
atlasz-kozepiskolasoknak.html (Letöltés: 2019. ápr. 11.)
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 A francia forradalom (40a);
 Afrika a 16–18. században (41a);
 Afrika 1885-ben (41b);
 Közép- és Dél-Amerika a 18. század végén (41c);
 Közép- és Dél-Amerika a 19. században (41d);
 Írni-olvasni tudók aránya, 1890 (49a);
 A vasúthálózat fejlődése, 1846–1913 (49e);
 Az ukrán válság, 2014–2016 (70c);
 A globalizálódó világ és konfliktusai, 1990-től napjainkig (74a).

Jelentősen átdolgozott térképek száma is alig több két tucatnál:
 (Nagy) Lajos (1342–1382) kettős királysága (19b);
 Hunyadi János törökellenes harcai, 1441–1456 (21a);
 A Magyar Királyság népei a 15. század végén (23a);
 Európa a 16. században (26a);
 Török hadjáratok és belháború, 1526–1541 (27a);
 Európa vallási térképe a 16. század és 17. század végén (28ab);
 Felekezeti és kulturális viszonyok a 16. század végén (29b);
 A Habsburg Monarchia a 16. század végén (30a);
 Oroszország terjeszkedése Kelet-Európában, 1533–1830 (34b);
 Ázsia a 17–18. században (36c);
 Észak-Amerika a 18. század közepén (38a);
 Az észak-amerikai függetlenségi háború, 1775–1783 (38b);
 Szabadságharc 1–4. 1848–1849 (44ab, 45a,b);
 A krími háború, 1853–1856. Az egységes Olaszország és Németország kialaku-

lása, 1859–1871 (46a);
 A Magyar Királyság közigazgatása, 1886–1918 (47a);
 A Magyar Királyság közigazgatása, 1849–1860 (47b);
 Az első világháború Európában, 1914–1918 (52a);
 A második világháború Európában és Észak-Afrikában, 1939. szeptember – 

1942. október (59a);
 A második világháború Európában és Észak-Afrikában, 1942. november – 

1945. május 9. (59b);
 A megosztott Európa, 1945–1989 (64a);
 A kétpólusú világ és konfliktusai, 1945–1989 (66a).

Ugyanakkor valamennyi korábban is megvolt térképen történtek kisebb-nagyobb mérté-
kű átalakítások, túl az atlasz átszerkesztésén. Néhány térkép kimaradt a korábbi atlaszból:

 Buda a középkor végén (20c);
 A Kaukázus és környéke 1989–2016 (60c);
 Háború Horvátországban és Boszniában (61b);
 Délnyugat-Ázsia 1947–2006 (61d);
 Országgyűlési képviselő-választások, 1990 (64e).

(Az oldalszámok ezúttal a 2016-os átdolgozott kiadásra vonatkoznak.)
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Az atlasz hátsó borítójának tájékoztatója szerint az új történelmi atlasz nemcsak kézbe 
vehető, hanem digitális formában is használható. Görgethető, nagyítható, kattintható 
digitális térképek is készültek. Ezekhez tartozik egy-egy vaktérkép, melyen tesztelhe-
tő a tudás, és olyan digitális tartalmak helyezhetők el, amelyek segítenek a tanulásban. 
Ezek eléréséhez okostelefonra vagy hátsó kamerás tabletre van szükség. A teljes atlasz az 
Okosportálon lapozható formában is megtekinthető.8 

Néhány tudnivaló a térképek tanulmányozásához
1. Néhány térképen törekedtünk csupán a domborzati viszonyok jelölésére.

 Az ókori Közel-Kelet, Kr. e. 25–11. század (5a);
 Az ókori Közel-Kelet, Kr. e. 10–6. század (5b);
 A pun háborúk, Kr. e. 264–146 (8b);
 A magyar nép vándorlása és a honfoglalás, 6–9. század (13a);
 A Kárpát-medence a honfoglalás idején (13b);
 Várépítés és a román stílus emlékei 1300-ig (15b);
 Horvát és dalmát hadjáratok, 1091-1124 (17a).

2. A földrajzban is szokásos domborzati térképek mellett többször alkalmazza az 
atlasz a terepviszonyok jelölésére a történelmi térképeken megszokottabb árnyékolást 
(a kartográfiában használt szakkifejezéssel summerolást), főleg a tőlünk távolabbi korok 
(ókor, középkor, kora újkor) térképein:

 Az ókori Kelet, Kr. e. 3–1. évezred (4a);
 Az ókori Egyiptom, Kr. e. 3000–332 (4b);
 A Közel-Kelet térsége, Kr. e. 18–6. század (4c);
 Az Óperzsa Birodalom, r. e. 560–330 (6a);
 Az ókori Hellász, Kr. e. 16–6. század (6b);
 Görög-perzsa háborúk, Kr. e. 499–478 (7a);
 Itália meghódítása, Kr. e. 5–3. század (8a);
 A Földközi-tenger medencéjének meghódítása (8d);
 A Mongol Birodalom a 13–14. században (16c);
 A Magyar Királyság a 13. században és a tatárjárás (17c);
 Az oszmán-török állam terjeszkedése, 1300–1683 (20b);
 A Magyar Királyság a Jagelló-korban, 1490–1526 (25b);
 Török hadjáratok és belháború, 1526–1541 (27a);
 A három részre szakadó ország, 1541–1590 (27b);
 A Habsburg Monarchia a 16. század végén (30a);
 A három részre szakadt ország gazdasága és kereskedelme a 16–17. században (33c);
 Szövetségi rendszerek a 18. század elején (34a).

Érthető, hiszen a földrajzi tényezőnek ezekben a korábbi időkben lényegesen nagyobb 
szerepe volt.

8 https://player.nkp.hu/play/221924/false/undefined (Letöltés: 2019. ápr. 29.)
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3. A szuverén magyar állam – tehát az 1000–1526 közötti, az 1848–49-es szabadság-
harc alatti és az 1918 utáni időszakban – a politikai áttekintő térképeken jellemzően a 
korábban megszokott halvány rózsaszínnel szerepel:

 A Magyar Királyság a 11. században (15a);
 Kelet-Európa a 14. század közepén (16b);
 A Magyar Királyság európai kapcsolatai, 1000–1526 (17b);
 A Magyar Királyság a 13. században és a tatárjárás (17c);
 (Nagy) Lajos kettős királysága, 1370–1382 (19b);
 A Magyar Királyság Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437 (19c);
 Európa a 15. században (20a);
 Hunyadi János törökellenes harcai, 1441–1456 (21a);
 Kelet-Közép-Európa Hunyadi Mátyás korában, 1458–1490 (21b);
 A Magyar Királyság kultúrája a 13–16. században (25a);
 A Magyar Királyság a Jagelló-korban, 1490–1526 (25b);
 Szabadságharc 1–4. 1848–1849 (44ab–45a,b);
 A történelmi Magyarország felbomlása, 1918. november – 1919. március (53a);
 A Magyarországi Tanácsköztársaság (1919. március 21. – augusztus 1. (53b);
 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és az új közép-európai államok, 

1924 (54a);
 Európa a Párizs környéki békék után, 1919–1924 (54b);
 A trianoni békeszerződés gazdasági következményei (55b);
 Területi átrendeződés Köztes-Európában, 1918–1921 (58a);
 Területi átrendeződés Köztes-Európában, 1938–1941 (58b);
 Hadműveletek a Kárpát-medencében, 1944. augusztus – 1945. április (63a);
 A csehszlovák-magyar lakosságcsere, 1946–1947 (65a);
 A magyarországi németek kitelepítése, 1946–1948 (65b);
 A magyarországi nemzetiségek, 2011 (71b).

1944 és 1990 között – a korlátozott szuverenitás idején – azért vannak kivételek, előbb 
a területgyarapodások (61a), aztán a német (61b), majd a szovjet megszállás (67d, 69b) 
jelzésére.

4. A török háborúkat bemutató kora újkori magyar történelemhez kapcsolódó térké-
pek esetében a Habsburg uralom alatt álló királyi Magyarország sárga színezéssel jelenik 
meg, a havasalföldi és moldvai török hűbéres fejedelemségeket pedig a világosabb zöld 
árnyalat jelöli. Például:

 Török hadjáratok és belháború, 1526–1541 (27a);
 A három részre szakadó ország, 1541–1590 (27b);
 A három részre szakadt ország, 1590 (29a);
 A tizenöt éves háború és a Bocskai-felkelés, 1591–1606 (30b);
 Erdély gazdasága a 17. század első felében (31a);
 Az erdélyi fejedelmek hadjáratai, 1619–1645 és az erdélyi–török háború, 1658–

1662 (31b);
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 Habsburg–török háború és Zrínyi Mikós hadjárata, 1663–1664 (33b);
 A három részre szakadt ország gazdasága és kereskedelme a 16–17. században 

(33c);
 A török kiűzése Magyarországról, 1683–1699 (35a);
 A Rákóczi-szabadságharc, 1703–1711 (33b).

Erdély esetében – ahol ez szükséges – a jelmagyarázat szövege utal a török vazallusság-
ra, a fejedelemség színe pedig egy lilás szín. Azokon a térképeken, amelyek az 1526 utáni 
állapotokat ábrázolják – tehát a Habsburg-ház trónra jutása utáni eseményeket mutatnak 
be –, az osztrák örökös tartományok is állandó sárgásbarna (keki) színnel jelennek meg.

5. A történelmi összefüggések vizualizációja érdekében a történelmi Magyarország fel-
darabolásában részt vevő államok, valamint a kelet-közép-európai térségben 1918–1947 
között lezajló határváltozásokban érintett országok a korszak területi átrendeződéseit be-
mutató térképeken egységes színekkel szerepelnek. Színjelölésével hasonló egységesítés-
re törekszik az atlasz az azonos tematikájú (pl. egyházi, nemzetiségi) térképek esetében 
is, például az egyes etnikumok jelzésében.

 Az atlasz a lehető legnagyobb mértékben törekszik a helységnevek egységesí-
tésére. Az antikvitás – latin és görög – neveit az ókor végéig a kornak megfele-
lő formában adtuk meg, onnantól kezdve a magyar alak szerepel ott, ahol ez 
lehetséges. A politikai áttekintő térképeken az önálló színnel jelölt területek/
államok neve egységesen, de különböző nagyságú kiskapitálissal jelenik meg. 
Ha egy terület alávetett státusban állt, azt a név normál (esetleg ritkított) betű-
típusa mellett a színezés is jelzi.

 Az atlasz a jelrendszer egységesítésére törekszik a csaták és ütközetek9 helyének, 
a hozzájuk tartozó évszámok és településnevek színjelölése tekintetében. A tér-
képek egy része ugyanakkor az eseményeket egy szereplő szemszögéből mutatja 
be. Ilyenek a magyar történelemhez kapcsolódó térképek, de néhány egyetemes 
történelmi témához illeszkedő térkép is hasonló logikát követ (pl. a napóle-
oni háborúkat bemutató 40c térkép). Ezekben az esetekben fontos a győztes/
vesztes kilétének megmutatása, amit a csataszimbólum segítségével (felfelé/lefe-
lé fordított karddal), az évszám és a településnév színén keresztül ábrázolunk. 
A hagyományhoz illeszkedve a térkép középpontjában álló szereplőket – pl. 
a magyarokat – következetesen piros színnel jelöltük (pl. hadseregek vonulá-
sát ábrázoló nyilak esetében). A fegyverletételeket és békekötéseket is azonos, de 
egymástól eltérő jellel illeti az atlasz.

 A hagyományos, és még mindig többségben lévő esemény- és politikatörténeti 
térképek mellett számos gazdaság- és kultúrtörténeti tematikájút is tartalmaz 
az atlasz: 

9 Hermann Róbert meghatározása szerint: „A hadászathoz tartozott a hadtestek vagy azoknál nagyobb kötelékek, például had-
seregek által megvívott csata, amely döntő módon befolyásolta a hadjáratot vagy az egész háború lefolyását. Az ütközet hadtestek 
vagy annál kisebb erők által vívott harc, amely nem befolyásolja döntő módon a hadjárat eredményeit.” (Hermann Róbert 
/2004/: Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái. Zrínyi, Budapest, 10.)
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 • Fontosabb őskori lelőhelyek Magyarországon (3b);
 • Az ókori görög kultúra, Kr. e. 8–5. század és A római Birodalom gazdasága 

és kultúrája, Kr. u. 2. század (9ab);
 • A kereszténység elterjedése az 1–11. században (10c);
 • Várépítés és a román stílus emlékei 1300-ig (15b);
 • Az 1347–1353 közötti pestisjárvány (16a);
 • A bizánci, a román, a gótikus, a reneszánsz építészeti stílus elterjedése 6–16. 

század (18a,b,c,d);
 • Művelődés Európában a 11–16. században (22c);
 • A Magyar Királyság kultúrája a 13–16. században (25a);
 • Európa vallási térképe a 16. század és 17. század végén (28ab);
 • Erdély gazdasága a 17. század első felében (31a);
 • Vallás és kultúra az Erdélyi Fejedelemségben a 17. században (33a);
 • A három részre szakadt ország gazdasága és kereskedelme a 16–17. század-

ban (33c);
 • A Magyar Királyság kultúrája és oktatása a 18. század végén (39b);
 • Az ipari forradalom Európában 1850-ig (42b);
 • A Magyar Királyság a reformkorban (43a);
 • Írni és olvasni tudók aránya, 1890 (49a);
 • A vasúthálózat fejlődése, 1846–1913 (49d);
 • A Magyar Királyság ipara és bányászata 1910 körül (51b);
 • A trianoni békeszerződés gazdasági következményei (55b);
 • A nagy gazdasági világválság, 1929–1933 (56b);
 • Magyarország ipara és bányászata, 1930 (57e);
 • Magyarország közigazgatása és bányászata (69a);
 • A Föld vallási kultúrái a második ezredfordulón (73e).

Ezek jelrendszere kialakításakor is egységességre törekedtünk. A térképek egy része 
egymás közötti összehasonlításra is lehetőséget kínál: pl. a görög és római kultúra, a 16. 
és 17. századi európai vallások elterjedése, a kora újkori erdélyi gazdaság és kultúra, az 
1910. és 1930. évi magyarországi ipar és bányászat vonatkozásában.

6. Az etnikai és demográfiai térképek (55a; 65a,b,c; 71a,b; 73a,b,c,d) is kínálnak hasonló 
lehetőségeket, főleg a magyarországi etnikumok és nemzetiségek vonatkozásában:

 A Magyar Királyság népei és népsűrűsége a 15. század végén (23a,b);
 Etnikai változások Kárpát-medencében a 16–18 században, A Magyar Király-

ság etnikai térképe a 18. században (37a,b);
 A Habsburg Birodalom 1848 tavaszán–nyarán (43b);
 A kivándorlók aránya a lakosságban, 1901–1910 (49b);
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 A hazai zsidóság 1910-ben (49c);
 Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai térképe (51a);
 A trianoni békeszerződés, 1920. június 4. (55a);
 A csehszlovák-magyar lakosságcsere, 1946–1947 (65a);
 A magyarországi németek kitelepítése, 1946–1948 (65b);
 Népmozgások és kitelepítések Közép-Európában, 1944–1952 (65c);
 A Kárpát-medencei magyarság a második ezredfordulón (71a);
 A magyarországi nemzetiségek, 2011 (71b);
 A cigányság vándorlása és Az európai cigányság, 2007 (73a,c);
 A magyarországi cigányság, 1893 és 2003 (73b,d).

 7. Sajátosak az ún. várostérképek:
 Az ókori Athén (6c); Az ókori Róma (8c);
 Budapest fejlődése (49c); Az 1956-os forradalom és szabadságharc Budapest 

térképei (67a,b,c);
 A megosztott Berlin (64b); Jeruzsálem, az Óváros (68f).

Ezek események ábrázolása (67,a,b,c) mellett a politikatörténet tanításához (64b), ösz-
szehasonlításra és kultúrtörténeti szempontból (6c és 8c, valamint 68f) egyaránt hasz-
nálhatóak.

8. Ugyanakkor a csatatérképeket mellőztük, mert bőven találhatók ilyenek a tankönyv- 
ekben, főleg a Száray-féle sorozatban.

 7. táblázat: Csatatérképek a tankönyvekben*

Ókor Középkor Újkor Jelenkor
Marathón (Sz.) Muhi (Sz., Ú.) Buda, 1686 (Sz., Ú.) Az olasz front (Sz.)

Thermopülai (Sz., Ú.) Várna (Sz.) Austerlitz (Sz.) Sztálingrád (Sz.)
Szalamisz (Sz.) Nándorfehérvár (Sz.) Pest-Buda, 1848 (Sz., Ú.) Don-kanyar (Sz., Ú.)

Gaugaméla (Sz.) Mohács (Sz., Ú.) Isaszeg (Sz.) Budapest ostroma (Sz., Ú.)
* Sz.= Száray-féle tankönyvsorozat, Ú.= Újgenerációs tankönyvek

Újszerű térképek – újszerű megoldások

Jelentős azon térképek száma, amelyek más iskolai atlaszokban nem, vagy csak alig sze-
repelnek. Ezek alkalmasak ismeretbővítésre (5d; 22b; 32d; 36c; 40a,b; 46a, 57b,d; 66a; 
70c; 72b,c; 73c; 74a), szemléletformálásra (29b; 49a,c; 56b; 60b; 61b; 65b; 66c; 69b), folya-
matok bemutatására (57a; 68e,g; 73b,d), összehasonlításra más térképekkel (15b; 18a; 31a; 
41a,c; 58a,b;  66a; 74a).
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8. táblázat: Újszerű térképek az atlaszban

Egyetemes történelem Magyar történelem
5d) Hellenisztikus városalapítások, Kr. e. 3–2. század
18a) A bizánci építészeti stílus elterjedése, 6–15. 
század
22b) Franciaország, Anglia és Skócia a
14–15. században
32d) A Francia Királyság a 17. században
36c) Ázsia a 17–18. században
40a) A francia forradalom, 1789–1794
40b) A francia forradalmi háborúk, 1792–1799
41a) Afrika a 16–18. században
41c) Közép- és Dél-Amerika a 18. század végén
46a) A krími háború. Az egységes Olaszország és 
Németország kialakulása
56b) A nagy gazdasági világválság, 1929–1933
58a–b) Területi átrendeződés Köztes-Európában, 
1918–1921 és 1938–1941
66a) A kétpólusú világ konfliktusai, 1945–1989
66/c Az Egyesült Államok és a Szovjetunió katonai 
szembenállása a hidegháború idején
68e) Az ENSZ terve Palesztina felosztására, 1947
68f) Jeruzsálem, az Óváros
70c) Az ukrán válság, 2014–2016
72b) Koszovó napjainkban
72c) A Közel-Kelet, 1988–2016
73c) Az európai cigányság, 2007
74a) A globalizálódó világ és konfliktusai 1990-től 
napjainkig

15b) Várépítés és a román stílus emlékei
Magyarországon 1300-ig
27a) Török hadjáratok és belháború, 1526–1541
29b) Felekezeti és kulturális viszonyok a 16 
század végén
31a) Erdély gazdasága a 17. század első felében
44a–b) és 45a–b) Négy térkép az 1848/1849-es 
szabadságharcról
49a) Írni-olvasni tudók aránya, 1890
49c) A hazai zsidóság 1910-ben
57a) A trianoni Magyarország határainak 
kialakulása, 1919–1921
57b) Nemzetgyűlési választások
Magyarországon, 1920. január
57d) A katolikus egyházmegyék és a római 
katolikusok Magyarországon, 1920
60b) A magyarországi vidéki zsidóság
gettósítása és deportálása, 1944
61b) Magyarország német megszállása, 1944. 
március 19.
65a) Csehszlovák–magyar lakosságcsere, 
1946–1947
65b) A magyarországi németek kitelepítése, 
1946–1948
69b) Szovjet csapatok Magyarországon, 1989
73b) A magyarországi cigányság, 1893
73d) A magyarországi cigányság, 2003

A térképek száma a jelenkor felé gyarapodik, illeszkedve a kerettantervek tananya-
gának ilyen irányú eltolódásához. Őskor: 3, ókor: 23, középkor: 32, újkor: 72, jelenkor: 
64 (1945 előtt: 29, 1945 után: 35). Különösen a legutóbbi, az utolsó évfolyamok anyagát 
jelentő 1945 utáni történéseket ábrázoló térképek száma nőtt jelentős mértékben. Itt a 
régi, osztályok szerinti felosztási elv találkozik az újabb, korok szerintivel.

Fontos újszerű megoldás a szinkronisztikus szerkesztési elv alkalmazása, ami azt je-
lenti, hogy a középkortól kezdve az azonos korok egyetemes és magyar történeti tér-
képeit – néhány kivételtől eltekintve – közös oldalpáron helyeztük el. Sok esetben ez 
időbeli párhuzamosságot jelent csupán, mely egyrészt segíti a szinkronisztikus látásmód 
fejlesztését, másrészt esetenként rávilágít arra, hogy az egyetemes történeti események 
mennyiben hatottak nemzeti történelmünkére, esetleg befolyásolták azt. Lássuk ezeket 
a párhuzamosságokat (a magyar történeti térképeket pirossal adtuk meg), de csak a leg-
jobb lehetőségeket mutatjuk be rövid indokolással.
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9. táblázat: Példák az egyetemes és magyar történeti térképek szinkronizmusára

KÖZÉPKOR

12a Európa Nagy Károly korában, 768–814 13a A magyar nép vándorlása és a honfoglalás, 
6–9. század

12b Európa a 9–10. században 13b A Kárpát-medence a honfoglalás idején

A magyarság vándorlása és a honfoglalás az európai környezetbe ágyazottan jelenik 
meg a két oldalon.

14a Az iszlám világ az első ezredfordulóig, 
7–10. század 15a A Magyar Királyság a 11. században

14b Európa a 11–13. században és a keresz-
tes hadjáratok 15b Várépítés és a román stílus emlékei 1300-ig

A létrejött Magyar Királyság könnyebben beilleszthető a korabeli európai viszonyokba.

16c A Mongol Birodalom a 13–14. század-
ban 17c A Magyar Királyság a 13. században és a 

tatárjárás

A mongol veszély nagysága és a magyarországi tatárjárás együtt szemlélhető.

20a Európa a 15. században 21a Hunyadi János törökellenes harcai, 
1441–1456

20b Az oszmán-török állam terjeszkedése, 
1300–1683 21b Kelet-Közép-Európa Hunyadi Mátyás korá-

ban, 14588–1490

A török veszély nagysága együtt jelenik meg törökellenes harcainkkal, és mindez eu-
rópai relációban is szemlélhető.

ÚJKOR

24a
A nagy földrajzi felfedezések és a korai 
gyarmatosítás a 15. század végétől a 17. 
század végéig

25a A Magyar Királyság kultúrája a 13–16. 
században

24b A világ megismerése 25b A Magyar Királyság a Jagelló-korban, 
1490–1526

24c A világkereskedelem kialakulása

26a Európa a 16. században 27a A mohácsi csatát követő belháború, 
1526–1541

27b A három részre szakadó ország, 1541–1590
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Jól illusztrálja a két oldalpár, hogy a földrajzi felfedezések és a török behatolás hogyan 
távolította el a magyar államot az európai fősodortól, melyhez Hunyadi Mátyás idejében 
oly közel állt.

28a Európa vallási képe a 16. század végén 29a A három részre szakadt ország, 1590

28b Európa vallási képe a 17. század végén 29b Felekezeti és kulturális viszonyok a 16. 
század végén

Az európai vallási megosztottság viszont hazánk részekre szakadt területén is létrejött.

30a A Habsburg Monarchia a 16. század 
végén 31a Erdély gazdasága a 17. század első felében

30b A tizenöt éves háború és a Bocskai-fel-
kelés, 1591–1606 31b Az erdélyi fejedelmek hadjáratai, 1619–1645 

és az erdélyi–török háború, 1658–1662

Ezen az oldalpáron hazánk részei a Habsburg Monarchia viszonyrendszerében kerül-
nek bemutatásra.

34a Szövetségi rendszerek a 18. század elején 35a A törökök kiűzése Magyarországról, 
1683–1699

34b Oroszország terjeszkedése Kelet-Euró-
pában, 1462–1830 35b A Rákóczi-szabadságharc, 1703–1711

35c Rákóczi kuruc államának nemzetközi 
kapcsolatai

Jól látható itt a török kiűzésére létrejött európai összefogás, valamint a Rákóczi-sza-
badságharc európai környezete is.

42a Európa a Szent Szövetség korában, 
1815–1849 43a A Magyar Királyság a reformkorban

42b Az ipari forradalom Európában 1850-ig 43b A Habsburg Birodalom 1848 tavaszán–nyarán

Megfigyelhető a fejlődésbeli különbség Európa centruma és félperifériája között.
44a Szabadságharc, 1., 1848. nyár–ősz 45a Szabadságharc 3., 1849. tavasz
44b Szabadságharc 2., 1848–1849. tél 45b Szabadságharc 4., 1849. nyár

A szabadságharc valamennyi szakasza egy oldalpáron szemlélhető és elemezhető.

50a Szövetségi rendszerek a 19. század má-
sodik felében 51a Az Osztrák–Magyar Monarchia etnikai 

képe, 1910

50b Szövetségi rendszerek az első világhá-
ború előtt 51b A Magyar Királyság ipara és bányászata 

1910 körül
50c Afrika gyarmatosítása 1914-ig 51c Az Osztrák-Magyar Monarchia, 1867–1918
50d Európa 1914-ben
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A háború előtti Európa a szövetségi rendszerekkel és az Osztrák-Magyar Monarchia fő 
problémájával, az etnikai viszonyokkal, valamint a fellendült magyar gazdaság azonos 
oldalpáron jelenik meg.

JELENKOR

52a Az első világháború Európában, 
1914–1918 53a A történelmi Magyarország felbomlása, 

1918. november–1919. március

52b

Forradalom, bolsevik hatalomátvé-
tel Oroszországban, polgárháború és 
intervenció Szovjet-Oroszországban, 
1917–1922

53b
A Magyarországi Tanácsköztársaság (1919. 
március 21–augusztus 1.) harcai, 1919. ápri-
lis–augusztus

Az oldalpár első két térképe ok-okozati összefüggéseket, a második kettő pedig bizo-
nyos párhuzamosságokat mutat be az egyetemes és magyar történelmi események kö-
zött, középpontban a bolsevik hatalomátvétel következményeivel.

54a
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbom-
lása és az új közép-európai határok, 
1924

55a A trianoni békeszerződés, 1920. június 4.

54b Európa a Párizs környéki békék után, 
1919–1924 55b A trianoni békeszerződés gazdasági követ-

kezményei

A közép-európai határátrendeződések a magyar Trianon politikai és gazdasági követ-
kezményeivel együtt jelennek meg.

60a Az európai zsidóság holokausztja, 
1933–1945 61a Magyarország területi gyarapodása, 

1938–1941

60b A magyarországi vidéki zsidóság gettó-
sítása és deportálása, 1944 61b Magyarország német megszállása, 1944. 

március 19.

Az európai és magyarországi zsidóság tragédiája párhuzamosan, hazánk időleges te-
rületgyarapodásával, majd függetlenségének elvesztésével együtt kerül bemutatásra.

64a A megosztott Európa, 1945–1989 65a Csehszlovák–magyar lakosságcsere, 
1946–1957

64b A megosztott Berlin, 1945–1989 65b A magyarországi németek kitelepítése, 
1946–1948

65c Népmozgások és kitelepítések Közép-Euró-
pában 1944–1952

Az európai háború tragikus egyetemes és magyar történeti következményei egy oldal-
páron kerülnek ábrázolásra.



171

Az új Történelmi atlasz középiskolásoknak rövid bemutatása 

66a A kétpólusú világ konfliktusai, 
1945–1989 67a Forradalom Budapesten, 1956. október 23.

67b Harcok a Corvin köz környékén, 1956. 
október 24–29.

67c Harcok Budapesten, 1956. november 4–11.
67d Sortüzek Magyarországon, 1956

A világtérképen csak pontnyi konfliktust jelentő 1956-os forradalom és szabadság-
harc hazánk 20. századi történelmének, egyetemes történeti jelentőségű meghatározó 
eseménye.

Hogyan járulnak hozzá a mellékletek az atlasz eredményes 
használatához?
Helynévmutató (75–81. oldal)

A viszonylag részletes helynévmutató elsősorban a kerettantervi helyneveket tartalmaz-
za (vastag betűs szedéssel kiemelve), másodsorban – és ez a számosabb – a tanköny-
vekben előforduló helyneveket emeltük ki benne, dőlt betűkkel megadva a legfontosabb 
előfordulásokat. A viszonylagos részletesség azt jelenti, hogy ezen óhatatlanul szerény 
válogatás valamennyi atlaszbeli megjelenését igyekszik feltüntetni, a tudományos mű-
vek helynévmutatóit megelőlegezve az érettségi előtt álló fiataloknak. A helynévmutató 
színekben is differenciál: a piros (pontosabban bíbor) szedésűek a magyar történeti hely-
nevek és előfordulásaik.

Képes térképkereső évszámokhoz (82–85. oldal)

Mivel a rendelkezések10 az érettségi vizsgán tiltják kronológiai adattáblázat használatát 
a történelmi atlaszban, ezért újszerű időrendi táblát készítettünk. A Képes térképkereső 
évszámokhoz a megfelelő korokhoz rendelt időszalagok (őskor-ókor, középkor, kora új-
kor, újkor és jelenkor, az utóbbi 1. 1914–1939, 2. 1939–1945, 3. 1945–1968, 4. 1968–2004. 
bontásban) mentén megadja a kerettantervi évszámadatokat. (Az időszalag felett kék 
dátumokkal az egyetemes történeti, alatta pedig bíborral a magyar történeti évszámok 
szerepelnek.) Megadja a dátumokat, de nem nevezi meg eseményeket, hanem képpel, il-
letve a térképes előfordulásra vonatkozó szám- és betűjelöléssel utal rájuk, tehát egyfajta 
rejtvényes megoldást kínál a „megfejtésükre”. Megoldásunk a diákokat az egyes térké-
pek használatára ösztönzi az évszámkereséshez.

10 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet „3. §: A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesz-
tésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” … 
használható.
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Címerek a magyar állam történetéből (86. oldal)

A melléklet ezen része nem szokványos eleme az iskolai történelmi atlaszoknak. Ugyan-
akkor igen hasznos és érdekes tájékoztató, amely a 12. századtól a 20. század végéig 8 
királyi és 8 állami címerünket tartalmazza, szigorúan időrendben. Valamennyi címer-
hez rövid tájékoztató szöveget mellékelünk, amelyek egyes elemei a heraldikába is beve-
zetnek (pl. a címereken a jobb és bal oldal a viselője, és nem a szemlélője nézőpontjából 
értelmezhető).

30 magyar vonatkozású történelmi emlékhely a Kárpát-medencében (elülső belív)

A képes tablószerű melléklet a történelmi és a jelenlegi magyar határok feltüntetésével 
a magyarság legfontosabb Kárpát-medencei építészeti emlékeit jeleníti meg. Ezek fele a 
jelenlegi, másik fele pedig ma már az elcsatolt területeken található. A zágrábi székesegy-
ház (korábban Szent István-katedrális) a csaknem évezredes magyar-horvát együttélés-
re való utalás. Ezen kívül még 8 erdélyi, 3 felvidéki, 2 kárpátaljai és 1 délvidéki helyszín 
került a válogatásba, a 15 jelenleg is Magyarországhoz tartozó mellett. Mindezek nem 
titkoltan azzal a céllal is kerültek az atlaszba, hogy velük kapcsolatban további anyag-
gyűjtésre és felkeresésükre ösztönözzék a tanulmányozókat.

A kulturális világörökség magyar vonatkozású helyszínei a Kárpát-medencében 
(hátsó belív)

Ezen a képes tablószerű ábrázoláson is közel azonos arányban szerepelnek jelenlegi ha-
tárainkon belüli és azon kívüli helyek. A 8 jelenlegi magyarországi helyszín mellett itt 
4 felvidéki, 2 erdélyi és 1 burgenlandi található. Nem véletlenül szerepel mindkét képes 
tablónk bal felső sarkában az „Amit látni kell” játékos pecsét.

Atlaszunkat nagy gonddal és szeretettel készítettük az ifjú használóknak. Azt szeret-
tük volna elérni, hogy forgatóik kedvet kapjanak más történelmi térképek keresésére és 
tanulmányozására, vagy akárcsak nézegetésére is könyvekben, neten egyaránt. Termé-
szetesen nem gondoljuk, hogy munkánk – minden jószándék mellett is – hibátlan lenne. 
Szívesen veszünk ezért segítőszándékú észrevételeket, legyenek azok tartalmiak, vagy 
az atlasz használatát javítani akarók. De a latin mondást idézve: „De gustibus non est 
disputandum”, azaz „Az ízlésről nem lehet vitatkozni.”

Történelemtanítás (LIV.) Új folyam X. évf. 2. sz. 2019. június: https://www.
folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/katona-andras-az-uj-tortenelmi-atlasz-

kozepiskolasoknak-rovid-bemutatasa-10-02-08/
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A szerző pályája második felét meghatározták a tantárgytörténeti kutatások, ennek 
megfelelően publikációs tevékenysége is ez irányba tolódott el. (Az egyetemen ilyen 
kurzust is vezetett oktatói működése utolsó évtizedében.) A rendszerezés igényével 
több sorozatot is közölt, melyekből egy-egy ízelítőt ad a továbbiakban. A leginkább 
említésre méltó a teljes tantárgytörténet igényével készült, hét részből álló „Képek és 
arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából” c. sorozat, mely hozzáférhe-
tő a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata honlapján, és amelynek második 
darabját adjuk közre, történelmünk és tantárgytörténetünk egyik legdicsőségesebb 
korszakát, a reformkort idézve. 

A tematikus tankönyvelemzések is közel állnak a szerzőhöz, különösen a Trianon-
téma a szomorú „centenárium” kapcsán, bár korábban is megjelent több publikáció-
ja a témában. Feldolgozta – többek között – a Rákóczi-szabadságharc, Széchenyi, az 
első világháború, az 1918–1919. évi forradalmak képének, valamint a Trianon-kép 
történelemtankönyvi változásait koronként. Itt az utóbbi első darabját, a Horthy-
korszak Trianon ábrázolásait vesszük sorra.

Németh László pedagógusi és pedagógiai szakírói működésének a kutatása – főleg 
hódmezővásárhelyi tanítása kapcsán – kezdettől érdeklődése homlokterében állt. 
Ennek egy viszonylag korai írását adjuk ismét közre, amely a rendszerváltozás ide-
jén aktualitással is bírt. Ráadásul témája kapcsolódik az általános iskola hazai „rob-
banásszerű” bevezetéséhez is. Nem beszélve arról, hogy Németh pedagógiai elvei, 
követelményei ma is követendő etikumra épített minőségeszményt képviselnek.

Munkásságának nagyobb része az általános iskolai tanárképzéshez kötődött, két 
évtizedet gyakorló tanárként is ebben az iskolatípusban töltött el, javarészt kísérletező 
óraadóként. Meggyőződése, hogy az alapok nélkül nem lehet építkezni, vagyis csak-
nem minden az általános iskolában dől el. Ennek az iskolatípusnak a háromnegyed 
évszázadát tekintette át – szakmáját nem megtagadva – Az általános iskola 75 éve – a 
történelemtanítás felől szemlélve című sorozatával a Könyv és Nevelés hasábjain. En-
nek harmadik részét adjuk közre, amely a kádári időszak első felét villantja fel.

A fejezet zárómunkája a hazai szakfelügyelet történetének több rendszeren átívelő 
utolsó félévszázadát tekinti át. Az összegzés a tanfelügyelet visszaállításának az idő-
szakában készült, és számos mának szóló tanulságot is hordoz.
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Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából 2.
„Haza és haladás” – a nagy tanárok félévszázada

Míg a XIX. század első fele a hallgatóságát magával ragadó tanáré, a dualizmus idősza-
ka a tankönyvé, addig a XX. század – főleg annak második fele – kétségkívül a tanulóé. 
Ezek a Szebenyi Pétertől származó gondolatok adják tantárgytörténetünk vezérfona-
lát. A reformkor történelemtanítását a „haza és haladás” eszméje hatotta át. A korábbi 
kompediumokat diktáló és kikérdező tanár helyébe az „élő hanggal, eleven kifejezések-
kel, ész erejét fejtegető bánásmóddal, lelkes beszéddel”1 ható nevelő lépett. A nagy ta-
náregyéniségek közül nem mindenki hagyott maga után nyomtatott tankönyvet, ezért 
a kéziratos (történelem)tanítás nagy időszaka a reformkor. Természetesen ekkor még a 
felekezeti iskolák voltak a meghatározóak. Sajnos, nem minden arra érdemes személyi-
ségről szólhatunk. Czinár Mór, Engel Keresztély, Koppi Károly, Láczai Szabó József, Maár 
Bonifác, Magyar Mihály, Mokry Benjámin, Rozenits Lukács Jakab, Stachovics Remig Ala-
jos, Timon Sámuel, Vályi Pál, Vandrák András, Wohlfahrt József nevét most csupán csak 
megemlítjük. Sokuk ennél többet érdemelne! Részletesebben szólunk viszont a legna-
gyobbakról, a protestánsok közül a debreceni Budai Ézsaiásról és Péczely Józsefről, a 
pataki Csengery Józsefről, a pápai Bocsor Istvánról, a szavasi Vajda Péterről, valamint a 
katolikus Spányik Glycérről, Horváth Mihályról és Vasvári Pálról. Előbb azonban szól-
junk egy keveset a jeles tanároknak katedrát biztosító iskolákról és a tantervi keretekről.

Iskolák – tantervek2

A Debreceni Református Kollégium kapcsán három tantervről kell szólnunk. Az 1807. 
évi Ratio Institutionis (népszerűbb nevén: Álmosdi Ratio)3 bár kezdő soraiban legfőbb 
alapelvként kijelentette, hogy „… az iskolák művelődési anyagának és tanítási módjának 
a nemzeti szellemhez kell simulnia…”, de valójában az egész művelődési anyag a latin 
nyelvre és irodalomra épült. Eltűnt a fizika (a reál tárgyak újabb térvesztése), az egyete-
mes történelem, a magyar alkotmány ismertetése, s a latin nyelven oktatott magyar tör-
ténelem két évről egy esztendőre korlátozódott, csak abból a célból megmaradva, hogy a 
tanulók a latin nyelvben gyakorolják magukat. (A III. humanitas osztályban maradt egy 
Magyarország története.) Nem véletlen, hogy az 1796 és 1809 között 14 éven át itt tanuló 
Kölcsey így emlékezett vissza utolsó éveire: „Akkor én jobban tudtam latinul, mint ma-
gyarul, s magyar verseket csak két esztendővel később kezdtem csinálni.”4 

1 Bocsor István szavait idézi Bíró Sándor (1960): Történelemtanításunk a XIX. század első felében. Tankönyvkiadó, Budapest, 234.
2 A katolikus iskolák tanrendjét meghatározó két Ratióról az előző közlésünkben szóltunk: Történelemtanításunk hőskora, a 
rendszeres történelemtanítás kezdetei (1650–1806). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó, Kft. Budapest, 2005. szept-
ember, 20. sz. I 1.1 1-16.
3 Teljes címe: Ratio Institutionis ex praescripto conventus superintendentiae Helv. conf. addictorum Transtibiscanae per 
deputationem literarius Álmosdini elaborata etc. Debrecini, Impressit Georgius Csáthy, 1807. In: Klamarik János (1893): 
A magyarországi középiskolák újabb szervezete történeti megvilágítással. Eggenberger, Budapest, 168. 
4 Kölcsey Ferenc (1886): Minden Munkái (3. bőv. kiad.). Franklin Társulat, Budapest, 9. köt. 387. 
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Nem csoda, hogy „ellenmozgalom” segítette világra a következő, 1812-es debreceni 
tantervet.5 Ekkor még csupán a reál tárgyak erősödtek (pl. az azokat megalapozó ma-
tematika). A sokkal erőteljesebb 1820-as reform viszont – mely aztán lényegében 1848-ig 
érvényben maradt – a humán tárgyak teljes diadalát hozta. Bár a latintanítás anyaga 
még inkább kibővült, de a magyar történelmet a IV-VI. osztályban újra hazai nyelven 
oktatták; igaz, abból a célból, hogy a magyarról latinra fordítás anyagául szolgáljon.6 
A tannyelv azonban az 1820-as években fokozatosan magyarrá lett, mígnem az egyház-
kerület 1833-ban elrendelte, hogy minden tudomány – a hazai (ekkor még latin nyelvű) 
törvények kivételével – magyarul taníttassék.7 Talán kissé későn, de mindenesetre 11 
évvel az 1844. évi II. törvénycikk (a magyar államnyelvvé tétele és kötelező oktatásának 
elrendelése a fő- és középiskolákban) hatályba lépése előtt!

Bár a deákos kultúra konzervatív képviselői 1803-ban Sárospatakon is támadásba len-
dültek, de 1810-ben megszületett „a magyar középiskoláknak legsikerültebb s legmoder-
nebb tanulmányi rendje, melyben a nemzeti érdek, a tárgyak humanisztikus és realisz-
tikus művelődési értéke a legszebb összhangban egyesül.”8 Ugyancsak Kornis értékelése 
szerint több tekintetben már az Entwurf és a századvégi magyar gimnáziumi tantervek 
körvonalait pillanthatjuk meg ebben az – akkoriban messze nem általános – 8 osztályos 
iskolakonstrukcióban. Jellemzőit Fináczy Ernő a következőkben összegzi: „…önálló fel-
adattal ruházza fel a gymnasiumot, mely addig a főiskolára való előkészítést tekintette 
egyedüli czéljának; nemzeti irányban halad; egyensúlyba iparkodik hozni a humanus és 
realis tárgyakat; elvként kimondja, hogy a tudományokat anyanyelven kell tanítani s a 
latin tanítást első sorban magukra az írókra kell alapítani...”9 

A magyar nyelv itt szerepelt először mindegyik osztályban mint külön tárgy saját tan-
tervvel. A magyar történelem alapvonalai az I. és II. osztályban szerepelnek, tüzeteseb-
ben az V. osztályban. Illusztrálta ez is azt a tudatosan alkalmazott didaktikai alapelvet, 
hogy az alsó osztályokban már főbb elemeiben tanult anyag a felső osztályokban bővebb 
formában ismétlődjék. (Ez a koncentricitás jellemzője marad történelemoktatásunk-
nak.) Bőséges a reál tárgyak, a természettudományok aránya: ásvány-, növény-, állattan, 
fizika, matematika. Különösen ez utóbbi tartalmában is igen korszerű volt.10

5 A tanítók kötelességei, a tanítni valók, ezeknek rendi és módja a helvétziai vallástételt követők debreczeni collégiuma alsó 
oskolábann a szerint, a mint a Tiszánntul levő szuperintendentzia conzisztoriuma által jóváhagyódtak. Debreczenbenn, 1812. 48 p.
6 Kornis Gyula (1927): A magyar művelődés eszményei 1777-1848. I. köt. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 326. 
7 Részletesebben erről Kornis könyvén kívül: A gymnasium története a debreczeni ev. ref. kollegiumban. Debreceni Ev. Ref. 
Főgimnázium értesítője az 1894/95. isk. évről. 101-142.; ill. Szilágyi István (1861): A gymnasiumi oktatás története a magyaror-
szági helv. hitvallásúaknál. Sárospatak, 19-32.; újabban pedig: Bajkó Mátyás (1976): Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás 
idején és a reformkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 74-85. 
8 Kornis (1927) 327.; a tanterv részleteit közli: Szilágyi (1861) 37-38. 
9 Fináczy Ernő (1896): A magyarországi középiskolák múltja és jelene. Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, Budapest, 67. 
10 Egy sor magyar nyelven íródott tankönyv jelent meg Patakon ezidőtájt: Kazinczy kedves tanára: Szentgyörgyi István (1797): 
Kisded magyar Grammatica. Pozsony; Szentgyörgyi István (1797): Deák Grammatica magyarul. Pozsony; Szombathy János (1796): 
Az Orbis pictus magyarul. Pozsony; Szőke Ferenc (1798): A mechanikának rövid summája. Pozsony; Kövy Sándor (1798): A magyar 
törvények rövid summája. Pozsony; Emődy István (1809): Természeti história I. Az állatok országa. Sárospatak; Vadnay József 
(1811): Természeti história II. A plánták országa. Sárospatak; GeleI József (1811): Természeti história III. Az ásványok országa. A de-
ákos műveltség híveinek 1815-ös és 1828-as támadásait éppen a magyar nyelvű tankönyvek túlnyomó voltával lehetett leszerelni.
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Említésre méltó még egy református tantervi reform, a nagyenyedi Norma discendi,11 

mely 1820-ban került elfogadásra és közel másfél évtizeden át hatott. Készítői Erdély ak-
kori státuszából kiindulva a deákos műveltség térhódítása mellett a német nyelv irányá-
ba tettek lényeges engedményeket. Súlyt helyeztek az életre való felkészítésre is. Legér-
dekesebb a tanulók életkorához és tehetségéhez való alkalmazkodás igénye: „A tárgyak 
kiszabásában az ifjak korát és elmebeli tehetségeit a többség szerint vévén, systhemánkat 
sem a tündöklő talentumokra nem fundáltuk, sem a gyengébb és lassú elméjűekre le nem 
bocsátottuk; mint a közönséges institutumban a középutat, úgy kívánnók arányozni, hogy 
sem azoktól többre menni, az alkalmatosság el ne vétessék, sem ezekre nézve éppen ha-
szontalan elvesztve az idő ne legyen. Vigyáztunk arra is, hogy jobban inkább, mint sokat 
tanuljanak és a lélek egyik tehetsége is elmellőzve ne maradjon. Az emlékező tehetségnek 
adtunk annyit, amennyi ismeret-tárházához szükséges; az ítélőfi tehetségnek gyakorlására 
is módot nyújtottunk és mindenkire nézve, akiben a természet egyik vagy másik tehetségét 
kedvezőbben ajándékozta, szabad mezőt hagytunk.”12 

Ami a történelemtanítást illeti: a VI-VIII. osztályokban tanítottak magyar történel-
met, s a VII–IX.-ben világ históriáját, azaz közönséges történelmet (a korszakhatárok: 
1301, 1526; ill. 1517 és 1648)13. A Norma discendi a második Ratioval szembeni megalku-
vó – finomabban szólva: kompromisszumos – szellemét különösen a tankönyvek, s ezen 
belül is elsősorban a történeti művek tükrözték. Budai Ézsaiás egyetemes története és 
Benkő Samu Erdély története – főleg az előbbi – jelentős engedményeket tett a Habsburg-
történelemszemlélet javára, miközben a pataki diákok már ezidőtájt Csengery József ha-
ladó szellemű munkáin nevelkedtek.14 

A következő elfogadott, de tiszavirág életű reformtervezet az 1842-es zay-ugróci volt, 
mely Zay Károlynak, az észak-magyarországi evangélikus egyház pozsonyi felügyelőjé-
nek a kezdeményezésére és irányításával született.15 Fő elve az egyformaság volt: „…a 
tanulmányoknak minden oskola terjedelméhez és körülményeihez mért számának és ren-
dének tökéletes egyenlőségét és egységét…” biztosította azzal, „… hogy az általmenetel 
egy oskolából a másikba minden szenvedendő hátramaradás vagy szükségtelen ismétlés 
nélkül megtörténhessék”.16 1846-ban módosították a korábban elfogadott tervezetet,17 

melynek bevezetését az 1848-as események végképp elodázták. Előre mutató elem volt a 
tervezetekben a fizika gyakorlati elemeinek a bevezetése, a biológiának és a geológiának 
ugyancsak gyakorlatiassága (reáliák!), melyek már mind a munkára nevelés pedagógiai 
célkitűzése irányába hatottak.18

11 Teljes címe: Norma discendi in Collegio scholarium Alba r.-Enyediensi. Claudipoli, 1920. 24 l.
12 Norma discendi (1820) 1. 
13 Klamarik (1893) 170-171. 
14 Vö.: Bajkó (1976) 121. 
15 A magyarhoni ág. hitv. evangélikusok oskolai rendszere. Pesten, 1842. 40 l. 
16 Kornis Gyula (1927): A magyar művelődés eszményei 1777–1848. II. köt. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 71-72. 
17 A magyarhoni ág. hitv. evangélikusok oskolai rendszere. Pesten, 1846. 40 l.
18 Vö.: Bajkó (1976) 159. 
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A tanterv történelem tantárggyal kapcsolatos előírásai – a többi stúdiumhoz hasonlóan 
– valamennyi iskolatípus számára pontosan rögzítették a kötelező anyagot. A gimnázi-
umi osztályok mindegyikében volt valamilyen történeti anyag („I. Magyarhoni történe-
tek az ausztriai házból való királyokig, II. Magyarország történetei 1526-tól a mai időkig, 
III. Közönséges történetek: régi s közép időszaknak történetei; időtáblák készítésével, IV. 
Közönséges történetek. A közép időszak történeteinek folytatása s az ujabb historia maig; 
időszaki táblák készítésével, V. Görög történetek s régiségek a régi geographiával, VI. Római 
történetek s régiségek a régi geográphiával.”), sőt a bölcseleti (filozófiai) felsőfokon is („I. A 
közép- s újkor közönséges történetei, az emberi művelődés kifejlését tekintve, II. A közép- és 
újkor történeteinek folytatása.”)19. Jelentős pontja a tervezetnek, hogy „…ahol az anya-
nyelv nem magyar, ott legalább a megnevezés magyarul is történjék, hogy így lassanként 
a honi nyelv hangját korán megszokván, későbbi években minden tárgyakra nézve ezen 
nyelven haladhassanak a növendékek...”20, akik nagy része német vagy szlovák ajkú volt.

Íme, az 1790-es évek nemzeti felbuzdulását követő magyar tannyelvűség (Debrecen, 
Sárospatak) előbb szinte mindenütt teljesen visszaszorult, s csak az 1820-as, hivatalos 
formában az 1830-as években kerül ismét napirendre. Pedig ez tárgyunk vonatkozá-
sában is kulcskérdés volt!21 Először – talán meglepő módon – a szegedi piarista líceum 
igazgatója engedte meg, hogy a felsőbb osztályokban a magyar történelmet magyarul 
tanítsák.22 A példát követve Pesten 1834-től, Pápán 1837-től tértek át a teljesen magyar 
nyelvű tanításra. A pesti evangélikus gimnáziumban már 1825-től [!] magyarul tanítot-
ták a haza történetét, az iskolák többségében azonban az 1830-as évek közepétől tértek 
át a magyar nyelvű tanításra. (A királyi katolikus és szerzetesi iskolák – a szegedi esetet 
kivéve – még ekkor kénytelenek voltak alkalmazkodni a második Ratio nyelvhasználat-
ra vonatkozó előírásaihoz, egészen 1844-ig.)

A magyar tannyelvűség bevezetésével párhuzamosan új tantervek születtek: 1837-ben 
Sárospatakon, 1840-ben Pápán, 1842-ben Debrecenben, melyek 1848-ig meghatározták 
a tanítás anyagát és szemléletét. A döntő kérdés azonban mégsem a tanterv volt, hanem 
a tanárok felkészültsége, személyisége. Ismerkedjünk meg a továbbiakban néhány dele-
jes hatású, híres debreceni (Budai Ézsaiás, Péczely József), pataki (Csengery József), pá-
pai (Bocsor István) és szarvasi (Vajda Péter) professzorral, akik a reformkori protestáns 
szellemű történelemtanításunk legfénylőbb csillagai voltak, sok más alig halványabban 
tündöklő csillag között. A kor jeles tanárai között voltak katolikusok (pl. Spányik Glicér) 
is, akik közül egy (Vasvári Pál) a szabadságharc mártírja, egy másik (Horváth Mihály) 
pedig annak emigránsa lett.

19 Klamarik (1893) 172-176.; ill. Systema rei scholasticae evangelicorum aug. conf. in Hungaria. (Hely és idő jelzése nélkül.) 
20-34. 
20 Kornis II. (1927) 73. 
21 Részletesebben szól a magyar tannyelvűségért vívott harcokról: Szekfű Gyula (1926): Iratok a magyar államnyelv kialakulá-
sához 1790–1848. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest és Kornis I. (1927) 141-175., 365-407., 442-487. 
22 Szekfű (1926) 412. 
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Budai Ézsaiás, a sokarcú professzor

A XIX. század első felének nagy történelemtanárai és 
-tudósai közül először a debreceni Budai Ézsaiás nevét 
említhetjük. Teológus, történetíró, klasszika-filológus, 
pedagógus, térképkiadó, tantervkészítő és tankönyvíró 
egyaránt volt. Utóbbiként a magyar nyelvű oktatás egyik 
első szorgalmazója – ennek érdekében mintaszerű törté-
nelemkönyveket is írt –, de klasszika-filológusként a lati-
nos kultúra elkötelezettje volt.

Budai „legjobb évtizede” professzori pályakezdése volt. 
Ars poeticáját egyik első történeti munkájának, a Közön-
séges históriának a bevezetésében így fogalmazta meg: 

„[…] deák nyelven adni elő a tudományt azoknak, kiknek szintollyan szükségük van, hogy 
deák nyelven taníttassanak, mint magára a tudományra: éppen olyan hiba a tanításban, 
mint amelyet a logicusok az okoskodásban circulusnak neveznek.”23 Legfontosabb törté-
neti munkái a Közönséges história c. egyetemes történeti24 és a Magyarország históriája 
c. háromkötetes nemzeti történeti tankönyvei25 voltak, melyek magyar nyelven íródtak.

Budai egyetemes története, a Közönséges história, az ókor részletesebb, s a középkor 
rövidebb összefoglalását tartalmazza Konstantinápoly elestéig. A tankönyv – bevezetése 
szerint – olyan eseményekkel kíván foglalkozni, melyek az egész emberiség életét megvál-
toztatták. Továbbá a közművelődés fejlődésének és hanyatlásának, ahogy ő mondja, „… 
a culturában való előmenetel és alászállásnak …” okait akarja megértetni, egyszersmind 
megkönnyítve az irodalmi művek megértését is: „[…] Valamint a régi literatura leginkább 
a história által segíttetik, úgy a litteratura csinál igaz gusztust arra, hogy mit kelljen nézni 
és keresni a históriában.”26 (Ma ezt a történelem és irodalom koncentrációjának mondjuk.)

Míg a Hármas Kis Tükör27 a 10–14 éves református tanulók számára készült, addig Bu-
dai Ézsaiás háromkötetes Magyarország históriája 17–18 éves, felső fokon tanuló kálvi-
nistáknak íródott. Jelentősége semmivel sem kisebb, mint Losontzi munkájáé. Ez az első 
tudományos rendszerezésű tankönyvünk, mely Magyarország egész történetét magyar 
nyelven foglalja össze. A lapalji lábjegyzetekben a szerző feltünteti a forrást, s az onnan 
merített adatokat gyakran hosszabb idézettel görögül, latinul, franciául és németül meg 
is szólaltatja. Célja kettős lehetett: a tudományos kutató módszer népszerűsítése és a 
tanítványok ránevelése az eredeti forrásszövegek olvasására. Budai műve – a katolikus 

23 Budai Ésaiás (1800): Elöljáró beszéd. In: Közönséges história. Debrecen, 15. 
24 Budai Ésaiás (1800): Közönséges história. Készítette a tanítványai számára… Első része. Szigethy M., Debrecen, 412 l. (To-
vábbi kiadások: 1811, 1833.)
25  (1805) Magyar ország históriája a' mohátsi veszedelemig. Csáthy Gy., Debreczen, 340 l. (További kiadások: 1808, 
1811, 1812, 1814, 1833.); Budai 1808): Magyar históriája a' mohátsi veszedelemtől fogva Buda viszszavételéig
Csáthy Gy., Debrecen, 340 l. (További kiadás: 1833.); Budai 1812): Magyar ország históriája, melybenn a’ felséges auszt-
riai ház örökös uralkodása foglalódik. Csáthy Gy., Debrecen, 252 l. (További kiadás: 1933.)
26 Budai (1800) 4-5. 
27 Erről korábbi közlésünk: Katona András (1996): Egy 225 éves magyar tankönyv és szerzője (Losontzi István Hármas Kis 
Tükre). Módszertani Lapok. Történelem, 3. évf. 1-2. sz. 23-30.
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tankönyvekkel (Katona István, Pray György, Bolla Márton munkáival) szemben – al-
kalmas arra, hogy a hazafias nevelés szempontjából oly fontos érzelmi hatást biztosítsa.

Nagy szerepe volt Budai Ézsaiásnak az 1807-es debreceni protestáns tanterv, a Ratio 
Institutionis készítésében, amit sokáig – elfogadásának helyéről – „Álmosdi Ratio”-nak 
neveztek. Ez a Sinai professzorék28 vereségét jelentő 1790/91-es protestáns autonómiatör-
vény folytatásának és az 1806-os katolikus „második Ratio” antitézisének is tekinthető. 
Mindjárt a bevezetőben egy addig kevéssé hangoztatott alapelvet említ: „Nekünk nem 
valami eltanult és idegen, hanem saját hazai, mintegy a mi körünkben termett nevelési 
rendszerre van szükségünk, ha nem akarunk a "nemzeti szellemen" erőszakot tenni.”29 
E „genius nationis” azonban – hisz a tanterv latinul íródott – a deákos kultúrát jelentette, 
melyben a reál tárgyak háttérbe szorultak. De a magyar nyelv tanítása sem jutott önál-
lóságra, s egy időre szünetelt az egyetemes történelem tanítása is. Ennek következtében 
a tanterv alapvetően humanisztikus maradt, s a latin nyelvűség az 1830-as évekig ismét 
uralta a (debreceni) református oktatást.

Szólnunk kell a debreceni rézmetsző diákok század eleji vállalkozásairól is, melyek 
egy része az első magyar nyelvű térképeket jelentette. Az egész vállalkozás lelke Erőss 
Gábor togatus diák, felügyelő professzora pedig Budai Ézsaiás volt. A metszéssel foglal-
kozó vezetők (Halász István, Pap József és Pethes Dávid) mellett rajzolók és nyomdászok 
működtek közre az első magyar atlaszok összeállításában. Köztük az Oskolai Ó Átlás 
(1800-ból) egy 12 mappából álló, a klasszikus történelem számára készült, kivitelében 
már művészi fokon álló térképgyűjtemény.30

Péczely József, a hálás tanítvány
Budai Ézsaiás tanítványa volt Debrecenben Péczely József, 
aki mintegy 10 éves tanári gyakorlatot követően fogott hozzá 
első – még latin nyelvű – tankönyve megírásához. Egyete-
mes története Summarium historiae recentioris Europaeae 
címmel két kötetben jelent meg 1827-ben és 1830-ban.31 Az 
első kötet az európai államok történetét tárgyalja Amerika 
felfedezésétől a XVII. század végéig – 436 oldalon, a második 
pedig „napjainkig”, azaz 1830-ig – 440 lapon. A két kötet kö-
zötti cezúra 1697 volt. Felfogása annyiban hasonlít mestere, 
Budai Ézsaiás történelemszemléletéhez, hogy ő is csak politi-
kai történetet ad, át meg átszőve a katolikus egyházat bíráló 

28 Sinai Miklós (1730–1808). Debreceni Habsburg-hű református lelkész, tanár és történész. Bővebben: https://tanaritagozat.
tortenelmitarsulat.hu/doc/Sinai%20Mikl%C3%B3s.pdf (Letöltés: 2021. máj. 3.)
29 Idézi: Nagy Sándor (1940): A debreceni kollégium története I. A Debreceni Kollégium mint egységes intézmény az Egyetem 
kiválásáig (Kerettörténet). Debrecen Szabad Királyi Város – Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 171. l.
30 Csendes László (1984): Visszatekintés az iskolai térképek, atlaszok múltjára. In: Korszerű oktatás – korszerű térkép. Az 1981. 
október 7-8-i nemzetközi tanácskozás rövidített anyaga. Szerk.: Szabolcs Ottó. OPI, Budapest, 29-30. 
31 Péczely, Josepho (József) (1827–1830): Summarium historiae recentioris Europaeae, a detectione Americae ad revolutionem 
Gallicam: per temporum intervalla divestum. I.-II. Debrecini, excudit Franciscus Tóth Typogr. 
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protestáns fejtegetésekkel. Az angol és francia forradalom, no meg az 1820-as évek sza-
badságharcai először szerepelnek pozitív színezettel magyar tankönyvben. Érdekes, de 
nem példátlan ebben a korban (meg később sem), hogy a tankönyv nyomtatásánál a cen-
zúra által betiltott szavak, mondatok helyét üresen hagyták. Nem csoda, hisz Péczelynél 
az egyetemes történelem keretében tárgyalt magyar történeti részek szemléletét is a füg-
getlenségi harcok iránti határozott rokonszenv jellemzi, s nem – mint Budainál – a fel-
tétlen Habsburg-hűség. 

Péczely volt a reformkor eszméinek egyik első történelemtanár hirdetője, például ak-
kor, amikor az angol-amerikai történelmi példa alapján a polgári jogegyenlőség meg-
valósulásával az egyetértést és a közjólétet akarta előmozdítani. Legfontosabb történeti 
munkája azonban nem ez, hanem az 1830-as évek második felében megjelent A magya-
rok történetei Á'siából kijövetelöktől fogva a mai időkig. 1833-ban Budai tankönyvének, a 
Magyarország históriájának utolsó kiadása jelent meg. Ennek nyelvezete, de főleg szem-
lélete azonban ekkor már igen avítt volt. A Péczely által írt új tankönyv 1837-ben jelent 
meg – immár magyarul – több mint 25 ív terjedelemben és két félkötetben („darab”-
ban), de csak 1526-ig.32 A kötet első felét Teleki József grófnak, a másodikat Széchenyi 
Istvánnak, akadémikus társainak ajánlotta. Az elkészült folytatás a cenzúra akadékos-
kodása miatt nem jelenhetett meg. Azonban a torzón maradt munka jelentősége is óriá-
si. Valójában ez a magyar történelem első élvezetes összefoglalása. Egy megállapodott és 
kritikailag rendezett anyagot először hoztak közelebb a magyar közönséghez.

Péczely így szól szándékairól az előszóban: „Meg akartam próbálni – nemzeti nyelvün-
kön először – oly Történetírását adni Hazánknak, mely rövid legyen, szárazság-, érdekes, 
vastag kötetekre telés nélkül: az lévén meggyőződésem, hogy mostani állásunkhoz képest, 
míg az Olvasó Közönség nagy részének több kedve, több pénze nem lesz az olvasáshoz, 
nem elég nekünk Íróknak csak azon igyekeznünk, hogy vagy sokkal ne fárasszuk Olvasó-
inkat, vagy hogy jó legyen, a mit adunk; hanem a kettőt öszvekötnünk, s azon kell főképp 
törekednünk: mit adjunk kicsinyben minél több jót.”33 

Péczely könyvének módszertani érdekessége – a reformkor irodalomközpontú felfo-
gását követve –, hogy a történelmi témák feldolgozásakor figyelemmel volt a vonatkozó 
irodalmi alkotásokra. (Tantárgyak közötti koncentráció!) Például Vörösmarty Zalán fu-
tására és Cserhalomjára, vagy Czuczor Gergely Augsburgi ütközet és Aradi gyűlés című 
műveire utal. Legmegkapóbb azonban, hogy egy tanítványának munkájára is boldogan 
hivatkozik Jajca 1521-es ostromának elbeszélése kapcsán: „Jajca hősi költemény Baksai 
Dánieltől.”34 Ez a „kedvezés” azért is feltűnő, mert például Nándorfehérvár elfoglalása, 
Zách Felicián merénylete és Konstantinápoly eleste kapcsán nem említi Kisfaludy Károly 
Ilkáját, Zách Kláráját és Irénéjét, pedig ismernie kellett ezeket a darabokat.

32  (1837): A' magyarok' történetei Á'siából kijövetelöktől fogva a' mai időkig , Debbreczenben nyom-
tattatott Tóth Lajos által.
33 Előszó. In: Péczely József (1837): A’ magyarok’ történetei Á'siából kijövetelöktől fogva a’ mai időkig 1. darab, Á’siából kijövete-
lektől fogva Az Árpád ház kihalásáig. Debrecen, VII. 
34 Péczely (1837) 337. 
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Érdekes az is, hogy – egyébként hagyományosan fejedelmek és királyok történeteit 
tárgyaló – művébe monográfia gyanánt ékelte be Mátyásról szóló terjedelmesebb ér-
tekezését, Mátyás hibái és érdemei címmel. Ahol lehet, menti; ahol kell, magyarázza: 
„A nagyokkal, érdemesekkel bánásban, mint Szilágyi, Vitéz, olykor nem elég maga mér-
séklést, kevés gyöngédséget, kímélést mutatott. Óhajtani való, hogy ezek ne történtek vol-
na, de mely nehéz egy fiatal, ön erejét, céljai tisztaságát érző, magát nyakas, alacsony 
önző oligarchiáktól környezve látható fejedelemnek mindenkor mérsékelni tudni magát? 
S midőn, hogy ne taposhassék, taposni, még pedig magáért a közjóért [!] taposni kénytelen, 
egyszer, mint máskor oly kimérve intézni lépéseit, hogy azokat gázolja, kik tiprani valók? 
Hol gyom, konkoly erőt vettek, lehet-é ezeket kiirtani úgy, hogy egy-két termő kalász is ki 
ne vágassék velök? És végre nincsen-é sokszor példaadás kéntelenségében s minél szaba-
dabb még, minél nyersebb, erőteljesebb a nemzet, annál gyakrabban – a magát legmérsék-
lőbb, legjobb, legérzékenyebb szívű fejedelem is?”35 Kész korabeli stílustanulmány!

Csengery József, Patak híres tanára
Csengery József a sárospataki református kollégium 
neves tanára volt. Főműve az 1843-ban megjelent 
egyetemes történeti tankönyve,36 a maga 376 lapjá-
val rövid vázlatnak tekinthető Bolla Márton világ-
történetéhez képest.37 Adataiban nem túlzottan, de 
szemléletében gyökeresen újat nyújt. Ez nem csupán 
Csengery Habsburg-ellenes és protestáns felfogásá-
ból következett, hanem abban is szemben állt Bolla 
száraz, szenvtelen, érzelmi hatásoktól mentes stílusá-
val, hogy Csengery a legteljesebb érzelmi befolyásra 
törekedett, és haladó szemléletét a legvégső mértékig 
érvényesítette. Például így ír a perzsák felett aratott 

görög győzelem emberiség sorsára gyakorolt hatásáról: „Soha ezen győzelem nélkül 
Fidias, Praxiteles, nem lelkesíti a hideg márványt, s az utánozhatatlan Pindart nem csu-
dálja most a világ; – Herodot, Xenophon nem éneklik a jeles tetteket, Plátó, Aristoteles a 
bölcsesség templomába nem juthatnak; Socrates és Epaminondas, az erény remek példáji 
nem tündökölnek tiszta fényben.”38

Protestáns szemléletéből szinte természetesen következett, hogy a középkor története 
ismertetésénél főleg azokat a tényeket emelte ki, amelyek Bolla könyvéből teljességgel 
hiányoztak: IV. Henrik Canossa-járása, a kiátkozott II. Frigyes uralma, IV. Orbán pápa 

35 Péczely (1837) 337. 
36 Csengery József (1843): Az egyetemes történettudomány vázlata. Nádaskay András, Sárospatak, 376 l.
37 Martini Bolla e scholis piis Primae lineae historiae universalis, in usum studiosae iuventutis Claudiopolitanae. 1-3. köt. Ko-
lozsvár, 1798–1799., 1820. (2. kiadás) 1825. (3. kiadás:) 1836. (5. kiadás) 1843. (6. kiadás) Ez volt az első teljes egyetemes – vagy, 
ahogy ekkoriban nevezték: általános – történetet felölelő magyar munka, még ha latinul is íródott. (1845–1846. évi magyar 
fordítása is 567 oldalt tett ki.)
38 Csengery (1843) 29. 
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és Hohenstauf Manfréd konfliktusa stb. Feltűnően élesen fejezte ki Habsburg-ellenes 
érzelmeit a svájciak szabadságharca kapcsán (amiről Bolla oly óvatosan nyilatkozott!): 
„A jámbor hegyi nép nem szenvedhetvén a zsarnokságot, annak megtörésére [...] szövet-
ségbe állott [...] hiában igyekeztek az ausztriai hercegek az elkeseredett helvéteket az en-
gedelmességre visszahajtani, semmi erő, hatalom nem bírt velek [...] mennyi ütközetek, 
annyi emléke a schweitz vitézségnek. A sempachi, hol Winkelried Arnold ki honszere-
tetből feszült mellével fogta fel az ellenség dsidáit, s így nyitott rést polgártársainak azok 
karéjábai betörésre, a vitéz helvétek dicsőségét örökíti.”39 

Az újkort „az új idő históriája” címen a reformációtól számította. Jól látta a hitújítás 
okait, az ellenreformáció következményeit. Érdekesen összegzi Csengery nevelési célját 
könyve befejezésében: „... a világtörténelemben más fátum nincs, mint az ok és eredmény 
közti kénytelen összefüggés, mint ama kérlelhetetlen szabály: hogy hasonló okok, kisebb, 
nagyobb árnyéklattal bár; de végképp mégis hasonló következményekre vezetnek. E kap-
csolat lánckerekéből nincs menekvés."40

E néhány rövid mozaikkép felvillantása után Benda Kálmán szavaival értékelhet-
jük legméltóbban Csengery munkásságát: „A történelem-tanításban és a történetírás 
módszerességében az egyetemesség filozófiai elvét követte. A magyar reformkorra meg-
érett nemzeti felvilágosodás nála a teremtő feszültség gyakorlati végrehajtására irányult. 
A személyiség és történelem szorosan egybekapcsolódnak. A műveltséggé, világképpé for-
málódott személyiség ugyanis megfoghatóan valósítja meg önmagát a történelemben. 
A jó rend érdekében eszme- és tudománytörténeti feladat a helytállás. A rossz rend ellen 
azonban küzdeni kell a változásért. A történelem univerzális szemlélete megtanít az ál-
talános összefüggésekre. A nemzeti önállóságra, az egyéni függetlenségre, az ellenállás jo-
gára. A művelődéstörténeti javak elvezetnek a politikai radikalizmushoz. Létünk ésszerű 
és erkölcsi viadalokra alkalmas mivolta tud olyan álláspontot képviselni, hogy az ember 
a királysággal szemben a köztársaságot igényelje. Az ifjúság úgy nézzen az európai des-
potákra, hogy mozgolódjék a zsarnokság ellen. A társadalom az önállósulási törekvések-
ben indul el, hogy "a népek szabadságának civilizációja" átvegye a fejedelmek hatalmát. 
A Habsburg uralkodóknak ellenszegülő szabadság és kultúra egybefonódása juttatja el 
Csengeryt a forradalom szükségének megállapításához. Idáig az emberiség legbátrabb 
gondolkodói merészkedtek csak el. A liberális eszme és a szabadság gondolatának ter-
jesztése egyenlő a nemzet radikális fejlesztésével. A szellemi érdeklődés, a nevelés elvei, 
ezek kisugárzása úgy mozdítják meg az életet, hogy nélkülözhetetlenné válik a hazafias 
nevelés gyakorlatias előtérbe nyomulása.”41 

39 Idézi: Bíró Sándor (1960): Történelemtanításunk a XIX. század első felében. Tankönyvkiadó, Budapest, 192-193. 
40 Csengery (1843) 376. 
41 Benda Kálmán (1981): A Kollégium története 1703-tól 1849-ig. In: A sárospataki református kollégium története (Tanulmá-
nyok alapításának 450. évfordulójára). Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 152. 
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Bocsor István, Pápa lánglelkű professzora42

Talán Bocsor István volt a reformkor egyik legmar-
kánsabb43 és legnagyobb hatású44 történelemtanár 
egyénisége. Nem közismert, de ő volt a szerzője a 
„Múzsadal” címen emlegetett versnek, melyet Jókai 
az És mégis mozog a föld című híres regénye deb-
receni diákjainak a szájába adott.45 Jellemző mozza-
nata tanáréletének, hogy amikor a vidéki főiskolák 
növendékei közül legelőször a pápai diákok jelent-
keztek önkéntesnek az 1. és 2. honvédzászlóaljba, az 
indulás napján búcsút vettek szeretett tanárjuktól, 
és ekkor – állítólag – a következőket mondta nekik 
Bocsor: „Önök a hazáért harcolni indulnak, s ha 

önök nem azt tennék, amit tesznek, mint kárbaveszett munkát, széttépném irataimat, s 
darabokra törve katedrám, mint tanári működésem hitvány emlékét, irataimmal együtt 
elhamvasztanám.”46 Talán az sem véletlen, hogy a pesti forradalom vezetői (Petőfi, Jó-
kai) pápai diákok is voltak, bár Bocsor csak Jókait tanította kettőjük közül.

Miben rejlett az ő történelemtanári nagysága? Már az is nagy feltűnést keltett, hogy 
amikor végre állását betölthette, akkor magyar nyelven tartotta székfoglaló beszédét, s a 
nép neveléséről értekezett benne.47 Egy másik megnyilatkozásában az újdonsült profesz-
szor a történelemtanár hivatásáról beszélt az ifjúságnak: „Én a múltnak tanára vagyok, 
de nem a múltnak akarom Önöket nevelni, hanem a jövőnek. Ha kezem alul kilépnek, 
férfiak és ennek a hazának polgárai lesznek. Ez a haza az, aminek én Önöket ernyedetlen 
támaszául akarom nevelni.”48 

42 Vö.: Fehér Katalin (2000): Bocsor István. Tudós tanárok – tanár tudósok sorozat. OPKM, Budapest, 168 l.
43 A rendszeres iskolai történelemtanítás és a történelemmetodika kezdetei Magyarországon (1650-1848). A szemelvényeket vá-
logatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szebenyi Péter. (A történelemtanítás módszertanának forrásai I.) Szer-
kesztő: Szabolcs Ottó) OPKM, Budapest, 1989. 119. 
44 Pozsgai Imre (1981): Alkotóerőnk legfontosabb eleme – nemzeti kultúránk. Ünnepi beszéd a Pápai Református Kollégium 
450. évfordulóján. Új Tükör, 18. évf. 41. sz. 1981. október 11. 5. 
45 Bodolay Géza (1981): A türelmi rendelettől a forradalom és szabadságharc leveréséig (1781-1849) In: A pápai kollégium tör-
ténete. Szerk.: Trócsányi Zsolt. Tankönyvkiadó, Budapest, 187. 
46 A résztvevők visszaemlékezésére hivatkozva idézi a jelenetet: Kis Ernő (1896): A Dunántúli Ev. Ref. Egyházkerület Pápai 
Főiskolájának története 1531–1895. Dunántúli Ev. Ref. Egyházkerület, Pápa, 254. és Pápa város egyetemes leírása. A Pápai 
Jókai-Kör megbízásából összeállította Kapossy Lucián. Kis Tivadar, Pápa, 1905. 211-212. l.
47 Sajnos a székfoglaló pontos tartalmát nem ismerjük. Pedagógiai elképzeléseiről a körülbelül egy évvel később, valószínűleg 
1838-ban „az iskolák rendezéséről” készült 51 oldalas tervezetében tudósított. A kéziratos anyagot elemzi: Bíró (1960) 210.; 
Neveléstan kéziratából részleteket közöl: Szebenyi (1989) 119-124. 
48 Idézi: Bíró (1960) 211. 
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Pedagógiai nézeteit Pestalozzi és Herbart,49 történelemfilozófiai szemléletét pedig 
hegeliánus hatások határozták meg.50 De antiklerikális szellem és zsarnokgyűlölet 
is jellemezte gondolkodását. A felvilágosodás híve volt és gondosan hirdette a francia 
forradalom szükségességét is. A jakobinus diktatúrát viszont, mint a terror uralmát éle-
sen elítélte. A Szent Szövetség korát is haladó szemlélettel ismertette, állást foglalva – 
Csengery Józsefhez hasonlóan – a függetlenségi küzdelmek, így a lengyel szabadságharc 
ügye mellett.51

A jelenleg ismert legrégibb Bocsor István által készített kézirat az 1837-ben készült Vi-
lágtörténetek rövid rajza I.,52 melyben az ókori Kelet históriája mellett Görögország, Ma-
cedónia és Karthágó történetét dolgozta fel, de bemutatta a nagy földrajzi felfedezések 
korát, sőt kitért az azt megelőző állapotokra is (pl. aztékok). A spanyol hódítók kegyetlen 
vérfürdőit a kereszténység és Európa szégyeneként ábrázolta.

Másik jeles korai fennmaradt kézirata – melyről már Bíró Sándor is tud – az Egyesült 
Államok történetéről szól,53 melyhez felhasználta Bölöni Farkas Sándor frissen megje-
lent, de máris híressé vált útikönyvét.54 Az egyik legérdekesebb része a munkának az 
amerikai függetlenségi nyilatkozat ismertetése, ami a demokratikus szabadságjogok 
egyik első megfogalmazása volt. Bocsor nagy tisztelője volt a francia kultúrának. Jó ideig 
tanította a francia nyelvet is,55 de – mint korábban utaltunk rá – nagy híve volt a francia 
felvilágosodásnak és forradalomnak is. Ezt tükrözik a Világtörténetek rövid rajza III. 
kéziratjegyzetei,56 pedig akkoriban (1838/39-ben) nagy bátorság kellett a francia szabad-
ságeszmék előadásához, hiszen az országgyűlési ifjak, Wesselényi és Kossuth ellen indí-
tott hajsza többnyire hallgatásba burkolta a nemzetet. 

Bocsor a francia forradalom eszméinek bátor propagálásával az 1840-es évek elejéig 
egyedül állt a reformkor történelemtanításában.57 „Maga a kor is, a szabadságharc előtti 
Magyarország, minden más kornál érzékenyebb volt a történelmi eszmék és igazságok 
befogadása iránt és így rövid időn belül nemcsak az ifjúság, de a városi közönség is sere-
gestől tódúlt Bocsor Istvánnak a francia forradalmat magyarázó történelmi óráira. Utóbb 

49 Neveléstanában utal erre. Vö.: Szebenyi (1989) 125. 
50 Bíró és Bodolay között vita van abban a tekintetben, hogy Bocsor Berlinben ismerte-e meg Hegel tanításait. Vö.: Bodolay 
Géza (1981) 189.; vagy hazatérte után Tarczy Lajos filozófus tanártárs hatására sajátította el azokat, (vö.: Bíró /1960/ 214.) aki 
– mellesleg – hegeliánus nézetei miatt kényszerült a filozófiai tanszékét felcserélni a természettudományossal. E témához még: 
Beöthy Ottó (1979): A hegeli tanok magyarországi történetéhez (1818–1849). Magyar Filozófiai Szemle, 23. évf. 3-4. sz. 276. 
51 Részletesen: Bíró (1960) 214-229. 
52 Ismertette: Kálmán Gyula (1988): Bocsor István, a pápai református kollégium történelemtanára (1807–1885). In: A Magyar 
Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya sárospataki és zalaegerszegi tanácskozása anyagából. Neveléstörténeti füze-
tek 7. Szerk.: Kelemen Elemér. OPKM, Budapest, 96. l. 
53 Amerika, különösen az északamerikai egyesült szabad országok történetrajza, előadva Bocsor István pápai főiskolai oktató 
által. Pápán, 1838. 60 l. Ismertette: Bíró (1960) 212-214.; ill. Kálmán (1988) 96-97. 
54 Újabb kiadása: Bölöni Farkas Sándor (1966): Utazás Észak-Amerikában. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 407 l. (Az eredeti 
mű 1834-ben jelent meg, majd rövidesen több kiadás következett.)
55 1839-ben Pápán jelent meg Rövid franczia nyelvtudomány gyakorlati példákkal című tankönyve. Valószínűleg Petőfi ebből 
tanult franciául.
56 Ismertette: Kálmán (1988) 97. 
57 Ld.: Bíró (1960) 225. 
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a nagy terem kicsiny lett a hallgatóság befogadására és a folyosón is hallgatták Bocsort, 
amint magyarázta a történelem komoly tanulságait. Történelmi óráit a tárgy természetén 
kivül vonzóvá tette magának az előadónak figyelmet keltő előadása. Higgadt, nyugodt be-
széde a mezőföldi jómódú gazda meggondolt, okos beszédére emlékeztetett, mély hangja 
meg éppen kellő árnyalatul szolgált a történelem nagy eseményeinek rajzolásához” – em-
lékezett a hálás és lelkes tanítvány.58

Bocsor a magyar történelmi előadásaihoz is írt jegyzeteket.59 Fő műve azonban csak 
1861 és 1869 között jelenhetett meg 7 füzetben: Magyarország történelme, különös te-
kintettel a jogfejlésre. Ennek ezúttal csak a bevezetőjéből idézünk, mely Magyarország 
történelme fogalmát a következőképpen határozza meg: „Magyarország történelme azon 
események lánczolata, mellyek mint a népszellem szabadságra fejlése tényezői a magyar 
földön települt nemzetek életében jelenkorig lefolytak.

Magyarországot, mint minden államot két lételeme, föld és nép alkotja. 
Magyarföld és magyar nép, mint test, és lélek elválhatatlanok. A kettő összenőtt egy-

sége teszi Magyarország saját egyediségét. A kettő költsönös hatása, működése teremti a 
magyar nép saját szellemét. A történész az illy szerves egységből állammá nőtt Magyar-
országot, akármint szabdalta el idővel a hatalom vihara, minden a magyar korona ható-
sága alatt álló országok összegének tekinti. Magyarföld alatt hát nem csak a sajátképeni 
Magyarországot, hanem Erdély- Tót- Horvát- Dalmátországokat s végvidékeket is érti. 
Magyar nép nevezet alá pedig mind azon nemzeteket összefogja, mellyek az érintett föl-
deken hont alakitottak maguknak.” Tudósi hitvallásának legszebb mondatai e bevezetés 
"Magyarország földé"-re vonatkozó zárósorai a nemzet jövőjéről: „A hit embere ez ag-
gály habjai között az isteni gondviseléssel vigasztalja magát: a költő hevült lelkesültséggel 
énekli: él még a magyarok istene: a történész, a népek életét szabadságfejlődésre épitő 
történész csak ugy tartja biztosnak a jövendőt, ha nyúgodtan irhatja rajza zárkövére: él 
még a magyar szabadságérzete.”60 

58 Antal Gábor (1882): Bocsor István. In: Emlék nagyságos Bocsor István főiskolai tanár, kir. tanácsos úrnak a dunántúli ref. egy-
házkerület pápai főiskolájában eltöltött félévszázados tanári működése örömünnepélye alkalmából. Pápán, 1882. október 10-ik 
napján. Pápa, 12. l. Szépen írt még a híres Bocsor-féle előadásokról: Kis Ernő (1908): Bocsor István emlékezete. In: A Dunántúli 
Ev. Ref. Egyházkerület pápai főiskolájának értesítője az 1907/8-i iskolai évről. Pápa, 16. 
59 Magyarország története vázolata I., Magyarország jelen rajza II. Bocsor István pápai főiskolai ny. r. tanár. Pápán, 1844. Kéz-
irat, ismertette: Bíró (1960) 230-233. 
60 Bocsor István (1861): Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre. 1. füzet, Református Főiskola, Pápa, 1-2. 
Újabb kiadás: Bocsor István (2011): Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre I-VII. Históriaantik Könyvesház, 
Budapest, 1812 l.
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Vajda Péter, a nemzet tanítója és Szarvas híres tanára

Vajda Péter élete és irodalomtörténeti jelentősége meg-
lehetősen közismert.61 A pedagógus Vajdát azonban 
csak később fedezték fel a korral foglalkozó kutatók.62

Vajda Péter több tárgyat is tanított Szarvason, köztük 
filozófiát és történelmet. Őrá is hatottak Hegel, meg a li-
beralizmus eszméi, de a nemzeti érzés és a haza alkotta 
gondolatrendszere központját. Világnézete alkalmassá 
tette nemzetnevelői feladatok ellátására. Bár a tanítás-
hoz készített kéziratos anyagai nagyrészt elkallódtak, 
de az önképzőkör vasárnapi ülésein elmondott beszédei 
fennmaradtak, s nyomtatásban is megjelentek.63 Java-
részt ezekből idézzük a történelemszemléletét felvillan-
tó részleteket.

Központi helyet foglalt el Vajda Péter gondolatrendszerében a hazaszeretetre nevelés. 
Idézhetnénk ehhez szinte teljes terjedelmében A haza című 1939-ben írt cikkét,64 de ta-
lán néhány részlet is jól mutatja a szerző felfogását a patriotizmusról, melyre tanítványait 
kívánta nevelni: „... ömlengő szívvel ölelem embertársaimat ...”, de „a haza mindene az 
embernek.” Sőt „... a haza némileg ellentétben van a világgal. Kizárhat bennünket ma-
gából a világ, a haza mindig nyílt kebelre vár... [...] A hazában minden kedves, minden 
drága.” A haza „... édes anya [...] bölcs atya [...] gondos oktató [...] gondos törvényhozó. [...] 
Ne csodálkozzatok tehát, hogy a hazán annyira csüggenek az emberek, hogy [...] a szám-
űzött sírva lép ki hona határán [... a honvágy fölégetheti a lelket és kiszáríthatja a csontok 
velőjét, hogy az ember beléhalhat hon utáni epedésébe. A honszeretet egekbe magasztalhat 
egy részről, míg a hontalanság állattá alázhat más oldalról. [...] A hazát a legmagasabb 
eszmék között illeti a hely.” Viszont „...hol az értelem fejletlen marad, ott nincs haza; 
hol az indulatok féktelenűl csaponghatnak, ott nincs haza; hol a törvények és jogok nem 
szentek, ott nincs haza; hol az ember akármi okból és módon nem ember, ott nincs haza. 
[...] Ez nem haza, ez zsarnok atya...” A feketék és a hinduk helyzetéből kiindulva állapítja 

61 Kiadásaiból és a vele foglalkozó irodalomból itt csak egy szerény válogatást kínálunk: Vajda Péter (1972) Válogatott művei. 
Halálának 125. évfordulója emlékére. Kiad.: Lukácsy Sándor, bev.: Fenyő István. Veszprém megyei Tanács, Veszprém, 291 l.; 
Vajda Péter (1958): Költemények prózában és más írások. Magyar klasszikusok sorozat. Kiad. és utószó: Miklós Róbert. Magve-
tő, Budapest, 254 l.; Lukácsy Sándor (1958): A „Dalhon” folytatása. In: Acta historiae litterarum hungaricarum (1981) 117-127. 
Hanzó Lajos (1958): Vajda Péter 1808–1846. Szemelvényekkel Vajda Péter munkáiból. Békéscsaba, 152 l.)
62 Vajda Péter erkölcsi beszédei (A bécsi kancellária leirata Vajda és az evangélikus egyház ellen). Kiad.: Kemény Gábor. Szarva-
si Öregdiákok Szövetsége, Budapest, 1931. 288 l.; Kemény Gábor (1946): Vajda Péter emléke...(1808–1846). Köznevelés, 2. évf. 
8. sz. 11-12.; Nádor Jenő (1946): Egy demokratikus nevelő centenáriuma. Embernevelés, 2. évf. 5-6. sz. 210-212.; Hanzó Lajos 
(1956): Vajda Péter mint nevelő. Köznevelés, 12. évf. 4. sz. 77-78.; Hegedűs András (1958): Vajda Péter emlékezete. Születésének 
150. évfordulójára. Köznevelés, 14. évf. 2. sz. 25-28.; Hegedűs András (1958): Vajda Péter pedagógiai nézetei. Pedagógiai Szemle, 
8. évf. 4. sz. 360-375.; Nádor Jenő (1960): Vajda Péter tanítványai között. Pedagógiai Szemle, 10. évf. 7-8. sz. 649-652.; Miklós 
Róbert (1971): Vajda Péter életútja. In: Vajda Péter Tudományos Ülésszak. Pápa-Vanyola. Szerk.: Rácz István és Miklós Róbert. 
TIT, Budapest, 13-25. 
63 A legteljesebb anyaga ennek Kemény Gábor bevezetésével és jegyzeteivel jelent meg: Vajda Péter erkölcsi beszédei. Budapest, 
1931. 288 l.
64 Vajda Péter (1839): A haza. Athenaeum, 3. évf. 46. sz. 753-761.; ill. Vajda (1972) 89-95. 
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meg: „Az emberi faj nagyobb részének még nincs hazája e földön, hanem a jövendőben 
kell azt keresnie...”65 A Szarvason elhangzott Erkölcsi beszédeiben így szólt erről a témá-
ról: „Az ország nem magától virágzik, hanem a polgárok által hozatik virágzásba. A haza 
virágzásából mindenki hasznot huz, azért kötelessége minden polgárnak a haza ügyében 
munkálkodni.”66 Tehát a munkás, cselekvő hazafiság híve, erre nevel.

Vajda Péter másik kulcsfogalma a szabadság.67 Idézzünk ezzel kapcsolatos gondolata-
iból is: „Szabadság az emberi vitatkozások legszebb tárgya, az emberi küzdésnek legfőbb 
célja, az emberi ész és munka legszebb koronája. Szabadságban a balsors is tűrhető, nél-
küle a szerencse mit sem ér, vele jól ízlik a száraz kenyér és híves víz, nélküle az arany billi-
komnak semmi becse; ha ő fedez, jót alszol a puszta földön is, ha ő elhagyott, odavan min-
dened. Szabad hazában jobb szeretek utolsó polgár lenni, mint első a rabszolgák között.”68

Fontos gondolata e fogalom kapcsán (kiemelten is írta): „Nevelést a népnek és köteles-
ségül tenni minden szülőnek, hogy oskoláztassa gyermekeit, a jogokat pedig és a szabadság 
teljes gyakorlatát a míveltséghez kötni: ez azon út, melyen a valódi szabadsághoz eljuthat-
ni...”69 Az Erkölcsi beszédekben így érvel: „... szabad az, kit mások nem bántanak; ellen-
ben ő sértetlenül garázdálkodhatik mások vagyonán, személyén, becsületében. Az európai 
nemességnek ez volt jelleme, tűrhetetlen jellem, mellyért buknia kelle, buknia kellend és 
helyébe a jogosb polgári állapotnak lépnie. Az illyen állapot szabadabb, mint kell lennie, 
s így igen természetes, hogy harc támad közöttük, élet és halálra, melly csak a másik fél 
teljes legyőzésével végződik.”70

Ez a – Petőfiéhez hasonló – szabadságszeretet hatotta át történeti gondolkodását is. 
Nála az újkor története az emberiség folytonos haladása volt a szabadság irányába. 
A vele szemben álló erőket csak lassan-lassan lehetett leküzdeni. Az emberi önállóságért 
Bocskai, Bethlen, Rákóczi, Cromwell, Orániai Vilmos és a „tengeri koldusok” szálltak 
harcba. Az önálló gondolkozás aztán Franciaországban diadalmaskodott – elsöpörve a 
kivénhedt politikai intézményeket –, de a politikában, a társadalomban és hitben nem 
tudott új rendet alakítani a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméjével.71

A cárizmus lengyelországi politikája a zsarnokság és szolgaság uralmát jelentette a 
számára, s innen tekint szét Európán: „A Volga és a Visztula majdnem rabszolgaságig 
lealázott népeket lát; a Duna mellett a szabadság hangja csak néha és néhol emelkedik 
ugyan, de csak most tekint ki még a földből; a philosophus német hon álmodozik a sza-
badság felől. Túl a Rajnán ki van mondva a törvényelőtti egyenlőség, a szabadság gyö-
keres joga, és Albionnal együtt nagy jövendőnek néz elébe. És ott északon, Norvégia ha-
vasain fölüté trónját és bámulva nézi: mi sikertelenül küzdenek érte ott alant ezeren és 
százezeren. Minket az utolsók között lát.”72 

65 Vajda Péter válogatott művei (1972) 89-94. 
66 Ld.: Vajda Péter erkölcsi beszédei (1931) 79. 
67 Vajda Péter: A szabadság. In: Válogatott művei (1972) 202-217. 
68 Vajda Péter válogatott művei (1972) 205. 
69 Vajda Péter válogatott művei (1972) 213. 
70 Ld.: Vajda Péter erkölcsi beszédei (1931) 117. 
71 Bíró (1960) 240-241. 
72 Ld.: Vajda Péter erkölcsi beszédei (1931) 119. 
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Ami a magyar történelmet illeti, Vajda elsősorban arra keresi a választ, hogy miért olyan 
szegény és elmaradott az ország? A viszálykodás és a pártoskodás mellett alkotmányunk 
túlhaladottságát kárhoztatta, s a lengyel példával riogatott: „Ott van a sok veto a fölső 
táblánál, veto melly északi szomszédunkat sírbafekteté, melly egy szerencsétlen nemzet sor-
sával fenyeget bennünket is. Így látjuk a szabadságot minden oldalról kopasztva, gyöngítve, 
s valójában nem igen mereszthetjük tarajunkat, midőn a magyar szabadság említtetik.”73

Vajda Péter 25 beszédet tartott 1843 ősze és 1844 tavasza között Szarvason. Erkölcsi 
szózatára azonban nemcsak a város lakói, de a kormányzati szervek is felfigyeltek, ami-
kor kötetben szerette volna megjelentetni őket. A cenzori kollégium – ennek volt tagja 
a következőkben tárgyalt Spányik Glicér – a vallásra és államra „veszedelmes” és az 
ifjúságot „megrontó” Vajda tanári állásból való felfüggesztését javasolta. Az evangéli-
kus egyházkerület vezetői, Zay Károllyal az élen húzták-halogatták a vizsgálatot. Az így 
kialakult „patthelyzetet” Vajda váratlan és tragikus halála „oldotta meg”. Bár minden 
bizonnyal betegség vitte el, a közvélemény – akárcsak annak idején Kölcsey halálakor a 
szatmárcsekei jobbágyok – politikai gyilkosságot gyanított.

Lauka Gusztáv – a Pilvax-béli ifjak népszerű Gusztija –, csak a meghatódottság és az 
elfogódottság hangján szólt róla: „Vajda egy modern ruhába öltözött valóságos bibliai 
jópásztor volt, egyéniségében is, bűnös gondolatok és rossz indulatok nélkül. – Igénytelen, 
nem szép, de rokonszenves külseje bizalmat keltett és becsületes arczvonásaiból és szelid 
szemeiből tettetést vagy álnokságot a leggonoszabb lélek sem olvashatott. És Vajda sohasem 
imádkozott, de minek is imádkozott volna az, aki talán soha gondolatban sem vétkezett.”74

Spányik Glicér ellentmondásos személyisége
Spányik Glicér a katolikus történelemtanítás egyik ki-
emelkedő és nagyhatalmú képviselője volt a reform-
korban. Bolla Mártonnal igen jó barátságba került, 
amit a történelem iránti közös érdeklődésük csak 
elmélyített. A váci líceumban tartott előadásainak 
anyagából írta középiskolai használatra szánt magyar 
történelmi tankönyvét, az 1816-ban megjelent, s alig 
több mint egy évtized alatt öt kiadást is megért, ere-
detileg latinul írt, de 1832-ben magyarul is megjelent 
kétkötetes művét.75 

73 Vajda Péter erkölcsi beszédei (1931) 127. 
74 Idézi: Miklós (1971) 16. 
75 Első kiadása: Spányik Glycerius (1816): Compendium Historiae Regni Hungariae. Tomus, I: Ab origine gentis, usque ad 
Ludovicum II. concinnatum. Tomus, II.: Compendium Historiae Imperatorum Romano Germanicorum a Rudolpho 
I. usquead Franciscum II. et Regni Hungariae a Ferdinando I. usque ad nostra temporaconcinnatum. Pest. Magyar nyelven: 
Spányik Glycér (1832): Magyarország rövid históriája, a nemzet eredetétől II-dik Lajos Király idejéig. I. köt. Pest, 143 l.; A 
római császároknak és német királyoknak I-ső Rudolftól II-ik Ferencig, úgy szinte Magyarországnak I-ső Ferdinándtól fogva 
a mi időnkig való rövid históriája […] II. köt. Pest, 156 l. 
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Pray monumentális76 és Bolla fölöttébb terjedelmes munkáját követően ez az első tör-
ténelemtankönyv, amely teljesen alkalmazkodott a második Ratio utasításaihoz, s egy-
szersmind terjedelmében is kifejezetten megfelelt a gimnáziumi oktatás követelménye-
inek. Az 1806-os rendelet előírása szerint: „A történelem kiemelkedő alakjai a királyok, 
akik mintegy ugyanannyi korszakra osztják azt (vagyis egy-egy király uralkodásának 
története a történelem egy-egy korszakát jelenti, ezek alapján periodizálható a törté-
nelem), tőlük kapja a többi rész eredetét, életét és fényét.”77 Ennek megfelelően Spányik 
könyvének fejezetcímei is egy-egy uralkodó nevét és időadatait tartalmazták. Például: 
„IV. Béla, tizenkilencedik király, 1235–1270 = 35 esztendeig.” Ez alatt paragrafusok alá 
szedve tárgyalta a tananyagot, melynek főbb mondanivalóját alcím formájában külön 
szedett mondattal emelte ki. Megkezdett példánkat folytatva, tehát IV. Bélánál a követ-
kezők szerepeltek: „1.§ Némely hatalmas urakat megbánt, s azoktól béhivattatott Auszt-
riai Friedrichet megveri. 2.§ A kunokat befogadja az országba. 3.§ A tatár veszedelem. 4.§ 
A veszedelem siralmas következései, az ország helyreállítása. 5.§ Az Ausztriai Friedrich, s 
a Cseh Ottokárral való háború.”78 

Igen érdekesek a Losontzi-féle Hármas Kis Tükörből átvett királyi vagy császári jel-
mondatok („szimbólumok”). Néhány látványos példa: „Jobb jól uralkodni, mint birodal-
mat nagyobbítani.” (I. Rudolf) „Más ostobaságát legjobb a maga hasznára fordítni.” (IV. 
Károly) „Nem tud országolni, aki nem tud sokat elnézni.” (Zsigmond) „A jó barát a leg-
nagyobb nyeresége az életnek.” (II. Albert) „A helyre nem pótolható dolgokat el kell felej-
teni.” (III. Frigyes) „Minden győzedelemben kegyelmesen illik magát viselni." (V. Károly) 
"Legyen igazság, vagy vesszen a világ.” (I. Ferdinánd) Az egyes fejezetek tartalmában 
– általában kötött sorrendben – a következők szerepeltek: háborúk, országgyűlések, tör-
vények, egyház és tudományok állapota, nevezetesebb emberek. Mindez szintén egybe-
cseng a második Ratio előírásaival: „[…] szemügyre kell venni szüleiket [ti. a királyokét, 
császárokét], őseiket, feleségüket és gyermekeiket, rokonságukat; törvényeiket, háborúikat 
és szövetségkötéseiket, az uralkodásuk alatt élt kiváló férfiakat, alattvalóik erkölcseit, tu-
dományát és művészetét, a vallás és az egész ország helyzetét […]”79

Amennyire didaktikai pozitívumokról számolhatunk be, ugyanannyira el kell marasz-
talnunk tartalmilag, hisz e tekintetben kizárólagosan a Habsburg-hűség és a katolikus 
egyház iránti ragaszkodás jellemezte Spányik munkáját. Pray és mások – például Bolla 
– műveiből eszerint válogatott. Ilyen kitételek olvashatók: „Zsigmond […] a harminc esz-
tendeig (?!) tartott egyházi szakadást megorvosolta, s így az Anyaszentegyház békességét 
helyreállította […] ugyanezen gyűlésben kárhoztatott Wycliff János […] hamis tudománya, 
Husz János és Prágai Hieronimus (Jeromos) nyakas eretnekek pedig megégettettek.”80 

76 Pray Georgius (1801): Historia regum Hungariae, cum notitiis previis ad cognoscendum veterem Regni statum pertinentibus. 
Budae, 3 tom. 1577 l.
77 In: Ratio Educationis (1981). Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal 
ellátta: Mészáros István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 333. l. (A zárójeles közbeszúrás a szerkesztő, Mészáros István jegyzete.)
78 Spányik I. (1832) 57-62. 
79 Ratio Educationis (1981) 333-334. 
80 Spányik (1832) 83. 
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Életének utolsó évtizedében (1840–1850) – felhagyva a tanítással – a budai helytartó-
tanács tanulmányi bizottságának osztályvezetője volt. E beosztásban a bizottság közép-
iskolai szakértője és a központi cenzúrabizottság tagja lett. Mégsem tudta – vagy nem 
is akarta (?!) – megakadályozni, hogy Vácott volt tanítványa, Horváth Mihály megje-
lentessen több olyan tankönyvet, melyek az ifjú tudós-pap tollából azért íródtak, hogy 
kiszorítsák a használatból a káros hatásúaknak ítélt korábbiakat, így Bolla és Spányik 
tankönyveit is.81 

Horváth Mihály, az akadémikus tankönyvíró
„A demokrácia történetírója” – írja róla Fenyő István82 
–, aki tehát gyökeresen más szemléletet képvisel, mint 
az eddig tárgyalt katolikus történetírók. Nem véletlen, 
hogy legnépszerűbb, a reformkor haladó szellemiségé-
nek leginkább megfelelő, „[…] a magyar tankönyviro-
dalomnak máig egyik legsikeresebb és legtovább ható 
alkotása […]”83, a Kis magyar történetnek "becézett", 
mindössze 115 lapos műve, A magyarok története Eu-
rópába költözésöktől mostanig84 már „[…] a magyar nép 
egész történetét a polgárosodás történetének tartotta, 
mely folyamat tulajdonképpen Szent Istvántól kezdődik 
…]”85, szemben a korábbi királyok történetét tárgyaló, 

Habsburg-ház és a katolikus egyház iránt elkötelezett munkákkal.
Horváth Mihály művén persze a régi jegyek is megjelentek. Didaktikailag jól áttekint-

hető, de a munka vázát továbbra is az uralkodók adják, a cenzúra ugyanis ragaszkodott 
a második Ratio említett előírásaihoz.86 Három korszakra osztotta hazánk történelmét: 
az első korszakon belül két résszel (a cezúra az államalapítás) az Árpád-ház kihalásáig, 
a második korszak viszont nem a hagyományosnak minősíthető Mohácsig tart, hanem 
az „utolsó nemzeti király”, Zápolya János haláláig. A korszakok nála is cikkelyekre és 
paragrafusokra oszlottak.

Mégis mi az új Horváth tankönyvében? Legfőképp az, hogy az egyes uralkodók ér-
tékelése nem egyházi érdemeik alapján történt, hanem gazdasági és társadalmi jellegű 
cselekedeteik mellett annak mentén, hogy mit tettek a nép, a lakosság jólétéért. Például 
Nagy Lajos uralmának leírásában olyan elemet emelt ki, amit sem Bolla, sem Spányik 
81 Márki Sándor (1917): Horváth Mihály. (Magyar történeti életrajzok) Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 15. 
82 Fenyő István (1968): A demokrácia történetírója (Horváth Mihály reformkori pályakezdéséhez). Irodalomtörténeti Közle-
mények, 72. évf. 2. sz. 153-172. l.
83 Szebenyi Péter (1970): Feladatok – módszerek – eszközök. Visszapillantás a hazai történelemtanítás múltjára. Tankönyvki-
adó, Budapest, 20. l. Legfeljebb azzal egészíthetjük ki, hogy a XVIII. századi Losontzi István-féle Hármas Kis Tükör mellett. 
Vö.: Katona András (1996): Egy 225 éves magyar tankönyv és szerzője. Módszertani lapok. Történelem, 3. évf. 1-2. sz. 23-30.
84 A magyarok története Europába költözésöktől mostanig

85 Pamlényi Ervin (1954): Horváth Mihály. Művelt Nép Könyvkiadó és Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 24. 
86 Vö.: Ratio Educationis (1981) 333. 
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nem említett: „Egy tette azonban a nagylelkű királynak második útjából méltó a kiemelés-
re; mert ez reá több dicsőséget áraszt, mint magának Nápolyországnak elfoglalása. Midőn 
egy, záporoktól hirtelen megáradt patakon kelle átmenni a királyi hadnak, Lajos egy ifjút 
– némelyek őt Szeredaynak nevezik – a patakba külde, hogy annak mélységét megkísér-
tené. De a beúszott ifjút lovastól együtt elragadja a rohanó vízár. Lajos látván a veszélyt, 
megfeledkezvén, hogy maga király, s a királynak életét egy alattvalóért kockáztatni nem 
kell, utána iramodik s bár önéletének veszélyeztetésével, megragadja, megmenti a fuldokló 
ifjút. Boldog az az ország, melyen ily emberséges, nemes lelkű fejedelem uralkodik.”87 

Új eleme volt munkájának a jobbágyok pártolása a nemességgel szemben. Mátyás ki-
rály egyik legfőbb érdemének a király jobbágyvédő magatartását tartotta: „Mennyire 
védte ő az alacsonyabb osztályokat a nemesség önkénye s nyomása ellen s mennyire szívén 
feküdt a köznép jóléte: elég bizonyságot nyújt egy tette, melyhez sok hasonlót mondhat-
nánk életéből. Egykor több országnagyokat megvendégelvén, szőlőhegyre méne velök s ott 
mindenkinek kapát adván kezébe, parancsolá, hogy kapáljanak: maga elül leggyorsabb jó 
kedvvel látott a pórmunkához; midőn pedig látná, hogy az e munkát nem szokott urak 
verejtéket hullatva, már szünetért esdőleg pillantgatának reá, óhajtásukat teljesíté ugyan, 
de inté őket, hogy ezen öntapasztalás után soha meg ne feledkezzenek, mennyi verejtékbe 
s fáradságba kerül szegény jobbágynak megszerezni azt, mit ők gondatlanul elpazarlanak, 
s hogy azért becsülni tanulják azon néposztályt, mely őket táplálja.”88

A függetlenségi harcok leírásában sem olyan „visszafogott” már, mint más katolikus 
elődei. Mivel a cenzúra miatt valóságos meggyőződésének nem adhatott hangot, ezért 
„csupán” a bécsi politika megvetendő cselekedeteit mesélte el (pl. Basta zsarnoksága), 
illetve megjegyzés és véleményalkotás nélkül tudósított (pl. Thököly Imre az „elégület-
lenek” élén), de – ha lehetett – értékelt is. Például Mária Terézia úrbéri rendeletéről így 
írt: „[…] az adózó jobbágyság úrbéri terheit szabályozta, s ez által azon iparosztályt, mely 
századokig elnyomva volt, szolgaságból fölemelte […]”89

Tankönyvének utolsó lapjai a „legfényesebbek”, amikor a reformkor azon nagy kérdé-
seit tárja az olvasók elé, s azokat az óriásait mutatta be, amelyekről és akikről Spányik 
könyvének újabb „konkurens” kiadásai éppenséggel hallgattak. Például a reformkor el-
indítójáról így vélekedett: „Lehetetlen […] első helyen méltó dicsérettel nem említeni a 
hő keblű hazafit, a lángeszű gróf Széchenyi Istvánt, ki a haza új, dús reménnyel biztató 
életének első, legbuzgóbb ébresztője, a mindenben nehéz kezdet indítója, elevenítője vala, 
s csüggetlenül a legnagyobb áldozatokkal törekszik a közjót s virágzatot előmozdítani.”90 

Elismerően szólt a polgári átalakulás ügye mellett, kiemelve a reformkor nagy alko-
tásait a felé vezető úton: a magyar tudós társaság, a Ludovika, a gőzhajózási társaság 
alapítása, a jobbágyság helyzetének javítása, a törvénykezés megkönnyítése stb. Külön 
kiemelve az V. Ferdinánd alatti országgyűlések (az 1832/36-os és 1839/40-es) ilyen vo-

87 Horváth (1841) 52. 
88 Horváth (1841) 70-71. (A későbbi kiadások csaknem kétszer ekkora terjedelemben tárgyalták ezt a történetet.)
89 Horváth (1841) 103. 
90 Horváth (1841) 112. 
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natkozású határozatait: a honi nyelv terjesztése, a jobbágyság jogainak kitágítása, az ipar 
és kereskedelem előmozdítása. Szabadelvű nézeteit jól tükrözik az alábbi sorok: „[…] 
A nemzet egy nemes, emberséges érzettől áthatva, polgári jogokat törekszik adni azon 
néposztálynak – pórságnak, zsidóságnak –, melyek eddig azoktól megfosztva, elnyomva 
tengének, s igyekszik mind azt létre állítani, mi az embert rendeltetésére: igazságra, erény-
re s boldogságra vezetheti, vagy mi életét megkönnyítheti, nyomorúságát enyhítheti.”91 Záró 
mondatai az ifjak szívéhez és eszéhez egyaránt szólottak, persze itt is szerepet játszott a 
cenzúra: „[…] Igen is a haza javát s boldogságát fejedelmünk iránti rendíthetetlen hűség, 
honunk iránti forró, semmi áldozattól nem vonakodó szeretet, feszített munka, állhatatos 
szorgalom, folytonos mívelődés és józan előrehaladás által előmozdítani, mindnyájunk-
nak összesen és egyenkint legszentebb, elmulaszthatatlan kötelességünk.”92

A protestáns debreceni professzor, Péczely József93 így írt Horváth könyvéről: „[…] taní-
tó és nevelő jobb könyvet nem adhat kezdő növendékének kezébe […] nem száraz káté, ha-
nem kisded kép, színezettel, lélekkel bíró.”94 Láthattuk az idézetekből is – de méginkább, 
ha őt magát olvassuk –, hogy Horváth Mihály „[…] előadása könnyű, világos, tiszta; nem 
értekező, hanem – mint kell – elbeszélő; nyelve tiszta, nemes, szabályos […]”95 

Ez jellemezte A magyarok története című, Pápán a református főiskola kiadásában 
megjelent 4 kötetes munkáját, mely 1842 és 1846 között csaknem másfélezer oldalon 
jelent meg,96 valamint a bölcsészet tanuló ifjúság számára Bécsben kiadott mintegy 28 ív 
terjedelmű tankönyvét is,97 melyet az egyházi hatóságok betiltottak. Egyet kell értenünk 
R. Várkonyi Ágnessel: „Nem volt történetíró, aki a reformkorban többet nyújtott volna 
át nemzetének történelméről, mint ő […]"98 Munkái a század második felében is tovább 
éltek. A Kis magyar történet utolsó (10.) kiadása 1890-ben jelent meg, de A magyarok 
története rövid előadásban címen a bölcsészhallgatóknak írott munkája megjelent jóval 
halála után is (ez a 6. kiadás volt).

91 Horváth (1841) 114. 
92 Horváth (1841) 115. 
93 Ld.: Katona András (1996): A debreceni professzor és tanítványa: Budai Ézsaiás és Péczely József. Módszertani Lapok. Tör-
ténelem, 3. évf. 3. sz. 1-11. 
94 Idézi: Bíró (1960) 185. 
95 Márki (1917) 51. 
96 Horváth Mihály (1842): A magyarok története. Pest: 1. szakasz: […] az Árpád-házból származó vezérek s királyok alatt. 
Geibel Károly, Pest, 175 l., Horváth Mihály (1843): A magyarok története. 2. szakasz: […] a vegyes házakból származott ki-
rályok alatt (1301-1526) Ref. Főiskola, Pápa, 391 l., Horváth Mihály (1844): A magyarok története. 3. szakasz: […] a Habs-
burg-házból származó királyok alatt (1526-1780). Ref. Főiskola, Pápa, 478 l., Horváth Mihály (1846): A magyarok története. 
4. szakasz: A Lothringen-Habsburgi házból származott királyok alatt. Ref. Főiskola, Pápa, 309 l. 
97 Horváth Mihály (1847): A magyarok története a bölcsészet tanuló ifjúság számára. Bécs, 445 l. A későbbi kiadások címe: 
A magyarok története rövid előadásban. Heckenast, Pest, 1858. 445 l.
98 Várkonyi Ágnes, R. (1973): Horváth Mihály társadalomtörténeti szemlélete. In: A pozitivista történelemszemlélet a magyar 
történetírásban I. köt. (A pozitivizmus gyökerei és kibontakozása Magyarországon) Akadémiai Kiadó, Budapest, 110. 
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A honszerelem tanára, Vasvári Pál

Az 1848-as pesti forradalom karizmatikus egyénisé-
gének élete nyitott könyv a hozzáértők és a hazájukat 
szeretők számára. Témánk szempontjából döntő év volt 
1846 – az egyébként görögkatolikus – Vasvári Pál életé-
ben. Forrón szeretett és tisztelt professzorának, Horvát 
Istvánnak a fia ajánlotta őt tanárnak Teleki Blanka ak-
kor megnyitott leánynevelő intézetébe. Az intézet 1846 
őszén nyílt meg Pesten, a Széchenyi téren (ma Szabadság 
tér),99 nem messze a Frohner Szállodától. Az intézetben 
folytatott oktató-nevelő munkáról – Vasvári tanári mű-

ködését leszámítva – kevés adat maradt ránk. Életrajzokban adta elő a történelmet, 
valóságos szónoklatokat tartva a nőiesség, a szabadság céljáról, üdvösségéről. Elragadó 
hangjával, kedvesen szerény modorával hamar megnyerte magának kis tanítványait, 
akik lázas kíváncsisággal várták előadásait. Néhány hónap alatt igazi hazafiakat nevelt 
a lányokból. Néhány bizonyíték álljon itt az alábbiakban! 

Dőri Matild 1848-ban e büszke sorokat írta: „A jövőben olyan derék nő akarok lenni, 
hogy a jeles nők történetébe lehet írni és falumat megmagyarosítani és aztán a többi falu-
kat.” Perényi Malvin a falujában (Abaúj) lakó németeket akarja, s ígéri megmagyarosítani, 
könyvtárt alapít, s meg van győződve arról, hogy a szabadság előmozdítja a közjólétet. 
Sztojka Júlia elismeri, „hogy én németes kislány voltam, de most szégyenlem hibámat.” 
Bájos Blaskovics Nina naivitása: „Én azt hiszem, hogy Nagy Károly azt nem jól tette, hogy 
annyi országot megdöntött.” Puteáni Rózsa (Deák keresztlánya), aki a legtovább volt Vas-
vári tanítványa, annyira felbuzdult a grófnő példáján, hogy ő is intézetet akart felállítani. 
Nevelési céljai a hazafias szellemű történelemtanár hatását bizonyítják: „Intézetet fogok 
állítani 10 év múlva, ha hazajövök Amerikából. Akkor célom lesz, hogy a kis leányokból 
igazi magyarok váljanak, társaságom mindig okos emberekkel lesz. Az én öltözetem egysze-
rű lesz, s nem leszek soha felpiperézve.”100 Szép fogadalom egy 11 éves leánykától! 

A márciusi forradalom hatása alatt felbuzdult leánykák kiáltvánnyal lepték meg volt 
tanárjukat: „Hazafiak! Szabadság, testvériség és egyenlőség jelszavatok, a magyar, mit 
mond, meg is tartja, azért legyenek a nők is egyenlők. Vasvári, ki előbb tanítónk volt, most 
az egész hazáé, ezt mi örömmel nézzük, de kívánjuk: 

1. Hogy az egyetemen nők is tanulhassanak.
2. Hogy ne legyenek olyan mondatok: Mindenki bír szavazattal, kivévén a nőket.
3.  Hogy egész Magyarhonban, a legkisebb falukat sem kivéve, legyenek tanodák és a 

szülők gyermekeiket itt taníttassák.
4. A falusi tanítók jobb díjt kapjanak, hogy képesek legyenek a tanítást jól vinni.
5. Ez mit kívánunk és elvárjuk, hogy bele fognak egyezni honunk lelkes fiai.”101

99 Ma a Katolikus Tábori Püspökség székháza.
100 Az idézetek lelőhelye: Thallóczy Lajos (1882): Vasvári Pál s az egyetemi ifjúság 1844–1848/49. Pfeifer Nándor, Budapest, 53-55.
101 Fekete Sándor (1951): Vasvári Pál (1826–1849). Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 23-24. 
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13-14 éves lányok 1848-ban! Ők kezdeményezték azt is, hogy az 1848. március 14-e óta 
az intézetben már nem tanító tanárjukat, Lövei Klára felkérésére március végén Barabás 
Miklós kőre rajzolja, azaz metszetet készítsen róla. Ez már azonban a történelmi nap 
egyik főszereplőjének a megörökítése volt. A mi feladatunk a tanárportré elkészítése. 
Gyűjtsünk ehhez anyagot a továbbiakban. Természetesen fő forrásunk Vasvárihoz maga 
Vasvári, pontosabban rövid életében megjelent egyetlen – torzóként fennmaradt – köny-
ve, az 1848. január elején napvilágot látott Történeti Névtár.102 A szerző ajánlása önmagá-
ban hitvallás: „A XIX. század EMBEReinek (sic!) rokonszenve jeléül.”

Vasvári Eötvöshöz írt levelében úgy hivatkozott könyvére, mint amelyet 15-20 füzet-
re tervezett. Naplójegyzetében 30 füzetről írt, s megemlítette, hogy a második füzet is 
nyomdába került.103 Valójában csak az első füzet jelent meg, az is töredékes formában. 
Egyik életrajzírója, Thallóczy Lajos a következőket írja: „A munka figyelmet gerjesztett. 
Magyar Mihály, a magyarságáról híres kiadó buzgón terjesztette, sőt jól is fizette az írót … 
A "Névtár" eszméjét, mint később is minden nemzeti vállalatát, buzgón felkarolta, futott, 
fáradott érette.”104 (Mégis ez volt első és egyetlen kiadványa, amiről tudunk.)

A munkát XXI fejezetből álló történelmi bölcselkedés vezeti be, mely egy sokműfajú lel-
kesítő beszéd. Van benne filozófiai eszmefuttatás, vezércikk, ábránd, apokaliptikus rajon-
gás, az emberi nem és a haza iránt való szeretetnyilvánítás, valamint aforizmák csokra is. 

Hogyan jellemezhetjük ezen írások alapján Vasvári magyar és egyetemes történelem-
ről alkotott képét, amelyet oly nagy hévvel formált tanítványai előtt? Véleménye szerint 
nem a nagy hódítók, a monumentális művészeti alkotások (pl. piramisok) létrehozatói 
voltak a nagy emberek, hanem azok a férfiak, akik az egész emberiséget akarták boldog-
gá tenni. A nagy emberek közé (azok „második osztályába”) tartoznak mindazok, akik 
„a síró emberi nemzetet vigasztalják” (a hazájukat szerető írók), továbbá „mindazok, kik 
hazájuk javán munkálkodtak; mert aki honáért tesz, az tesz az egész emberiségért, mely-
nek családai nemzetekből állanak.”

Vasvári ezen elvek szerint szólt az egyetemes és a magyar történelem kiemelkedő sze-
mélyiségeiről. Leonidas például a thermopülai csatában nem csupán a görög szabadsá-
gért, hanem az egész emberi műveltségért áldozta életét. A római történelem legnagyobb 
és legfényesebb jelleme Caius Gracchus, mert kitűzött „magas céljához hű tudott marad-
ni, s nem engedé magát a fenyegető körülmények által elijeszteni.” Julius Caesar, Nagy 
Károly és Napóleon sok jó szót nem kap a fenti elvek jegyében, mert például az utóbbi 
győzelmeiben a nép csupán „ágyútöltelékül szolgált”.

102 Teljes címe: „Történeti Névtár. A hazánkban szerepelt nevezetes férfiak és hölgyek élet- s jellemrajzai-, vezéreszmék-, em-
lékszavak-, népregék- s korképekkel földerítve. Hiteles kútfők nyomán előadja Vasvári Pál. Pesten kiadja Magyar Mihály 112 
lapon. Csák Máté arcképével.” (Ez egy nagy alapokra fektetett vállalat első és egyetlen füzete.) Megjegyezzük, hogy Csák Máté 
személye felettébb izgatta, vele tanulmányban, „életképben” is foglalkozott. Vö.: Vasvári Pál (1846): Bús napok. Életképek, 4. 
évf. II/5-6. sz. 136-141. és 168-176. 
103 Vasvári Pál (1988): Naplómból. In: Vasvári Pál: Irányeszmék. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 62. 
104 Thallóczy (1882) 45. 
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A magyar történelem kiemelkedő szereplői közül maradéktalanul csak Hunyadi 
Mátyást tisztelte, mert ő azt akarta, hogy az állam „jótéteményeiben minden honpolgár 
részesüljön.” A mohácsi vész utáni korszak legjelentősebb embere – Vasvári szerint – 
Zrínyi Miklós, a költő volt. „Nagy volt ő, mint ember, nagy, mint hazafi, és nagy, mint köl-
tő.” Jelentőségét elsősorban az adta, hogy ő akarta megtenni az első lépéseket a nemesség 
és a nép egybeolvasztására. Meg volt győződve ugyanis arról, hogy „ha a hazát fegyverrel 
lehet megvédeni, egyedül a nép” képes erre. 

Ennek megfelelően kritikus mindazokkal szemben írónk és tanárunk, akik vétenek a 
néppel szemben. Már I. Istvánt is elítélte, mert túlbuzgó volt, idegenekkel vetette magát 
körül, s önkényesen uralkodott. I. Lajostól (is) – a XIX. század nevében – megvonta a 
"Nagy" melléknevet, mert népét nem tette boldoggá. Dózsa Györgyöt viszont saját ja-
kobinus eszméi jegyében rehabilitálta, s elítélte a nemesség szűkkeblűségét, mert a haza 
csak „urakból és földhözkötött személyrabokból” állott.105 

Vasvári történelemtanításának két gyökeresen új eleme a rendkívül szemléletes és 
megragadó képekben bővelkedő romantikus kifejezési forma, valamint az éles és lep-
lezetlen Habsburg- és németellenesség. Michelet tanítványa volt. Különösen a francia 
történész antiklerikalizmusa, arisztokrácia-ellenessége, a nép kicsit ködös és homályos, 
de szenvedélyes szeretete és dicsőítése ragadta meg. „Michelet képekben szeret beszélni, 
mert e században az igazság szavai sem tetszenek, ha puszta hideg hangokban mondat-
nak el. De … más célja is van. Ő hatni akar, ő azt akarja, hogy tanórái köznapiakká ne 
legyenek: képekben beszél, hogy a magas eszméket megtestesítse.”106 Vasvári is az „egyked-
vűséget”, az „agyagszívet” támadta a történetírásban, mint ahogyan Petőfi is ezt pellen-
gérezte ki a költészetben, ő azonban „a német elmélet és a francia gyakorlat” mellett tette 
le a voksot.107 Mások viszont – igaz különböző megfontolásból – „a francia forradalom 
eszméinek álmodója, megszállottja”-ként mutatják be Vasvárit.108

Rendíthetetlen optimista volt. Hegel világszellemre vonatkozó tanítását átvéve meg 
volt győződve arról, hogy az emberiség feltartóztathatatlanul közeledik a társadalmi 
igazságosság megvalósításához és egy jobb, tökéletesebb társadalomhoz. Hitt a szabad-
ság eljövetelében és a nemes törekvések végső eredményében. Ezt sugározta ki tanításá-
ban is, ezért rajongtak érte tanítványai.

Habsburg- és németellenességgel már eddigi áttekintéseink során is találkozhattunk. 
Csengery József, Bocsor István és Vajda Péter leleplezték ugyan a Habsburgok magyar-
ellenes uralmát, de mindezt igen óvatosan, burkoltan, közvetett módszerek segítségével 

105 Bíró (1960) 249-251. nyomán.
106 Vasvári Pál (1847): Michelet és a német tudományos rendszer. Életképek, 5. évf. II/19. sz. 581-585. és II/20. sz. 612-615. l.; 
valamint Vasvári Pál (1956): Válogatott írásai. Szerk. és bev.: Fekete Sándor. Művelt Nép – TIT, Budapest, 203. 
107 Forgács László (1960): Ünnep után. Petőfi Apostola és a márciusi ifjak világnézete. Gondolat, Budapest, 67-68. 
108 Tamás Ernő (1938): Vasvári Pál – a közíró és történetbölcselő. Literatura, 13. évf. 6. sz. 101-102.; Fekete Sándor (1948): 
A márciusi ifjak ideológiája. Valóság, 4. évf. 3. sz. 161-170.; Lukácsy Sándor (1964): A márciusi ifjak. Valóság, 7. évf. 12. sz. 9-20. l.
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tették meg.109 Vasvári Pál teljesen őszintén, bátran, minden kertelés nélkül leplezte le a 
Habsburgokat. Az ő történelemtanítása már 1848 szellemiségét idézi. Ennek kapcsán 
kell megemlítenünk történelemszemléletének egy eddig nem tárgyalt romantikus voná-
sát, a jó és a gonosz erők állandó küzdelmének a középpontba állítását. A jó: a magyar 
nép; a gonosz: a Habsburg hatalom. A korabeli – igen zsenge – nemzeti történettudo-
mány abból a gyakorlati szükségszerűségből indult ki, hogy a nemzetet harcba hívja 
a Habsburg „gyarmattartó hatalom” ellen. Vasvári ezekben a politikai harcokban hatá-
sos fegyvert, hasznos segítséget látott a történelemben: „… legcélszerűbb a haza történe-
tében ragyogó eseményeket korszerű modorba hozni szőnyegre, hogy honszerelmet tanul-
janak a haza reménydús ifjai, s honszerelemre tanítsák a növekedő hallgatókat. Igazak 
Nagy Fridrik szavai, miszerint: a honi történet tudása nélkül nincs honszeretet.”110 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc bizonyította – többek között – reformkori 
történelemtanításunk eredményességét is, bár e dicsőséges, ám tragikus végű időszak 
történelemtanítását alig ismerjük.111 Az ország nagy részén szünetelt a tanítás, s ahol 
tovább folyt az oktató-nevelő munka, ott a szabadságharc vérbefojtása után elégették 
a diák- és tanári jegyzeteket, vagy – önvédelemből, esetleg mások mentése érdekében – 
kitépték belőlük e nevezetes évek anyagát. Ezt követően, nemcsak politikai, de tanügyi 
értelemben is új időszámítás kezdődött.

Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 
2005. november, 21. sz. I 1.32 1-28.

109 Vö.: Katona András (1997): Protestáns történelemtanításunk a XIX. század első felében. Módszertani Lapok. Történelem. 
4. évf. 2. sz. 1-21. 
110 Vasvári Pál: A hontörténeti ismeretek fontossága. In: Vasvári (1956) 199. 
111 Inkább kuriózumként említjük Szebenyi Péter (1999) érdekes tanulmányát (Bem apó, mint „történelemmetodikus”. Mód-
szertani lapok. Történelem. 6. évf. 1. sz. 4-11. l.), mely a nevezetes történelmi személyiséghez, és nem szabadságharcunk törté-
netéhez tartozik. Vö.: Katona András (1998): Iskolák, tanárok és diákok 1848/49-ben. Módszertani Lapok. Történelem, 5. évf. 
1. sz. 4-10.
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A Trianon-kép változásai a Horthy-korszak magyarországi 
történelemtankönyveiben
Száz éve írták alá a versailles-i Nagy-Trianon-palotában az első világháborút lezáró ma-
gyar békeszerződést,1 amely felszámolta az ezeréves történelmi Magyarországot, annak 
területét alig harmadára csökkentette, és a magyarság mintegy harmadát, közel három 
és fél millió honfitársunkat az utódállamok fennhatósága alá kényszerítette. Ugyanak-
kor Magyarország – a török hódoltságot és Habsburg uralmat követően – újra vissza-
nyerte teljes függetlenségét. 90%-nyi magyar lakosságával mintegy nemzetállammá is 
vált, a korábban itt élt nemzetiségek túlnyomó része pedig saját meglévő vagy újonnan 
létrejött államához került. 

A nagy kérdés az volt, hogy életképesnek bizonyul-e a létrejött csonka Magyarország, 
és hogyan képes feldolgozni a nemzet és az ország új vezetése ezt az új állapotot, a mo-
narchiabeli nagyhatalmi státusból a kisállami sorba süllyedést, nem beszélve iparunk, 
erdeink, bányáink, vasúthálózatunk, virágzó városaink, jelentős egyetemeink, kulturális 
központjaink és iskoláink számottevő részének elvesztéséről, amit súlyos jóvátételi kö-
telezettségek is tetéztek. Ezeket a Trianonnal kapcsolatos kérdéseket a Horthy-korszak 
negyedszázada történelemtankönyveinek vallatóra fogásával próbáljuk megválaszolni, 
felidézve és értékelve azt, hogyan írtak a tankönyveink erről a számunkra tragikus ese-
ményről. Az ellenforradalmi időszak Trianon-témára jellemző bőséges és gyakran szó 
szerint dagályos tárgyalását a szocialista korszak apálya, jórészt elhallgatásai követték.

I. A Horthy-korszak negyedszázada – a revízió igézetében (1920–1944)
Mottó: „Magyar az, akinek Trianon legalább fáj.”

(Patrubány Miklós)2

Trianon után természetes alapkérdés volt az integer Magyarország kényszerű felbomlá-
sának a feldolgozása a hazai közvéleményben. A politikában és a kisemberek gondolko-
dásában már a békediktátum aláírása napján megfogalmazódott a területi revízió igé-
nye. (A kényszerű trianoni békét köztudottan valamennyi párt és társadalmi szervezet 
elítélte.) Míg a Károlyi-féle polgári demokrácia – úgy-ahogy – még a békekötés előtt az 
etnikai határokért szállt síkra, addig a Horthy nevével fémjelezhető új, ellenforradalmi 
kurzus – legalábbis belpolitikai szólamaiban – a területi integritás talaján állt, miközben 

1 Eredeti és teljes kiadás: A magyar békeszerződés. M. kir. Külügyminisztérium, Budapest, 1920. 86.; A Magyar Békeszerződés és 
a becikkelyező törvény szövege és magyarázata. Az „Ordo” Törvénytára 4. Jegyzetekkel ellátták: Dr. Alkér Ádám – dr. Ambrózy 
Gyula – dr. Danilovics Pál – dr. Lukács Simon – dr. Nyulászi János – dr. Pap Dezső – Sipos Árpád (1921): Ordo Törvény- és 
Rendelettár, Budapest, VIII + 333 + [3] p. különálló színes térképmelléklet.
Letöltés: http://mek.oszk.hu/19100/19104/19104.pdf, valamint https://intermatrix.hu/samples/trianoni_beke.pdf és https://
hu.wikisource.org/wiki/Trianoni_békeszerződés (2020. márc. 18.)
2 Az eredeti írásban itt Karinthy Frigyes neve szerepel, utólag bevallva, tévesen. Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsé-
gének az elnöke mondta ki először 2000. május 25-én a Magyarok V. Világkongresszusán.
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a rendszere nemzetközi elfogadásának érdekében aláírta a kényszerű békét. Kezdetben 
az iskolaügy frázisaiban a nyílt irredentizmust képviselte.3 

A kultuszkormányzat 1920-ban kötelezővé tette Papp-Váry Elemérné Hitvallás c. ver-
sét4 – közismert nevén Magyar Hiszekegy –, illetve hogy azt a „rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt álló valamennyi alsó- és középfokú tanintézetben a tanulók mindennap el-
imádkozzák”,5 a következő évben pedig elrendelte, hogy a szöveget Szabados Béla zene-
művészeti főiskolai tanár „pályakoszorús dallama szerint” énekeltessék.6 A tantermek 
falán a megcsonkított történelmi Magyarország térképe mellett a József Attilától szár-
mazó „Nem! Nem! Soha!” jelmondat,7 esetleg a Turáni Ötvös Műterem emlékplakettje 
függött, turulmadaras aranyos pecséttel, egy-egy szemernyi földdel Nagy-Magyaror-
szág minden egyes vármegyéjéből.8 Az irredentizmus eszméit más jelszavak és külsősé-
gek, irodalmi estek és iskolai ünnepségek is népszerűsítették.9

Az olasz eredetű irredentizmus fogalom köztudottan az elcsatolt, idegen uralom alá 
került területek visszacsatolására irányuló törekvést jelentette. A hazai irredenta kul-
tusz már a háború utolsó évétől kezdett kibontakozni, „teljes pompájában” azonban a 
trianoni tragédia beteljesüléstől „virágzott”, és emelkedett a nagy- és oktatáspolitika 
szintjére. Ez a szemlélet teljes mértékben áthatotta a korszak történelemtanítását, ben-
ne annak tankönyvügyével is. A „felülvizsgálat” jelentéstartalmú revizionizmus, mely a 
két világháború között alakult ki, valamivel enyhébb eszme. Ugyanis az azt képviselő 
politikusok csupán a trianoni szerződés újratárgyalását szerették volna elérni, jogi esz-
közökkel. Virágkorát a korszak végén, az eredményes és jobbára békés területi revízió 
éveiben, valamint az azt követő háborús években élhette, a világháború végét jelentő 
teljes összeomlásig. A területi revízió eredményeit természetesen a tankönyvek – ebben a 
néhány évben – büszkén tárgyalták. Korábban, a kultúrpolitika hajlékonyabbá válásával 
az árnyaltabb, többértelmű „revizionizmus” kifejezést is használták az oktatásban a nyílt 
„irredentizmus” helyett. Iskolapolitikai szempontból mindez az 1930-as évek közepétől 
egyet jelentett az ún. nemzeti tárgyak (pl. magyar nyelv és irodalom, történelem, föld-
rajz, gazdaságtan) pozícióinak az erősödésével. (Ezek a tárgyak az 1938-as tantervben a 
teljes óraszám több mint negyedét – 25,6%-át – tették ki.)10

A háborús vereségre kezdetben a kedvenc történelmi példa 1871 lett. Moltke, a franciák 
felett győztes akkori porosz vezérkari főnök szavai szerint ezt a háborút a „Schullehrer”-
ek, a német tanítók nyerték meg. Vagyis – szólt a kurrens következtetés – a most lefolyt 

3 A vastag betűs mondatok az eredeti közlésben szövegközi kiemelések formájában szerepelnek.
4 1920-ban a Védő Ligák Szövetsége pályázatot írt ki olyan ima/fohász szövegére, ill. jelmondat megfogalmazására, amely 
alkalmas „a revans eszméjének ébrentartására”. A pályázatot a Felvidék egy „elszakadt leánya”, Papp-Váry Elemérné Sziklay 
Szeréna – apja egykor Gömör vármegye főispánja volt – nyerte.
5 A VKM 1920. évi 114 233. V. sz. alatti körrendelete. 
6 A VKM 1921. évi 140 844. sz. körrendelete.
7 Több tucatnyi ilyen plakát készült.
8 A VKM 28 313/922. VIII./C U. o. sz. rendelete nyomán.
9 Sajó Sándor, Vályi Nagy Géza, Gyökössy Endre, Szathmáry István és a Végvári álnéven alkotó Reményik Sándor költeménye-
it, Révffy Géza énekkari darabjait, Murgács Kálmán dalait stb. adták elő, játszották.
10 Vö. Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 
78. Összehasonlításul: ez az arány jelenlegi tantervünkben több mint 22%.
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világháborúban a harcot a tanítók vesztették el. Tehát az iskolák feladata is kiköszö-
rülni a csorbát, és ennek érdekében testi-lelki értelemben egyaránt végezzenek katonai 
előkészítést. (Az előbbi a leventemozgalomban öltött testet.) Mivel a Horthy-korszak 
oktatásügyének irányításában két markáns kultuszminiszter – gróf Klebelsberg Kuno 
(1922–1931) és Hóman Bálint (1932–1942, 1939-ben rövid megszakítással) játszott meg-
határozó szerepet, a tevékenységük szerinti bontásban tárgyaljuk az időszak tankönyv-
ügyét is, főleg a történelemtankönyveket vizsgálva, bőséges mértékben megszólaltatva 
azokat az adott témában.

Tankönyvvizsgálatunk témánk szempontjából reprezentatívnak mondható, mert 
elemzéseinkben kitértünk a korszak középiskolai tankönyveinek zömére. A magyar tan-
könyvkritika hagyományainak megfelelően főleg a szövegelemzésre helyeztük a hang-
súlyt. Kevéssé foglalkoztunk az egyébként jórészt igen szerény didaktikai apparátussal, 
kép- és térképretorikával, továbbá nem térünk ki a szerkezetre és a tanulhatóságra sem, 
mert ez szétfeszítené a terjedelmi kereteket. Vizsgáltuk viszont a történettudományi, sőt 
némileg a társadalomtudományi hátteret is, hiszen a tankönyvírói fedezetet ezek adták. 

A klebelsbergi kultúrpolitika jegyében

A Klebelsberg-féle kultúr- és oktatáspolitika jellemzésénél elsősorban a neonacionaliz-
must kell kiemelnünk. Ez szakított azzal a felfogással, hogy 1920-ban ott folytathatjuk, 
ahol 1918-ban abbahagytuk, de a dualizmus korának liberalizmusával szemben nem 
szakított a nacionalizmussal. Mit jelent ez a fogalom? Magának Klebelsbergnek a meg-
határozása szerint: „A pozitív, az aktív, a produktív, a konstruktív emberek szolidari-
tását; a munkás, az alkotó emberek szent összefogását a rombadőlt haza újjáépítésének 
nagyszerű munkájában; öntudatos összefogást a kritika túltengésével, a hiperkritikával 
és általában a negatív emberekkel szemben…”11

A történeti jog fegyverének felhasználása immár nem a nagy-magyar állam jogainak 
kiterjesztését szolgálta, hanem a területi integritás helyreállításáért folytatott harcot. 
A szekularizálódóban levő századfordulós nacionalizmus pedig ismét a vallásban talált 
szövetségesre. Változtak a történeti példák is. A korábban csak visszafogottan emlegetett 
1848/49 a világháborúval egyetemben a nemzeti érzés legfőbb példatárává vált (március 
15-e 1927-től lett csak nemzeti ünnep), háttérbe szorítva például a Rákóczi-szabadság-
harcot. Jellemző azonban, hogy a magát ellenforradalminak nevező korszak tanköny-
vei gondosan kerülték március 15-ével kapcsolatban a „forradalom” kifejezést. Helyet-
te megmozdulásról és tüntetésről írnak, és inkább a reformok győzelméről beszéltek.12  

11 Klebelsberg Kuno (1928): Neonacionalizmus. Athenaeum, Budapest, 5. [Bevezető]. Idézi: Kornis Gyula (1930): Kultúra és 
nemzet. Franklin Társulat, Budapest, 43. Erről újabban Kultúrfölény, neonacionalizmus fejezetcím alatt ír: Ujváry Gábor 
(2014): „Egy európai formátumú államférfi”. Klebelsberg Kuno (1875–1932). (Sziluett – Korszerű történelmi életrajzok) Kronosz 
Kiadó – Magyar Történelmi Társulat, Pécs – Budapest, 160–171. 
12 Vö. Albert B. Gábor frekvencia-elemzését: Albert B. Gábor (2006): Súlypontok és hangsúlyeltolódások. Középiskolai törté-
nelem tankönyvek a Horthy-korszakban. Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai 
Kutatóközpont, Pápa, 78–79. 
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A forradalmat – mint negatív konnotációjú kifejezést – 1918–1919-re tartogatták, nem 
kívánták „besározni” vele 1848. március 15-e emlékét. 

Szólni kell még Klebelsberg kultúrfölény-elméletéről: „A magyar hazát ma elsősorban 
nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti naggyá.… Így született meg a kul-
túrfölény programja, attól a politikai megfontolástól vezetve, hogy lefegyverzetten is az 
Árpád szerezte földön maradhassunk, és egyszer, megengedett eszközökkel az elveszettet 
visszaszerezzük.”13 A „kultúrák és civilizációk harca” elég divatos téma volt annak idején 
Európában,14 a mienk egyértelműen „kultúrharcnak” minősült. A modern művelődés 
„a Gróf” szerint kétfelől volt veszélyben. A proletariátus oldaláról, amely a testi mun-
kát a szellemi fölébe helyezte; illetve, hogy országunk alulmarad a „kultúrák háborújá-
ban”. Mindenekelőtt tehát „szellemi és erkölcsi túlsúlyt” kellett biztosítanunk a szom-
széd népekkel, a nemzetiségekkel való küzdelemben. Ez csak a néptömegek általános 
kultúrszintjének emelésével (ld. Imre Sándor nemzetnevelése)15 és az „elit” képzésével (új 
elem a magyar kultúrpolitikában) képzelhető el.

A tankönyveket illetően elmondhatjuk, hogy az 1920-as évek elején az 1918 előtti mű-
veket használták. Ezek általában javított és bővített kiadások voltak. Az új részek főleg 
az utolsó éveket dolgozták fel, annak szellemében, hogy a történelmet napjainkig kell ta-
nítani. A politikai berkekhez hasonlóan a változásokat kezdetben itt is csak átmenetinek 
vélték. Ennek megfelelően az 1919 után megjelent tankönyvek készítői éveken át alig 
vettek tudomást a Magyarország helyzetében bekövetkezett gyökeres változásról. 
(Például A haza földrajza a két világháború közötti időszakban változatlanul magában 
foglalta az egész Kárpát-medence tárgyalását, ami kifejezte és ébren tartotta a trianoni 
békediktátum revíziója iránti társadalmi igényt.)16

Fontos változás a dualizmus időszakához képest, hogy a húszas évekre a tankönyv-
használat a tanári munka szerves része lett. (Kezdetben a tanárok tankönyvhiányra 
panaszkodtak.) Emögött egyes kutatók – már ekkor! – a tanári munka elszürkülését, 
illetve politikai konformizmust véltek felfedezni. Az évtized közepén a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium kebelén belül létrehozott Tankönyvügyi Bizottság erősen le-
csökkentette az engedélyezett tankönyvek számát, és – elsősorban a vallási felekezetekre 
tekintettel – némiképp korlátozta a szabad tankönyvválasztás lehetőségét. A tankönyv-
szerzők – néhány kivételtől eltekintve (pl. Domanovszky Sándor, Szabó Dezső, Maday 
Pál) – nem a történettudomány vezető képviselői közül kerültek ki, hanem inkább a pe-
dagógiai szakfolyóiratok jeles szerzői voltak (pl. Balanyi György, Dékány István, Ember 
István, Marczell Ágoston). Ez azt is jelzi, hogy nőtt a távolság a tudomány és az oktatás 
között, mivel egyre gyarapodott a tankönyvekkel kapcsolatos sajátos műfaji előírások 
sora. (Például a tananyag fejezetekre, leckékre, azon belül is kisebb tanulható egységekre 

13 Klebelsberg Kuno (1929): Az a sokat emlegetett kultúrfölény. Pesti Napló, 80. évf. 175. sz. aug. 4. 1. Lásd még itt: Neveléspoli-
tikai dokumentumok az ellenforradalmi rendszer időszakából (1919-1931). Neveléstörténeti könyvtár. Összeállította, a beveze-
tést és a jegyzeteket írta: Simon Gyula. Tankönyvkiadó, Budapest, 1959. 53. 
14 Vö. korábbi utalásunkat a tanítók szerepére az 1870/71-es porosz-francia háborúban.
15 Imre Sándor (1912): Nemzetnevelés. Magyar Társadalomtudományi Egyesület, Budapest. A szerzőnek a kultuszminisztéri-
um államtitkáraként 1919. augusztus 7-től 1922-ig komoly befolyása volt a magyar tanügyre.
16 Probáld Ferenc (2017): A földrajz tantervi helyzetének változásai. Iskolakultúra, 27. évf. 1-12. sz. 49. 
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bontása; kiemelések, néha képek, rajzok, térképek, időnként források megjelenése.) 
A dualizmus korához képest 1925-ben két, 1932-ben egy újabb miniszteri rendelettel 
szigorodtak a tankönyvek engedélyezésének szabályai.17 Összegzésképpen megállapít-
hatjuk, hogy a tankönyvügy sem a dualizmus hagyományai szerint folytatódott.

A korszak történelemtankönyveinek vizsgálatát a „történelmi tudat” alakítása szem-
pontjából teljes körűen még az 1970-es években elvégezte Unger Mátyás. Könyvének 
fejtegetése szerint témánk szempontjából az alapséma a következő a korszak tanköny-
veiben: Károlyi tehetetlen volt, „egyetlen ígéretét sem teljesítette”, sőt az országot kiszol-
gáltatta a bolsevikoknak, akiknek „négy és fél hónapig dúló rémtette” összekapcsolódva 
„a három és fél hónapig tartó oláh megszállás”-sal végromlásba taszították az országot.18 
Ezekhez képest megváltást jelentett – a trianoni békével és annak következményeivel 
együtt is – „a keresztény nemzeti megújhodás kora” (Jászai, 1924. 128.).

Némely tankönyvek19 – három évvel Trianon után – még a háború végeredményének tényét 
is megkérdőjelezték: „[…] ebben a háborúban nem voltak győztesek, sem legyőzöttek. A há-
borúnak az vetett véget, hogy a központi hatalmak anyagi tekintetben kimerültek. Az entente 
hatalmak nem győztek, […] a központi hatalmak nem szenvedtek vereséget […] A harc be-
szüntetésekor a "legyőzött" felek tartották a "győztes" felek területének jó részét hatalmukban. 
A békekötést kitolta és megnehezítette a "győztes" franciák félelme a "legyőzött" németektől. 
A franciák csak akkor tudnának megnyugodni, ha a németekre olyan békét kényszeríthetné-
nek, mely még a lehetőségét is kizárná annak, hogy valaha talpra állhasson” (Takáts, 1923, 
126. Figyeljünk az idézőjelek használatára is!). 

A húszas évek más tankönyvei sem emelték ki a nemzeti hadsereget a proletárdiktatú-
ra leverőjeként, sem Horthy szerepe nem volt eltúlzott, csupán megemlítették fővezérsé-
gét és kormányzóvá való megválasztását, de szóba kerül otrantói világháborús hőstette 
is. (Szabó, 1926, 111.; Madai 1926. 135.) Utóbbinál megjelenik az is, hogy a fővezér Sze-
gedről a Dunántúlon át „Budapestre vonult”, de diadalmenetről még szó sincs. Dicsérő 
jelzőket ekkor még – főleg a legelső Takáts-könyvekben – „hazánk nagy fia, gróf Apponyi 
Albert” kapott, aki az életéért küzdő nemzet megtestesítője lett (Takáts, 1921. 191.).20 
A párizsi főtanács előtti ténykedését Balanyi egy későbbi tankönyvében így írta le: „Gróf 
Apponyi Albert a legfőbb tanács előtt hiába vetette latba világszerte ismert ékesszólá-
sát, hiába hivatkozott az ezeréves birtoklás jogaira, hiába követelt népszavazást az el-
szakításra ítélt országrészekben, hiába utalt a magyarság megbecsülhetetlen szolgálataira 
a nyugati kultúra védelmében […]” (Jászai és Balanyi, 1931, 204.). Figyeljünk a felsorolás 
hatásosságára; a „hiába” szó ismétlődése a reménytelenséget fokozta. Takáts megle-
hetősen patetikus felszólítással zárta a témát, amely – történelemkönyvekben merőben 
szokatlanul – már egy reménybeli jövőképet idézett fel és programot adott: „Adja Isten, 

17 Vö. az 1925. évi 24.088/III. a. sz., az 1925. évi 434. sz. és az 1932. évi 11801. sz. VKM-rendeletekkel.
18 Unger Mátyás (1976): A történelmi tudat alakulása középiskolai történelemtankönyveinkben a századfordulótól a felszaba-
dulásig. Tankönyvkiadó, Budapest, 121. 
19 Évfolyamonkénti és tankönyvenkénti áttekintést ad a korszak tankönyveinek Trianon-képéről Albert Gábor (2002): A Tri-
anon-kép megjelenése a Horthy-kor középiskolai történelemtankönyveiben. Történelempedagógiai Füzetek, 11. ELTE BTK 
 – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest, 62-100., illetve Albert B. (2006) 88–106. 
20 Egyébként ez volt az első tankönyv, amely legalább részben regisztrálta a változásokat. Vö. Takáts és Koczogh, 1924, 205.
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hogy sokat szenvedett hazánk minél előbb talpraállhasson, s nemzetünk ismét elfoglal-
hassa régi, méltó helyét. Ennek elősegítése céljából valamennyiünknek egyesülnünk kell 
hazaszeretetben, nemzeti érzésben és kitartó munkában” (Takáts, 1921, 191.).

A békeszerződés megkötésének kényszerűségét és drámai körülményeit érzelmekre is 
erősen ható szavakkal ecsetelték a tankönyvek: „[…] magyar kormány a mohácsi kataszt-
rófa óta nem vállalkozott az ország újjászervezésére. De legsúlyosabb valamennyi föladata 
között a háborús állapotot megszüntető béke megkötése, mert ennek föltételei […] lassú 
haldoklásra szánják az ezeréves magyar nemzetet. S a kormány helyzete azért hasonlít-
hatatlanul nehezebb minden elődénél, mert a háborútól elsanyargatott, a forradalomtól 
és bolsevizmustól gazdaságilag megrontott s a románoktól kirabolt Magyarországot az 
ellenséges kezektől számára megásott sír szélén kell ettől az elpusztulástól megmentenie, 
mert a nemzet élni akar, sőt nem csak élni, hanem dicsőséges múltjának megfelelő boldog 
jövőt akar magának biztosítani. Azért a békét, amely letépi az ország testéről a Felvidéket, 
Erdélyt, Temesközét, a Bácskát, a Társországokat és Fiumét, […] a kormány aláírta, de a 
nemzet közvéleménye egyértelemmel visszautasítja, magára kötelezőnek el nem ismeri, és 
[…] az erőszak és bosszú művének megdöntésére irányuló tevékenységét egy pillanatra sem 
szünetelteti” (Ujházy, 1927. 326-327.).

Ebben a tankönyvben szerepel szinte minden későbbi toposz: a Moháccsal való példá-
lózás, a háborútól a forradalmon, a bolsevizmuson át a román megszállásig terjedő tra-
gédiákkal az okok felsorolása, a veszteségek apokaliptikus képe, valamint a kényszerű 
aláírást követő szinte azonnali revízió igénye.

Trianont illetően természetesen másutt is nagyon sötét hangulatú leírásokat olvasha-
tunk.21 Egy általánosabb hangvételűt idézve: „Az antant hatalmak olyan ’békét’ erősza-
koltak ránk, amely ezeréves hazánkat nemcsak megcsonkította, hanem életképességétől is 
megfosztotta” (Takáts és Koczogh, 1924, 205.). Egy konkretizáló jellegű pedig így szólt: 
a békeföltételek „[…] megfosztják hazánkat területe és lakossága kétharmadától, elveszik 
bányáinkat és erdeinket, vasunkat és szenünket, vasutainkat és hajóinkat, magyaroklakta 
városainkat és falvainkat, idegen iga alá vetnek negyedfélmillió magyart és teljesíthetetle-
nül súlyos gazdasági kötelességeket rónak ránk” (Ujházy, 1927, 327.). A hangütés az igék 
hangulatteremtő erejéből adódik. Ez jellemzi a korszak nemzetépítő tankönyveit.

Valamivel később, a békeszerződés tényszerű ismertetését követően, Balanyi is hasonló-
an írt: „Teljesen lehetetlen helyzetet teremtett a békekötés gazdasági tekintetben is. Erdeink, 
bányáink és ipartelepeink túlnyomó része a megszálló hatalmak kezére került s hegyeink 
gazdag kincseiből jóformán semmi sem maradt. Folyóinkat és vasútjainkat legtöbb helyen 
derékba szelték az önkényesen megvont határok, s ezzel egyrészt új határállomások létesíté-
sére kényszerítették a magyar államot, másrészt vízrajzi tekintetben egészen kiszolgáltattak 
bennünket ellenséges indulatú szomszédaink kényének.” (Jászai és Balanyi, 1931, 205–206. 
Tegyük hozzá, a békeokmányt egyoldalas apró betűs szövegben ismerteti.) 

Domanovszky leírásának tragikus hangvétele túltett a fentieken is: „A vereség, a for-
radalom, a román csapatok, amelyek a forradalom után az országot megszállták, és a 

21 Ne feledjük, Trianon traumája ekkor még a tanároknak és diákoknak is az átélt jelen vagy az egészen közeli múlt volt!
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békekötésig kifosztották, gazdaságilag tönkretették az országot. Természeti kincseink, 
a történet megszentelte területeink, kulturális szempontból legvirágzóbb városaink az el-
lenség kezébe kerültek. E mellett a csapás mellett Mohács is eltörpül.” Súlyosbításként 
hozzáteszi: „Az a terület került idegen kézre, amelyet valamikor jórészt sikerült megmen-
teni a török pusztítástól, az maradt meg, amit egykor a török kiélt.” (Domanovszky, 1926. 
204.) A tragédia mértékének fokozása erősen megérinthette a tankönyvet használó 12-13 
éves kiskamaszokat.

Legszemléletesebben azonban Ember István fogalmazott: „Régi városainkban ma 
idegenek kezében van a hatalom. Pozsony, az ősi koronázó város; Kassa, ahol Rákóczi 
hamvai nyugosznak; szép Erdély fővárosa: kincses Kolozsvár; Brassó, Nagyszeben, egykor 
bástyái Európában a török elleni harcokban; Komárom, Nagyvárad és Arad, ősi városai 
a magyarságnak, ma idegen uralom alatt szenvednek” (Ember, 1926, 142.). A narratíva 
lényege – a tragédia nagyságának érzékeltetése a célzott kamaszodó korosztálynak 
(szintén 12–13 évesekről van szó) – azóta sem változott, az eltérés stilisztikai jegyekben, 
illetőleg a szövegek fatikus, retorikai funkcióiban keresendő.22

Tankönyveink Trianon világpolitikai előzményeit a francia magatartásban és a szláv 
követelésekben keresték,23 ráadásul az amerikai elnökben is csalódnunk kellett: „A négy 
évnél hosszabb küzdelemben kimerült osztrák-magyar hadsereg és a német haderők 1918 
novemberében egyaránt letették a fegyvert ellenségeik előtt, bízva abban, hogy igazságos bé-
két kapnak, amint azt az Egyesült-államok elnöke ígérte. De ebben csalódtak, mert ellensé-
geink a maguk és szövetségeseik érdekeinek kielégítésére használták fel győzelmüket. A há-
ború folyamán melléjük szegődött népeket, a cseheket, az oláhot és a szerbet jutalmazniok 
kellett.” (Szabó, 1926. 130.) Változott a narratíva: itt már az antant győzelméről beszél-
tek. Ugyanakkor a tankönyvek arról is szóltak, hogy a francia „hozzáállást” – a bosszún 
kívül – egy esetleges német-magyar szövetség megelőzése is motiválta. Magyarországot 
„… azért akarta a francia kormány megnyomorítani, mert attól tartott, hogy a jövőben is 
szövetségese lesz Németországnak” (Takáts, 1923, 126.).24 Az idézetek a békediktátummal 
szemben hangoztatott ellenérvek közül hazánk földrajzi-gazdasági egységére, valamint 
a fentebb említett magyar kultúrfölényre való hivatkozást is gyakrabban használták: 
„Nincs még egy olyan ország Európában, sőt a többi világrészen sem, amelynek földrajzi 
egysége, vagyis együvé tartozása olyan szembetűnő volna, mint hazánké” (Takáts, 1921, 
194.). A tankönyvek e tekintetben Cholnoky Jenőnek a földrajzi-politikai egybeesésről 
szóló elméletét vették alapul (lásd pl. Takáts, 1923, 126–127.). Ennek alapvető összegzése 
már Trianon előtt megfogalmazódott: „A magyar medence egyedül érdemli meg a Kö-
zép-Európa nevet s a Magyar-medence népének konszolidáltsága, hatalmas, erős, egységes 

22 Dévényi Anna – Gőzsy Zoltán (2014): Szempontok a történelemtankönyvek dekódolásához. In: Pedagógia – oktatás – könyv-
tár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 12.) Szerk.: Csóka-Jaksa Helga 
– Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor. Pécs, 157. 
23 „A most lefolyt világháború legrettenetesebb eredménye lett a szláv igényeknek kielégítése”. Laurentzy Vilmos (1921): Történe-
lem érettségi segédkönyv. Rothberger – Weiss, Budapest, 14–15.
24 Az ekkor még egyáltalán nem napirenden lévő német szövetséget így vetette fel Szekfű Gyula: „Mai szorongattatásunkból va-
laha csakis a régi módon, a német Közép-Európával karöltve menekedhetünk, ez a mi történetünk egyik legvilágosabb tanítása.” 
Szekfű Gyula (1923): Az utolsó fejezet. Napkelet, 1. évf. 4. sz. 311. 
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államalakulása képes egyedül biztosítani Európa békéjét, a Balkán nyugalmát, a germán-
szláv érdekellentétek összeütközésének megakadályozását 25 -

„A Kárpátoknál jobb, természetesebb határt képzelni is alig 
lehet. Olyan határ ez a hegység, mint Francia- és Spanyolország közt a Pireneusok. Nem is 
volt soha határvillongás a két nagy nemzet között! Ilyen határnak kellene lennie a Kárpá-
toknak is, ebbeli jóságukat egy ezredév története igazolja 26

Az integer Magyarország megőrzésének, illetve visszaállításának vonatkozásában tan-
könyvíróink érvelésében a történetiek voltak a leginkább hangsúlyosak. Ezek egyik fő 
motívuma az volt, hogy hazánk a Nyugat védőbástyája szerepét töltötte be a történelem 
folyamán, valamint biztosítéka volt a hatalmas germán és szláv tömb közötti egyensúly-
nak. A másik, a döntőnek szánt érv annak kimutatása, hogy nemzetiségeink egyike 
sem őslakos, tehát nem formálhatnak jogot az ország területének egyetlen darabjára 
sem. Ebben a tekintetben a tankönyvek főleg Karácsonyi János munkásságára27 támasz-
kodtak, aki – még a háború alatt megjelent könyvében – azt kívánta bizonyítani, hogy a 
Kárpát-medence térségére történeti alapon csak a magyar nemzetnek van joga. Elsősor-
ban azért, mert a honfoglalás „más jogának a sérelme nélkül” történt, és – ezt jogalap-
ként különösen hangsúlyozta Karácsonyi – a magyar nép „egyetlen, most itt élő nemzet 
megélhetését se akadályozva szerezte meg Magyarországot”.28 Mivel tehát hazánk egyet-
len nemzetisége sem őslakos, hanem befogadta őket a magyarság, nem lehet jogcímük 
az ország területére. Ezt a gondolamenetet vették át a tankönyvírók is. Például Takáts 
így írt: „Hazánk nemzetiségei közül egyetlen sincs, amely régibb lakója volna ennek az 
országnak a magyarnál. […] Mindebből következik, hogy […] mostani elszakításuk te-
hát nem az anyaföldhöz, anyanemzethez való visszacsatolás, […] hanem erőszakos meg-
csonkítása annak a földnek, mely nekik századokkal ezelőtt menedéket adott s lehetővé 
tette, hogy műveltségben összes fajrokonaikat felülmúlhassák” (Takáts, 1921, 199–200.). 
A „bölcs utókor” felvetheti a kérdést, hogy helyes volt-e az etnikai helyett a történeti jog-
ra való hivatkozás – előbbi talán valamilyen „kozmetikázást” hozhatott volna a trianoni 
döntésen, persze ha az nem diktátum lett volna. Figyelembe veendő ugyanakkor, hogy a 
történelemkönyvek „történeti” argumentációt alkalmaznak. Az etnikai revízió külpoli-
tikai ügy volt (később részben ez valósult meg), idehaza viszont nem szívesen hallottak 
meg mást, mint az integrális revízióról szóló mondatokat.

Később már helyenként a remény hangja is megszólalt, de ez majd csak a terület-visz-
szacsatolásokkal realizálódott valamelyest: „A béke revíziójába vetett biztos reményünk 
az éltető erő, mely megóvja a nemzetet a végső kétségbeeséstől. Minél tovább tart azonban 
nyomorult csonkaságunk, annál nagyobb szükségünk van a megújhodásra, mert e nélkül 

25 Cholnoky Jenő (1920): Magyarország földrajzi helyzete. 
– Néptanítók Lapja, 53. évf. 15-17. sz. (ápr. 22.) 9. 

26 Cholnoky Jenő (1921): Európa országainak új határai. Néptanítók Lapja, 54. évf. 48-52. sz. (dec. 22.) 8–10. 
27 Karácsonyi János (1916): A magyar nemzet történeti joga. Hazánk területéhez a Kárpátoktól le az Adriáig. Szent László Nyom-
da Rt., Nagyvárad. A háború után is lényegében változatlan tartalommal, de a helyzethez illő módosított címmel adták ki a 
munkát, lásd Karácsonyi János (1921): Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez. Szent István Társulat, Budapest. A könyv 
sorra veszi a hazánk területén élő/élt nemzetiségeket.
28 Karácsonyi (1916) 21. 
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elsorvad a nemzet életereje s vele együtt reménye is az ezeréves Magyarország helyreál-
latására” (Miskolczy és Szolomájer, 1931. 195.). Ez az optimista hang azonban csak a 
harmincas évek vége felé erősödött fel.

Hóman Bálint kultuszminisztersége idején

1932-ben az új irányt hirdető Gömbös-kormány kultuszminisztere – a kor neves törté- 
nésze, Hóman Bálint, aki rövid megszakítással bő évtizedig állt a tárca élén29 – egy 
átfogó törvénnyel kívánta a politikai elvárásoknak megfelelően átalakítani a közokta-
tást.30 Tervei politikai indíttatásúak voltak. „Egészséges és egyöntetű” világnézeti nevelést 
akart, mivel úgy látta, hogy a „keresztény-nemzeti gondolat nem tudott diadalmaskodni” 
sem a „radikális liberális forradalmi”, sem a materialista világnézeten. Ezért a „nemzet” 
mellett, a „keresztény” helyett a „népi” lett az új jelszó. Ez nagyon jól megfelelt az „egy 
nevezőre hozás” Gömbös-féle programjának.

Hóman kultúrpolitikájának alapvető célja „a nemzeti élet szintézisének” megteremtése 
volt. Ehhez egységes középiskola (a gimnázium) és egységes, valamennyi iskolatípust 
átfogó tanügyigazgatás (a főigazgatói rendszer) volt szükséges. A nevelés szervezeti egy-
ségesítése már eltűrte az egyes iskolatípusok társadalmi funkciójában mutatkozó kü-
lönbségeket. A gimnázium a „vezetésre hivatottaké”, a többi iskola (líceum, szakiskola, 
elemi iskola) „az engedelmes szolgálatra készülőké”.31 Az új kultuszminiszter program-
jának lényege: egységes középiskola, nevelésközpontú iskola, a „nemzeti” világnézetet 
formáló tantárgyak jelentőségének további növelése volt. Ez valósult meg az 1934. évi XI. 
tc. a középiskoláról indoklásában: „A tanítás központjában [...] a legtágabb értelemben 
vett nemzeti tárgyak állnak. Ily nemzeti tárgyak elsősorban a magyar nyelv, az irodalom 
és művészet, a történelem, keretében az állami, gazdasági, társadalmi élet jelenségeivel, 
a föld- és néprajz s – amit szintén ide kell soroznunk – a magyar művelődés történetében 
alapvető szerepet betöltött latin nyelv és műveltség és a nemzeti világnézet alapjául szolgá-
ló vallások tana. [...] A középiskolai műveltség legjellemzőbb vonása nemzeti jellege. […] 
A nemzeti tárgyaknak a tanítás középpontjába való beállítása pontosan megfelel annak 
a kiemelkedő, sőt elsőbbleges szerepnek, amit a középiskolában a tanítás mellett a neve-
lésnek kívánok juttatni.”32 (Érdekes egy jogszabályban ez az egyes szám első személy!)

Az 1934-ben megszületett újabb középiskolai törvény33 megszüntette az 1924-ben kiala-
kított három iskolatípust, gimnázium néven egységesítette a középiskolát; s nem a minőségi 

29 Hóman Bálint nemcsak közvetlen munkatársa, hanem bensőséges barátja is volt Gömbös Gyulának. Vö. Vonyó József 
(2015): Gömbös Gyula és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt. Akadémiai doktori értekezés, Pécs: http://real-d.mtak.
hu/843/7/dc_1033_15_doktori_mu.pdf (Letöltés: 2020. márc. 23.) 25. Könyvváltozatban: Vonyó József (2018): Gömbös Gyula 
és a hatalom. Kronosz Kiadó, Pécs. 
30 Erről átfogóan: Az 1934. évi középiskolai reform. A törvényjavaslat előkészítése és vitája. A tantervelmélet forrásai 7. Össze-
áll., szerk. és a bev. tanulmányt írta: Antall József. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.
31 Ez volt a suum cuique oktatáspolitikai elv megvalósítása – azaz tanuljon mindenki a maga iskolájában –, amely még Kornis 
Gyulától, Klebelsberg államtitkárától származott.
32 1934. évi törvénycikkek. Magyar Törvénytár, 30. köt. Franklin, Budapest, 1934., 83. Letöltés: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-
torveny?docid=93400011.TVI (2020. márc. 23.)
33 1934. évi XI. tc. a középiskoláról. Letöltés: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93400011.TV (2020. márc. 25.)
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követelményt helyezte előtérbe, hanem a kívánt világnézeti irányultságot. A Klebelsberg-
féle intellektualizmust egy antiintellektuális irányzat váltotta fel, mely a revízióra ké-
szülő állam szükségletéhez idomította a nevelési eszményt; annak központjába a nemzeti, 
faji öntudattal bíró, önfeláldozó, fegyelmezett, de főleg engedelmes tömegembert állítva.34

A középiskolai törvény külön, nemzetközi összehasonlítással is élve foglalkozott a törté-
nelemtanítással: „[…] a német-osztrák iskolarendszerben nemzeti tárgyként tanított világ-
történetnek, helyesebben a német-római birodalom körül forgó európai történetnek háttérbe 
kell vonulnia a nemzeti történet alaposabban kiépített tantárgya mögé. A nemzeti törté-
netet kell bővebben és részletesebben tanítani, mindenkor kapcsolatban a magyar történet 
szinkronisztikus hátteréül szolgáló világtörténeti események és helyzetek ismertetésével.”35

A trianoni békeszerződés szinte kivétel nélkül békeparancsként jelent meg az időszak 
tankönyveiben, részletes leírással és még alaposabb elemzéssel. A dualizmus időszakát 
lezáró korszakhatár majdnem mindegyik munkában Trianon. A béke létrejöttének kö-
rülményeit viszonylag kevéssé részletezték. Talán egyedül a Várady Erzsébet által átdol-
gozott, eredetileg Ember István által írt magyar történeti tankönyv foglalkozott ezzel bő-
vebben, mégpedig ekkor szinte példa nélküli forráselemzéssel, „A magyar békefeltételek 
átvételének körülményei Gróf Apponyi Albert Élmények és Emlékek c. posztumusz művé-
ből” vett szemelvényrészlettel (Várady, 1934, 120.) – tegyük hozzá: apró betűs szedésben. 
A VII. osztályos változat sorjázta a veszteségeket és így értékelt: „Teljesen elvesztettük 
só- és nemesfémércbányáinkat, zsilvölgyi nagyértékű széntelepeinket, faállományunk és 
vasbányáink nagy részét. Kihasználható vízierőműveink javarésze megszállott területen 
maradt, vasúti csomópontjaink ellenségeink kezébe kerültek és így megbénult egymásra 
utalt határterületeink érintkezése. Elveszett a gazdagon felszerelt kolozsvári egyetem, fő-, 
közép- és népiskoláink kétharmada. Virágzó városaink, a magyar kultúrának évszáza-
dos központjai idegen megszállás alatt állanak. A trianoni békeparancs a világtörténe-
lem legigazságtalanabb békeszerződése” (Ember, 1932, 215.). Figyeljünk a szóhasználatra: 
„megszállott”, nem elcsatolt terület, „ellenségeink” (a békeidőben is), illetve „elveszett”, 
„megbénult”, „békeparancs”, „legigazságtalanabb” vissza-visszatérő motívumok.

Úgy gondoljuk, célszerűbb az értékelésekből válogatnunk, de előbb idézzük fel, hogy 
minősítették a tankönyvek a békerendszer más elemeit: „A versailles-i béke (1919) bünte-
tésnek készült Németország ellen. Az antant hatalmak egyszerűen kimondották, hogy Né-
metország s a Monarchia bűnösök a háború felidézésében; ezért minden tárgyalás nélkül 
olyan kemény békefeltételeket szabtak eléjük, amelyek létalapjukban rázkódtatták meg 
őket” (Marczell és Szegedi, 1940, 102.). A későbbi Szegedi-féle könyv már az újabb hábo-
rú idején a párizsi békekonferencia egészét így értékelte: „A győző nagyhatalmakat és a 
hozzájuk csatlakozott kisállamokat […] csak egy cél vezette: a legyőzöttek kizsákmányolá-
sa és megnyomorítása. Az értekezlet nem is tárgyalt a legyőzöttekkel a feltételekről, hanem 
csak közölte velük rendelkezéseit s kényszerítette őket azok elfogadására. […] A tanácsko-
zó hatalmak a legyőzötteket vádolták meg a háború előidézésével, s mindannyiukra bün-

34 Vö. Ortega y Gasset, José (1938): A tömegek lázadása. Egyetemi Nyomda, Budapest.
35 1934. évi törvénycikkek. Magyar Törvénytár, 30. köt. Franklin, Budapest, 1934. 83. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-
torveny?docid=93400011.TVI (Letöltés: 2020. márc. 29.)
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tető rendelkezéseket szabtak.” (Szegedi, 1942, 69-70. Apró betűs szöveg.) Itt is fontos a 
szóhasználat. Ellentétek a „győző hatalmak” és a „legyőzöttek” között, azok „kizsákmá-
nyolása”, a „kényszerít” és „vádol” igék alkalmazása készítette elő a „büntető rendelkezé-
seket”. Egyes könyvek már a parancsbékék várható következményeit is tárgyalták, igaz, 
már a visszacsatolások, az újabb világháború idején: „A hosszú háború és az egyoldalú 
parancsbékék óriási változásokat idéztek elő Európában. A megcsonkított, gazdaságilag 
megbénított országok évekre kikapcsolódtak a termelésből, szegénységük miatt jórészt a 
fogyasztásból is és ezzel egész Európa gazdasági életét károsan befolyásolják. A megalázott 
és megcsonkított nemzetek nem törődhettek bele a rájuk kényszerített békékbe és igye-
keznek mindent elkövetni, hogy sanyarú helyzetükön változtassanak. Mindez új európai 
bonyodalmak csíráját rejti magában” (Marczinkó, Pálfi és Várady, 1940, 124–125.). Itt a 
jelzők fokozzák a drámai hatást: „megcsonkított”, „megbénított”, „megalázott”, rájuk 
„kényszerített”, „sanyarú”.

A Marczell–Szegedi-tankönyv a trianoni békeparancsról szóló értékelésében emelke-
dett hangon idézte fel a világháború első hősi halottjának az emlékét is, aki történetesen 
persze magyar volt: „De bármennyire is széttördelték a nemzet testét, nem tudták össze-
törni a lelkét, melyet egy ezredév nevelt rá a véget nem érő küzdelemre. A világháború leg-
első hősi halottjaként magyar baka ontotta vérét: Kovács Pál, a szolnoki közös gyalogezred 
gyalogosa, a Száva partján. Beszédes jelképe ez a magyar sorsnak, de példázza azt a lelket 
is, mely dicsősége múltunknak és záloga nemzeti jövőnknek” (Marczell és Szegedi, 1940, 
105.). A Szegedi-tankönyv hosszan értekezett „A trianoni béke elhatározottságá”-ról: „A 
csehszlovák, román és délszláv Nemzeti Tanácsok a háború folyamán elhitették a francia 
és angol közvéleménnyel, hogy elnyomjuk a nemzetiségeket, s a világháborúért mi vagyunk 
felelősek. Másrészt az antant hatalmak már a háború alatt elkötelezték magukat a Mo-
narchia utódállamainak, sőt – igaz, hogy a forradalmi Károlyi-uralom bűne folytán – a 
magyar béketárgyalások idejére hazánkat már fel is darabolták ellenséges szomszédaink” 
(Szegedi, 1942, 70.). Varga – egyébként protestáns – tankönyve így írt Trianonról: „A 
trianoni békeparancsot nem az igazságkeresés hozta létre, hanem az a szándék, hogy az 
ententehatalmak Magyarországon bosszút álljanak, szövetségeseiket pedig megjutalmaz-
zák; ezért akarták szétszaggatni a Kárpátok koszorúzta Magyar-medencének történelmi 
fejlődés megszentelte nagyszerű gazdasági és földrajzi egységét.” (Varga, 1942, 98.) Tehát, 
bár hősiesen harcoltunk, de nemzetiségeink ármánykodása és a nagyhatalmak bosszúja 
tette tönkre hazánkat.

A békeparancs által megszabott új határok elég plasztikus leírására vállalkozott tan-
könyvében az akkoriban még ritkaságnak számító női tankönyvszerző, a leányisko-
lai igazgató Várady Erzsébet: „A határ Pozsonytól az Öregduna mentén az Ipoly tor-
kolatáig, innen az Ipoly mellett, majd Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó és Kassa városok 
előtt délkeleti irányban Sátoraljaújhely és a megszállott területen fekvő Beregszász előtt, 
az ugyancsak megszállott román területre eső Szatmár, Nagyvárad, Arad mentén vonul, 
és Szegedtől délre csatlakozik a Dráva felé haladó jugoszláv határhoz. A határvonal innen 
Baranya egy részének leszakításával a Dráva, majd a Mura mentén vezet, végül a keskeny 
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nyugati határrész leszakításával Pozsonyhoz tér vissza” (Várady, 1934, 121.). Ezt köve-
tően került sor a tényszámok leírására. Ezekből nem az elcsatolt területek nagyságára 
és elvesztett lakosság lélekszámára vonatkozó adatokat idézzük, hanem a tankönyvek 
által kevésbé soroltakat: „Így elveszett búzaterületünkből 34%, lomboserdőinkből 87%, 
vízierőkből 80%, a só- és nemesércbányáink 100%. Megmaradt szénbányáink 70%-a, ipari 
termelésünk 56%-a. Gazdagon felszerelt középiskoláink kétharmada megszállott terüle-
ten maradt” (Várady, 1934, 121.).

Az érzelmi hatásokra apellálóan fájdalmas a parancsbéke kemény következményei-
nek a leírása, a talpra állást követően már a kedvező változást sugalló kicsengéssel: „El-
vesztettük a legértékesebb bányáinkat, termőföldjeinket, erdőségeinket, gyárainkat, vasúti 
vonalainknak, felszereléseinknek és hatalmas állami vagyonunknak nagy részét. Eddig 
nagyszerű természetes földrajzi határaink voltak, most legnagyobbrészt mesterséges vona-
lak választanak el ellenséges érzelmű szomszédainktól. […] A trianoni béke a legnagyobb 
csapás, mely a magyarságot történelmi élete folyamán érte. Csak a nemzetben rejlő nagy 
értékeknek köszönhetjük, hogy ezt a csapást túléltük s komoly munkával és élni akarással 
készülünk a szebb jövő megteremtésére” (Marczinkó, Pálfi és Várady, 1940, 133–134.). 
Ugyanezen szerzők két évvel később megjelent tankönyvében – nyilván a visszacsatolá-
sok okán – kifejezetten optimista jövőkép jelent meg: „A trianoni bilincsek szétpattan-
tak; most már csak a nemzet akaratán múlik, hogy a megkisebbített, de független Ma-
gyarország ismét nagy és virágzó legyen” (Marczinkó, Pálfi és Várady, 1942, 83.). Ez a 
teleologikus megközelítés a szocialista időszak tankönyveire jellemző leginkább, hiszen 
egy történelemtankönyvben kuriozitás a jövőről beszélni.

A Trianonról szóló alfejezet végén, egy apró betűs bekezdés erejéig érdekes kitekintés 
található Szegedi tankönyvében. „A trianoni Magyarország vezérei” című rész önmagá-
ban is kortörténeti dokumentum. Itt három személy történelmi nagyságát taglalja a szer-
ző, vitéz nagybányai Horthy Miklósét, gróf Apponyi Albertét és Prohászka Ottokárét. 
Csak a Horthyról szóló részből idézzük Kornis Gyula sorait, aki a 20 év óta hivatalban 
lévő kormányzóról a következőket írta: „A bolsevizmus és a román megszállás után a 
szörnyű káoszban ő lett a tengely, a gerinc, az erő, akinek parancsoló és szervező tekintélyét 
egy szívvel-lélekkel elismerte a nemzet s önként alávetette magát.” (Idézi: Szegedi, 1942. 
71.) Tükrözi ez az idézet, hogy a korszak végére kiteljesedő Horthy-kultusz36 nem csu-
pán a kormányzó előtti hódolás volt, hanem – ahogy a Marczell–Szegedi szerzőpáros 
írta – Horthynak köszönhető az is, hogy „az összeomlott magyarságot keltette új életre”, 
de ő a „keresztény nemzeti műveltségünk munkálója, állami függetlenségünk őre”, vala-
mint a „Szent István királlyal kezdődő, csaknem ezeréves magyar királyság helytartója […], 
a Szent István-i állameszme hordozója […]” (Marczell és Szegedi, 1940, 99.), vagyis – tesz-
szük hozzá – az egész korszak joggal nevezhető el róla. 

36 A témáról átfogóan, benne a tankönyvi megjelenésekre is kitekintve ír: Turbucz Dávid (2016): Horthy-kultusz 1919-1944. Ma-
gyar történelmi emlékek. Értekezések. (2. jav. kiad.) MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Történettudományi Intézet, 
Budapest, 494 l. (A közoktatás c. alfejezet, 168-177.)
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Képanyag, térképek

A kép- és térképanyag még viszonylag szerény a korszak tankönyveiben, de mégis jelen-
tős volt az előrelépés a dualizmus kori tankönyvekéhez képest. Természetesen témánk 
egyes elemeinek képi, de főleg térképi megjelenítése több tankönyvben is felbukkant. 
Ilyen például a magyar békekötés helyszínének helyes (Nagy-Trianon-palota) és helyte-
len (Kis-Trianon-kastély) megjelenítése is, puszta tényszerű aláírással. (E téren a közel-
múlt tankönyveiben is voltak bizonytalanságok.)

Ember és Várady, 1932, 212.

Madai, 1930, 151. (A képen a Kis-Trianon-kastély látható.)
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A térképek gyakran önmagukért beszéltek, de azért a tömör címaláírások „segítettek” 
az értelmezésben. Például a semleges „Németország a világháború után” cím mellett 
„Az Osztrák–Magyar Monarchia feldarabolása” a sokkal korrektebb „felbomlása” he-
lyett (hiszen abban belső tényezők – pl. a nemzetiségek elszakadási törekvései – is köz-
rejátszottak). A két térkép viszont jó összehasonlítási alapot kínált a központi hatalmak 
két vezető állama területi veszteségeinek bemutatására.

„Németország a világháború után” (Ember és Várady, 1932, 213.)

„Az Osztrák-Magyar Monarchia földarabolása” (Marczell és Szegedi, 1940, 101.)
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Természetesen bekerültek a tankönyvekbe térképek már eleve a revízió szellemében 
is. Erre különösen a következő oldalon lévő tankönyvborító jó példa, de az utódállamok 
megnevezése helyett az „elszakított terület” is felettébb beszédes.

Ember és Várady, 1930, 137.

Marczinkó, Pálfi és Szegedi, 1940, 150.
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Marczinkó, Pálfi és Szegedi, 1940. (Hátsó borító, mellette kinagyítva a térképek, múlt, jelen, jövő aláírással) 

Egy-egy térképi és képi ábrázolást idézünk még. Mindkettő Szabó Dezső 1926-os 
tankönyvéből való. Az első Trianon gazdasági következményeit mutatja be, a második 
viszont a – különösen az 1930-tól virágzó – Horthy-kultusz egyik tankönyvi megalapo-
zása „az otrantói hős” világháborús tettének képi felelevenítésével.

Szabó, 1926, 111.

Összegzés

A húszas évek klebelsbergi keresztény-nemzeti és a harmincas évek hómani népi-nem-
zeti oktatáspolitikája között jelentős eltérések voltak (pl. a harmincas években a korábbi 
hagyományos középosztály helyett a parasztság politikai „helyzetbe hozása”, vagy szin-
tén a népi írók hatására a Nyugat-függőség helyett a függetlenségeszmény hangoztatása). 
A harmincas évektől számítható a tankönyvjóváhagyás feltételeinek további szigorodása 
és ezzel a tankönyvek számának korlátozása, illetve egy kemény tanfelügyeleti rendszer 
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bevezetése is, de mégis megfogalmazhatunk többé-kevésbé általános megállapításokat 
témánk szempontjából a korszak egészére is.

Megállapíthatjuk, hogy a Horthy-korszak tankönyveiben a trianoni nemzeti trauma 
eleinte felülírta még a világháborús tragédiákat is, az érzelmi túlfűtöttség szinte min-
den esetben meghaladta a racionalitás követelményét. Ebben közrejátszott a nevelési 
előírások egyre erősödő nemzeti szempontú meghatározottsága és a korban uralkodó 
szellemtörténeti szempontú történetírás is. A Monarchia felbomlása, az ország önállóvá 
válása, a forradalmak (az őszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra), a trianoni bé-
kediktátum következtében „szétesett az az államszemlélet, amelyre a korábbi magyar 
történelemszemlélet épült”.37 A történet-, és ennek nyomán a tankönyvírás is rádöbbent 
arra, hogy az emberek nemcsak állampolgárok, akik államot alkotnak, hanem „vallási, 
kulturális, faji és nemzeti közösségek részesei is”.38 Meghatározó volt a politika befolyása, 
hiszen a magát ellenforradalmiként meghatározó rendszer éppen a forradalmak taga-
dásából indult ki. A kezdettől megjelenő revíziós célkitűzések pedig természetszerűen 
állították a tankönyvi tárgyalások középpontjába Trianont és következményeit.

A tankönyvek jellemzően a békeparancs igazságtalan voltát és a kialakult helyzet 
ideiglenességét igyekeztek hangsúlyozni, melynek jogossága a korszak vége felé igazo-
lódni is látszott. Trianonnal szemben földrajzi-gazdasági és történeti érveket egyaránt 
felhoztak, melyekhez gyakran csatlakozott a magyarság műveltségi fölényére való hi-
vatkozás is. A földrajzi-gazdasági érvek középpontjában a Kárpát-medence egységessége 
állt, vagyis az integer Magyarország visszaállításának az igénye. Fő szerepet azonban a 
történeti érvek játszottak: egyrészt a magyarság történelmi érdemeinek a számbavétele 
(pl. a magyar állam a török hódítással szembeni keresztény védőbástya volt), másrészt 
annak bizonygatása, hogy Magyarország egyetlen nemzetisége sem autochton, vagyis 
nincs jogcímük az ország területére. Ez tulajdonképpen a dualizmusból örökölt „egy 
politikai nemzet” gondolatához való ragaszkodást jelentette. Fontos volt még a jogfolyto-
nosság hangoztatása. Ennek szimbóluma a Szent Korona-eszme, mely szerint „A magyar 
nemzet […] a szent koronában él tovább, változatlan egységben és harmóniában 

 a terület-revízió követelésének történelmi jogosságát”.39

Összegzésképpen – csaknem két tucat középiskolai történelemtankönyv vizsgálatát 
követően – elmondhatjuk, hogy a kortársak „vérében” volt a Trianon iránti gyűlölet 
és az az elleni tiltakozás. Nem nagyon lehetett olyan egyszerű ember – középosztálybeli 
különösen nem –, aki ne hallott volna a vérlázító országcsonkításról, vagy ne lett volna 
érintett benne, ne tudott volna határon túli „véreinkről”. Annál is inkább, mert a kor-
szak végén apáink, nagyapáink, dédapáink 1938 és 1941 között megélhették az elcsatolt 
területek egy részének visszaszerzését, de a vesztett háborút követően azok – immár 

37 Gunst Péter (1995): A magyar történetírás története. Csokonai Kiadó, Debrecen, 170. 
38 Mályusz Elemér (1931): A népiség története. In: A magyar történetírás új útjai. Szerk. Hóman Bálint. Kiadja a Magyar Szemle 
Társaság. Budapest, 237-268. Idézi: Romsics Ignác (2011): Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – nemzet-
közi kitekintéssel. Osiris Kiadó, Budapest, 292. 
39 A magyar korona jogigényei […] a mellékországokra 
feladva nincsenek Kardos József (1979): Korona 
és koronaeszme. História, 2. évf. 3. sz. 19. 
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végleges – elvesztését is. Ezzel nemcsak a revízió történeti jogra való hivatkozásának 
a lehetősége veszett el, de a párizsi béke az etnikai hivatkozást is lehetetlenné tette (a 
kisebbségvédelmi rendelkezések hiánya következtében). De ez már egy újabb korszak.

Az első zárásaként – és az idézett korszak mementójaként – szolgáljon egy irodalmi 
idézet Ember István Várady Erzsébet által kiegészített tankönyvéből, mely egyben szem-
rehányás is:

„Elment a folyó, elment a falú.
Elment a Kárpát, a hegykoszorú.
Elment a bor, a szabadság, a dal.
S nem ment utána, tétlen nézte el
Ezerkilencszázhuszban a magyar.”

Boros Sándor: A világtörténelemből
Ember, 1932, 215.

Felhasznált tankönyvek
1920–1944
Takáts György (1921): A magyar nemzet története. Gimnáziumok, reáliskolák és leány-

gimnáziumok VIII-ik osztálya számára. Harmadik, átdolgozott kiadás, Atheneum, Bu-
dapest, 216 l.

Takáts György (1923): Egyetemes történelem. 3. rész. Az újkor története a Pragmatica 
Sanctiótól napjainkig. Leánygimnázium VII. oszt. Atheneum, Budapest, 132 l.

Jászai Rezső (1924): Magyarország története a mohácsi vésztől napjainkig. A középiskolák 
IV. osztálya számára. Kieg. Balanyi György. 4. kiadás, Lampel, Budapest, 136 l.

Takáts György – Koczogh András (1924): Egyetemes történelem. A gimnáziumok és reál-
iskolák használatára. III. rész. Az újkor története a vesztfáliai békekötéstől napjainkig. 
A gimnáziumok és reáliskolák VII. osztálya számára. Atheneum, Budapest, 208 l.

Domanovszky Sándor (1926): Magyarország története. Középiskolák III. osztálya számá-
ra. Egyetemi Nyomda, Budapest, 222 l.

Ember István (1926): A magyar nemzet története a középiskolák III. oszt. számára. 
Közrem.: Dékány István. Atheneum, Budapest, 152 l.

Jászai Rezső – Balanyi György (1926): Magyarország története. A középiskolák III. osztá-
lya számára. Lampel, Budapest, 187 l.

Madai Pál (1926): Magyarország történelme gimnáziumok, leánygimnáziumok és reális-
kolák III. osztálya számára. Franklin, Budapest, 152 l.

Szabó Dezső (1926): Magyarország története gimnáziumok, reálgimnáziumok és reálisko-
lák III. osztálya számára. Franklin, Budapest, 138 l.

Ujházy László (1927): A magyar nemzet oknyomozó történelme. Középiskolák VIII. osz-
tálya számára. 3. kiegészített kiadás. Szent István Társulat, Budapest, 356 l.
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Madai Pál – Koch István – Németh József (1930): Világtörténet IV. A legújabb kor törté-
nete a középiskolák VII. osztálya számára. Franklin, Budapest, 167 l.

Mika Sándor – Marczinkó Ferenc (1930): Világtörténelem 4. köt. Középiskola 7. oszt., 
Lampel, Budapest, 173 l.

Domanovszky Sándor (1930): Magyarország története. A középiskolák VIII. osztálya szá-
mára. Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest, 195 l.

Jászai Rezső – Balanyi György (1931): Magyarország története. A fiúközépiskolák VIII. 
osztálya számára. Lampel, Budapest, 216 l.

Miskolczy István – Szolomájer Tasziló (1931): Magyarország története a fiúközépiskolák 
VIII. osztálya számára. Szent István Társulat, Budapest, 195 l.

Ember István (1932): Világtörténelem. III. Újkor és legújabb kor. A leánygimnázium, le-
ánylíceum és leánykollégium számára. Átdolgozta: Várady Erzsébet. Atheneum, Buda-
pest, 239 l.

Várady Erzsébet (1934): A magyar nemzet története. A szatmári békétől napjainkig. A 
leánygimnázumok, leánylíceumok és leánykollégiumok VIII. osztálya számára Dr. Em-
ber István tankönyvének felhasználásával. Atheneum, Budapest, 132 l.

Varga Zoltán (1939): A magyar nemzet elbeszélő története. A középiskolák III. oszt. szá-
mára. Országos Református Tanáregyesület és az Országos Evangélikus Tanáregyesü-
let, Debreceni Könyvnyomda, 130 l.

Marczell Ágoston – Szegedi Tasziló (1940): A legújabb kor története a francia forrada-
lomtól napjainkig. A gimn. és leánygimn. VI. osztálya számára. Szent István Társulat, 
Budapest, 165 l.

Marczinkó Ferenc – Pálfi János – Várady Erzsébet (1940): A legújabb kor története a 
francia forradalomtól napjainkig a gimnázium és leánygimnázium VI. oszt. számára. 
Egyetemi Nyomda, Budapest, 176 l.

Marczinkó Ferenc – Pálfi János – Várady Erzsébet (1942): Magyarország története a szat-
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Egy elfelejtett tanügyi reform margójára 
(Németh László: A tanügy rendezése, 1945)
[…] Mi most egy hajdanvolt alternatív oktatáspolitikai program elemzését végezzük el, 
remélhetőleg nem minden tanulság nélkül. Rá kívánjuk irányítani a figyelmet olyan kal-
lódó értékünkre, mely jó néhány évtized távolából is sok szempontból aktuális. Nem kis 
része van ebben a szerző személyének. Németh László egyetlen eddigi rendszerben sem 
nyerte el az őt igazán megillető helyet.

Amikor 1945 szeptemberében Illyés Gyula felkérésére a Nemzeti Parasztpárt oktatá-
si reformjavaslataként megírta A tanügy rendezése című tervezetet, akkor gyakorlatilag 
visszhangtalan maradt a munka. 1946 végén, a Szabad Szónak adott nyilatkozatában ott 
lappang a keserűség nagyszabású iskolareform-tervezetének elfektetése miatt: „Talán az 
lett volna az egyetlen igényem: a tanításra vonatkozó gondolataimat vegyék figyelembe. 
Miután azokat nem vették figyelembe, színdarabokkal szórakoztatom magam.”1 Érde-
kes Németh László lapalji jegyzete a kötetben való megjelenéskor: „Ez a tanulmány ma 
[1963-ban] természetesen történelmi emlék, s figyelemre méltóvá inkább egyes – ma már 
általánosan elfogadott – gondolatok első jelentkezése teszi.”2 Ezt a megállapítást az azóta 
eltelt idő csak megerősítette. Jó néhány további gondolat általánossá lett a tanulmányból. 
Nagyon sokan azonban nem tudják, hogy az általuk újként használt elképzelések már 
1945-ben nyomtatásban megjelentek.

[…] Rögzítsük csupán a háború utáni helyzetet. Az ország gazdasági, társadalmi és 
politikai mélypontja mellett, ezekből következően az oktatás is elképesztő helyzetben 
volt. A tantermek 30%-a teljesen elpusztult, 30%-a súlyosan megrongálódott, vagyis 
több mint 10 ezer tantermet kellett részben vagy teljesen pótolni. Sértetlenül alig maradt 
tanterem. Az utólagos felmérések szerint a kulturális intézmények, épületek és felszere-
lések háborús kára kb. félmilliárd aranypengő volt.

A tanítás személyi feltételei is hiányosak voltak. A korabeli számítások 5000 főre becsül-
ték a pedagógushiányt.3 Még lesújtóbbak az egyes helyi adatok. Egy Szolnok megyei felmé-
rés szerint egyetlen iskolaépület sem használható, a fővárosban pedig a tantermek 49,1%-
a vált használhatatlanná, 253 iskolaépületből mindössze 6 maradt épen, megsemmisült 
25 181 személyre való iskolapad, 24 502 szemléltető kép, 4141 térkép és 1967 szertár.”4

1 Örvös Lajos (1946): Beszélgetés Németh Lászlóval arról, hogy a szellemfejlődés bíztató. Szabad Szó, 48. évf. 290. sz. 6. (dec. 
25.); Németh László (1968): Kiadatlan tanulmányok I. Magvető, Budapest, 716.; Németh László munkái (1980). 20. köt. Utolsó 
széttekintés. Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások. Magvető – Szépirodalmi, Budapest, 807.
2 Németh László (1963): A kísérletező ember. Magvető, Budapest, 157. Az öt évvel később megjelent Vásárhelyi sétákban így 
vall: „A tanügy rendezése inkább ösztön és teória előlege, mint a tapasztalat összegzése.” In: Németh László (1968): Kiadatlan 
tanulmányok II. Magvető, Budapest, 99.
3 Erdey-Grúz Tibor 1955-ös költségvetési beszámolója alapján. Köznevelés, 11. évf. 9. sz. 193. (máj. 1.); valamint Elekes Dezső 
[1946]: A mai Magyarország. A második világháború és a párizsi békeszerződés következményei. Hungária Lloyd, Budapest, 
136. adatai felhasználásával. Bővebb áttekintés: Simon Gyula (1965): A köznevelésügy fejlődésének néhány sajátossága. In: 
Nevelésügyünk húsz éve 1945–1964. Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből. Tankönyvkiadó, Budapest, 
11-12. 
4 Az oktatási szakigazgatás adataiból idézi: Andor Mihály (1987): Dolgozat az iskoláról. In: Dolgozatok az iskoláról. Művelt-
ségkutató Intézet, Budapest, 31.
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Ebben a helyzetben hozták létre az általános iskolát, helyezik teljesen új alapokra közok-
tatásunk egész rendszerét.5 Ezzel perlekedik Németh László is tervezetében, de nemcsak ő. 
„Az első nagy hiba, hogy előkészítését, tervezetét homály fedte, úgyhogy … az érdekelt iskolák 
nem tudtak felkészülni sem lelkileg, sem szervezetileg a változáshoz…” „Új iskolát könnyű 
felállítani papíron, új elnevezést is adhatnak neki, de lényegében marad minden a régiben… 

Az általános iskola nem a magyar iskolarendszer reformja – hanem a népiskola nyolc osz-
tálya új köntösben.”6 Tanulságos idéznünk az első befejezett tanév után megjelent hosszabb 
cikkből: „A legnagyobb hiba a rettenetes presszió, amellyel az új iskolafajtát a közönségre 
ráerőltetik… Még akkor is meg kell szervezni, ha a tárgyi és személyi feltételek hiányoz-
nak… Szinte ugyanazokkal a szavakkal hívja fel a figyelmünket a hozzászólók egész sora 
arra, hogy a háború kegyetlen lelki és fizikai pusztításai után a népiskolai keretekben is csak 
hosszú évek megfeszített munkájával lehetett volna a háború előtti színvonalat elérni.”7

Ebben a helyzetben kérték fel Németh Lászlót, hogy írná le gondolatait a tanügy ren-
dezéséről. Ő elvállalta, s már a bevezetésben megjövendölte: „Tudom, hogy e tanulmány 
sok gondolata a pedagógust és politikust egyaránt meghökkenti. De hát, aki gondolkodik, 
annak messze kell lőnie nyilát.”8

[…] A tanügy rendezése első fejezetének címe: Osztálytalan társadalom. Egy 1946-os 
nyilatkozatában – immár az általános iskola mellett érvelve – arról szól, hogy „… ha 
csak forma az általános iskola, akkor nem old meg semmit, ha jó, úgy óriási lépés az értel-
miségi társadalom felé, ami az osztálytalan társadalom egyedüli útja.”9

Vizsgáljuk meg azokat a gondolatokat, amelyek megdöbbentették korának politikusa-
it és pedagógusait. „A tanügyi reform célja: az osztálytalan társadalom megteremtése a 
most növő nemzedék műveltségében. Testvére tehát a földosztásnak, az ipari kisajátítás-
nak, a szövetkezeti mozgalomnak; előjogokat, válaszfalakat bont a képzettség arányosabb 
elosztásával.” (1945 szeptemberében ebből még csak a földosztás valósult meg.) Majd így 
folytatja: „Emberekre, akiknek nincs közös műveltségi alapjuk, hiába jelentjük ki, hogy 
egy osztály gyermekei: ez az egyenlőség nem lehet más, mint színlelés vagy erőszak, a mű-
veltebb megalázása vagy a műveletlenebb elámítása. Az embereket nemcsak munkájuk-
ban kell egy dolgozó családdá tennünk, hanem műveltségükben is.”10 Tehát nem a szellem 
arisztokratikus kisebbségét akarja iskolázni, hanem a népet. Tanulságos Grezsa Ferenc 
értékelése: „Nem osztozik a nivellálás ortegai aggodalmaiban: a tömeg számára is lehetsé-
gesnek ítéli, hogy kultúráját az egyén magas igénye szintjén teremthesse meg. A művelődés 
5 Ld. még: Knausz Imre (1990): Az általános iskola létrehozása 1945–1948. Pedagógiai Szemle, 40. évf. 1. sz. 3-13.
6 Andor (1987) 32-33.
7 Szíjgyártó László (1946): Nevelők az általános iskoláról. Köznevelés, 2. évf. 21. sz. 7. (nov. 1.) In: Andor (1987) 33.
8 Németh László (1945): A tanügy rendezése. Sarló, Budapest, 3-4.; Németh László (1963): A tanügy rendezése. In: A kísérletező 
ember, 141.
9 Örvös (1946) 6.; Németh (1968) I. 716.; Németh (1980) 20. köt. 807.
10 Németh (1945) 5.; Németh (1963) 141-142. Németh László Illyés Gyulához írt kísérőlevelében a következőket fűzi hozzá: 
A iskolareform célja „… a "nivellálás", úgy látszik egyike azoknak a civilizatorikus jelenségeknek, melyek korunkban engem 
a világegyetem hőhalálára emlékeztetnek. Kétségtelen előnye, hogy lehetővé teszi a valódi demokráciát (nem a demokratikus 
képmutatást); ezt kell kihasználni benne s a hátrányait csökkenteni. Az első veszély, hogy a nivellálás alacsony fokon: az újságol-
vasás és a szeszivás szintjén következik be. Erre láttunk ijesztő példákat! Tehát sok embert kell minél magasabb iskolában olyan 
műveltséggel ellátni, amelyet az élet nem közömbösít azonnal.” In: Németh Magda (1991a): Németh László, a pedagógus. Árgus, 
2. évf. 2. sz. 62.
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az író szótárában többé nem pótszer – az önmegvalósítás lehetősége a világ ellenében –, 
hanem a társadalom életébe szövődő tevékenység. Nincs igaza a kritikusnak: A tanügy 
rendezése nem helyettesíti, hanem kiegészíti a társadalom megújulását. Nemcsak megha-
tározója: függvénye is.”11

Németh László csak a cél megvalósításánál enged vitát. Szenvedélyesen érvel az álta-
lános iskola ellen. Iskolaorvosként biológiai, gyakorló tanárként tanulmányi érveket hoz 
fel a 6+6 osztályos iskola mellett. Legfontosabb kifogása azonban az általános iskola ellen 
mégis az, hogy társadalmi céljait nem érheti el. A tovább nem tanulók visszatartják ugyan 
a továbbtanulókat, de végül mégiscsak lemaradnak mögöttük. Így összegzi az iskolaszer-
kezetről mondandója lényegét: „… kitűzött célunkat csak egyféleképp közelíthetjük meg: 
ha az iskoláztatás korhatárát az ifjúság tanítandó részénél 18 éves korig, az érettségi szín-
vonaláig szorítjuk fel. Ezt így képzelem el: a hatosztályos elemi után a gyengébb tanulók a 
háromosztályos ipari, illetve mezőgazdasági szakelemibe kerülnek; a nagyobb rész pedig 
szétoszlik az ipari, mezőgazdasági, adminisztratív s az "értelmiségi" iskolákba, ahol ipa-
rost, gazdát, hivatalnokot (szűkebb értelembe vett) értelmiségi embert nevelnek belőle.”12

Külön fejezetben érvel a 18 éves korhatár mellett. Bár statisztikai adatokkal is alátá-
masztja mondanivalóját, de az író szemléletes metaforái plasztikusabbak: „Lehet, hogy 
sokan … utópisztikusnak tartják: ilyen bő köpönyeget szabni tanügyünkre… Olyasfor-
mán vagyunk, mint aki új várost alapít. Nem építhetjük be egyszerre az egész területet: 
útjait, parkjait, üzemeit mégis úgy kell kijelölnünk, hogy az élet igényeit előre látva – előre 
ki ne nőjük.”13 Nem tervei azonnali megvalósulására gondol tehát, hanem megindokolja, 
hogy miért néz ennyire előre.

Németh László céljainak elérésében alapvető szerepet szánt a közös munkának. Szerin-
te így a fiatalok megismernék a másik munkájának szépségeit és nehézségeit egyaránt, 
s így nem távolodnának el egymástól, hanem közelednének. A közös munka mellett 
elsődleges feladatot szánt a tananyag megválogatásának. A tananyag megrostálásával 
viszont segítséget akart nyújtani a gyakorlati munka jobb elvégzéséhez. Az elmélet és 
a gyakorlat egyforma fontosságú lenne, kölcsönösen segítenék egymást. „Az érettségi 
szintnél – a közös baccalaureatusnál – az összehangolt tananyag talán még többet tehet 
a különböző társadalmi csoportok testvéresülésére… A jövendő lateinereknek kertet, föl-
det kell művelniük, és műhelyekben valódi gyaluval törni fel a kezüket… Csak az iskolát 
kell egy kicsit levegősebbé (cserkésztáborszerűbbé) tenni, hogy ez a mezőgazdasági és ipari 
munka ki ne lökődjék belőle – vagy szét ne dúlja.”14

11 Grezsa Ferenc (1979): Németh László vásárhelyi korszaka. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 41-42. Nem érthetünk egyet vi-
szont Bárdos Judit véleményével: „… a korábbiakhoz hasonlóan a pedagógiát úgy jellemzi [ti. Németh László A tanügy rendezé-
sében], mint a társadalmat szinte önmagában alakítani képes erőt. A műveltség kiegyenlítődését az osztály nélküli társadalom és 
a demokrácia kivívásának legfőbb eszközeként tünteti fel.” In: Bárdos Judit (1976): Világmegváltás és emberformálás. Németh 
László pedagógiájáról. Világosság, 17. évf. 8-9. sz. 564.
12 Németh (1945) 8-9.; Németh (1963) 144.
13 Németh (1945) 11.; Németh (1963) 146. 
14 Németh (1945) 11-12.; Németh (1963) 146.
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A modus vivendi a helyszorításra az új tantárgyaknak a testvériség a „tananyagban”, 
azaz a tanítandók észszerű összevonásával ún. tantárgykombinátok létrehozása.15 Példá-
ul a vegytant a fizikával az atomfizika már összevonta, az iskola még nem. A történelem 
a magyarral összevonható (pl. Széchenyi tanítása kapcsán), pedig az irodalom és képző-
művészet a helyesen tanított történelem illusztrációja – Németh László szerint.

1. táblázat: Tantárgycsoportok a középiskolában

Matematika – fizika – 
vegytan Biológia Történelem Nyelv

I. Műveletek, elemi 
mértan Általános biológia

Magyarságismeret
Latin nyelvtan

II. Függvények A föld története,
növény- és állattan Latin olvasmányok

III. Alkalmazott mate-
matika. Mechanika

Növényi és állati együtt-
élések (erdő, láp stb.) Ókor (A: latin antológia) A: Francia

B: Angol
IV. Fizika – vegytan 
(atomelmélet, hőtan, 
halmazállapot, vegyi 
rokonságok)

Az ember élet-, kór- és 
egészségtana

Középkor, reneszánsz
A latin-francia antológia Angol

V. Elektromosság,
sugárzások Lélektan

Újkor (A: angol)
Politikai és gazdasági 
földrajz

Orosz

A osztály B osztály A B A B 

Orosz
VI. A 
technika 
története és 
problémái

Előké-
szítés az 
egyetemi 
felvételire

Kultúr-
morfológia

Előké-
szítés az 
egyetemi 
felvételire

Előké-
szítés az 
egyetemi 
felvételire

Magyar 
sorskérdé-
sek

Megjegyzés: A: történeti-nyelvi; B: természettudományi iskola16

Tehát a következő nagyobb műveltségtömbökben gondolkodik: 1. matematika – fizika 
– vegytan (a matematika esetleg különválasztható); 2. biológiai; 3. történelem; 4. nyelv.17 
Hozzáteszi azonban: „A tantárgyak összevonásánál is nagyobb erőmegtakarítást érünk 
el, ha megpróbálunk "tudás"-on mást érteni, mint eddig… A tudás ma képesség és tájé-
kozottság. Az iskolának áttekintést kell adnia s bizonyos képességeket tornáztatni. Sokkal 
kevesebb lexikon és sokkal több mozgékonyság. A jó tankönyv: negyvenoldalas "térkép", 
amely eligazít, s egy anthológia, amely százfelől csillantja meg az anyagot, s kívánatossá 
teszi az írókat – biológiában, fizikában: a kutatást. A jó iskola ma: bevezetés a könyvtár-

15 A tantárgy-összevonásról még: Tapasztalat és álomátadás. 3. Tantárgy-összevonás. In: Sajkódi esték. Tanulmányok. Németh 
László munkái 16. köt. Magvető – Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1974. 298-322.; Óraadók királysága (1945) és Hogyan taní-
tottam Vásárhelyen történelmet? (1957) In: A kísérletező ember (1963) 159-181. és 236-277.; Németh László (1988): Négy könyv. 
Vál. és szerk.: Németh Judit. Sajtó alá rend.: Vekerdi László. Szépirodalmi Kiadó, Budapest. 
16 Németh László (1973): A tanügy rendezése. In: Németh László munkái. A kísérletező ember. Magvető és Szépirodalmi könyv-
kiadó, Budapest, 349-350.
17 Részletesen ld. Tantárgycsoportok a középiskolában c. mellékletet. In: Németh (1945) 158.
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ba vagy laboratóriumba. Az a történész végzett jó munkát, akinek a tanítványai később 
is felütik Gibbont vagy Tacitust. S az a fizikus, akinek a tanítványa maga csinálja meg a 
rádiót.”18 Vajon elavult napjainkra ez a "tudás" fogalom?

A mezőgazdasági és ipari munka beillesztésével ebbe a „megkönnyebbült iskolába” az 
„… így lassan egy mesterségesen előállított, összevont életdarab lesz, ahol minden testi s 
szellemi foglalkozás találkozót ad, hogy az ifjút nevelje. Az egyes iskolafajok közt különb-
ség csak az órák számában van: ami egyikben kóstoló, a másikban ebéd; ami annál jövő 
hivatás, ennél szórakozás s a másik ember munkájának átélése, megbecsülése.”19

Ezzel a megoldási módszerrel – a tananyag-összevonással – ki lehet küszöbölni az el-
lentmondást, ami eddig jellemezte a tankönyvek mondanivalója és érthetősége közötti 
összeütközéseket. Így kialakulhat a világos, tiszta mondanivaló és a pontos, érthető 
fogalmazás egysége.

Elkerülhető az eddig alkalmazott gyakorlat, amely szerint jól elkülönítve, két – eseten-
ként három – koncentrikus körben tanítottuk az elsajátítandó anyagot. Bár Németh László 
később korrekten maga is számba veszi a tantárgy-összevonás ellen felhozható érveket,20 
de gyakorlatának igazi gyengéje az, hogy a reál tárgyakat is történetileg próbálja tanítani 
vásárhelyi tanárkodása idején.21 Bár a gondolat – különösen nekünk, történelemtanárok-
nak – igen rokonszenves, de véleményünk szerint elvileg nem lehet megfelelő. „A tudomá-
nyok rendszerében a logikum igen ritkán esik egybe a historikummal, s a belőlük kialakított 
tantárgyak sajátos felépítésében nem lehet döntő szempont a tudomány története.”22

Tanulmánya következő fejezetében a felsőoktatásig tekinti át a nevelés folyamatát. Né-
meth László különös fontosságúnak tartja, hogy a gyermek három éves koráig végig az 
anyja mellett legyen, és alaposan megtanulja az alapokat. Az óvodában ez az alap kitágul 
annyival, hogy rájön arra, hogy beszélni énekelve és versben is lehet. Az általános iskola 
alsó tagozatában megtanulja azokat az alapokat, amikre a későbbiekben építeni lehet. A 
felsőben megszerzi azokat az ismereteket, amelyekre eljövendő tanulmányai során alapvető 
szüksége lesz. Kialakul első maradandó képe a világról. Ezt maximálisan tudja kamatoztat-
ni az ipari iskolában és/vagy a középiskolában. Az ipari iskolában tanulandó anyag a lehető 
legjobban felkészíti a tanulókat a mindennapi életre (pl. jogi és társadalmi ismeretek, üzemi 
számvetés). A középiskolában mindenki ugyanazt az alapot tanulja, s csak az utolsó évben 
válik szét tagozatokra. Külön ki kell emelni a nyelvtanulásra helyezett hangsúlyt.

Iskolareform-programját Németh László az egyetemi reformmal tetőzi be, amit önmagá-
ban olyan nagy kérdésnek tart, melyet e tanulmány csak érinthet. „Az egyetemi idő legyen 
olyan magasabb fajta inasság, ahol nemcsak a mesterség elméletét tanuljuk meg, hanem a le-
vegőjét, fogásait is megszokjuk.”23 Itt is az elmélet és gyakorlat egységének kívánalma fogal-

18 Németh (1945) 13.; Németh (1963) 148.
19 Németh (1945) 14.; Németh (1963) 149.
20 Tapasztalat és álomátadás. 3. Tantárgy-összevonás. In: Sajkódi esték. Tanulmányok. 298-332.
21 Óraadók királysága (1945) és Hogyan tanítottam Vásárhelyen történelmet? (1957) In: A kísérletező ember (1963) 159-181. és 
236-277.
22 Vö.: Németh Judit (1988): A Négy könyvről. Ismertetés a kiadó számára. In: Négy könyv, 5-28. 
23 Németh (1945) 18.; Németh (1963) 152.
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mazódik meg: „A felvételin átjutott hallgató … egyetemi évei nagy részét a mesterség műhe-
lyeiben töltse, s onnan úgy járjon a nagy professzorok óráira, mint tanonc az ipariskolába.”24

Egyébként már 1935-ben arról ír, hogy „… a művelődés reformja az egyetemek reform-
jával kezdődik.”25 Itt még keményebben fogalmaz. „Az egyetemi hallgatók tulajdonkép-
pen foglalkozás nélküli emberek, akik beszámolókat hallanak a munkáról, amelyet maguk 
nem kísérelnek meg soha… Az egyetemi reform … ott kezdődik, ahol az egyetemen is 
belátják, hogy heti harminc óra előadást meghallgatni – többnyire olyasmit, ami könyv-
ben is megtalálható – nemcsak hülyítő, időrabló, de demoralizáló dolog is.” Ha kellenek 
előadások az egyetemekre, „… az összeköttetést biztosítsák a szak és a szellem közt. Maga 
a szak legyen műhely, az egyetemi hallgatás: inaskodás.”26

A koncepcionális kérdések után a gyakorlati elképzeléseit tárja elénk a szerző. Mind a 
négy (az "értelmiségi" középiskola két ágát különvéve: öt) középiskolára a szakirányuk-
nak megfelelően épülnek rá az egyetemek, illetőleg bizonyos pályák esetében a hároméves 
főiskolák. Az értelmiségi középiskola fölé két egyetemet képzel: a történeti fölé a "huma-
nista" (nyelvi, történeti, jogi és politikai osztályokkal), a természettudományi fölé a bio-
lógiai (átjárással az ipariskolák fölé boruló műegyetemre). A gazdasági iskolák fölött egy 
pontosabban nem körvonalazott "soványabb" egyetemmel. Hozzáteszi, hogy „… a közép-
iskolák, természetes, a maguk egyetemére nevelnék a különbeket; de aki az érettségi szintet 
elérte, bejuthat máshova. A borbélyból is lehet orvos, csak a felvételi vizsgát letegye.”27

Németh László elképzelése szerint mindegyik egyetemen háromféle képesítés szerez-
hető: elméleti, gyakorlati és tanári. A magasabb képzési idő 6 év lenne – ebben már az 
elhelyezkedés is benne van – 3, illetve 4 év után "elágazással", de magasabb képzettség 
mellett egy hároméves alacsonyabb főiskolait is elképzel. Ide tartoznak a gyógyszeré-
szek, védőnők, tanítók, testnevelők, újságírók, színészek, jegyzők stb.

Kulcsszó nála a fokozatosság. Erről szól a tanulmány zárófejezete: „Az átmenet a mai 
iskolarendszerről egy ennyire különbözőre: nem mehet végbe zavarok nélkül.”28 

[…] Fogalmazzunk meg végezetül néhány olyan tanulságot, melyek A tanügy rendezé-
se gondolatai alapján jelenlegi pedagógiai problémáinkra is vonatkoztathatók:

1. Amit ma külön-külön kívánunk megoldani a közoktatási és a felsőoktatási tör-
vénnyel, azt Németh László egységesen vizsgálta és komplex terápiát javasolt. 
Mivel nemcsak az ő rendszerében épül szervesen egymásra a középiskola és az 
egyetem, ez az építkezési mód napjaink oktatáspolitikusai számára is megfon-
tolandó lenne.

24 Németh (1945) 18.; Németh (1963) 153.
25 A művelődés reformja. Részlet A reformból. In: Németh László (1980): Pedagógiai írások. Kriterion, Bukarest, 33.; In: Né-
meth László (1986): Művelődéspolitikai írások. Társadalom és művelődés. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 67.; Né-
meth László (1989): Sorskérdések. Magvető – Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 207.
26 Németh (1980) 33-34.; Németh (1986) 67.;
27 Németh (1945) 19.; Németh (1963) 153.
28 Németh (1945) 20.; Németh (1963) 155.
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2. Egy olyan műveltségeszményt fogalmaz meg, amire ma is nagy szükség lenne: 
az értelmiségi társadalomét.29 Ezen a műveltségen olyan összehangolt társadal-
mit ért, amelyben nem minden ember értelmiségi, de „… az ember végezte fog-
lalkozások emelkednek benne értelmiségi szintre.”30

3. Németh László pedagógiai reformtervének talán legértékállóbb erénye azon-
ban, hogy nem utópia, hanem az élet felől épít. Olyan tananyagszintben gondol-
kodik, hogy az osztálynak – ha lépést akar tartani – „lábujjhegyre” kell állnia. 
Követelmény és adottság még sincs kibékíthetetlen ellentétben egymással ben-
ne. Az író – mint pedagógus – a legigényesebb realista: szándékában a tervhal-
mozó és kísérletező ember lép szövetségre.”31

4. Ő is felvetette azt – mégpedig az elsők között –, amit a Nemzeti alaptanterv kü-
lönböző tervezetei megkísérelnek intézményesíteni: komplex tantárgyi szem-
lélet, műveltségkörök, „testvériség a tananyagban”. Komolyan gondolkodik 
azonban egy átmeneti időszakról is, ami napjainkban szintén megfontolandó 
lenne.

5. Végezetül a Németh László által felvetett iskolarendszer sokban hasonlít az 
"újra felfedezettek" némelyikéhez. Különösen a 6 + 6 melletti érvelése meggyő-
ző, mint erre az adott helyen rámutattunk. Talán még a 18 éves oktatási korha-
tár követelését emelhetnénk még ki. E tekintetben A tanügy rendezése szerzőjét 
lassan „utolérte a világ”. […]

Szerzőnk 1958-ban így vall: „Azt, hogy nem maradtam meg az orvosi pályán, nem saj-
nálom… tanár azonban igen jó lettem volna, s most öregen az igen mérsékelt becsvágyamat 
is kielégítené egy vidéki városutcáin néha megcsillanó szem s magasabbra emelt kalap.”32

Középiskolai tanári korszakát vezeti be a cikkünkben elemzett munka. A tanügy 
rendezése Illyés Gyulának küldött kísérőlevelében írja: „Én meg vagyok győződve, hogy 
ezen a törvényen33 a végrehajtásán múlik, hogy a magyarság gyarmati nép marad vagy 
sem. Magyarország húsz-harminc évig egy kémcső lesz: vegyi reakció folyik a közt, amit 
fölülről ráöntöttek, s ami alulról kétségkívül fölszabadult. A nevelés intenzitásán múlik 
– melyik közömbösíti túl a másikat. Ez nemcsak tanügyi reform, ez bennszülött forrada-
lom.”34 Súlyos szavak! Az akkori és az 1990-es rendszerváltás tartalma és iránya között 
alapvető különbségek figyelhetők meg, de a tét ma sem kisebb. A cél Európa, s az út 
megtétele odáig „kiművelt emberfők sokaságának” megteremtése nélkül lehetetlen. E 
tekintetben mihamarabb túl kellene lépnünk a puszta deklarációkon! Ezzel az elemzés-
29 Utolsó olyan nagyobb írása, tanügyi reformtervezete, melyben az értelmiségi társadalom gondolata mellett érvel, a többször 
félreértelmezett, de még inkább agyonhallgatott 1962. december 5-i keltezésű bő száz oldalas írása az akkori művelődésügyi 
miniszterhelyetteshez [Aczél Györgyhöz], mely csak negyedszázaddal később jelenhetett meg: Ha én miniszter lennék  – Levél 
egy kultúrpolitikushoz. Valóság (1986) 29. évf. 6. sz. 1-45.; majd Németh László (1989): Életmű szilánkokban. Tanulmányok, 
kritikák, vallomások. II. köt. Magvető – Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 199-281.
30 Németh (1945) 24.; Németh (1963) 144.
31 Vö.: Varga József (1970): Németh László: A kísérletező ember. In: Adytól máig. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 214-221.
32 Németh László (1983): Levelek Magdához. 54. levél. TIT Komárom Megyei Szervezete – Új Forrás Szerkesztősége, Tatabánya, 114.
33 Valójában: Az ideiglenes nemzeti kormány 6650/1945. M. E. számú rendelete általános iskola szervezése tárgyában. 
34 Németh László: Levél Illyés Gyulához (1945. szeptember). In: Németh Magda (1991a) 62.
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sel nem azt akarjuk mondani, hogy Németh László megoldotta oktatási rendszerünk 
akkori minden problémáját. Sőt, javaslatát a Sarló csak néhány száz példányban adta 
ki. Közkinccsé csaknem két évtizeddel később, A kísérletező ember megjelenésekor lett 
A tanügy rendezése. 

Azt nem állíthatjuk, hogy az eljövendőhöz megadta a megoldás kulcsát, de bizton 
mondhatjuk munkásságának ez az oldala még nem foglalta el megfelelő helyét az okta-
táspolitikai, pedagógiai irodalomban.

Munkánk csak egyetlen írásra próbálta komolyan ráirányítani a figyelmet, ezért is 
idéztünk többet a tanulmányából. Ezzel is szerettük volna bizonyítani, mennyire kap-
csolódnak ezen 1945-ös reformjavaslat gondolatai napjaink tanügyi helyzetéhez. Nem 
szóltunk Németh László azon munkáiról, ahol gyakorlati tapasztalatait mondja el: akár 
lányai tanításáról, akár a vásárhelyi évekről.35 Lehetne sorolni a munkákat.36 Ha kell, 
vitatkozzunk ezekkel a gondolatokkal – sajnos már csak velük lehet –, alakítsuk őket 
jelen körülményeinkhez, de ne hagyjuk, hogy ilyen szellemi értékek eltűnjenek a nagy 
süllyesztőben.

Tanárképzés és tudomány 7. Szerk.: Victor András. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 
Budapest, 57-79. (Társszerző: Pornói Károly)

35 Vö.: Németh László (1943): Lányaim. Turul, Budapest; A pedagógus Noé bárkája és kísérleti laboratóriuma és bibl. In: Grezsa 
(1979) 47-59. és 353-356.
36 Németh Magda (1991b): Németh László: a pedagógus. Köznevelés, 47. évf. 10. sz. 5-6. bibl.
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Az általános iskola 75 éve – a történelemtanítás felől szemlélve III. 
Az általános iskola ügye a Kádár-korszak első két évtizedében – 
Történelemtanítás a puhuló diktatúrában az 1970-es évekig

Tartalmi összefoglaló
Sorozatunkban az 1956 utáni – Kádár János nevével fémjelzett 33 éves – korszak első 
másfél évtizedének oktatáspolitikáját, benne az általános iskola ügyét tekintjük át, 
középpontban ismét a történelemtanítással. A kezdetben igen kemény, a forradalmat 
megtorló diktatúra 1962-t követően lassan puhuló jelleget kezdett ölteni. A rendszer lé-
nyegi céljai és mechanizmusai azonban a forradalom eltiprását követően sem változtak. 
A nyílt terrort és a megtorlásokat követő konszolidáció időszaka már tartalmazott bizo-
nyos jogállami kereteket (1961. évi III. törvény). Az 1956 utáni permanens oktatási re-
formfolyamatot lezáró 1963-as tanterv stabilitást teremtett az iskola világában, ez azon-
ban főleg az új hatalmi viszonyok megerősítését jelentette, bár a politechnikai képzés 
bevezetése kudarcba torkollott. Az 1960-as évek második felének gazdasági reformtö-
rekvései oktatáspolitikai változásokat is magukkal hoztak. Ezeket is áttekintjük az 1972. 
évi oktatáspolitikai párthatározatig. Közben betekintést adunk az általános iskolában 
a fő ideológiai tárgynak tekinthető történelem tantárgy világába az 1970-es évekig, a 
pedagógusképzés extenzív fejlesztési időszaka lezárultáig.

Forradalom után: mi lett volna, ha…, és mi lett valójában?
Az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtását követően különösen a fővárosban 
nehezen konszolidálódott a helyzet az iskolákban is. A november 4-ét követő napokban 
a – korabeli szóhasználattal – disszidálási hullám a nevelők egy részét is magával ragad-
ta. Az eltávozott tanítók és tanárok közül (209 fő – 3,4%) többen a forradalom tevékeny 
résztvevői voltak. Az általános iskolai tanulók közül 6966 fő (a fővárosi tanulók 3,7%-a) 
hagyta el az országot: túlnyomó részük szüleivel együtt távozott. A tüzelőhiány miatt 
az iskolai foglalkoztatás 1957. január 7-ig csak 2-3 órányi ismétlő jellegű korrepetálásra 
korlátozódott.1 A számos tanuló fegyelmi eljárásával, kirúgásával, illetve tanárok áthe-
lyezésével, elbocsátásával, valamint az országos és megyei oktatásügyi apparátus átala-
kításával járó tisztogatási folyamat szinte az egész 1957-es éven végighúzódott. Szeptem-
berben viszont már minden óvoda, iskola és felsőoktatási intézmény élén az MSZMP-nek 
elkötelezett, a párthoz hű vezető állt.

Természetesen igen történetietlen a „mi lett volna, ha győz a forradalom?” kérdést fel-
tenni. Egy támpontunk azonban van az oktatásügyre vonatkozóan, hiszen az Oktatás-

1 Gyalmos János osztályvezető: Jelentés a Fővárosi Tanácsnak az oktatás helyzetéről. 1957. aug. 5. In: Gergely Ferenc (2006): 
Tanárok és tanítványok az 1956-os forradalom és szabadságharc idején. Archívnet, 6. évf. 6. sz. http://www.archivnet.hu/poli-
tika/tanarok_es_tanitvanyok_az_1956os_forradalom_es_szabadsagharc_idejen.html?oldal=2
(Letöltés: 2018. 07. 20.) (Erre az időszakra a szerző szívesen tekint vissza, hiszen – kisdiákként – nem kellett iskolába mennie.)
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ügyi Minisztériumban november 2-án készült egy utasítástervezet2, amely a győztesnek 
látszó forradalom nyomán a remény hangját szólaltatta meg: „Győzelmes nemzeti for-
radalmunk egyik legfontosabb eredményének kell tekintenünk kulturális és tudományos 
életünk, s ezzel oktatásügyünk felszabadulását, teljes szabadságát. E forradalom követ-
kezetes végrehajtása szükségessé teszi egész iskolarendszerünk és az oktatási anyag tel-
jes felülvizsgálatát, gyökeres tanulmányi reform kidolgozását."3 A rövid, néhány oldalas 
anyag 12 pontban fogalmazta meg a legsürgősebb intézkedéseket: például valamennyi 
történelemtankönyv visszavonását, az irodalom- és földrajzkönyvek szovjet vonatkozá-
sú részeinek az elhagyását, a kötelező orosz nyelv és az általános iskola VIII. osztályában 
1951-ben bevezetett alkotmánytan tanításának a megszüntetését, valamint a szabad val-
lásoktatás bevezetését. 

Érdekes, de az orosz nyelv kötelező oktatásának megszüntetését – igaz, csupán taktikai 
megfontolásból – az új kádári hatalom is megerősítette: „… azokban az iskolákban, ame-
lyekben egy idegen nyelv tanulása kötelező, a továbbiakban a tanuló maga választja meg 
azt a nyelvet, amelyet tanulni kíván.”4 (Az intézkedést 1957. február 13-án visszavonták, 
ismét kötelező lett az orosz nyelv oktatása.) Emellett a forradalmi ifjúság fakultatív nyelv-
oktatás melletti más követelései is – mint később kiderült, szintén ideiglenesen – telje-
sültek: tanítási és hivatali szünnap lett március 15-e, a Kossuth-címer visszakerült (igaz, 
csak 1957 májusáig), sőt a hitoktatást is lehetővé tették, igaz, csak fakultatív jelleggel.5 
Az alkotmánytan tantárgyat végleg megszüntették. Számos ígéret (egyetemi autonómia, 
a marxizmus-leninizmus oktatásának az eltörlése, a felvételi rendszer megváltoztatása) 
nem teljesült, míg mások nem úgy, ahogy korábban követelték. Általános iskolai irodal-
mi olvasókönyveket kellett átíratni erőszakos átpolitizáltságuk miatt (pl. Petőfi életénél 
a kisdiákoknak Rákosi Mátyás 1948. március 15-i ünnepi beszédét kellett megtanulni), 
vagy éppen azért, mert kilenc akkor élő költő és író munkáját kellett visszavonni belőlük, 
mivel – a korabeli hivatalos szóhasználatot idézve: „az ellenforradalmi eseményekkel kap-
csolatban elárulták hazájukat, disszidáltak, illetve egy részüket a Belügyminisztérium őri-
zetbe vette.”6 Történelem- és földrajzkönyveket vontak vissza. Tallózzunk a Művelődési 
Minisztérium Általános Iskolai Főosztálya által a történelemkönyvekben megállapított 
hibák között, melyek miatt a visszavonást sürgették! 

Ilyen például a frázisosság: „Mindazt, amit [a tanuló] a társadalom fejlődéséről, az osz-
tályharcról hall, frázisként hat, amit csak megtanul, de szilárd ismeretei nem lesznek.”7 

2 Minisztériumi utasítás-tervezet 1956. november 2-án. In: Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéhez II. (1990). 
Szerk.: Kardos József és Kornidesz Mihály. Tankönyvkiadó, Budapest, 276-278.
3 Uo. 276.
4 A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 7/1956. (XI. 12.) sz. határozata az oktatás megindításáról a közép- és általános 
iskolákban. Magyar Közlöny, 12. évf. 12. sz. A 852-853-7/1957. MM. sz. utasítás az általános iskolában az orosz, angol, francia 
és német nyelv tanítását engedélyezte. Oktatásügyi Közlöny, 5. évf. 4. sz. 51. (Megj.: Általános iskolásként a szerző is németet 
tanult az 1956/1957-es tanévben.) Voltak tanulók a XX. kerületi Mártírok útjai iskolában, akik a fogasra akarták akasztani 
orosz nyelvet választó társukat. Eltávolították őket az iskolából. Vö. Gergely (2006) 
5 Művelődési Minisztérium 5/1957. sz. rendelete. Oktatásügyi Közlöny, 5. évf. január
6 Kollégiumi előterjesztés az általános iskola egyes tankönyveinek kicseréléséről. In: Dokumentumok… II. (1990) 309.
7 Kálmán György általános iskolai főosztályvezető 1957. szeptemberi megállapítását idézi: Albert B. Gábor (2004): Tudatfor-
málás vagy tudattorzítás? Kölcsey füzetek IX. Kölcsey Intézet, Budapest, 17.
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Vagy az ökonomizmus: A VII. osztályos tankönyv „…pl. Zrínyit, a költő és hadvezért, nem 
tettei alapján mutatja be, nem mint hőst és kitűnő hadvezért, hazáját szerető, egész életét 
érte áldozó hazafit mutatja be, hanem elsősorban mint aki a marhakereskedelem terén ért 
sérelem miatt került éles ellentétbe a Habsburgokkal.” A tényanyag hiánya: „Ahol kitűnő 
alkalom lenne hazafiságra nevelésre, az eseményszegénység olyan nagy mértékű, hogy a ne-
velési lehetőség elsikkad. Pl. II. Rákóczi Ferenc. (Szabadságharcot kell itt tanítani, amelyből 
a könyvben semmi nincs.… )” Továbbá „… egyoldalúan a forradalmi hagyományokra épít, 
a békésebb fejlődés, építés korszakait egészen elhanyagolja, de a forradalmi mozgalmak kö-
zül is pl. a magyar jakobinusok mozgalma nem kapja meg a kellő figyelmet.” […] „A VIII. 
osztály tankönyvi hibái ezek mellett még a személyi kultusszal és a dogmatizmussal bővül-
nek. Emiatt éppen a történelem tanításának a politikai nevelés szempontjából legfontosabb 
évtizedek történelme torzul el. A Tanácsköztársaság feldolgozásában erősen érvényesül az 
a dogmatikus szemlélet, amelynek a helytelenségét a XX. kongresszus olyan erősen elítélte. 
[…] Mindezeket a hibákat megmagyarázza az a tény, hogy a történelemkönyvek 1948-ban 
készültek. Bármilyen jelentős dolog is volt akkor, csak első kísérletnek tekinthetjük a marxis-
ta-leninista szemléletű történelemtankönyvek megszületéséhez.”8

Út a reformtantervig – permanens reformok
A forradalom leverése után megkezdődött az értelmezési vita az MSZMP-n és a párt 
holdudvarához tartozó értelmiségen belül arról, hogy milyen okok vezettek 1956-hoz, s 
kit, vagy kiket terhel felelősség a bekövetkezett események miatt. Halász Gábor szerint9 

az 1956-os kudarcra kétféle válasz született az oktatási mezőben. Az első értelmezés a 
tanügyigazgatás, az oktatáspolitikai vezetők véleményét tükrözte. Szerintük a legfőbb 
hiba az ideológiai nevelés eredménytelenségében található. A második értelmezés vi-
szont a nevelők, pedagógusok véleményét tükrözte. Eszerint a baj nem a pedagógusok 
nevelői inkompetenciájában található, hanem abban, hogy az iskola életébe túl sokszor 
és túl gyakran, olykor egymásnak ellentmondó módon beleszólt a politika. Ezt a jelen-
séget nevezték a korabeli dokumentumok az „iskola átpolitizálásának”. Látható, hogy 
a két szakmai csoport – oktatáspolitikusok és pedagógusok – egymást hibáztatták a 
kialakult helyzetért.10 

A szovjet szuronyok árnyékában MSZMP néven újjászervezett magyarországi kommu-
nisták nem adták fel korábbi „hitelveiket”. Újjászervezték az iskolai pártszervezeteket, 1957 
februárjában a Magyar Úttörők Szövetségét a keretei között működő kisdobos szervezettel 
ismét kizárólagossá tették. Leszögezték, hogy „Tanterveink és tankönyveink a jövőben is 

8 Dokumentumok… II. (1990) 307-308. Az Általános Iskolai Főosztály 1957 májusában új tankönyvek kiadását rendelte el ma-
gyar nyelvtanból az V. osztályban, magyar irodalomból az V–VI–VII. osztályban, történelemből a VI–VII–VIII. osztályban; 
utánnyomott könyveket engedélyezett földrajzból a VII. osztályban és olvasókönyvekből az I–IV. osztályban. (Uo.)
9 Halász Gábor (1988): Az ifjúság nevelése és az oktatáspolitika a hatvanas évek elején: történeti politikai elemzés. Oktatáskutató 
Intézet, Budapest. URL: http://halaszg.ofi.hu/download/Ifjusag_nevelese.htm (Letöltés: 2018. júl. 20.) 
10 Vö. Darvai Tibor (2015): Az oktatáspolitika változása Magyarországon a hatvanas években. In: Égi és földi műhelyek. Tanul-
mányok a 65. éves Németh András tiszteletére. Szerk. Baska Gabriella – Hegedűs Judit. ELTE, Budapest, 371-378. http://mek.
oszk.hu/14600/14688/pdf/14688_31.pdf (Letöltés: 2018. júl. 20.)
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a tudományos materializmus szemléletét fogják tükrözni, mert meggyőződésünk szerint ez 
korunk egyetlen tudományos világnézete.”11 Ugyanakkor az 1956-os forradalom után az 
MSZMP vezetői számára is egyértelművé vált a korábbi „ … jelszavas, életidegen, inter-
nacionalista nevelés csődje. Az oktatás, a tananyag, a nevelési elvek és a valóság közötti 
különbség olyan mértékű volt, ami az ifjúságot felháborította és a rendszer ellen fordította.”12 
A megoldás dramaturgiája a szokásos volt. Az MSZMP 1958 nyarán kiadott művelődés-
politikai irányelvei megállapították, hogy az „… ifjúság világnézeti-erkölcsi nevelésében jó 
néhány év óta súlyos bajok mutatkoznak”.13 1959 januárjában az MSZMP egyik csúcsszer-
ve, a Politikai Bizottság 12 tagú iskolareformot előkészítő Oktatásügyi Bizottságot hozott 
létre, amely meghatározta az alapelveket,14 majd fél esztendővel később egy 38 tagú, a Mi-
nisztertanács által kinevezett Iskolai Reformbizottság vette át a munkát, mely szakbizott-
ságokban működött. Közben az MSZMP VII. kongresszusa megerősítette: „Köznevelésünk 
továbbfejlesztése gondosan előkészített iskolareformot tesz szükségessé.”15 1960 áprilisára a 
Művelődési Minisztérium Kollégiuma elfogadta az „Irányelvek oktatásügyünk továbbfej-
lesztéséhez” című előterjesztést, melynek lényege: 

1. „közelebb hozni az iskolát az élethez, a gyakorlathoz, a termeléshez”;
2. az iskolai műveltségi anyagot korszerűsíteni, a képzés színvonalát emelni, a 

tananyag zsúfoltságát megszüntetni kell;
3. a szocialista nevelés sikeressé tétele a munkával, a munkásság között végzett 

neveléssel lehetséges.16

A nyolcosztályos kötelező általános iskola ugyanakkor – a kilencosztályost javasló 
pártelőterjesztéssel szemben – maradt, de az iskolakötelezettséget 15-ről 16 évre kí-
vánták emelni. 

Közben 1956 őszén az általános iskola alsó tagozatán új tantervet vezettek be,17 melyet 
még 1954 és 1956 között készítettek elő. Ha az ismeretkörök és készségek arányainak 
a százalékos arányát vizsgáljuk az általános iskola 1–4. osztályai tanterveiben, akkor a 
következő képet kapjuk, megelőlegezve az 1963-as tantervet is.

11 Jóború Magda (1957): Az oktatásügy időszerű kérdései. Köznevelés, 13. évf. 1. sz. 2-3. (febr. 15.)
12 Kardos József (2007): Iskola a politika sodrásában (1945–1993). Gondolat Kiadó, Budapest, 91.
13 Az MSZMP művelődéspolitikai irányelvei. In: Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–1962. Szerk.: Ságvári Ágnes 
és Vass Henrik. Kossuth Kiadó, Budapest, 1973. 260.
14 „A nagyfokú túlterhelés megszüntetésére, a tanulók alapműveltségének kiszélesítésére és elmélyítésére javasoljuk, hogy az álta-
lános iskolai oktatást emeljük fel 9 évre. […] Az I. osztálytól kezdve az oktatást össze kell kapcsolni a tanulók fizikai munkájával, 
amely alsó fokon kézimunka-tanításban, a felső fokon az iskola műhelyeiben végzett gyakorlati munkában nyilvánul meg.” 
Dokumentumok… II. (1990) 355-356.
15 Az MSZMP VII. kongresszusának határozata 1959. november 30. – december 5. In: Az MSZMP határozatai és dokumentu-
mai 1956–1962. (1973) 413.
16 Vö. Irányelvek oktatásügyünk továbbfejlesztéséhez. Előterjesztés a Művelődésügyi Minisztérium Kollégiumához. In: Doku-
mentumok… II. (1990) 383-386.
17 62/1956./O.K. 16./OM utasítás. Tanterv és utasítás az általános iskola I-IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest.
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1. táblázat: Az ismeretkörök és készségek arányainak százalékos aránya alsó tagozatos általános 
iskolai tanterveinkben (1946–1963)18

Ismeretkörök és készségek
tantárgytömbönként 1946 1950 1956 1963

Anyanyelvi fogalmak és készségek 37,7 35,6 34,3 37,5
Természeti, gazdasági és földrajzi ismeretkörök 6,2 3,8 5,5 3,5
Társadalmi, történelmi ismeretkörök 11,1 10,0 7,7 7,6
Számtani fogalmak és készségek 19,9 24,5 24,2 23,7
Ének-rajz-testnevelés-kézimunka
(ún. készségtárgyak) 21,5 22,4 25,3 25,8

Tehát valamivel csökkent az átpolitizáltság (társadalmi, történelmi ismeretkörök), és 
nőtt az ún. készségtárgyak aránya. Nagyobb gondot fordítottak a gyakorlattal való kap-
csolatra, a gyakorlati készségek kialakítására, a kézügyesség fejlesztésére. Először került 
sor a tanterv kísérleti kipróbálására, a tapasztalatok értékelésére és hasznosítására. A 
tanterv tervezetét megvitatták Győr, Sopron, Szeged, Eger, Miskolc, Hódmezővásárhely 
városokban.19 Ennek nyomán a tananyag kiválasztása és elrendezése során az „inkább 
kevesebbet, de jobban” elvét igyekeztek érvényesíteni, nem mindig sikerrel.

1958-tól fokozatosan bevezetésre került a felső tagozatos tanterv is.20 Ennek óraszáma-
it, valamint a tanévenként bevezetett új tanterveket, tankönyveket, utasításokat jelzi az 
alábbi táblázat:

2. táblázat: Az osztott felső tagozat óraterve (1957–1961)21

Tantárgy

Heti óraszám osztályonként és tanévenként
V. osztály VI. osztály VII. osztály VIII. osztály

 57- 
58

58-
59

59-
60

60-
61

57-
58

58-
59

59-
60

60-
61

57-
58

58-
59

59-
60

60-
61

57-
58

58-
59

59-
60

60-
61

Magyar nyelv és 
irodalom - ebből 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 5 4

Irodalom 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nyelvtan 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1

Orosz nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Történelem - - - - 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2

Földrajz 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 - 2 2 2

18 Horváth Márton (1978): Közoktatás-politika és általános iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest, 81. nyomán
19 Uo. 81-82.
20 153/1958./M.K. 13./MM utasítás. Tanterv az általános iskola V-VIII. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest.
21 Vö. Simon Gyula (1962): Az iskolaügy fejlődése hazánkban (1945–1960). In: Tanulmányok a magyar népi demokrácia neve-
léstörténetéből II. Szerk. Dancs István és Simon Gyula. Tankönyvkiadó, Budapest, 108-111. táblázatai. Források: 48/1957. MM. 
sz. utasítás. Művelődésügyi Közlöny, 1. évf. 8. sz. 153-154.; 153/1958. MM. sz. utasítás. Művelődésügyi Közlöny, 2. évf. 13. sz. 
225-234.; 44/1959. MM. sz. utasítás. Művelődésügyi Közlöny, 3. évf. 16. sz. 280-281.; 147/1960. MM. sz. utasítás. Művelődésügyi 
Közlöny, 4. évf. 13. sz. 222-224.
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Számtan és 
mértan 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4

Élettelen természet 2 - - -

Fizika - - - - 3 3 3 3 2 2 2 2

Kémia - - - - - - 3 3 3 3

Növény- és 
állattan 2 2 2 - - 2 2 - - - 2 -

Növénytan - 3 3 - -

Állattan - - 3 3 3 -

Egészségtan - - - 2 2 2 2

Rajz 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ének 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gyakorlati fog-
lalkozás 2 2 2 2 2 2 2

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Összesen 28 29 29 29 30 30 31 31 30 31 31 31 30 31 31 312

Megint tantárgycsoportokban gondolkodva: a humaniórák és a reáliák aránya némileg 
csökkent a korábbi, 1950-es tantervhez képest, előbbiek 45,2%-ról 41,3%-ra, utóbbiak 29%-ról 
26,3%-ra estek vissza. Ennek fő oka egyrészt a gyakorlati foglalkozások megjelenése, másrészt 
ezzel az ún. készségtárgyak arányának növekedése. Bár az ideológiai-politikai célok továbbra 
is uralták a tantervet, de már más szempontok is jobban érvényesültek. A célrendszeren belül 
megjelentek a követelmények, melyeket a tanulók tervezett tudásának a meghatározásával 
kapcsoltak össze. Legtöbb esetben a tanulók elvárt teljesítményeit fogalmazták meg. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy a követelmények több tárgyban (pl. földrajz, kémia, történelem) alá-
rendelt szerepet játszottak a túlméretezett tananyaghoz viszonyítva, míg más tárgyaknál (pl. 
rajz, testnevelés) megvalósult a követelmények és a tananyag közötti egyensúly.22 

A hazai általánosan képző iskolákban a legjelentősebb újítás 1958-ban a heti kétórás 
gyakorlati képzés bevezetése volt.23 Ez két változatban megjelent tantervet jelentett: egy 
iparit és egy mezőgazdaságit, igaz, ezek keret jellege lehetővé tette a különböző tartalmak-
kal való megtöltést, a helyi adaptációt. Az ipari változat középpontjában a fa-, fémmun-
ka, gépszerelés, elektrotechnikai gyakorlatok álltak. (VIII. osztályban már motorszerelés 
is szerepelt a tantervben.) A téeszesítés rányomta a bélyegét a tanterv agrár-variációjára, 
nagyüzemek (termelőszövetkezetek, állami gazdaságok) meglátogatását irányozta elő, a 
betakarítási munkákban való segítséget pedig az őszi és tavaszi mezőgazdasági gyakorlat 

22 Vö. Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században. Tankönyvkiadó, Budapest, 109-110.
23 1.014/1958. (III. 29.) Korm. számú határozat a műszaki-gyakorlati nevelés fokozottabb fejlesztéséről az általánosan képző iskolák-
ban (1959). In: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1958. Igazságügy-minisztérium és a Magyar Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány Titkársága. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959.; A művelődésügyi miniszter 146/1958. MK 10. MM sz. 
utasítása. In: Nagy Pál (2011): Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár közleményei 32. Debrecen, 
25-26. Vö. Somogyvári Lajos (2015): A gyakorlati foglalkozás bevezetése az általános iskolában. Educatio, 24. évf. 4. sz. 79-90.
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keretében kötelezővé tette. Leányiskolákban és leányosztályokban női kézimunkát és há-
zimunkát is lehetett tanítani, bár a lányoknak nem készült külön női kézimunka tananyag. 
A tanulóknak az új tantárgy keretében el kellett sajátítania a termelés alapjait, aminek az 
eredménye „a munka megszerettetése és a pályaválasztás előkészítése” lehetett.24 

A történelem mint vezető ideológiai tárgy
A forradalom leverését követően a szovjet szuronyok hegyén hatalomra került Kádár-
rendszernek szembe kellett néznie – többek között – a történelemtanítás eredményte-
lenségi sokkjával is, amit 1956 fényesen bizonyított. A korábbi merev szemlélet bizonyos 
fokú oldódását jelentette már a történelmes szakfelügyelők 1957 decemberi értekezle-
tének a határozata, mely a tankönyvfetisizmussal való szakítást fogalmazta meg: „…a 
tanárnak nem kell „mindenről” beszélnie az órán, ami a tankönyvben benne van, s amit 
a tanulónak meg kell tanulnia. Sőt – ellenkezőleg – éppen az a jó, ha a tanár az anyag 
leglényegesebb részeit emeli ki, s azokkal elmélyültebben foglalkozik.”25

Közben a művelődésügyi miniszter éves utasításaiban szabályozta az iskolai oktatást, 
benne az általános és középiskolai történelemtanítást is.26 Az általános iskolában elren-
delték a tankönyv ókorral foglalkozó részének a tanítását is (ez vezetett néhány évvel 
később a történelem tantárgy 5. osztályba történő „lekerüléséhez”), a következő kiemelt 
megjegyzéssel: „A fő törekvés az legyen, hogy a rabszolgaság lényeges vonásaival, bomlá-
sával és a feudalizmus kialakulásával ismerkedjenek meg a tanulók.”27 Itt egyértelműen a 
marxi formációelmélet központi szerepének a megerősítéséről volt szó. De ezt alátámasz-
totta az is, hogy a Tájékoztató a németalföldi szabadságharc, az angol forradalom és a 
francia felvilágosodás feltétlen tanítását szorgalmazta, hisz – tesszük hozzá – „a forra-
dalmak a történelem gőzmozdonyai” (Marx), és a felvilágosodás a marxizmus előzményei 
közé tartozik. Ne feledjük, a marxizmus monopóliuma 1956-ot követően hazánkban nem 
szűnt meg, csak annak vulgarizált, sztálinista változata „enyészett el” fokozatosan.

1958-ban napvilágot látott az új általános iskolai történelemtanterv.28 Új elem volt ben-
ne az életkori sajátosságok figyelembe vétele és – az ún. szocialista hazafiság mellett – a 
proletár nemzetköziségre való nevelés követelménye, a sok hasonló ideologikus cél és fel-
adat mellett. Természetesen megmaradt a marxista-leninista világnézeti kizárólagosság 
és a magyar történelem középpontba állítása. Az új tanterv a korábbiak (pl. az 1950-es) 

24 A minta a gyakorlati képzés (középiskolában politechnika) bevezetésénél is szovjet volt, ahol már – Bulgáriával, Csehszlovákiával 
és NDK-val egyetemben – 1959-ben teljes körűen bevezették. Erre nálunk csak (Lengyelországgal egyidőben) 1961-ben került erre 
sor. Vö. Setényi János (1992): Az 1961. évi III. (Oktatási) törvény politikai vázlata. In: Az oktatási törvénykezés hazai történetéből. 
Évfordulók, események, 1991. Az MTA Pedagógiai Bizottsága neveléstörténeti albizottságának, az MPT neveléstörténeti szakosztá-
lyának közös felolvasó ülése, 1991. december 4. Szerk. Balogh László. Neveléstörténeti füzetek 11. OPKM, Budapest, 67-68.
25 A történelem szakos szakfelügyelők értekezletének határozata az általános iskolai történelemórán való szemléltetéssel kap-
csolatban. Történelemtanítás, 3. évf. 1958. 1. sz. 10. 
26 A művelődésügyi miniszter 48/1957. (M. K. 8.) MM számú utasításának melléklete. 2. Történelem, VI-VIII. osztály. Tan-
könyvkiadó, Budapest; Melléklet a művelődésügyi miniszter az általános iskolák 1958/59. tanévi munkájáról szóló utasításá-
hoz. 2. Történelem, VIII. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest. 
27 A művelődésügyi miniszter 48/1957. (M. K. 8.) MM számú utasításának melléklete. 2. Történelem, VI-VIII. osztály. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 17. (Tájékoztató)
28 Tanterv az általános iskola V – VIII. osztálya számára. Történelem. Tankönyvkiadó, Budapest, 1958. 42-63. l.
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elvont, tételszerű jellegének ellenhatásaként láthatóan túlságosan bőséges tényanyagot 
tartalmazott. Elméleti, metodikai cikkek támogatták ezt a törekvést: „… tanítsunk sok 
tényt, és ezek alapján jussunk el az általánosításokhoz”29. Sőt: „A történelemtanítás cél-
kitűzéseit csakis úgy érheti el, ha megfelelően kiválasztott bőséges események és tények 
megtanításán alapul.”30 Ugyanakkor megállapítható volt már a korabeli kutatások ta-
pasztalatai alapján: „Nem az egymástól elszigetelt, egymagukban álló tények és események 
bősége, hanem a múlt történéseit érzékelhetővé tevő konkrét – azaz a tényeknek és esemé-
nyeknek az adott fejlettségi szinthez igazodó – történeti szintézise képes csak szemléletes 
képzeteket kialakítani és érzelmeket kelteni a tanulókban.”31 A fentiek következtében ese-
ményekben túlrészletezett tankönyvek32 jelentek meg, amit a tanárok igyekeztek gondo-
san vissza is kérdezni a tanulóktól. 

1959 májusában a Magyar Történelmi Társulat szombathelyi országos vándorgyűlé-
sén már körvonalazódtak az új alapelvek és a feladatok:

 „A világnézeti nevelés érdekében tudatos egységet kell alkotnia a tankönyvnek, 
tantervnek és a tanári munkának. […]

 Az iskolai oktató-nevelő munka egészét, mint oszthatatlan egységet kell e nagy 
cél szolgálatába állítanunk. […]

 Először azt vizsgáljuk meg, milyen feltételek szabják meg a … korszerű művelő-
dési anyag kiválasztását. […]

 Ugyanakkor nem kis mértékben éppen az ismeretanyag maximalizmusa miatt 
nem tanulnak meg önállóan gondolkodni, s nem bontakozhat ki alkotó fantázi-
ájuk. [ti. a tanulóknak] […]

 …nem lehet az egyes tantárgyak tudományos ismeretanyagából mint egyedüli 
princípiumból kiindulni a tantárgy tanítási anyagának és tantervének kialakí-
tásakor. […]

 A történettanítás előtt álló egyik legégetőbb feladat: kialakítani a történettanítás 
korszerű művelődési anyagát. […]

 … a tanulónak történelmi szemléletet kell adnunk, s ezt csak a ma megkövetelt 
lexikális tananyag-követelmények csökkentésével érhetjük el. […]

 A történettanítás előtt álló feladatokat pedig csak a korszerű művelődési anyag s 
a tanítás jobb módszereinek állandó szimbiózisa oldhatja meg.”33

Amikor 1960-ban valójában megkezdődtek a reformmunkálatok, a történelemtanter-
vek készítői abból a felismerésből indultak ki, hogy új tantárgykoncepcióra van szükség. 

29 Veress Judit (1954): A tények és általánosítások szerepe az általános iskolai történelemtanításban. Köznevelés, 10. évf. 11. sz. 
168-169. 
30 Seres József (1957): Az általános iskolai történelmi tanterv alapelvei. Köznevelés, 13. évf. 9. sz. 214. 
31 Szebenyi Péter (1970): Feladatok – módszerek – eszközök. (Visszapillantás a hazai történelemtanítás múltjára) Tankönyvki-
adó, Budapest, 192. 
32 Filla István – Szabolcsi József (1957): Történelem az általános iskola VI. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 206 
l. (!) (Kísérleti tankönyv); Kiss Béla (Közrem. Köves Károly) (1957): Történelem az általános iskolák VII. osztálya számára. 
Ill. Kondor Lajos. Tankönyvkiadó, Budapest, 176 l.; Petrik János – Vörös István (1957): Történelem az általános iskolák VIII. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 142 l. 
33 Szabolcs Ottó (1959): Történelemtanításunk időszerű kérdései. Történelemtanítás, 4. évf. 4. sz. 3-5.
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Tisztázni kellett a tantárgy tanítása előtt álló célokat, feladatokat, tananyagot, a követel-
mények rendszerét és a tantárgyak közötti koncentráció lehetőségeit.

A reform előmunkálatai során a következő irányelvek alakultak ki (a kulcsszavakat, 
-gondolatokat itt és a továbbiakban kiemeltük):

 A történelem komplex felfogása, művelődési anyagának komplex értelmezése 
szakítást jelentett az egyoldalú politikatörténeti szemlélettel. E felfogás a tör-
ténelemnek a gazdaság, társadalom, politika, kultúra és civilizáció egységben 
való tárgyalását jelentette.

 A világtörténelmi látásmód az ötvenes évek „magyarglóbuszos, a 400 év küzdel-
mei alapján nemzetileg glorifikált”34 történelemtanítása helyébe a világra való 
fokozottabb nyitást, s reálisabb nemzeti önismeretre való nevelést kínálta.

 A történelemtanítás időszerűsége az adott jelent kívánta szolgálni,35 de nem a Ráko-
si-korszakban tapasztalt felületes aktualizálás és frázisos deklarálás módszereivel.

A tantárgykoncepció a célok elsődlegességét vallotta, mely a tantárgy tartalmával „dia-
lektikus egységet” képez. „A cél válik a tartalom részelemei kiválogatásának, a két iskolatí-
puson belül az általános és a középiskolai történelemtanítás differenciált elhatárolásának 
iránytűjévé.”36 Fontos szempont volt az is, hogy tárgyunk „több más tárggyal érintkezik, 
azokkal közös célok, feladatok megvalósítására alkalmas. […] A tantárgyak közötti kon-
centráció problémakörén belül „az idők szava” jelentkezik egy eddig szunnyadó kérdésben, a 
technika- és tudománytörténet bizonyos elemei tanításának kérdésében.”37

A tanulmány természetesen a marxista társadalom- és történelemszemlélet talaján áll-
va az antinacionalista, antiklerikális és ateista nevelést szorgalmazta, s a történelmet a 
politikai nevelés eszközének gondolta. Fontosnak tartotta, hogy tanításunknak, különö-
sen „az előző évek történelemtanításához képest jóval nagyobb hányadban kell foglalkoz-
nia az emberi munka – az emberi civilizáció minden értéke forrásának – történetével.”38

Az általános iskolai történelemtanítás akkori alapelveit a következőkben foglalhatjuk össze: 
 Közelebb kívánták vinni az élethez. Ez azt jelentette, hogy valóságosabban, szí-

nesebben, élményszerűbben kell a tanulók elé tárni a múltat.
 Ki kívánták alakítani az általános iskolai történelemtanítás korszerű művelődé-

si anyagát. Itt az 1948-ban, a marxista tankönyvek megjelenésének a kezdetével 
megindult „kultúrforradalomnak” a folytatásáról volt szó. A korabeli „kétfrontos 
harcot” jól jelzi, hogy „…olyan általános történelmi alapműveltség nyújtása a fel-
adatunk, amely a tantárgyak között a tanulók világnézeti-erkölcsi nevelése szem-
pontjából nemcsak a burzsoá iskolához képest lényegesen, minőségileg más, hanem 
az elmúlt évek történelemtanítási gyakorlatához képest is jóval hatékonyabb.”39

34 Utalás az „ötvenes évek” elején kánonként használt „vezérkönyvre”: Mód Aladár (1948): 400 év küzdelem az önálló Magyar-
országért. Szikra, Budapest. (Több kiadása volt.)
35 Szabolcs (1959) 5.
36 Uo. 745. 
37 Uo. 746-747. 
38 Uo. 750. 
39 Veress Judit (1961): Az általános iskola új történelemtantervének alapelveiről. In: Az általános iskola tartalmi továbbfejlesz-
tésének vitaanyaga (Tanulmányok). II. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 113. 
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Amivel nem biztos, hogy egyetérthetünk, de különösen jól jellemzi a kor pedagógiai 
gondolkodását:

 „az oktató-nevelő munka szolgálja … a szocialista világnézet és erkölcs kialakítását”;
 osztályharcok történetét kínálja, melyben a haladás és reakció mindenkori küz-

delme játszódik.
Ekkor már a korábbi általános iskolai tantervektől eltérően V. osztályban is taníta-

ni kívánták a „történelmet”, pontosabban ismét „történelmi olvasmányokat” szerettek 
volna feldolgoztatni. Ebből levezetve: „az általános iskolai történelemtanítás didaktikai 
jellegét a jövőben elsősorban az elbeszélő, olvasmányos előadásmód fogja meghatározni.”40

Oktatási törvény – reformtanterv: álreform a konszolidáció jegyében
Bár a fennálló rendszer lényege 1956-ot követően nem változott, de legitimációs jelleggel 
szükségesnek látszott a konszolidáció időszakában a jogállamiság demokratikus formá-
inak és eljárásainak a felelevenítése, mely a hatalmi viszonyok stabilizálását is szolgálta. 
Ennek eszköze volt a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló 1961. évi III. 
törvény.41 A törvény az iskola és az élet szorosabb kapcsolatának, a műveltség színvonal-
emelésének az igényét fogalmazta meg, a szocialista világnézeti és erkölcsi nevelés elvét 
hangoztatva. Ehhez új elemként csatlakozott a politechnikai nevelés követelményének a 
megfogalmazása a gyakorlattal való kapcsolat jegyében. Ennek „előszobája” a gyakor-
lati képzés tantárggyal az általános iskola, de fő terepe a középiskola, és azon belül is 
az ekkor létrehozott szakközépiskola lett, amely valamely szakmában érettségivel egy-
bekötött szakmai képesítést kívánt nyújtani.42 Legkevésbé az általános iskola változott. 
Maradt a 8 osztály, de a tankötelezettség 16 éves korra történő felemelése következtében 
hozzá kapcsolva létrehozták a kétéves ismétlő iskolát. A korábbi technikumok helyén 
megszületett a szakközépiskola. A gimnáziumok áttértek az ún. „szakmai előképzettsé-
get” adó 5 + 1 képzésre (öt nap tanulás + 1 nap munka).43 Eltörölték viszont a közép- és 
felsőfokú felvételnél korábban alkalmazott származás szerinti megkülönböztetést. 

Mivel a törvény célkitűzései közül sem a középiskolai oktatás fokozatosan kötele-
zővé tétele, sem a politechnikai képzés meghonosítása nem sikerült, az intézkedé-

40 Uo. 114-115. 
41 Dokumentumok… II. (1990) 401-407. (Magyar Közlöny, 17. évf. 74. sz. 1961. okt. 17.) URL: http://misc.bibl.u-szeged.
hu/11854/1/mp_1962_001_4412_001-007.pdf (Letöltés: 2018. júl. 22.) (1945 óta először szabályozta törvényi úton az oktatás-
ügyet az erősen korlátozott működésű Országgyűlés.)
42 Többen részletesen elemezték ezt a törvényt. Pl. Halász (1988) URL: http://halaszg.ofi.hu/download/Ifjusag_nevelese.htm
(Letöltés: 2018. júl. 22.); Setényi (1992) 64-72.; Kelemen Elemér (2002): Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a 19-20. 
századi Magyarországon. Oktatáskutató Intézet Új Mandátum Kiadó, Budapest, 58-59.; Kelemen Elemér (2003): Oktatás-
politikai irányváltozások Magyarországon (1945–1990). Új Pedagógiai Szemle, 53. évf. 9. sz. 25-32. URL: http://epa.oszk.
hu/00000/00035/00074/2003-09-ta-Kelemen-Oktataspolitikai.html (Letöltés: 2018. júl. 22.); Kelemen Elemér (2011): Az 1961. 
évi III. (oktatási) törvény. Budapesti Nevelő, 47. évf. 3-4. sz. 20-32. Az országgyűlési „vitában” mindössze 17 képviselő szólalt 
fel, és csak 5 vidéki honatya nyilatkozott óvatosan bíráló hangnemben. Vö. Kelemen (2011) 23. 21. jegyzet.
43 E sorok írója éppen az 5+1-es rendszer 1961 és 1965 közötti működése idején volt gimnazista. Láthatóan inkább terhére 
voltunk a vállalatnak, melynek üzemében minden szerdán lakatos képzésre megjelentünk. 
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seket 1965-ben legfelső pártszinten visszavonták.44 Ez az oktatási reform bizonyult 
a konszolidáció időszakában a kialakulóban lévő Kádár-rendszer egyetlen látványos 
politikai kudarcának.45

3. táblázat: Iskolarendszerünk 1961 után46

Életév Egyetemek, főiskolák
Felsőfokú techni-
kumok, főiskolák, 

egyetemek
Érettségi vizsga

Szakmai alapfokú vizsga
Érettségi és szakmai 

vizsga
18

Gimnázium

Szakközépiskola
(+ technikumok, 

1951–1969, 1985-ben 
újraindult)

Szakmunkásvizsga Szakmai alapfokú 
vizsga17

Szakmunkásképző 
intézet16 Szakiskola vagy

Ismétlő iskola15
14

Általános iskola felső tagozat
13
12
11
10

Általános iskola alsó tagozat
9
8
7
6

Óvoda
5
4
3

Az oktatási törvényt természetesen új tantervek kiadása követte. Az általános iskolai 
tanterv47 bevezetésére is fokozatosan, lépcsőzetesen került sor az 1963/1964-es tanévtől 
egészen 1970/1971-ig.48 Érdekes, ha összehasonlítjuk az egyes tantárgyak, tantárgycso-
portok óraszámait és azok százalékos arányát a korábbi általános iskolai tantervekével. 
Előbb azonban vizsgáljuk meg az általános iskolákban tanulók és tanítók helyzetét a 
számok nyelvén az iskolatípus létrejöttétől.

44 Egyébként a 143/1962. (Műv. K.) MM sz. utasítás már egy év múlva megyei (fővárosi) feladatként határozta meg az 5+1 rend-
szer megvalósítását, amely 1965-től szép csendben „kimúlt”. Vö. Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata az oktatási 
reform eddigi végrehajtásának főbb tapasztalatairól és a további feladatokról: „A munkára nevelést továbbra is oktatásunk 
fontos alapelvének tekintjük, de mivel a gimnáziumba bevezetett szakmai előképzéshez a pedagógusok és üzemek egy részének 
jelentős erőfeszítése ellenére nincsenek meg a reális feltételek, azt nem tehetjük kötelezővé.” Dokumentumok… II. (1990) 509.
45 Setényi (1992) 64.; Kelemen Elemér eleve „álreformnak” nevezi: Kelemen (2003) 25-32.
46 Kovátsné Németh Mária (1995): Hazai iskolarendszerek a XX. században. In: Oktatási rendszerek. Erdészeti és Faipari Egye-
tem Tanárképző Intézet, Sopron nyomán. URL:
http://okt.ektf.hu/data/forgos/file/tananyag/nadasi/422_az_ipari_szakoktats_s_a_tanonckpzs_kezdete_s_kiteljesedse.html
(Letöltés: 2018. júl. 23.)
47 Tanterv és utasítás az általános iskolák számára. Művelődési Minisztérium, Budapest, 1963.
48 Horváth (1978) 99. táblázata nyomán.
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4. táblázat: Az általános iskolák főbb mutatói (1945–1978)49

Tanév Egy iskolára Egy osztály-
teremre

Egy tanuló-
csoportra Egy tanerőre Egy osztályteremre 

jutó tanulócsopor-
tok átlagos számajutó tanulók száma

1945/1946 147,4 62,9 53,1 44,4 1,18
1950/1951 198,9 50,5 39,7 34,9 1,27
1955/1956 197,1 45,6 31,9 24,4 1,43
1960/1961 220,7 46,2 32,6 24,8 1,42
1965/1966 234,2 44,6 32,2 22,7 1,39
1970/1971 203,6 35,4 26,9 17,7 1,32
1977/1978 287,0 32,7 26,3 15,4 1,23

Bár a rossz nyelvek szerint a statisztika a lényeg elfedését szolgálja, de a táblázatból 
látható, hogy egy tanulócsoportban az 1945. évi 53 helyett 1978-ban már csak fele annyi 
diák tanult, egy nevelő harmad annyi gyereket tanított. Tehát az átlagos feltételek látvá-
nyosan javultak. Az iskolák száma jelentősen csökkent – 7440-ről 4022-re –, az osztály-
termeké viszont csaknem kétszeresére nőtt, 17 442-ről 33 307-re.50 

5. táblázat: Az általános iskolai tantermek számának növekedése 1945 és 1975 között

1945 és 1950 között: 7281-gyel nőtt
1950 és 1955 között: 2182-vel nőtt
1955 és 1960 között: 3250-nel nőtt
1960 és 1965 között: 1556-tal nőtt
1965 és 1970 között: 191-gyel csökkent
1970 és 1975 között: 985-tel nőtt

Ez – az iskolaépítéseken túl – a kis, osztatlan vagy részben osztott iskolák számának 
jelentős csökkenésének az eredménye. (Arányuk 1950 és 1980 között 75%-ról 29%-ra 
esett vissza.51) Ugyanakkor – tesszük hozzá – már korábban állandósult a tanteremhi-
ány, s ezzel a váltakozó – délelőtti és délutáni – tanítás. Az iskolaépületek 50%-a 1914 
előtt, 25%-a 1914–1945 között épült, korszerűtlen, és a tanulólétszám többszörösére való 
növekedése miatt erősen „elhasznált” állapotban volt.52 

49 Horváth Márton (1985): Az általános iskola évtizedei. Módszertani Közlemények, 25. évf. 2. sz. 66. nyomán
50 Andor Mihály adatai alapján a háború előtt a 6–14 éves korosztály által használt tantermek száma 43 605 volt, 1977–1978-
ban pedig 33 307! Ráadásul – ahogy táblázatunk jelzi – 1945 és 1975 között 15 063-mal szaporodott a tantermek száma, de 
ebből 7281 az újjáépítés az 1945 és 1950 közötti időszakában, 7782 pedig – tehát alig 500-zal több – az 1950 és 1975 közötti 25 
évben. Vö. Andor Mihály (1980-1981): Dolgozat az iskoláról. In: Dolgozatok az iskoláról (1987). Szerk. M. Kiss Sándor. Műve-
lődéskutató Intézet, Budapest, 26-76.
51 Polónyi István (2015): Az általános iskola történetének néhány gazdasági aspektusa. Educatio, 24. évf. 4. sz. 59.; Forray R. 
Katalin (1998): A falusi kisiskolák helyzete. Kutatás közben 220. Educatio füzetek. OKI, Budapest, 9. táblázata alapján.
52 Kovács Éva (1995): Öt nap tanulás – egy nap munka. Munkaoktatás a Kádár-korszak elején. História, 17. évf. 9-10. sz. https://
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/95-0910/ch19.html (Letöltés: 2018. júl. 28.) 
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Az infrastruktúra után a felső tagozatos tanterv vizsgálatánál vegyük elő ismét a felső 
tagozatos tantervnél már alkalmazott tantárgycsoportok szerinti vizsgálati szempontot, 
újra visszatekintve az előző általános iskolai tantervekre is!

6. táblázat: Összehasonlító táblázat a nyolc év alatt tanított fő tantárgycsoportokról (1946., 1950., 
1958., 1963. évi tanterv)53

Tantárgy, tan-
tárgycsoport

1946 1950 1958 1963
óra-

szám % óra-
szám % óra-

szám % óra-
szám %

Magyar nyelv és 
irodalom 70 31,25 77 34,85 70 31,7 63 28,9

Orosz nyelv - - 12 5,43 12 5,43 12 5,5

Társadalomtudo-
mányok (történe-
lem, alkotmánytan)

8 3,57 8 3,62 8 3,62 8 3,67

Földrajzi tárgyak 
(lakóhely- és kör-
nyezetismeret)

10 4,46 14 6,33 12 5,43 15 6,88

Matematika 32 14,29 46 20,81 42 19 41 18,8
Természettudomá-
nyi tárgyak (fizika, 
kémia, biológia)

14 6,25 18 8,14 16 7,24 18 8,26

Művészeti tárgyak 
(ének-zene, rajz) 30 13,39 30 13,58 29 13,1 27 12,4

Testnevelés 16 7,15 16 7,24 16 7,24 16 7,34

Gyakorlati-műsza-
ki foglalkozás - - - - 12 5,43 14 6,42

Hittan 16 7,15 - - - - - -
Osztályfőnöki óra 4 1,78 - - 4 1,81 4 1,83

Fakultatív tárgyak 24 10,71 - - - - - -

Összesen 224 100% 221 100% 221 100% 218 100%

Jól látható, hogy az 1958. és 1963. évi óratervek között nincs nagy különbség, hiszen 
egy tőről fakadtak, azonos reformfolyamat termékei. Nőtt a természettudományi, a 
földrajzi és a gyakorlati-műszaki tárgyak óraszáma, csökkent viszont a magyar nyelv 
és irodalomé, valamint a művészeti tárgyaké. A tanterv tartalmi részét vizsgálva meg-
állapíthatjuk, hogy az általános iskola célját és feladatait – tantervelméleti szakértők in-
telmei54 ellenére – továbbra is a politikai, ideológiai deklarációk uralták: „megalapoz-
za a kommunista ember személyiségének kialakítását”, „fejlessze bennük a kommunista 

53 Horváth (1978) 100. táblázata nyomán.
54 Faludi Szilárd (1967): A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapjai az általánosan művelő iskolában. Kandidátusi értekezés, 
Arcképek sorozat. Aula Kiadó, 2006, Budapest.
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emberre jellemző erkölcsi tulajdonságokat”, de ezt hangoztatták az egyes – főleg felső 
tagozatos – tárgyak (pl. irodalom, történelem, földrajz) feladatai is.55 Például tárgyunk-
kal kapcsolatban Glatz Ferenc értékelése szerint „… az 1962. évi tanterv célkitűzésében 
és konstrukciójában még megtalálhatók a korábbi évtizedek ún. törtmatos és dialmatos 
célkitűzései, a történelem-tananyag az általános, a marxizmus-leninizmus világnézeti 
tárgyaira koncentrált alapelvek deduktív levezetése. De már hiányoznak az ötvenes évek 
tananyagelemei, nemcsak a Rákosi- és Farkas-idézetek, de már újragondolás mutatkozik 
a Habsburg-kérdésben, a gazdasági, társadalmi kérdésekben. Sőt már megfogalmazta az 
anyagi kultúra fontosságát, a természetformáló ember szerepét, azt az igényt, hogy a té-
nyeknek és az elméleti következtetéseknek összhangba kell kerülniük.”56 

Veress Judit korabeli összegzése teljesen alátámasztja a negyedszázaddal későbbi meg-
állapításokat (a kulcsszavakat itt is kiemeltük):

 a történelemtanítás feladatai a szocialista nevelés előtt álló feladatok rendszeré-
be illeszkednek bele;

 a központi feladat a világnézeti nevelés, ezért a történelem a társadalomtudo-
mányi tantárgyak között központi helyet foglal el;

 fontos a szocialista jelen és a kommunista jövő megértése a tanulók részéről;
 a materialista nevelésnek, benne a termelőerők, termelési viszonyok és termelési 

mód törvényszerűségeivel, már az alapfokú történelemtanításban érvényesülni kell;
 a jelenre való felkészítés a legújabb kor részletesebb, mélyebb elemzését vonja maga után;
 a dialektikus gondolkodás módszerének a tananyag feldolgozásának közép-

pontjába kell kerülnie;
 a szocialista hazaszeretetre és nemzetköziségre nevelés a történelemtanítás sajá-

tos feladata;
 az osztályharcok kiemelkedő eseményei a tanítás középpontjába kell, hogy kerüljenek;
 akárcsak a munkásosztály nemzetközi harcának és ideológiai fejlődésének;
 fontos a felépítmény területéről az állam, az egyes korokra jellemző ideológiák 

(pl. kereszténység, reformáció, felvilágosodás, marxizmus) és művészetek „reá-
lis ismeretekkel” történő bemutatása;

 az ateista nevelés, a tudatos valláskritika;
 az idealista gondolkodás maradványai elleni harc;
 az esztétikai nevelés;
 a történelemtanítás részvétele a képzés általános programjában, a tanulók kész-

ségeinek és képességeinek a fejlesztésében;
 fontos az érdeklődés, a képzelőerő, a gondolkodóképesség fejlesztése, a történelmi 

térben és időben való tájékozódás képessége, a beszédkészség és a szabatos elő-
adásmód fejlesztése is. 57

55 Tanterv (1963) 225., 311., 339. Érdekes, hogy míg az 1950. évi tanterv „szocialista emberről” ír, addig – 1956 tragédiája után 
(!) – itt „kommunista emberről” esik szó. Mindez valószínűleg az 1961. évi XXII. szovjet és az 1962. évi VIII. magyar párt-
kongresszuson meghirdetettek – a kommunizmus építése, illetve a szocializmus teljes felépítése – következménye.
56 Glatz Ferenc (1990): Történelemtanítás és az új történelemszemlélet (1988). In: Glatz Ferenc: Történetírás korszakváltásban 
(Tanulmányok). Gondolat, Budapest, 326. (Tanterveink: 1962, 1978)
57 Veress Judit (1963): Vezérfonal az általános iskolai történelemtanterv feldolgozásához. Történelemtanítás, 8. évf. 1. sz. 3-10. 
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Ballér Endre a következő megállapításra jut a tanterv egészével kapcsolatban: „Össze-
gezve megállapítható, hogy a hatvanas évek általános iskolai és gimnáziumi tantervei elő-
relépést jelentettek tantervelméleti szempontból az előző dokumentumokhoz viszonyítva. 
[…] Nem tudták érvényesíteni [azonban] még azt a fordulatot sem, melyet a "hivatalos" 
tantervelmélet képviselt és szorgalmazott.”58 Mindennek ellenére megállapíthatjuk, hogy 
ezek a tantervek voltak „a leghosszabb életűek a felszabadulás óta a magyar közoktatás 
történetében, nagyjából tizenhét évig voltak érvényben.”59

Az alsó tagozatos tanterv kevéssé változott, hiszen 1956-ban történt egy megújítás. 
A beszélgetés és lakóhelyismeret helyett környezetismeret tárgyat vezettek be, és a negyedik 
osztály földrajzórái az 5. osztályba kerültek (Magyarország földrajza olvasmányos keretben). 
Új elnevezésű tárgyak is voltak: zenei nevelés, nyelvtan-helyesírás, számtan-mértan és gya-
korlati foglalkozás. Kidolgozottabb lett az alsó és felső tagozat közötti átmenet. A tananyag 
mennyiségének a csökkentésével több időt biztosított a tanterv a képességek fejlesztésére.

A felső tagozatos szaktárgyi tantervek között tallózva rögtön a magyar irodalom tantervé-
ben – részben az óraszámcsökkenésből (heti 4 óra helyett csak 3) fakadóan – következett be 
jelentős változás. Az addigi 20 írói életrajz helyett csak 6 maradt (Csokonai, Petőfi, Arany, Ady, 
Móricz és József Attila). A szemelvényanyag jelentős része is kicserélésre került – úgymond 
– a hatékonyabb világnézeti, erkölcsi nevelés érdekében. A nyelvtan óraszáma is alapvetően 
csökkent – pontosabban 5-6. osztályban csökkent, de 8. osztályban emelkedett. Az indok: 
az alsóbb osztályok tehermentesítése, illetve az életkori sajátosságok fokozottabb figyelembe 
vétele. A földrajz tantárgyban a leíró jelleg dominált, 5. és 8. osztályban a megfelelő életkori 
szintű Magyarország természeti és gazdasági földrajza keretbe foglalta Európáét (6. osztály, 
persze főleg a szocialista országokéval) és az Európán kívüli kontinenseket (7. osztály). 

A számtan és mértan tantervében is csökkentésre került sor, a lényeg az összefüggések 
megláttatása és a gondolkodtatásra törekvés lett. Ennek indoka: „A matematikai kép-
zés szempontjából sem előnyös a számtan és mértan éles elhatárolása; ez önkéntelenül is 
az aritmetikai tartalom elhalványítására vezet a mértanban és a mértani vonatkozások 
csökkentésére a számtanban.”60

A természettudományos tárgyak közül a fizika tantervében – bár az óraszám eggyel 
emelkedett – jelentős részletek maradtak el a mechanikában és hőtanban, fénytanban és 
hangtanban, valamint elektromosságtanban egyaránt. Kémiában a szerves kémia anya-
gát könnyítették, és a 8. osztályos anyag végére tették. Ugyanis „Az eddigi tapasztalatok 
alapján az általános iskolában az organikus vegyületek kémiai alapon folyó tanítása peda-
gógiai szempontból nem mutatkozik gazdaságos, eredményes eljárásnak.”61 A legszínesebb, 

58 Ballér (1996) 119.
59 Sarkadi László (1988): Beszélgetések dr. Zibolen Endrével. OKI, Budapest, 184.
60 Cser Andor (1961): A matematika tantervével kapcsolatos főbb problémák és azok megoldása az új tanterv tervezetében. In: 
Általános irányelvek a tantervek készítéséhez (1961). Az általános iskola tartalmi továbbfejlesztésének vitaanyaga. Tanulmá-
nyok. Tankönyvkiadó, Budapest, 123-137.
61 Garami Károly (1961): Az általános iskolai kémiatanítás tantervi tervezetének alapelvei. In: Általános irányelvek a tantervek 
készítéséhez (1961) 150-157.
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a legérdekesebb talán az élővilág oktatása lett.62 A közvetlen környezet növény- és állat-
világának megismertetésétől haladt a tananyaga egyre távolibb tájak élővilágának meg-
ismertetése felé, és 8. osztályban jutottak el a törzsfejlődés bemutatásával az emberhez. 

Tankönyvek, taneszközök
Az új tanterv teljes tankönyvcserét tett szükségessé, amelyet a közismereti tankönyvek 
terén monopolizált helyzetű Tankönyvkiadó bő fél évtized alatt hajtott végre. Az 1962 és 
1968 között megjelenő tankönyvek az 1980-as évek elejéig voltak forgalomban. Bár ki-
maradtak belőlük a „személyi kultuszos” szövegek, de az 1958-as párhatározat nyomán 
erőteljes lett a tankönyveken keresztül folytatott ideológiai harc. Néhány mennyiségi 
adatot közlünk korabeli tankönyvkiadásunkról,63 amihez azt kell hozzá tennünk, hogy 
ekkoriban az egykönyvűség dívott, nem volt tankönyvi választhatóság.

7. táblázat: Alsó- és középfokú tankönyvek 1976–1977-ben

Év Tankönyvféleség száma Példányszám Felhasznált papír tonnában
1976 909 25 315 000 6123
1977 861 24 244 000 5898

8. táblázat: A tankönyvmennyiség megoszlása az egyes kiadók között

Kiadó
1976 1977

Tankönyvféleség Példányszám Tankönyvféleség Példányszám
Tankönyvkiadó 493 24 136 000 498 22 799 000
Műszaki Könyvkiadó 335 867 000 271 967 000
Közgazdasági és Jogi Kiadó 16 89 000 14 96 000
Mezőgazdasági Kiadó 46 106 000 64 134 000
Medicina Kiadó 19 117 000 14 248 000

Bár az 1960-as években a történelemtanítást már nem lehetett kizárólag az aktuálpo-
litika szolgálatába állítani, a marxista-leninista alapelvek maradtak: osztályszemlélet, 
osztályharc, szocialista hazafiságra nevelés proletár internacionalizmussal súlyosbítva, 
ateista nevelés kizárólagossága egyházellenességgel nyomatékosítva.

Az általános iskolai történelemtanítás és -tankönyvek legjelentősebb újdonsága, hogy 
5. osztályban is bevezették a történelmi olvasmányokat. Az előkészítő foktól azt várták, 
hogy – az ős- és ókor, illetve a magyar őstörténet kapcsán – felkeltse az érdeklődést a 

62 Nóga Tibor (1961): Az általános iskolai „Élővilág” tantervi javaslata. In: Általános irányelvek a tantervek készítéséhez (1961) 
158-164. (Nem véletlen, hogy a ’70-es évek végén végzett tantárgyi attitűdvizsgálatokban mindig az élővilág végzett az élen. 
Vö. Olgyai Andrásné (1985): „Melyik tantárgyat szereted legjobban, és miért?” Történelemtanítás, 30. évf. 1. sz. 3-5. 
63 Forrás: Mészáros István (1989): A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó – Dabasi nyomda, Budapest 
– Dabas, 147-148.
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tantárgy iránt. Ezt a Filla István és Hegedűs Géza szerzőpáros tankönyve kiválóan meg-
oldotta.64 Az több mint érdekes, hogy az ezt követő 6. osztályos tankönyv szerzőjeként 
„Történelemtanárok munkaközössége” lett megadva,65 vagyis a szerzők ismeretlenek. 
A 7-8. osztályos tankönyveket legszembetűnőbben a marxista-leninista világnézeti neve-
lésnek való megfelelni akarás jellemezte.66 (Tegyük hozzá, hogy a tankönyveket zömmel 
szakfelügyelők és vezető gyakorló pedagógusok írták.)67 Ékes példája ennek a megfelelni 
akarásnak az alábbi ábra, melynek középpontjában a kizsákmányolás és az osztályszem-
lélet áll, az osztályharc éleződése pedig az ellenségkép kialakításában és szisztematikusan 
öltött testet.68

1. ábra: Az emberi társadalom fejlődése 

Forrás: Devecseri Lászlóné – Kislaki Károly (1968): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 120.

2. ábra: A szocializmus az egész világon győzni fog

64 Filla István – Hegedűs Géza (1964): Történelem az általános iskola 5. osztálya számára. Ill. Győry Miklós. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 127 l. (16 kiadás követte a megjelenést.)
65 Történelem az általános iskola 6. osztálya számára. Ill. Győry Miklós. Tankönyvkiadó, Budapest, 1965. 159 l. (Itt is 16 kiadás 
követte a megjelenést.)
66 Devecseri Lászlóné – Kislaki Károly (1966): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. Ill. Szecskő Tamás. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 197 l. (17 kiadás); Csiszér Béla – Sári Gusztáv (1966): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. 
Ill. Szecskő Tamás és Varga Imre. Tankönyvkiadó, Budapest, 208 l. (18 kiadás)
67 Vö. Albert B. (2004) 23-25.
68 Albert B. (2004) 37.
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Mindezt a tankönyv másik oldalán három kördiagram erősítette meg (ezt hívjuk kom-
munista „üdvtörténetnek”):

Uo. 121. (Mindezek a Kommunista kiáltvánnyal foglalkozó kifejezetten ideológiai tar-
talmú lecke részei voltak.)

Az ötvenes évek történelemtankönyveiben megjelenő árulók (pl. Károlyi Sándor és 
Görgey) tovább éltek az ún. reformtankönyvekben is. Ennek „ékes” példája a 8. osztályos 
tankönyvben: „Az új vezérkari főnök (Julier [Zsülié] Ferenc) azonban árulónak bizonyult, 
s eljuttatta a Vörös hadsereg haditervét Bethlen Istvánhoz, Bécsbe.”69 A tananyagcsök-
kentést (1973) követően a szöveg „szelídült”, a kép azonban maradt: „A támadás haditer-
vét azonban az ellenforradalmárok: az angolok, a franciák és románok kezébe juttatták.” 
A nyomatékosítás, az igazi ellenségkép viszont megjelent: „A magyar uralkodó osztály 
saját hatalma visszaszerzéséért ilyen nyílt árulástól sem riadt vissza.”70

3. ábra: A Vörös Hadsereg haditervének útja a hazaárulók és intervenciósok kezén

Forrás: Csiszér Béla – Sári Gusztáv (1971): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 89.

Amennyire örvendetes volt a színes rajzok és ábrák megjelenése a tankönyvekben, 
annyira sajnálatos volt ezek ilyen tendenciózus alkalmazása.

Jelentős újdonság volt, hogy a tankönyvsorozat megjelenését követően – az 1960-tól 
megjelenő középiskolai Forrásszemelvények sorozat mintájára – általános iskolai olva-
sókönyvek jelentek meg.71 1970-ben – tíz évvel a Középiskolai atlasz után – megjelent az 

69 Csiszér Béla – Sári Gusztáv (1971): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 88. 
70 Uo. 86.
71 Filla István (1967): Régen volt, hogy is volt? Tankönyvkiadó, Budapest; Besnyő Miklós (1968): Történetek a középkorból. 
Tankönyvkiadó, Budapest; Devecseri Lászlóné – Major József (1974): Történetek az újkorból. Tankönyvkiadó, Budapest; Dürr 
Béla – Nagy Erzsébet (1974): Történetek a legújabb korból. Tankönyvkiadó, Budapest. 
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általános iskoláknak készült Képes történelmi atlasz, a hozzá tartozó tanároknak készült 
segédletekkel együtt.72 Ez az atlasz – természetesen nem változatlan tartalommal – túl-
élte a rendszerváltozást, és a közelmúltig időtállónak bizonyult. 

Új vonás volt, hogy a tankönyvek mellett tanári-tanítói kézikönyvek is születtek, 
tantárgyanként és osztályonként egyaránt.73 Az 1960-as évek végén az egyre erősödő 
„szakköri mozgalom” számára korszerűsített szakköri füzetek jelentek meg.74 Felpezs-
dült a pedagógiai szakkönyvek kiadása is, több népszerű szakkönyvsorozattal.75

Az 1960-as évek elején létrejött Országos Pedagógiai Intézet (OPI)76 Történelem Tanszé-
kén (illetve annak utódszervezeteiben) Szabolcs Ottó vezetésével olyan kiváló szakembergár-
da jött össze az intézmény fennállásának bő negyedszázada alatt, melynek egymást is váltó 
tagjai (Szebenyi Péter, Eperjessy Géza, Bodó György, Vladár Ervin, Szabó Károly, Szabolcsi 
József, Pesti János, Mohos Sándor, Király Károly, Olgyai Andrásné, Mátrai Zsuzsa) nemcsak 
meghatározták történelemtanításunk irányát, de nemzetközileg is figyelemre méltó tantárgy-
pedagógiai kutatások indultak irányításukkal hazánkban.77 Ennek a gárdának kiemelkedő 
tagja volt Szebenyi Péter, aki – számtalan szakcikke mellett – egy kötetben összegezte is az 
1960-as és 1970-es évtizednek az általános iskolai kutatásait.78 Ebben összegzi a tantárgy-pe-
dagógiai kísérletek eredményeit, de ez már átvezet bennünket az 1970-es évekhez.

Könyv és Nevelés, 2020. 3-4. sz. 119-141. http://epa.oszk.hu/03300/03300/00032/pdf/
EPA03300_konyv_es_neveles_2020_3-4_119-150.pdf

72 Képes történelmi atlasz. Szerk. Radó Sándor és Bernáth János. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1970.; Ism.: Szabolcsi József 
(1970): Képes Történelmi atlasz. Történelemtanítás, 14. évf. 4. sz. 23. l.; Giday Kálmán (1971): A Képes történelmi atlasz fel-
használása. Történelemtanítás, 15. évf. 3. sz. 16-18. l.; Hőnyi Ede, ifj. – Szebenyi Péter (1973): Tanári kézikönyv a Képes törté-
nelmi atlasz használatához. Tankönyvkiadó, Budapest. 
73 Pl. a történelemtankönyvekhez: Filla István (1968): Tanári kézikönyv az általános iskolai 5-6. osztályos történelem tanítá-
sához. Tankönyvkiadó, Budapest; Nagy Erzsébet (1971): Tanári kézikönyv a történelem tanításához az általános iskolai 7. 
osztályában. Tankönyvkiadó, Budapest; Petrik János (1971): Tanári kézikönyv a történelem tanításához az általános iskolai 8. 
osztályában. Tankönyvkiadó, Budapest.
74 Vö. a 17 kötetből álló középiskolai Történelemszakköri füzetek, a 6 kötetből álló általános iskolai A történelemtanítás idő-
szerű kérdései sorozat.
75 Pl. A pedagógia időszerű kérdései külföldön, A pedagógia időszerű kérdései hazánkban, Korszerű nevelés, Pedagógiai közlemények. 
76 Az első tíz évéről: Országos Pedagógiai Intézet 1962–1972. Szerk. Bori István. OPI, Budapest, 1972.
77 Pl. tantárgytörténeti munkák: Tantárgytörténeti tanulmányok I. (1960) Szerk. Faludi Szilárd. Tankönyvkiadó, Budapest (irodalom, 
idegen nyelv, rajz); Tantárgytörténeti tanulmányok II. (1963) Szerk. Garami Károly. Tankönyvkiadó, Budapest (matematika, fizika, 
kémia, természettudományos oktatás, természetrajz); Bíró Sándor (1960): Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli 
tankönyvirodalom tükrében. Tankönyvkiadó, Budapest; Szebenyi Péter (1970): Feladatok – módszerek – eszközök (Visszapillantás a 
hazai történelemtanítás múltjára). Tankönyvkiadó, Budapest; történelem fogalomszint-vizsgálatok: Hunyady György (1968): Tanulók 
történelmi alapfogalmainak vizsgálata. Tankönyvkiadó, Budapest; Eperjessy Géza – Szebenyi Péter (1976): A tanulók történelmi fogal-
mainak fejlődése (Az általános iskola 5. osztályától a gimnázium IV. osztályáig). Tankönyvkiadó, Budapest; új módszereket bemutató 
kötetek: Szebenyi Péter (1969): Csoportmunka az általános iskolai történelemtanításban. OPI, Budapest; Fülesdi László – Fülesdi Lász-
lóné (1971): Hogyan dolgoztunk a történelem-szaktanteremben. (A történelemtanítás időszerű kérdései 1.) Tankönyvkiadó, Budapest. 
78 Szebenyi Péter (1978). Történelemtanításunk a korszerűsítés útján. Tankönyvkiadó, Budapest, 18-26.



244

III. Mozaikképek történelemtanításunk múltjából

A történelem-pedagógiai szintézisek és összefoglalások rövid 
története Magyarországon (XIX–XX. század)1

Gazdag, két évszázados múltra visszatekintő szaktárgyi tantárgy-pedagógiai (mód-
szertani, szakdidaktikai) irodalmunk szintéziseit, tankönyveit, jegyzeteit tekinti át ez 
a tanulmány, részben feltáró, részben elemző jelleggel. A didaktikából eredő és nálunk 
német gyökerekből táplálkozó tudományág önállósulása a dualizmus korára tehető. Bár 
a XX. század első felében jelentek meg nagyhatású szintézisek, mégis a 1945 utáni idő-
szak „termése” az igazán bőséges, itt is azonban néhány igazán jelentős munkával. Az 
áttekintés egy 2000-es évek eleji történelem tantárgy-pedagógiai tankönyvcsalád2 elő-
munkálatainak a része.

Az elméleti metodika kezdetei
Két forrásterülete volt a XVIII–XIX. század fordulója táján a pedagógia differenciálódásá-
val kialakuló új tudománynak, jellemzően mindkettő „praktikum”. Egyrészt a középfo-
kú történelemoktatás „élenjáró” módszertani gyakorlatában végbement, leírt, rendszerbe 
foglalt változások; másrészt az egyre terjedő, „izmosodó” népiskolai történelemtanítás. 
Az anyagválogatáson túl fontossá vált a módszerek kérdése is. Sőt, a népiskolákban általá-
ban egyre inkább pontosabban megszabott, néha felülről kötelezett eljárások uralkodtak.

Az egyöntetűségre való törekvés első markáns megnyilvánulása Felbiger sziléziai apát 
normamódszere volt, melyet egy 1776-ban Bécsben kiadott „módszertankönyvben” fejtett 
ki, melynek egy magyar nyelvű adaptációja hazánkban is ható metodikai kézikönyv lett.3 

Felbiger a történelemtanításról így írt: „Történelemből a tankönyvben szereplő nevezete-
sebb népeket tárgyaljuk a bevezető táblázat alapján. A tanító az adott népről a legérdeke-
sebb dolgokat elmeséli, lakóhelyét a térképen megmutatja, a szinkronisztikus táblázatban 
a korabeli népek között elhelyezi. Felhívja a figyelmet azokra a könyvben említett anyagré-
szekre, amelyekről ő maga beszélt. Ezeket táblai vázlat segítségével jegyezteti meg.”

Mária Terézia a – kidolgozó Felbiger városáról saganinak nevezett – normarendszer 
alapján életre hívta a normaiskolákat, melyek az új tanítási módszerre áttérő tanítók 
„továbbképzését” szolgálták. Ezen iskolák tanítóképző tagozatai mintegy fél évszázad 
alatt kidolgozták a népiskolai oktatás általános módszertana mellett az egyes tantárgyak 
speciális metodikáját is. A reformkor hajnalán megszületett – Szilasy János tollából – az 

1 A tanulmány első fele a Történelem – tanítás – módszertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére c. kötetben jelent 
meg. Szerk. Nagy Péter Tibor és Vargyai Gyula. OPKM, Budapest, 2002. 147-152.
2 Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna (2002): A történelemtanítás gyakorlata. (Tantárgy-pe-
dagógiai tankönyv) Alkotószerk. Katona András. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 478 p. (2. jav. kiad. 2004, 480 p.); Katona 
András – Sallai József (2003): A történelem tanítása. (Tantárgy-pedagógiai összefoglaló.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
299 p.; Katona András – Szabolcs Ottó (2006): Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. (Dokumentumok a történelemta-
nítás történetének és módszertanának tanulmányozásához) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 614 p.
3 „A 'Nemzeti Oskoláknál Tanítói-hivatalra menendőknek tudni szükséges Tanítás' módgyának meg-tanulására szolgáló 
Vezeték-Szál. Nagy-Váradon, Tichy János betűivel 1818. 85 l. (Felbiger, Ignaz /1776/: Kern des Methodenbuches, besonders für 
die Landschulmeister in der kaiserl. königl. Staaten, Bécs. Hazai kiadása 1786-ban jelent meg Budán, német nyelven.) Vö. 
Pukánszky Béla (1987): Két tanítói kézikönyv a múlt század első feléből. In: Acta Academiae Paedacogicae Szegediensis, 1987-
88. Szerk. Békési Imre. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 55-67.
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első, magyar szerzőtől származó és magyar nyelvű, tudományos igényű neveléselmélet, 
melyben részletes történelemmetodikai leírások is olvashatók.4

A protestáns iskolákban az akkor modernnek számító „együttes oktatás” és „tanítói 
kérdezés” szabta meg a tanítás jellegét, de a gyerekek érdeklődésének a felkeltésére és 
ébrentartására, valamint önálló ítélőképességük és gondolkodásuk fejlesztésére is súlyt 
helyeztek.5 A pápai kollégium híres történelem és neveléstan professzorának, Bocsor 
Istvánnak az eszméit már nagyban befolyásolták a kezdeti oktatás-, illetve fejlődéslélek-
tan első megalapozói (pl. Herbart, Niemeyer).

A történelemtanítás módszertanának első magyarországi kifejtése éppen August 
Hermann Niemeyer tollából származott. Fordítója, Ángyán János azonban a „magyar 
nevendékek szükségeihez” igazította, s ezzel az első magyar nyelvű történelemmetodi-
ka-fejezetet alkotta meg egy neveléstudományi munkában.6 Ezzel a történelemtanítás 
módszertana nálunk is megtette az első lépést az önállósulás irányába.

A szaktárgyi, így a történelemtanítás didaktikájának kétféle értelmezéséről beszélhe-
tünk e korai időszakban. Az egyik a nevelés- és oktatáselméletből kiváló speciális didak-
tikaként (pl. Szilasy munkája), a másik részletes vagy különös didaktikaként szemlélte a 
kialakulóban lévő tantárgyi módszertanokat. 

Ilyen hazánkban magyar nyelvből, számtanból, vallástanból már a reformkor idején 
megjelent, történelemből azonban csak a kiegyezés után. A tanárokat ekkoriban nem el-
sősorban a történelemtanítás módszerei foglalkoztatták, megjelenni sem jelenhetett volna 
meg akármi. A metodikai szintézisekre inkább a békésebb időszakokban kerülhetett sor.

Az első rendszeres magyar történelem-módszertanok
Az első rendszeres magyar módszertan, mely a történelemét is „különös” metodikaként 
értelmezte, és kézikönyvként, tankönyvként egyaránt használható volt, Erdődy János 
„A történettudományi tárgyak módszertana volt, mely 1882-ben látott napvilágot.7 En-
nek is német előzményei voltak, melyek közül a legnagyobb hatású Ferdinand Krieger 
„A történelemtanítás nép-, polgári és továbbképző iskolákban” című, hat évvel koráb-

4 A nevelés tudománya. Írta Szilasy János szombathelyi egyházi megyebeli áldozó pap, az egyházi tudományok doktora és 
Szombathelyen a keresztény erkölcs, a lelki pásztorság, a nevelés tudományának tanítója. Első kötet. Budán, a királyi magyar 
főiskolák betűivel, 1827. 393 l.
5 Tanítás módja, melyet követnek a helvetica confessiót tartó Dunán innen levő superintendentia megyéjebeli minden oskolák. 
Készittetett a Generale Consistoriumnak rendeléséből, Pesthen. Nyomtatott Trattner Mátyás betűivel, 1801. 92 l.
6 A nevelésnek és tanításnak tudománya a szülék, a házi és oskolai tanítók számára. Írta német nyelven Niemeyer Ágoston 
Hermann, amint ugyan ezt, az ausztriai oskolák állapotját is szem előtt tartván, a 6. kiadás szerint rövidre szabva kidolgozta 
Chimáni Leopold. Magyar nyelvre fordította, és ahol szükségesnek látszott, a magyar nevendékekhez alkalmaztatta Ángyán 
János, veszprémi református prédikátor. A nevelés és tanítás tudománya. Nyomtatta Trattner és Károlyi Pesten, 1833. 293 l. „A 
történettudomány tanításáról” fejezetet közli: Szebenyi Péter (1989): A rendszeres iskolai történelemtanítás és a történelemme-
todika kezdetei Magyarországon (1650–1849). A történelemtanítás módszertanának forrásai 1. Szerk.: Szabolcs Ottó. OPKM, 
Budapest, 108-111. Az eredeti mű: Niemeyer, August Hermann (1796): Grundsätze der Erziehung und Unterrichts für Eltern, 
Hauslehrer und Schulmänner, Halle. 
7 Erdődy János (1882): A történettudományi tárgyak módszertana. Lauffer V., Budapest, 94 l.
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ban Nürnbergben kiadott könyve volt.8 Hatott ez a kiadvány Kiss Áron és Mayer Miksa 
„Vezérkönyv a népiskolai történettanításhoz, egyszersmind bevezetés a történettudo-
mányba” című könyvére is, amely szintén 1882-ben jelent meg.9

Erdődy könyvéről már 1883-ban megjegyezte Fazekas Sándor debreceni tanár, hogy 
az első „önálló füzetben kiadott” történelemtanításról szóló mű, „mint kivehető, Krieger 
nyomán haladva, vagy legalább az ő szellemében, de mint a terjedelemből következtetni 
lehet, sokkal rövidebben, a népiskola szükségeit tekintve” íródott.10

Az alig 100 oldalas kiadvány első fele a földrajz, második része a történelem, az utolsó 
pár oldal pedig az alkotmánytan módszertanát tartalmazza. A történelem főbb fejezetei 
(hasonló az ezt követő, pár oldalas „Alkotmánytan” feldolgozása):

 A történelem fogalma, tanításának fontossága és célja.
 A történelem tanításának eszközei. (Elbeszélés, elbeszéltetés)
 A történelemtanítás elvei (legyen igaz, az előadás szemlélhető, fordítsunk gon-

dot a tananyag kiválasztására, törekedjünk a nyújtott történelmi ismeretek ál-
landóságára is).

 A történelem tanításának módjai (életrajzi, időrendi, csoportosító, oknyomozó, 
kapcsoló módszer).

 A történelem egyes leckéinek kezelése.
 Rövid történelmi visszapillantás.
 A miniszteri tanterv.
 Lecketerv.
 Mintalecke.

A nemzeti irányzat győzelmét jelentő 1899. évi tanterv és az 1903. évi utasítás megje-
lenése között látott napvilágot az első önálló magyar rendszeres módszertani szintézis: 
a neves történész, Márki Sándor munkája, a „Történettanítás a középiskolai új tanterv 
szellemében”.11

A kötet anyaga eredetileg az 1902 nyarán a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
által kezdeményezett – Márki Sándor és Sebestyén Gyula vezetésével tartott – első ma-
gyar történelemtanítási tanfolyamon elhangzott Márki-előadásokat tartalmazta. Példa 
értékű, és a mai napig szinte páratlan a kitűnő történész, számos történeti munka írója, 
történelem-tankönyvsorozatok készítője12 vállalkozása ezen a területen is.

8 Der Geschichtsunterricht in Volks-, Bürger- und Fortbildungsschulen. Eine Anleitung zur richtigen Erteilung der Geschichte. 
Von Ferdinand Krieger, Oberlehrer in München. Nürnberg, 1876. Vö.: Szebenyi Péter (1999): Az első rendszeres magyar tör-
ténelem-módszertanok német előzménye: Ferdinand Krieger metodikája. Módszertani Lapok. Történelem, 6. évf. 4. sz. 1-11. 
9 Kiss Áron – Mayer Miksa (1882): Vezérkönyv a népiskolai történettanításhoz, egyszersmind bevezetés a történettudományba. 
M. Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest, 414 l.
10 A történelem tanítása a középtanodában. Írta Fazekas Sándor a debreceni városi tanodában a történelem tanára. Debrecen, 
1883. 6. l.
11 Márki Sándor (1902): Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Singer és Wolfner, Budapest, 159 l.
12 Márki Sándor: Egyetemes történelem a gimnáziumok számára. 3 rész. Singer és Wolfner, Budapest. I. rész: Ókor. Az V. osztály 
részére. 1902. II. rész: A középkor és az újkor 1648-ig. A VI. osztály részére. 1902. III. rész: Az újkor 1648-1871, a mostani álla-
mok földrajzával. A VII. osztály részére. 1903. A Gimnáziumi tankönyvek 1868-1944. Szerk. Pozsár Istvánné. OPKM, Budapest, 
1987. c. kötetkatalógus Márki Sándor 7 földrajzkönyvét is jegyzi, legtöbbjüket több kiadásban is.
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Munkáját, mely az 1899. évi, új nemzeti alapon álló tanterv tudományos indoklása, 
a higgadt kritikai hang, kortársai és elődei munkásságának ismerete és megbecsülése 
jellemzi. Tudományos igényességgel tárgyalja az oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Igényességére és a történelemoktatás megbecsültségére jellemző az előadások (a könyv) 
színvonala, tartalma és szerkezete. 

A munka a következő fejezetekre tagolódik:
 A történelem, mint tudomány a XIX. században.
 Magyar történettanítás a XIX. században.
 A magyar történettanítás segédeszközei a XIX. században.
 A történettanítás szelleme.
 A magyar történelemtanár nemzeti hivatása.

Az „Előszó”-ban így ír Márki, látva, hogy a történelemtanításban valami minőségileg 
új kezdődik: „Én a magam feladatát úgy fogom fel, hogy valóságos zárszámadást kell 
készítenem a XIX. század történettudományi és történettanítási törekvéseiről; a legfon-
tosabb irányok és módszerek rövid ismertetése után megmondanom, hogyan tanítottak 
történelmet a XIX. században, milyen segítőeszközök álltak a történettanár rendelkezésé-
re, s mikre van még szüksége. Azután meg kell mondanom, miként nyilatkozik a nemzeti 
szellem a történelemben, s korszakról korszakra menve utalnom a hazai történelemnek 
európai fontosságú mozzanataira, sőt azt is jeleznem, mi ebből az egyetemes történelem 
szerves része, mi a mellékesemény. Jogosan csak ezeknek előrebocsátása után szólhatok 
a történettanár nemzeti hivatásáról.”13

Külön fejezetben szól Márki „a magyar történettanár nemzeti hivatásá”-ról. Szemléle-
tes stílusát és nemzeti elkötelezettségét jól illusztrálja a következő részlet: „Az egyetemes 
történelem tanítása közben magas hegy ormáról nézzük a világot. Szülőföldünket megpil-
lantva, erről a magaslatról vágyakozva szállunk alá. A szülői ház négy fala közé vonulva 
sem felejtjük el többé a látott tájképet s behunyt szemekkel is beszélni tudunk róla, mi 
mindent láttunk lábaink alatt, milyen kicsinynek tetszett odafenn, milyen nagynak látjuk 
idelenn a szülői házat. S ha innen tekintünk vissza az oromra, nem látjuk többé olyan 
óriásinak, mint amilyennek odafenn ismertük.”14 

A korszellemet jól tükrözi a konklúzió: „Történeti hivatásunk … az ezeréves uralom 
fenntartása, fejlesztése; s a történettanítás fő célja a nemzeti öntudat megteremtése. Nem-
zeti nevelésben ez a kezdet és a vég.”15 Kitiltja az iskolából „a történelem vitás kérdéseit”, 
az általa javasolt történelem a „nagy emberek tiszteletére” épül.16

13 Márki Sándor (1902): Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Singer és Wolfner, Budapest, II.
14 Uo. 151. 
15 Uo. 153. 
16 Szebenyi Péter (1970): Feladatok – módszerek – eszközök. Visszapillantás a hazai történelemtanítás múltjára. Tankönyvki-
adó, Budapest, 63. l.
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Csak aláhúzni tudjuk a Márki Sándorról keletkezett elfogultan értékelő sorokat: 
„Márki Sándort méltán tekintjük a hazai történelemoktatás egyik – talán – legkiemel-
kedőbb alakjának. […] Csak fájlalni lehet, hogy e nagy reményekre jogosító kezdet, a ta-
nácsköztársaság bukása után a "liberális" kor általános elítélésének függvényeként, nem 
folytatódhatott.”17

Következő jelentős módszertani szintézisünk Dékány István 1936-ban megjelent 
A történelmi kultúra útja című munkája, mely az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
kiadásában látott napvilágot.18

A könyv két nagy részből áll: I. A történettanítás célja és fő elvei, II. A tanítási eljárások 
ismertetése.

I. A történettanítás célja és fő elvei II. A tanítási eljárások ismertetése
1. Bevezetés. A történelmi kultúra mivoltáról. 16. Az anyag általános rendezésének módjai.
2. A régi történelem-tanítás. A pozitivista prog-
ram jellege.

17. A két fő témafaj feldolgozás szerint.

3. Történelem mint a kultúrmunka átélése (szinte-
tikus felfogás).

18. Az időrendi tájékozódás fontossága, évszámok 
és használatuk módja.

4. A tárgyalandó anyag kiszemelése elvi alapon és 
a gyakorlatban.

19. Szemléletpótlás, ál-szemléltetés és élménysze-
rűség.

5. Az emberi nem és az egyén fejlődési párhuzama 
és ennek pedagógiai jelentősége.

20. Források olvastatásának módjai.

6. Az érdeklődés alapja. A múlttal való kapcsolat 
tudatának kidolgozása.

21. Házi dolgozatok és házi olvasmányok.

 7. A történelemtanítás emberismertető (karakte-
rológiai) célja.

22. Ifjúsági történelmi folyóirat és könyvtár.

8. A tanuló életkörének kitágulása és a felelősség-
érzés emelkedése.

23. Munkaoktatás, individualizmus és történelmi 
oktatás viszonya.

9. A történeti folytonosság tudatának kialakítása. 24. A tankönyv használatának mértéke s a tanár 
egyénisége.

 10. Ok és cél. Történelmi megértés. Jellemképzés. 25. Az előadás jelentősége, mibenléte. Előadásra 
készülés, óraterv.

11. A történelem, mint a szociális (állampolgári) 
nevelés alapja.

26. A kérdezés módjai.

12. A kulturális munkaközösség gondolatának 
nevelése.

27. Megszilárdító ismétlés és ismétlés önálló 
szempont alapján.

13. A történelem szerepe a tantervben és a tan-
tervelméletben.

28. Segédeszközök használata. Térkép, képgyűj-
temény.

14. A történetiség mint pedagógiai elv. 29. Iskolán kívüli kapcsolatok kiépítése. Történel-
mi színművek. Múzeumlátogatás. Helytörténeti 
emlékek ápolása. Iskolai múzeumok.

17 Balázs Györgyné: Korkép kialakítása a történelemoktatásban. Második kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 28. l.
18 Dékány István (1936): A történelmi kultúra útja. Középiskolai történelemtanítás. Országos Középiskolai Tanáregyesület, 
Budapest, 128 l.
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Dékány a történelem szellemtudomány jellegét hangsúlyozta azzal, hogy a politika-
történet rovására a történelem szellemi, gazdasági stb. vonatkozásait igyekezett előtérbe 
helyezni, a pozitivista oknyomozás helyett a jelentésnyomozást kiemelve. A könyv na-
gyobbik fele foglalkozik a történettanítás céljaival és fő elveivel. Feltűnő viszont, hogy az 
elvek és a javasolt tanítási módszerek között nincs mindig összhang. Míg például az elvi 
részben nagy hangsúllyal szól a pszichológiai szempontokról, addig lényegében hagyo-
mányos, konzervatív módszereket ír le.

Érdekesek a gyakorlati rész didaktikai szabályai:
 a történelmi realizmus („tényeket adunk, melyek tudományosan igazoltak, nem 

pedig regényeket, vagy mondákat”);
 a megelevenítés („mindazt, amiről szólunk, történeti életnek tartsuk, s egysége-

sen, folyamatos történeti életként ábrázoljuk”);
 a mai élettel való párhuzamosság és fokozatosság („semmi sem marad meg a 

tanuló elméjében, ami tartalmilag nem kapcsolódik valamihez”);
 az egységkeresés („egy tanóra oly egység, amely lehetőleg "kerek" … általában az 

óra művészi egység, lehetőség szerint egyetlen alapgondolattal. Egy korszaknak is 
meg kell keresnünk az egységét”);

 az arányosság („előadása az egészre nézve, vagyis az összképében legyen hű és igaz”).19

Dékány István munkája a kor színvonalán álló módszertani szintézis. Ahogy az Elő-
szóban írta a szerző: „Abban a tudatban bocsátom útnak e kis munkát, hogy legyen szó-
szólója a történelmi műveltség értékének, s a középiskolai munkának legyen öntudatossá 
tevő eszköze.”20 Nem túl hosszú időre, úgy egy évtizedre, az lett.

1945 utáni módszertani szintézisek
Az összefoglalások javarészt a szakmódszertan „aranykorának” számító 1960-as és 
1970-es években születtek, s ennek megfelelően marxista szellemiségű munkák, rögtön 
tegyük hozzá: számos maradandó értékkel. 

Elsőnek – bár az időrend nem ezt indokolná – Veress Judit könyvét kell kiemelnünk: 
A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjait.

Főleg azért, mert elméleti szempontból talán a legigényesebb vállalkozás, mely „… 
csupán marxista történelemtanításunk módszertanának problematikáját vizsgálja, “be-
vezetés”-ként, hogy világosan láthassuk, milyen kérdések további részletes kidolgozása 
és egybeötvözése áll még előttünk. Feladatomnak az alapok kutatását tekintettem…[…] 
A történelemtanítás körén belül csak a marxista történelemtanítással foglalkozom. A bur-
zsoá történelemtanítás ma már tantárgytörténeti feladat. […] …következetesen csak a 
hazai történelemtanítást vizsgálom. […] … dolgozatom határai között ki kell rekesztenem 
a főiskolákon és egyetemeken folyó tanár- és tudósképzést szolgáló oktatás módszertanát. 

19 Balázsné (1978) 76-80. 
20 Dékány (1936) 8. 
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[…] Elegendő indukciós bázis hiányában nem foglalkozhatom az alap- és középfokú fel-
nőttoktatás történelemtanításának speciális aspektusaival sem.”21

A könyv fő fejezetei:
 A történelemtanítás és módszertanának fogalma.
 A történelemtanítás feladatai.
 Didaktikai alapelvek a történelemtanításban.
 A történelemtanítás tartalma és formája.
 A történelemtanítás eredményei.
 Komplex kérdések a történelemtanításban.

Ez utóbbi fejezeten belül az általános és középiskola differenciációjáról, a történelem-
tanítás és a tantárgyak közti koncentrációról, a világnézeti és erkölcsi nevelésről, a tan-
könyvekről és segédletekről, valamint a tanár személyiségének jelentőségéről van szó.

Nagyjából ezidőtájt jelent meg „A történelemtanítás módszertana” címmel, Eperjessy 
Géza szerkesztésében egy többszerzős – inkább a középiskolai történelemtanítással fog-
lalkozó – összefoglalás;22 illetve Vas Károly metodika kézikönyve, amely méltán sorol-
ható be a Márki Sándor – Dékány István-féle klasszikus vonulatba.

Eperjessy Géza szerk.: A történelemtanítás 
módszertana Vas Károly: A történelemtanítás módszertana

I. A történelemtanítás pedagógiája. I. A történelemtanítás módszertanának tárgya, 
feladata, felosztása, rendszere.

II. A történelemtanítás alapvető kérdései az oktatás 
különböző fokain és típusaiban.

II. A történelemtanítás módszertanának alap-
kérdései.

III. A történelemtanítás folyamata mint a megisme-
rés, képzés és nevelési folyamatának egysége.

III. A történelemtanítás módszertanának alap-
elvei és követelményei.

IV. A történelemtanítás módszerei. IV. Az oktatás, képzés és nevelés módszerei.
V. A történelemóra előkészítése és tervezése. V. Előkészület a történelemtanításra.
VI. A történelemtanítással kapcsolatos órán és isko-
lán kívüli munka.

VI. A történelemtanár órán és iskolán kívüli 
munkája.

VII. A történelemóra módszerei a felnőttoktatásban. VII. Bibliográfia.
VIII. Tárgymutató.

Vas Károly kézikönyvében „a legjobb hazai gyakorlatot általánosítva” adta, mely „a 
módszertannak nem speciális, hanem általános, minden fokon érvényes elvi és gyakorla-
ti tanításait” összegezte. Bár az Előszóban a szerző előzményként hivatkozott a „szovjet 
metodika inspirálta” főiskolai jegyzetként megjelent (Köves Károllyal írt) összefoglalásaira 
(1954, 1956, 1960)23, de munkáján – szerencsére – a hazai gyakorlat bőséges tapasztalatai 

21 Veress Judit (1968): A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 5-7. l. [Ajánlás] 
22 Eperjessy Géza – Filla István – Hanzó Lajos – Köves Károly – Vas Károly (1965): A történelemtanítás módszertana. Szerk.: 
Eperjessy Géza. Tankönyvkiadó, Budapest, 162 l.
23 Vas Károly (1954): Az általános iskolai történelemtanítás I-III. rész. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, 66 l.; Köves Ká-
roly: Az általános iskolai történelemtanítás IV. rész. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, 42 l. Jellemzésül csak a fő fejezetcí-
mek a terjedelmet jelző oldalszámokkal: I. A történettudomány tárgya és feladata. A történelem mint tantárgy, 3-7.; II. A történelmi 
ismeretek megszerzése, 7-52.; III. A marxista-leninista világnézet kialakításának módszertani kérdései a történettanításban, 52-66.
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jobban érződtek. Ráadásul ő „a polgári történelemtanítás metodikáját”, illetve abból főként 
„eszköz-jellegű eredmények”24 széles tárházát kínálja, legalább is a kortársaihoz képest.

A szerző érdeme, hogy általánosítani, illetve szaktárgyunkra alkalmazni tudta a pe-
dagógiai gyakorlatban és elméletben végbement változásokat. Ezek közül kiemelendő, 
hogy a történelemtanításban a megismerési, nevelési és képzési folyamat szerves egy-
séget alkot. A tantervi anyag kiválasztásakor is figyelembe kell venni az alkalmazandó 
módszereket, mivel a tanulói aktivitás elve csak meghatározott minőségű, mennyiségű 
és szervezettségű tananyag esetében érvényesülhet. A szemléltetést is a történeti képzet-
alkotás viszonylag önálló forrásaként kezelte.

Érdekes és újszerű kezdeményezés volt az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola kez-
deményezésére megjelent, Annási Ferenc szerkesztésben napvilágot látott többszerzős 
munka, mely Gyakorlatok a történelemtanítás módszertanából címet viselte.25 A jegy-
zet célzottan a – főleg általános iskolai – tanárjelöltek gyakorlati felkészítését igyekezett 
szolgálni. Ezt jól tükrözi a munka fejezeteinek puszta felsorolása is:

1. A történelemtanár közvetett és közvetlen felkészülésének módszerei.
 Tanmenetek készítése – tematikus tervezés.
 Tanítási tervezetek – óravázlatok.
 Táblai vázlatok.
 Szakköri foglalkozások.
 A történeti szertár vagy szertársarok.

2. Technikai jártasságot igénylő szemléltető eszközök készítése.
 Rajzolás a történelemtanításban.
 A kronológiai tájékozottság kialakítását és fejlesztését szolgáló eljárások és 

szemléltetési anyagok.
 Topográfiai tájékozottságot szolgáló szemléltető anyagok felhasználása és ké-

szítése.
 Applikációs megoldások.
 A modellek és készítésük.

3. Technikai segédeszközök alkalmazása a történelemórán.
 A technikai eszközök alkalmazásának jelentősége.
 A vetített kép sajátosságai.

 • Pergő-film a történelemórán.
 • Az iskolai filmvetítőgép és kezelése.
 • Meglévő diafilmek felhasználása és átalakítása.
 • Diavetítés, diaképek, diakészítés.

 A rádió, magnó, lemezjátszó és a televízió.

24 Vas Károly (1970): A történelemtanítás módszertana. (2. kiadás) Tankönyvkiadó, Budapest, 3. 
25 Annási Ferenc – Bernáth János – Görgényiné Horváth Mária (1965): Gyakorlatok a történelemtanítás módszertanából. 
Szerk.: Annási Ferenc. Tankönyvkiadó, Budapest, 245 l.
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Az 1970-es évek vége felé látott napvilágot a Sallai József – Dr. Veress Géza szerzőpá-
ros, „A történelem tanítása” című, kifejezetten a tanárképző főiskolák számára készült 
jegyzete.26 Megjelenése évében a legkorszerűbbet adta azzal, hogy az ekkor még napvilá-
got sem látott 1978-as általános iskolai történelemtanterv elemzésével indított. Fejezeteit 
kissé bővebben idézzük, hogy képet alkothassunk tartalomról és szerkezetről egyaránt:

1. Az általános iskolai történelemtanítás tantervi programja.
2. A történelemtanítás legfontosabb elvi kérdései:
 Az oktatás, a képzés és a nevelés összefüggése és egysége a történelemtanításban.
 A történelmi megismerés kérdései.
 Sajátos képzési feladatok a történelemtanításban.
 A nevelés kérdései a történelem-állampolgári ismeretek tanításában.
 A tanulók személyiségének fejlődése és életkori-pszichikus sajátosságai.

3. A történelemtanítás gyakorlati kérdései:
 Metodikai hagyomány és korszerűség.
 A történelemóra szerepe, főbb mozzanatai, típusai és munkaformái.
 A történelemtanítás fontosabb órai módszerei és eszközei.

4. A történelemtanár órán kívüli tevékenysége:
 Felkészülés a történelemtanításra.
 A történelmi szakkör.
 A történelmi kirándulás, intézmény- és üzemlátogatás.
 Tanulmányi versenyek, vetélkedők.
 A helytörténet.
 A történelmi szertár és szaktanterem.
 A történelemtanár feladatai az iskolában és a tudományos ismeretterjesztésben.

Szinte rögtön, az elméleti jegyzet megjelenését követő évben megjelent annak gyakor-
lati párja is, immár a korábbi hasonló műfajú munka egyik szerzőjének, a pécsi Bernáth 
Jánosnak a szerkesztésében, „A történelem tanítása – Gyakorlatok a történelemtanítás 
módszertanából” címmel.27 A munka kifejezetten az általános iskolai történelemtanítás-
ra való gyakorlati felkészítést kívánta segíteni. Nagy terjedelme és szerteágazó tartalma 
miatt itt csak vázlatos áttekintéssel szolgálhatunk róla, ami hosszúságával mégis megha-
ladja eddigi valamennyi ismertetésünket:

1. Az általános iskolai történelemtanítás alapvető dokumentumai és munkaeszközei:
 A tanterv; tankönyvek, olvasókönyvek, a Képes történelmi atlasz, tanári kézi-

könyvek, munkafüzetek, feladatlapok.
2. A történelemtanár tervező munkája, felkészülése a történelemórára: tanmene-

tek készítése, tematikus tervezés, tanítási tervezetek, óravázlatok készítése.

26 Sallai József – Veress Géza (1977): A történelem tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest, 196 l.
27 Dr. Annási Ferenc – Bernáth János – Homoródi Pál – Dr. Kiss Géza – Sallai József (1978): A történelem tanítása – Gyakorla-
tok a történelemtanítás módszertanából. Szerk.: Bernáth János. Tankönyvkiadó, Budapest, 520 l.
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3. A történelemórán alkalmazott eszközök:
 Képzetalkotást segítő eszközök: az élőszó, a szöveges (írásos) eszközök, auditív, 

vizuális, audiovizuális eszközök.
 Lényegi kapcsolatok kifejezésére használt szemléltetőeszközök:

 • a topográfiai és kronológiai ismeretek, készségek kialakítását szolgáló eljárá-
sok, eszközök; a fogalmak, összefüggések, törvényszerűségek megértésének 
legfontosabb eszközei.

 Történelemtanítás korszerű feltételek között:
 • Történelemtanítás szaktanteremben; Iskola és múzeum. Történelemórák a 

múzeumban; Történelemóra a könyvtárban; A történelem szaktanterem; A 
szemléltető eszközök beszerzése.

4. Módszerek a tanítás-tanulás folyamatában:
 Monologikus módszerek: tanári ismeretnyújtás, a tanuló önálló munkája.
 Dialogikus módszerek: megbeszélés, vita, dramatizálás, csoportmunka, részle-

ges „kutató” módszer.
5. A tanítási-tanulási folyamat megfigyelése és értékelése: 

 A történelemóra látogatása; megbeszélése, elemzése, értékelése; a történelem-
óra; a tanulói tudás- és teljesítményszint mérése.

6. A történelemtanítás órán- és iskolán kívüli lehetőségei: 
 Szakkörök; a helyi sétától az országjárásig; a helyi sétától az országjárásig; isko-

lai megemlékezések, ünnepélyek; tantárgyi vetélkedők, szaktárgyi versenyek.

Veress Géza 1993-ban keletkezett „vázlatos összegzését” kell még megemlítenünk, 
A történelemtanítás módszertanát. Ez egy modern szintézis alapja lehetett volna, de nem 
került részletesebb kidolgozásra, csupán kifejezetten oktatási célra készült. Főbb fejezetei:

 A történelemtanítás és módszertanának fontosabb fogalmai;
 A történelem megismerése;
 A történelemtanítás képzési feladatai;
 Az érzelmek és az érzelmi élet;
 A metodikai gyakorlat.

E sorban rendhagyónak számít Balázs Györgyné A történelem tanítása című könyve, 
melyről az alcím többet mond: Elmélet kérdések – fejlesztési törekvések. Fejezetei:

1. A történelemtanítás elméletének tárgya, feladata, kapcsolata más tudományokkal.
2. A tudomány és a tantárgy viszonya.
3. Az iskolai történelemtanítás és -tanulás ma.
4. A történelem tanításának-tanulásának módszerei.
5. A tantárgyi megújítás folyamata.
6. Szemelvények a tantárgyi megújítás során létrejött munkálatok köréből.
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E munka igazi jelentőségét az adja, hogy áttekinti a nemzetközi tantárgy-pedagógiai 
szakirodalom legújabb eredményeit, összegzi a hazai kutatásokat és mindezt a – szerző 
által vezetett – kísérletek anyagaival bőségesen illusztrálja. A kiadványban az elmélet és 
gyakorlat olyan egysége jön létre, ami a felsorolt szintézisek némelyikét jellemzi csupán.

Rövid áttekintésünk végére érve megállapíthatjuk, hogy igen gazdagnak mondható 
történelempedagógiánk alig több mint két évszázada összefoglalások, a viszonylagos 
teljes körűség igényével született áttekintések szempontjából is. E munkák legtöbbje a 
maga idejében betöltötte hivatását, de kis írásunk arra kíván ösztönözni, hogy merít-
sünk továbbra is ezek maradandó értékeiből. Mert vannak bőven.

Magyar történelem-pedagógiai szintézisek és összefoglalások (1801–1999)
Tanítás módja, melyet követnek a helvetica confessiót tartó Dunán innen levő 

superintendentia megyéjebeli minden oskolák. Készittetett a Generale Consistoriumnak 
rendeléséből, Pesthen. Nyomtatott Trattner Mátyás betűivel, 1801. 92 l.

A Nemzeti Oskoláknál Tanítói-hivatalra menendőknek tudni szükséges Tanítás' 
módgyának meg-tanulására szolgáló Vezeték-Szál. Nagy-Váradon, Tichy János betűi-
vel 1818. 85 l.

A ’Történettudomány’ tanításáról. In: A nevelés tudománya. Írta Szilasy János szom-
bathelyi egyházi megyebeli áldozó pap, az egyházi tudományok doktora és Szombat-
helyen a keresztény erkölcs, a lelki pásztorság, a nevelés tudományának tanítója. Első 
kötet. Budán, a királyi magyar főiskolák betűivel, 1827. 317-320.

Ötödik Fejezet: A ’földleírás, vagy ’geografia” és történetirás vagy história tanításáról. 
In: A nevelésnek és tanításnak tudománya a szülék, a házi és oskolai tanítók számá-
ra. Írta német nyelven Niemeyer Ágoston Hermann, amint ugyan ezt, az ausztriai os-
kolák állapotját is szem előtt tartván, a 6. kiadás szerint rövidre szabva kidolgozta 
Chimáni Leopold. Magyar nyelvre fordította és ahol szükségesnek látszott, a magyar 
nevendékekhez alkalmaztatta Ángyán János, veszprémi református prédikátor. A ne-
velés és tanítás tudománya. Pesten, 1833. Nyomtatta Trattner és Károlyi, 97-115.

Erdődy János (1882): A történettudományi tárgyak módszertana. Lauffer V., Budapest, 94 l.
Kiss Áron – Mayer Miksa (1882): Vezérkönyv a népiskolai történettanításhoz, egyszer-

smind bevezetés a történettudományba. M. Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest, 414 l.
Fazekas Sándor (1883): A történelem tanítása a középtanodában. Csáthy K., Debrecen, 40 l.
Márki Sándor (1902): Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Singer és 

Wolfner, Budapest, 159 l.
Dékány István (1936): A történelmi kultúra útja. A középiskolai történelemtanítás. Orsz. 

Középiskolai Tanáregyesület, Budapest, 128 l.
Vas Károly (1954): Az általános iskolai történelemtanítás I-III. rész. Felsőoktatási Jegy-

zetellátó Vállalat, Budapest, 66 l.; Köves Károly (1954): Az általános iskolai történelem-
tanítás IV. rész. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, 42 l.
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Eperjessy Géza – Filla István – Hanzó Lajos – Köves Károly – Vas Károly (1965): A tör-
ténelemtanítás módszertana. Budapest, 160 l.

Annási Ferenc – Bernáth János – Görgényiné Horváth Mária (1965): Gyakorlatok a történe-
lemtanítás módszertanából. Szerk.: Annási Ferenc. Tankönyvkiadó, Budapest, 245 l.

Veress Judit (1968): A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjai. Budapest, 
Tankönyvkiadó Vállalat, 277 l.

Vas Károly (1968): A történelemtanítás módszertana. Tankönyvkiadó, Budapest, 201 l.
Sallai József – Dr. Veress Géza (1977): A történelem tanítása. Tankönyvkiadó, Buda-

pest, 193 l.
Dr. Annási Ferenc – Bernáth János – Homoródi Pál – Dr. Kiss Géza – Sallai József (1978): 

A történelem tanítása – Gyakorlatok a történelemtanítás módszertanából. Szerk.: Ber-
náth János. Budapest, 512 l.

Balázs Györgyné (1992): A történelem tanítása. Elméleti kérdések – fejlesztési törekvé-
sek. Egyetemi segédkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 301 l.

Veress Géza (1993): A történelemtanítás módszertana. Vázlatos összegzés. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 90 l.

Történelempedagógiai Füzetek 16. Szerk.: Szabolcs Ottó. Budapest, 2006. 41-51.

2000 utáni szintézisek
Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna (2000): A történe-

lemtanítás gyakorlata. Tantárgy-pedagógiai tankönyv. Alkotószerk. Katona András. 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Universitas Felsőoktatási Lektorátus, Budapest, 478 l. (2. 
jav. kiad. 2003, 480 l.)

Katona András – Sallai József (2002): A történelem tanítása. Tantárgy-pedagógiai össze-
foglaló. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 299 l.

Katona András – Szabolcs Ottó (2006): Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. 
Dokumentumok a történelemtanítás történetének és módszertanának tanulmányozá-
sához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 614 l.

Vajda Barnabás (2009): Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. 
Selye János Egyetem, Komárom, 202 l. (2. kiad. 2018, 184 l.)

Knausz Imre (2015): A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Miskolci Egye-
temi Kiadó, Miskolc, 79 l.

Kovács István – Kovács Istvánné – Óbis Hajnalka (2015): A változó történelemoktatás. 
Debreceni Egyetem, Debrecen, 188 l.

Kaposi József (2020): Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Okta-
tási segédlet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 144 l.
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Az iskolai felügyelet története Magyarországon II. 
(1935-től a rendszerváltoztatásig)1 
Iskolafelügyelet, általános (tanulmányi) felügyelet, tanfelügyelet, szakfelügyelet, helyi 
és központi (állami) felügyelet, főfelügyelet, felügyeleti rendszer… Koronként és rend-
szerenként változó, és mégis hasonló tartalmú fogalmak, melyek nem mindig voltak 
kedvesek a pedagógusok számára. Mégis – egészen a rendszerváltoztatásig – jobbára 
nélkülözhetetlennek bizonyultak munkájuk ellenőrzésében, jobb esetben segítésében, 
az iskola világa feltérképezésében, támogatásában. Kissé tudományosabban fogalmazva: 
az iskolai felügyeleti rendszer hazánkban a XVIII. század második felétől az 1985. évi 
oktatási törvény életbe léptetéséig, de jellemzően a rendszerváltoztatásig a centralizált 
közoktatás-irányítási rendszer kontrollmechanizmusaként működött,2 majd mintegy 
negyedszázados kimaradást követően kezdte el újra működését a közelmúltban. Alap-
vetően az iskolai felügyelet 1777 és 1985 közötti bő két évszázados hazai alakulását kö-
veti nyomon a teljes tanulmány, második közlésünkben az 1935. évi Hóman Bálint-i 
egységes szakfelügyeleti rendszer létrehozatalától az 1989/1990-es rendszerváltoztatásig.

A tantárgyi szakfelügyelet elkülönülése
Egységes szakfelügyeleti rendszer Hóman Bálint minisztersége idején

A pedagógiai követelményeket előtérbe állító egységes szakfelügyeleti rendszer az 1935. 
évi VI. tc.3 nyomán jött létre,4 mégpedig kettős céllal: az egyöntetűség és a szakszerű-
ség biztosítására. Ezt megelőzően tizenegy különböző felügyeleti szerv között oszlottak 
meg a feladatok, és meghatározó volt az ellenőrző elem. A változtatás lényege egyrészt a 
felügyelet részéről a tanácsadó, felvilágosító és útbaigazító szerep előtérbe kerülése volt, 
másrészt „az iskola nevelő- és oktatómunkájának felügyeletével olyanok bízassanak meg, 
akik az alkalmazott pedagógiában teljes otthonossággal mozognak, maguk is aktív peda-
gógusok, sőt a tanítás módszerének művészeiként tudásukkal és egyéniségükkel is szug-
gesztív hatást gyakorolnak a tanerőkre, s így emelik a nevelés és oktatás színvonalát.”5 

1 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 Euró-
pai Uniós projekt 2. alprojektje (A pedagógiai-szakmai intézményrendszerének kialakítása) keretében A pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások hazai történetének áttekintése, elemzése témában elvégzett kutatás 2014-ben készült szakmai háttéranyagának 
II. része (1935-1985).
2 Pedagógiai lexikon I. köt. (1997). Főszerk.: Báthory Zoltán – Falus Iván. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 489. (A „felügyeleti 
rendszer” szócikk szerzője: Kaján László)
3 A közoktatásügyi igazgatásról: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7974 (Letöltés: 2014. ápr. 7.)
4 „Hóman Bálint élete főművének tekintette a tanügyigazgatás szervezeti átalakítását, egyszerűsítését, ésszerűsítését célzó 1935. 
évi VI. törvényt.” In: Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (1999): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 
történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, 380.
5 Hóman Bálint (1935): A közoktatásügyi igazgatás újjászervezése. M. kir. Állami Nyomda, Budapest, 27.
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Az 1935. évi VI. tc. a közoktatásügyi igazgatásról a korábbi egymástól független népis-
kolai és középiskolai tankerületeket, a polgári iskolai főigazgatóságokat, sőt a szakiskolai 
felügyeletet egyetlen szervezetbe vonta össze. Nyolc tankerületet hoztak létre (budapes-
tit, Budapest vidékit, székesfehérvárit, szombathelyit, pécsit, szegedit, debrecenit, mis-
kolcit),6 melyeken belül vármegyénként egy-egy népoktatási kerület jött létre. (Külön 
népoktatási kerület volt a főváros, valamint – Kecskemét székhellyel – Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye egy része.)7 A tankerületek élén egy-egy királyi főigazgató állt,8 a nép-
oktatási kerületek élére pedig a főigazgatónak alárendelt királyi főfelügyelő került. A 
középiskolák, a középfokú iskolák (polgári iskolák) és a szakiskolák szakfelügyelőit „ta-
nulmányi felügyelőnek”, a népiskolákét „körzeti iskolafelügyelőnek” hívták.9 Az utóbbiak 
terén megmaradt a helyi (törvényhatósági) felügyelet.

1. táblázat: Az iskolai felügyelet 1935 után10

Szint
Elemi fok

(óvoda, népiskola, iparostanonc iskola)
Helyi felügyelet

Középfok
(középiskola, középfokú iskola, szakiskola)

Központi állami felügyelet
1. Vallás- és közoktatásügyi miniszter
2. Tankerületi királyi főigazgató (8 tankerület)

3. 

Törvényhatóság
Közigazgatási bizott-
ság (Minden megyé-
ben, ill. a fővárosban)

Törvényhatóság
Közigazgatási 
bizottság (Minden 
megyében, ill. a 
fővárosban)

4. Iskolaszék, gondnok-
ság (községenként)

Körzeti iskolafelügyelő 
(szakfelügyelő)

Tanulmányi felügyelő
(szakfelügyelő)

A felügyelet „tárgya”, azaz az oktatás tartalma is egységesebb lett. Az egyházi iskolák-
ban is az országos tanterv volt az irányadó, de a tankönyvek, segédkönyvek, térképek 
használata is miniszteri engedélyhez kötött volt, vagyis szigorú korlátok közé került a 
tankönyvválasztás.11 Történtek azonban kísérletek a tanítási folyamat és az alkalmazott 
tanítási módszerek egységesítésére is. Erről miniszteri rendeletek intézkedtek.

6 1935. évi VI. tc. 1. §
7 1935. évi VI. tc. 4. §
8 1935. évi VI. tc. 2–3. §
9 1935. évi VI. tc. 13–14. §
10 Szebenyi Péter (1993): Válaszúton a szakfelügyelet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 113. nyomán.
11 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 11801/1932. VIII/e. sz. rendelete az iskolai tankönyvválasztások korlátozása és 
a tankönyvek árának leszállítása tárgyában: Hivatalos Közlöny, 40. évf. 2. sz. 5–6. Idézi: Szebenyi Péter (1994): Fejezetek a 
tankönyvjóváhagyás történetéből. Educatio, 3. évf. 4. sz. 599‒622.: http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=39 
(Letöltés: 2014. ápr. 7.)
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A felügyelők feladatai

Az 1935. évi VI. tc. életbeléptetése tárgyában született miniszteri rendelet szerint a tör-
vény „célkitűzése az azonos nevelő szempontok szerint irányított, egységes nemzetnevelési 
rendszerbe illeszkedő iskolahálózat kiépítése, a köznevelés egyöntetű és szakszerű irányí-
tásának és felügyeletének biztosítása.”12 Komoly követelményeket támasztottak a szakfe-
lügyelők személyének kiválasztását illetően. Tanulmányi felügyelői megbízást bármely 
jellegű nyilvános iskola igazgatója, tanára nyerhetett, akinek az iskolatípusnak megfelelő 
képesítése volt, továbbá „a tanári pályán nevelői és tanítási feladatait legalább tíz éven át 
hivatásszerűen és eredményesen látta el, akit tudományos és didaktikai felkészültsége, érté-
kes emberi tulajdonságai és kiváló szaktudása arra érdemesítenek.”13 Hasonló követelmé-
nyeket támasztottak a körzeti iskolafelügyelőkkel („alsós szakfelügyelőkkel”) szemben.14 

Határozottan növekedett a szakszerűség a tanügyigazgatási tevékenység és a felügye-
leti munka kettéválasztásával. A főigazgatói és tanfelügyeleti hivatalok belső munka-
társai („fogalmazói”) látták el az igazgatási funkciókat, míg a középiskolai tanulmányi 
felügyelők szaktárgyi felügyelők voltak. Elemi iskolai szinten a körzeti iskolafelügyelők 
egy-egy járás, város általános szakfelügyelői voltak.

Nézzük, mi minden feladata volt a szakfelügyelőknek, iskolalátogatóknak. A fentebb 
tárgyalt utasítás15 25–35. §-a részletesen tárgyalta a szakfelügyelők teendőit a látogatás 
előtt, alatt és után egyaránt.

„Az iskolalátogatást megelőző teendők” sorában tanulmányozni kellett az intézmény 
történetét, helyzetét, kultúrmunkáját, igazgatójának és tanárainak tudományos és tár-
sadalmi tevékenységét, az iskola tantárgyfelosztását, órarendjét, a tanulók számának 
alakulását, az intézet Értesítőit, valamint az utolsó felügyeleti látogatás jegyzőkönyvét. 
Az iskolalátogatóknak jogukban állott előzetes bejelentés nélkül is megjelenni, de köte-
lességük volt az igazgatóval részletesen megbeszélni az iskola állapotát, felszerelését, ta-
nárainak minősítését, a szakos ellátottságot, és tájékozódniuk kellett az utolsó látogatás 
óta bekövetkezett változásokról.

„Az iskolalátogató magatartása a látogatás alatt”: megfigyelő, irányító és tanácsadó 
szerepet egyaránt töltsön be, legyen tárgyilagos és jóindulatú. Az órákat lehetőleg az 
igazgatóval látogassa, és a tanulókhoz intézett kérdésekkel ne zavarja a tanár munkáját. 

12 A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 3500/1936. eln. sz. rendelete a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935: VI. tör-
vénycikk életbe  léptetése tárgyában: Hivatalos Közlöny, 44. évf. 12. sz. 199–200.
13 Idézi: Szebenyi (1993) 113.
14 A vallás és közoktatásügyi miniszter 1935. évi 7000 eln. sz. rendelete a népoktatási, körzeti iskolafelügyelők számára kiadott 
részletes Utasítás életbe léptetése tárgyában. Hivatalos Közlöny, 1935. 43. évf. 23. sz. 325–327. (Ld. még: A községi iskolaszékek, 
valamint a községi elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató/tanítói számára kiadott utasítás érvényben lévő rendelkezései, vala-
mint az utasítást kiegészítő újabb rendelkezések /1939/. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.)
15 Utasítás a Körzeti Iskolafelügyelők és a Kir. Tanfelügyelői Hivatalok iskolalátogató tagjai részére (1935). Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda, Budapest nyomán. Idézi: Szebenyi (1993) 114–117.
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Ugyanakkor kivételesen egy egész tanítási órára átvehette a tanítást, egyrészt azért, 
hogy meggyőződjön tudásukról, másrészt, hogy mintát adjon a tanárnak, annak mód-
szerbeli és szakmabeli hibáit és fogyatékosságait kiküszöbölendő. Óráiról feljegyzéseket 
kell készíteni az iskolalátogatónak, melyeknek ki kell terjednie a tanítási anyag ellenőr-
zésére, a tanár szaktudására, módszerbeli jártasságára, fegyelmezőkészségére, fellépésé-
re és tanításának eredményességére, de a tanulók magatartására és tudására is.

„A nevelő és oktató munka ellenőrzése és irányítása” terén állapítsa meg iskolalátogató, 
hogy a tanár rendszeresen előkészült-e munkájára és a nevelési lehetőségeket kihasznál-
ta-e, módszeres eljárásai megfelelőek-e, milyen a viszonya tanulóival, a nevelésre fordít-e 
elég gondot, tevékenysége megfelel-e az érvényben lévő tanterv és utasítás követelmé-
nyeinek. Hangsúlyozza a dokumentum, hogy a felügyelet célja nem csak az ellenőrzés, 
hanem még inkább az iránymutatás. Kiemeli, hogy különösen a kezdő tanárok nevelői 
és oktatói munkáját kell figyelemmel kísérni, melyben még hangsúlyozottabban fontos 
a jóakaratú támogatás.

„Az iskola nevelőmunkájának megfigyelési szempontjai”: a testi nevelés, az egészsé-
ges életre nevelés, az erkölcsi nevelés, az érzelmi (vallásos, hazafias, általános emberi 
érzelmek, áldozatkészség, bátorság, nagyjaink példáinak követése stb.) nevelés, akarati 
nevelés (pl. kötelességteljesítés), a jellemnevelés és az esztétikai nevelés. Tájékozódnia 
kellett az iskolalátogatónak a tanulók szorgalmáról, hibáiról, fegyelmi vétségeiről, csa-
ládi viszonyairól, szüleik foglalkozásáról. A leánytanulókkal kapcsolatban külön figye-
lemmel kellett lenni fokozottabb esztétikai nevelésükre, háziasságra nevelésükre, családi 
életre való előkészítésükre. De figyelni kellett a tanulók egészségi viszonyaira – mellyel 
kapcsolatban meg kellett hallgatni az iskolaorvos véleményét is –, meg mulasztásaira is, 
különösen, ha nagy volt annak mértéke.

„Az oktató munka eredményeinek számbavétele” tekintetében meg kellett figyelni az 
iskolalátogatónak, hogy a tanár írásban készült-e, milyen a fellépése, hogyan kérdez és 
feleltet, kellő türelemmel van-e tanulói irányában, milyen az elhelyezkedése tanítás köz-
ben (a tanulók látják-, hallják-e kellően) és ismeri-e névről a tanár a tanulókat. Fon-
tos szempont volt az is, hogy a tanár tanításában keresi-e kapcsolatot (koncentrációt) 
más ismert tananyaggal, milyen módon fejti ki mondanivalóját (előadó, kérdve-kifejtő, 
tanulói öntevékenységen alapuló stb.), új utak-módok keresésére teret kapnak-e a ta-
nulók, kielégítő magyarázatot kapnak-e az általuk felvetett kérdésekre a tanártól, aki 
tart-e részösszefoglalásokat, ír-e táblai vázlatot, ad-e házi feladatot és mennyit, használ-e 
szemléltetőeszközöket, vetített képeket (episzkópos vetítéssel és diaképekkel), bemutat-e 
kísérleteket, gyakoroltatja-e az elvégzett tananyagot. Olyanokra is kitér a szempontrend-
szer, hogy a tanár beszéde, kiejtése helyes-e, nem használ-e idegen szavakat, lelkes- és 
meggyőző-e, valamint hogyan osztályoz. A tanárnők öltözködését és magatartását kü-
lön is meg kellett figyelni, még azt is, hogy használ-e munkakabátot.
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„A tanulók megfigyelése a tanítási órákon” a következő szempontok szerint tör-
tént: általános kép; testi fejlettség; öltözködés, hajviselet rendes-e (van-e magyaros 
jellege), van-e sapkájuk, jelvényük, a lányok öltözködése nem feltűnő-e, viselnek-e 
ékszert; könyveik, füzeteik, tanszereik tiszták- és rendesek-e, milyen a tanulók fi-
gyelme és fegyelmezettsége; imádkoznak-e a tanítás kezdetén és befejezésekor; 
feleletük, előadásuk szép-, magyaros- és összefüggő-e, továbbá van-e önálló véle-
ményük? Az iskolalátogatóknak arról is meg kellett győződniük, hogy ismerik-e 
a tanulók a tanulás helyes módját, illetve hogy ehhez a tanárok adnak-e megfelelő 
tanácsokat, utasításokat. Általában az egész tanórát kellett értékelni, hasznos volt-e 
nevelési és tanítási szempontból? Át kellett a látogatónak nézni a dolgozatokat, azok 
nem terjengősek-e, tárgya, írási ideje, kijavítási módja megfelel-e a tantestület köve-
telményeinek. A munkáltató oktatás megvalósulásáról is tájékozódni kellett, mely 
tárgyakban és milyen mértékben került alkalmazásra. A tanulók „szelektálása” is 
megfigyelési szempont volt, átlag hány tanuló jutott felsőbb osztályba, és mi tör-
tént a kimaradottakkal. Szorgalmazták az iskolalátogatók a tanárok számára egymás 
óráinak látogatását, különösen az osztályfőnökök tegyék ezt a saját osztályukban, 
legalább tárgyanként és félévenként egyszer.

„A tanárok továbbképzésének irányítása” is fontos szempontcsoport volt. A tanárok 
önképzésének irányítása az iskolalátogató fontos feladata volt. Erre lehetőség a láto-
gatás befejezésekor a záróértekezleten adódott, de az előtt is mód volt szakműveket 
ajánlani, szakkérdéseket, pedagógiai műveket megbeszélni, folyóiratokat, szaktárgyi 
irodalmat, újabb módszereket tanulmányozni, valamint továbbképző tanfolyamok 
végzésére buzdítani a tanárokat. A kiváló tanárok munkáját példaként lehetett aján-
lani a többi tanár számára.

Bár a körzeti iskolafelügyelők (alsós szakfelügyelők) látogatási szempontjai hasonlóak 
voltak,16 de akadtak speciális megfigyelnivalók is. Így például, hogy az egyes tantárgyak 
órái szakszerűen és megfelelő időközökben váltakoznak-e, a részben osztott és osztat-
lan iskola órarendjében a csendes foglalkozások elosztása helyes-e, megnézték a tanítók 
óravázlatait (ezek készítése a törvény szerint kötelező volt), sőt ki kellett kérdezni tantár-
gyanként a tanulókat is.

16 A vallás és közoktatásügyi miniszter 1935. évi 7000 eln. sz. rendeletével kiadott utasítás a népoktatási körzeti iskolafelü-
gyelők számára kiadott Utasítás életbe léptetése tárgyában. Hivatalos Közlöny, 43. évf. 23. sz. 325–327. (Ld. még: A községi 
iskolaszékek, valamint a községi elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató/tanítói számára kiadott utasítás érvényben lévő ren-
delkezései, valamint az utasítást kiegészítő újabb rendelkezések /1939/. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.)
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2. táblázat: Középiskolai tankerületek 1883–1949

1883–189117 1891–192018 1920–1935 1935–1950 (1935–1939,19 1939–1945,20 
1940–194521 bontásban)

Budapest fővá-
rosi tankerület

Budapest fővá-
rosi tankerület

Budapest és 
Budapest vidéki 
tankerület

Budapesti tankerület

Budapest vidéki 
tankerület

Budapest vidéki 
tankerület

Budapest vidéki tankerület magában foglalja 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Nógrád és Hont, 
Komárom és Esztergom közigazgatásilag 
egyelőre egyesített vármegyék és Kecskemét 
törvényhatósági jogú város területét

Pozsonyi tan-
kerület

Pozsonyi tan-
kerület

  Szombathelyi tankerület magában foglalja 
Sopron, Vas, Zala vármegyék és Sopron 
törvényhatósági jogú város területét

Besztercebányai 
tankerület

Besztercebányai 
tankerület

  Miskolci tankerület magában foglalja Abaúj-
Torna, Heves, Zemplén vármegyék, Borsod, 
Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék, Miskolc törvényható-
sági jogú város területét

      1939–1945: Komáromi tankerület magában 
foglalja Nyitra és Pozsony, Bars és Hont 
(utóbbiak a Budapest vidéki tankerülettől) 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vár-
megyék, valamint Esztergom vármegye (a 
Budapest vidéki tankerülettől) területét

Kassai
tankerület

Kassai
tankerület

  1939–1945: Kassai tankerület magában 
foglalja Abaúj-Torna, Zemplén (miskolci 
tankerülettől), Ung (debreceni tankerülettől) 
vármegyék, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag 
egyelőre egyesített vármegyék (debreceni 
tankerülettől), valamint Kassa törvényható-
sági jogú város területét

17 Magyarország tankerületi beosztása a középiskolák tekintetében. Közzététetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministernek 1884. évi 17.916. sz. rendeletével. In: Magyarországi Rendeletek Tára, 17. folyam, 879–883.A rendelet megte-
kinthető az Országgyűlési Könyvtár oldaláról elérhető Rendeletek Tárában:http://www3.arcanum.hu/rendtar/opt/a090217.
htm?v=pdf&a=start (Letöltés: 2014. ápr. 8.)
18 Magyarország tankerületi beosztása a középiskolák tekintetében. (A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1884. évi 
17.916 sz. alatt kelt rendeletével megállapított beosztás, kiigazítva az 1891. évi állapot szerint. In: Magyarországi Rendeletek 
Tára, 25. folyam, 1300–1308.) A rendelet megtekinthető az Országgyűlési Könyvtár oldaláról elérhető Rendeletek Tárában 
URL:http://www3.arcanum.hu/rendtar/opt/a090217.htm?v=pdf&a=start (Letöltés: 2014. ápr. 8.)
19 1935. évi VI. tv. a közoktatásügyi igazgatásról: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7974 (Letöltés: 2014. ápr. 9.)
20 A m. kir. minisztérium 1939. évi 6.000. M. E. sz. rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt területeken a közok-
tatásügyi igazgatásról. In: Magyarországi Rendeletek Tára, 63. folyam, 851-852. A rendelet megtekinthető az Országgyűlési 
Könyvtár oldaláról elérhető Rendeletek Tárában: http://www3.arcanum.hu/rendtar/opt/a090217.htm?v=pdf&a=start (Letöl-
tés: 2014. ápr. 10.)
21 A m. kir. minisztérium 1940. évi 7.880. M. E. sz. rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi terüle-
teken a közoktatásügyi igazgatás szervezetének megállapításáról. In: Magyarországi Rendeletek Tára, 64. folyam, 3165-3166. 
A rendelet megtekinthető az Országgyűlési Könyvtár oldaláról elérhető Rendeletek Tárában: http://www3.arcanum.hu/
rendtar/opt/a090217.htm?v=pdf&a=start (Letöltés: 2014. ápr. 10.)
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Debreceni
tankerület

Debreceni
tankerület

Debreceni
tankerület

Debreceni tankerület magában foglalja Bihar, 
Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék, 
Szabolcs és Ung, valamint Szatmár, Ugocsa 
és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegyék, Debrecen és (1940–1945 között 
Nagyvárad) törvényhatósági jogú város 
területét

Kolozsvári
tankerület

Kolozsvári
tankerület

  1940–1945: Kolozsvári tankerület magában 
foglalja Beszterce-Naszód, Szolnok-Doboka, 
Szilágy és Kolos vármegyék, valamint Ko-
lozsvár törvényhatósági jogú város területét

Nagyszebeni 
tankerület

Nagyszebeni 
tankerület

  1940–1945: Marosvásárhelyi tankerület 
magában foglalja Háromszék, Csík, Udvar-
hely és Maros-Torda vármegyék, valamint 
Marosvásárhely törvényhatósági jogú város 
területét

Nagyváradi 
tankerület

Nagyváradi 
tankerület

  1940–1945: Szatmárnémeti tankerület magá-
ban foglalja Ugocsa (Kassai tankerülettől), 
Máramaros, Szatmár és Szabolcs (utóbbiak 
Debreceni tankerülettől) vármegyék, vala-
mint Szatmárnémeti törvényhatósági jogú 
város területét

Szegedi
tankerület

Szegedi
tankerület

Szegedi
tankerület

Szegedi tankerület magában foglalja Békés, 
Csongrád vármegyék, Csanád, Arad és 
Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegyék, Szeged és Hódmezővásárhely 
törvényhatósági jogú városok területét

Pécsi tankerület Székesfehérvári 
tankerület

Székesfehérvári 
tankerület

Székesfehérvári tankerület magában foglalja 
Fejér, Veszprém, Tolna vármegye, Győr, 
Moson és Sopron közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék, Székesfehérvár és 
Győr törvényhatósági jogú városok területét

Győri tankerület Győri tankerület   Pécsi tankerület magában foglalja Baranya, 
Bács-Bodrog, Somogy vármegyék, Baja és 
Pécs törvényhatósági jogú városok területét

Összegezve megállapíthatjuk, hogy szakszerű, kemény szakfelügyeletet hoztak létre a 
1930-es évek második felének rendelkezései. Minden nevelőről személyi lapot vezettek, a 
következő rovatokkal: osztálytermi külső viszonyok; fegyelem; a számonkérés módja, a 
tanár tananyagátadó-képessége, szaktudása, nevelőmunkája, egyénisége; a szemléltetés 
módja; a tanítás eredményessége, a tanár minősítése osztályzattal (!), a szakfelügyelő ál-
tal adott tanácsok. Fontos leszögezni, hogy ennek a szabályozásnak az elvei és módszerei 
– más politikai tartalommal ugyan, de – lényegében fél évszázadon keresztül meghatá-
rozóan hatottak a szakfelügyelet működésére. Kialakulásának legfőbb oka a népokta-
tás és a középiskolai oktatás tömegesedése (219%-os volt a létszámnövekedés 1924-ben 



263

Az iskolai felügyelet története Magyarországon II. 

1894-hez képest a középiskolákban!22) volt a két világháború közötti Magyarországon. 
Ezzel a hagyományosan elit-képző egyetemek nem tudtak mit kezdeni, és a pedagógiai-
lag nem kellően felkészített középiskolai tanárok kiképzését az iskolákban (a „terepen”) 
kellett megoldani. A polgári iskolák lényegesen „puhább” szakfelügyeletének oka az volt, 
hogy a polgári iskolai tanárképzőkből pedagógiailag képzettebb tanárok kerültek ki. 
A tantárgyi szakfelügyelet inkább a pedagógiai szakszerűséget erősítette.23

A felügyelet 1945 után
„Az államilag meghatározott nevelési célkitűzések megvalósítása, valamint az oktatás 
tartalma és módszerei felett szigorúan őrködő, erősen centralizált, szakszerű felügyeleti 
rendszer 1945 után is fennmaradt.”24Az egyik első intézkedés az volt, hogy a kultuszmi-
niszter visszaállította a tankerületek 1935-ös területi beosztását,25 mivel az 1939 és 1941 
között visszacsatolt területeken korábban új tankerületek jöttek létre. A legnagyobb vál-
tozást azonban az általános iskola 1945. évi létrehozása hozta. Az új iskolatípus felügye-
letét a körzeti iskolafelügyelők (alsós szakfelügyelők) és a tanfelügyelői hivatalok isko-
lalátogató tagjai (az általános iskolai tanulmányi felügyelők) közösen látták el. A felső 
tagozatos szaktárgyi órákat már a középiskolai tanulmányi felügyelők (szakfelügyelők) 
is látogatták,26 hasonlóan a középiskolához, ahol viszont a főigazgatóságok iskolalátoga-
tó tagjai, azaz az általános tanulmányi felügyelők is megfordulhattak. Tehát az általános 
tanulmányi és a szakfelügyelet nem különült el világosan egymástól.

Korábban a tanfelügyelőségek szakfelügyelői – akik a főigazgatóságok külső szakem-
bereiként a szaktárgyakra koncentráltak – és a főigazgatóságok belső munkatársai – azaz 
az iskolalátogatók – együttesen „átfogó felügyeletet” gyakoroltak az iskolák felett. 1945 
után megkezdődött viszont a tanügyigazgatás, az általános tanulmányi felügyelet és 
szakfelügyelet szétválása, feladatrendszer és személyi állomány tekintetében egyaránt. 
Fontos változás, hogy 1946. április 1-jétől a helyi hatósági felügyeletet (népiskolai gond-
nokságokat) felszámolták,27 mely intézkedés az iskolaszékek jogkörének a korlátozását (a 
felügyeleti jog megszűnt, csak a munkáltatói jogkör maradt), majd teljes megszűnését is 
magával hozta.28

22 Szebenyi (1993) 118.
23 Agárdi László (1936): Az iskolai felügyelet. Magyar Középiskola, 29. évf. 10. sz. 300-305.
24 Szebenyi (1993) 119.
25 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 56.000/1945.sz. a. kelt rendelete. In: Magyarországi Rendeletek Tára, 78. folyam. Ma-
gyar Belügyminisztérium, Budapest, 534–535. A rendelet megtekinthető az Országgyűlési Könyvtár oldaláról elérhető Rende-
letek Tárában: http://www3.arcanum.hu/rendtar/opt/a090217.htm?v=pdf&a=start (Letöltés: 2014. ápr. 10.)
26 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 75.000/1946. sz. rendelete az általános iskola tantervének életbeléptése tárgyában. 
Magyar Közlöny, 2. évf. 157. sz.
27 A vallás és közoktatásügyi miniszter 999/1946. sz. rendelete az állami népiskolai gondnokságok megszüntetéséről szóló 
1946. évi 2290. sz. M. E. sz. r. végrehajtása tárgyában.
28 Knausz Imre: A közoktatás Magyarországon 1945–1956. c. kandidátusi értekezésében azt állítja, hogy ez beletartozik az 
1935-ben megkezdődött centralizációs és egyszerűsítő szándékú intézkedéssorozatba (15. p.), de vélekedésünk szerint ebbe 
belejátszott a népiskola intézményét felszámoló általános iskola létrehozatala is: http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:s5RzhGdAByMJ:mek.oszk.hu/10000/10080/ 10080.odt+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a (Letöltés: 
2014. ápr. 10.)
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3. táblázat: A felügyelet 1945 után29

Szint Általános iskola Középiskola
1. Vallás- és közoktatásügyi miniszter
2. Tankerületi főigazgató (8 tankerület)
3. Általános iskolai tanfelügyelő megyénként

4.
Általános iskolai körzeti tanulmányi felügyelő + 
Körzeti iskolafelügyelő 
(általános iskolai szakfelügyelő)

Általános tanulmányi felügyelő + 
Tanulmányi felügyelő 
(középiskolai szakfelügyelő)

1949-ben az 1935. évi VI. törvény hatályon kívül helyezésével a nyolc tankerület helyett 
megyénként szerveztek tankerületi főigazgatóságokat.30 Megszűnt az alsó- és középfo-
kú oktatás eltérő keretek között történő igazgatása, illetve a megyénkénti tankerületek 
előkészítették a tanügyigazgatásnak a tanácsrendszerbe való beillesztését. A felügyelet 
újraszabályozása is megtörtént.31 Immár az elnevezésben is különvált az általános tanul-
mányi felügyelet32 („iskolafelügyelet”) és a szakfelügyelet. A tanóracentrikus látogatási 
rendszer kiegészült egy – mind az általános, mind a középiskolákban – az iskola külső és 
belső rendjét, az igazgató munkáját, a tantestület működését, a tanulók magatartását, az 
ifjúsági szervezet, a szülői munkaközösség működését stb. ellenőrző általános felügye-
lettel, amely az iskolafelügyelők feladata lett. A felügyelő másik típusa a szakfelügyelő 
volt, aki meghatározott tantárgycsoportok tanításának szakmai és politikai ellenőrzését 
végezte. Az általános iskolák (és az óvodák) felügyelőit (mind az iskola-, mind a szakfelü-
gyelőt) a tankerületi főigazgató nevezte ki, míg a középiskolai felügyelőket a miniszter.33

Ami a személyi állományt illeti, a magasabb posztokon (pl. tankerületi főigazgató 
posztokon) és a világnézeti tantárgyak szakfelügyeletén a koalíciós pártok osztoztak, 
míg 1948-ig a szakfelügyeletet zömmel a régi bevált szakemberek töltötték be. Kezdett 
különválni a „manifesztált” és a „latens” tanterv, a szakfelügyelőknek a tanárok nyilván 
az előbbit „adták elő”, a valóságban viszont az utóbbi hatott.34

Gyakori változások a fővárosi szemináriumban

1945-ben Székesfővárosi Neveléstudományi Intézetté alakították át a Szemináriumot, mely 
szervezetileg főosztályokra tagolódott. Az új intézmény feladatai közé tartozott javaslatok 
kidolgozása a fővárosi iskolapolitika számára, a fővárosi nevelők átképzése, valamint szak-

29 Szebenyi (1993) 120. nyomán.
30 4155/1949/152. sz. kormányrendelet, melynek végrehajtásáról a 1210/57-1949. (184) V. K. M. sz. rendelet intézkedett.
31 1200/k-13/1949. IV. VKM szabályzat az iskolafelügyeletről.
32 Csak 1951-től hívták így őket.
33 In: Knausz Imre: A közoktatás Magyarországon 1945–1956. 81.: http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:s5RzhGdAByMJ:mek.oszk.hu/10000/10080/ 10080.odt+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a 
(Letöltés: 2014. ápr. 10.)
34 Szebenyi (1993) 120. nyomán. Vö.: Szabó László Tamás (1988): A rejtett tanterv. Magvető Kiadó, Budapest.
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tanítói tanfolyamok tartása, amíg 1951-ben be nem indult az általános iskolai tanárképzés 
a budapesti pedagógiai főiskolán. 1949-ben létrehozták az Országos Neveléstudományi In-
tézetet, majd a polgármester újraalapította a Fővárosi Pedagógiai Szemináriumot.

Felügyelet a pártállamban
Az oktatásirányítás és szakfelügyelet átszervezésének két meghatározó tényezője volt. 
Az egyik szakmai, mely egységesen hosszú, a korábbinál mindenképpen hosszabb isko-
lai oktatást biztosító oktatási rendszert akart létrehozni, a másik politikai, mely a saját 
hatalmát építő kommunista párt (1948-től az MDP, majd 1956-tól az MSZMP) hatalmá-
nak a kiépítését és konszolidálását szolgálta.35 Így a felügyelet – bár látszólag az állam, 
de – valójában a párt „meghosszabbított kezévé” vált, előbb a régi, jó szakemberekkel 
együtt, majd inkább nélkülük. „Az új tankerületi főigazgatók, s ezek beosztottjainak egy 
része olyan, szakmán kívüli szférából hozott munkáskáder volt, akinek elsősorban politi-
kai feladatai voltak.”36

A centralizálás csúcspontja

1950-ben, az első tanácstörvényt37 követően a korábban felállított megyei tankerületek 
gyakorlatilag érintetlenül kerültek be a tanácsi szervezetbe, a művelődési osztályok irá-
nyítása alatt. 1950-ben az MDP közoktatási határozata hibákat, hiányosságokat állapí-
tott meg a közoktatásban, de magában a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban 
is.38 Ennek nyomán új, immár önálló Közoktatásügyi Minisztérium született. A közok-
tatásügyi miniszter 1951-ben kiadott felügyeleti rendelete erősen centralizálta az iskolák 
felügyeletét.39 A tárca általános és középiskolai főosztályán tanulmányi felügyelői cso-
portot hoztak létre, bennük központi tanulmányi felügyelőkkel. A megyékben az álta-
lános tanulmányi felügyelet a középiskolákat közvetlenül, az általános iskolákat pedig 
a járási általános tanulmányi felügyelői révén ellenőrizte. A szigorú hierarchikus rend 
szerint működő szervezetben a felsőbb hatóságoknak irányítási és ellenőrzési joga volt 
az alsóbbakkal szemben. A központi tanulmányi felügyelő „elvi irányítást ad és ellen-
őrzi” a megyeit, „a megyei általános iskolai tanulmányi felügyelő irányítja és ellenőrzi a 
járási általános tanulmányi felügyelő munkáját”, míg a járási felügyelő feladata „a járás 
területén működő általános iskolák oktató- nevelőmunkájának irányítása és ellenőrzése.”
A tantárgyi szakfelügyelet még inkább központosított volt, hiszen valamennyi szakfelü-
gyelő a Közoktatásügyi Minisztérium állományához tartozott, és egy-egy körzetért fe-

35 Halász Gábor (1984): Felügyelet és oktatásirányítás: történeti – szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. Oktatáskutató Inté-
zet, Budapest, 23.
36 Halász (1984) 25.
37 1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8374 (Letöltés: 2014. ápr. 11.)
38 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének, Politikai Bizottságának és Szervező Bizottságának fontosabb határozatai 
(1951). Szikra, Budapest, 175–181.
39 A közoktatási miniszter 1212-F-1/1951. IV. sz. rendelete az általános és középiskolák felügyelete tárgyában. Közoktatásügyi 
Közlöny, 1. évf. 2. sz. 17–23.
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lelt. A minisztérium szaktárgyi szakelőadói irányították őket, és a szakfelügyelők nekik, 
illetve a megyei oktatási osztályok vezetőinek küldték a havi jelentéseiket. A tantárgyi 
szakelőadó havonta egy kétnapos értekezleten értékelte a jelentéseket, kijelölve a havi te-
endőket. Az azonos megyékben tevékenykedő szakfelügyelőket havonta a megyei okta-
tási osztály vezetője hívta össze, ahol a szakfelügyelők az általános tanulmányi felügye-
lőkkel is megbeszélték azokat a szaktárgyi kérdéseket, amelyekben megyei intézkedésre 
volt szükség.40 Egyértelműen kemény szakfelügyeleti rendszerről beszélhetünk tehát.

4. táblázat: A felügyelet 1951 után41

Szint Általános iskola Középiskola
1. Közoktatási miniszter
2. Általános iskolai központi tanulmányi felügyelő Középiskolai központi tanulmányi felügyelő

3. Tantárgyi szakfelügyelők a minisztériumi
állományban (szakfelügyeleti körzetenként) 

Tantárgyi szakelőadók
(a Közoktatásügyi Minisztériumban)

4. Megyei általános iskolai tanulmányi felügyelő Megyei középiskolai általános tanulmányi 
felügyelő 

5. Járási általános iskolai tanulmányi felügyelő

Nőtt a felügyelői létszám is: a járási felügyelőké 150-ről 210-re. Megyénként két-há-
rom általános felügyelő, míg országosan 116 szakfelügyelő működött. Ráadásul a ká-
dercsere szinte teljes volt, és immár a „politikai fejlettség”, azaz a megbízhatóság vált a 
meghatározó szemponttá. Ennek megfelelő volt a feladat is, ti. hogy az ellenőrzésen túl 
a felső párt- és állami szervek utasításait „segítettek” végrehajtani. Az idézett rendelet 
szavaival: „ellenőrzi az oktató-nevelőmunkát az általános iskolákban és a középiskolák-
ban, iskolalátogatásainak során ellenőrző munkájával felkutatja az oktató-nevelőmunka 
jó eredményeinek, hibáinak okait, megvizsgálja az iskolavezetés állapotát és az ellenőrzés 
során szerzett tapasztalatok felkutatásával hathatós segítséget nyújt az összes általános és 
középiskoláknak a párt és kormány határozatainak, valamint a Közoktatási Minisztéri-
um és a megyei, járási, városi tanácsok által kiadott rendeleteknek a végrehajtásában.”42

A felügyelet kiterjedt hagyományos elemekre: az iskola épülete, felszerelés, költségve-
tése, gazdálkodása, adminisztrációja, dokumentumai (jegyzőkönyvek, jelentések, sta-
tisztikák, munkatervek, tanmenetek, a nevelők személyi lapjai, osztálykönyvek, tanulói 
dolgozatok stb.). Az óralátogatási szempontok sem sokat változtak az 1935-öshöz képest, 
az alapvető politikai változások ellenére sem. A nevelő „jól használja-e a szemléltetés 
módszerét; fejleszti-e a tanulókban az önálló munkára való hajlamot; hogyan teljesíti az 

40 Székely Béla – László József (1952): A tanulmányi felügyelet új rendje. Köznevelés, 8. évf. 18. sz. 753–754. nyomán.
41 Szebenyi (1993) 122. nyomán.
42 A közoktatási miniszter 1212-F-1/1951. IV. sz. rendelete az általános és középiskolák felügyelete tárgyában. Közoktatásügyi 
Közlöny, 1. évf. 2. sz. 17-23. 
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oktatómunka közben a nevelési feladatokat, hogyan fegyelmez; a nevelő tanmenete meg-
felel-e a tantervnek és az igazgató által jóváhagyott tanmenet szerint tanít-e…”43 Olyan 
is szerepelt a felügyeleti jogok között, mint az igazgató óralátogatásokon készült feljegy-
zéseinek az ellenőrzése, az osztályfőnökök tanulókról szóló feljegyzéseinek áttekintése 
azért, hogy „a nevelő szakmailag és politikailag helyesen vezeti-e az órát”, „érvényesül-e 
a tantestület munkájában megfelelően a bírálat és önbírálat”, kellően segítik-e az úttö-
rő, illetve a középiskolai DISZ-szervezetet. A felügyelőnek összefoglaló jelentést kellett 
készíteni az iskola oktató- és nevelőmunkájáról, beszámolót kellett tartania tantestüle-
ti értekezleten, javaslatai pedig kötelezőek voltak. A felügyelőknek nagy és félelmetes 
hatalmuk volt, hiszen nem csak jutalmazásra, kitüntetésre tehettek javaslatot, hanem 
elbocsátásra és áthelyezésre is. Ennek alapja többnyire az volt, hogy „az állami tantervek-
nek megfelelően helyes módszerekkel, kellő szakmai és politikai felkészültséggel tanítják-e 
szaktárgyaikat; az oktatómunka során helyesen és eredményesen alkalmazzák-e a szocia-
lista nevelés alapelveit és módszereit.” Már pedig ebbe sok minden belefért!

A túlzottan centralizált szervezeti rendszeren belül hamar változások álltak be. Már 
1952-től a szakfelügyelők kikerültek a minisztériumi állományból, és a megyei tanácsok 
oktatási osztályainak továbbképzési csoportjaiba kerültek. A Nagy Imre-féle új politikai 
irányvonal, az „új szakasz” további szervezeti és hatásköri változásokat eredményezett.44 
Bevezették a kettős alárendeltség elvét, mi szerint „az oktatási osztályok nemcsak az il-
letékes tanácsi végrehajtó bizottságnak, hanem az oktatásügyi miniszternek és a felettes 
szakigazgatási szerveknek is alá voltak rendelve”.45 A megyei oktatási osztály ellátta a me-
gye területén lévő általánosan képző középiskolák felügyeletét (a megyei jogú városok 
kivételével, melyek közé ekkor még csak Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged tartozott), 
ezek szakfelügyeletét (beleértve a megyei jogú városokat is), valamint az általános isko-
lák szakfelügyeletét az ún. készségtárgyakból (testnevelés, ének és rajz), illetve a politi-
kai szempontból kiemelt oroszból. A megyei jogú városok oktatási osztályai általános 
felügyeletet gyakoroltak a város általánosan képző középiskolái, valamint általános és 
szakfelügyeletet egyaránt a város általános iskolái felett. A járási tanácsok oktatási osz-
tályai gyakorolták a területükhöz tartozó alsó fokú iskolák általános és szakfelügyeletét 
(kivéve oroszból, testnevelésből, énekből és rajzból), valamint ellátták a hozzájuk tartozó 
iskolák általános felügyeletét, ahogyan a városi kerületi osztályokhoz tartozott az irányí-
tásuk alatt álló iskolák általános felügyelete.

43 Uo. Szebenyi Péter azt is megjegyzi, hogy – hasonlóan az 1935-ös hagyományokhoz – a szakfelügyelők gyakran elkérték a 
tanári óravázlatokat is, bár ezt egyetlen rendelkezés sem írta elő.
44 Vö. Az MDP III. kongresszusát követő 1954. évi tanácstörvényhez készült 33/1955. (O. K. 8.) O. M. sz. miniszteri utasítás az 
egységes oktatási igazgatásról. Oktatásügyi Közlöny, 2. évf. 8. sz. 96. Melléklet: A tanácsi oktatásügyi szakigazgatás szervezeti 
és működési szabályzata, uo. 1–15.
45 In: Knausz Imre: A közoktatás Magyarországon 1945–1956. 81.: http://webcache.googleusercontent.com/search?q= 
cache:s5RzhGdAByMJ:mek.oszk.hu/10000/10080/ 10080.odt+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a (Letöltés: 2014. ápr. 22.)
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5. táblázat: A szakfelügyelet 1955 után46

Szint Általános iskola Általánosan képző középiskola
1. Oktatási miniszter
2. Tantárgyi szakelőadók (Oktatásügyi Minisztérium)

3. Megyei szakfelügyelő (orosz, testnevelés, ének és rajz 
tantárgyakból) 

Megyei szakfelügyelő (minden tárgy-
ból a megye egész területén)

4.
Megyei jogú városi szakfelügyelő (a város iskoláiban) 
Járási szakfelügyelő (a járás iskoláiban, kivéve orosz, 
testnevelés, ének és rajz)

A centralizáció fennmaradását jól jelzi, hogy tantárgyi szakelőadók saját területük irá-
nyításában komoly segítséget kaptak az 1952-ben létrehozott Központi Pedagógus To-
vábbképző Intézettől, ahol a szakfelügyelők évente többnapos, bentlakásos továbbkép-
zésben részesültek.47 Ugyanilyen keményen próbálták a szakfelügyelők is kézben tartani 
az iskolákat, tanárokat és igazgatókat egyaránt, amiért 1954-ben a Köznevelés c. folyó-
iratban kemény hangvételű bírálatok születtek.48 Ezekben többen bírálták a felügyelők 
stílusát, módszereit, de egyesek magát a szervezetet is.

Tömeges továbbképzések a fővárosban az ötvenes években

1950-ben a tanácsi rendszer létrejöttét követően a Fővárosi Tanács létrehozta a Szemi-
nárium helyén a Fővárosi Pedagógiai Intézetet, hét tematikus osztállyal (továbbképző, 
átképző, adat- és véleményszolgáltató, szovjet pedagógiai tájékoztató, film és diapozitív, 
könyv és folyóirat, valamint múzeumi). Egy év múlva megszervezték a Budapesti Peda-
gógus Továbbképzési Intézetet (BUPTI), mely immár tanszéki rendszerben működött, 
benne a pedagógiának és marxizmus-leninizmusnak kitüntetett szerep jutott. Az ekkor 
kezdődő időszakra a tömeges kötelező és vizsgakötelezettséggel terhelt tanártovább-
képzések voltak a jellemzőek. A továbbképzéseknek ezt a periódusát találóan nevezte 
Darvas József – aki többször volt miniszter ebben az időszakban – a „libatömés” idősza-
kának. Ez jól tükrözi azt az elégedetlenséget is, amelyet e „gyorstalpalók” a pedagógu-
sok körében kiváltottak. Pedig az illetékesek a több mint félszáz előadót a legnagyobb 
gondossággal válogatták össze, persze elsősorban a politikai szempontoknak megfelelve.

46 Szebenyi (1993) 124. nyomán.
47 Az intézményt szovjet mintára az akkori Gorkij fasorban hozták létre a korábbi híres fasori evangélikus gimnázium épü-
letében.
48 Pl. Margócsy József (1954): A szakfelügyelet néhány kérdéséről. Köznevelés, 10. évf. 8. sz. 181–182.
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A forradalom után

A forradalom leverését követően egy ideig ismét a „kemény kéz” politikája érvényesült.49 
Ezek szerint a szakfelügyelő feladata a Művelődésügyi Minisztérium utasításainak a 
megtartatása mellett „… ismételt iskolalátogatásai során alaposan megismerni a tanárok 
világnézeti szilárdságát, magatartását…”, sőt „az igazgatónak és felsőbb hatóságoknak a 
tanárok minősítésénél, fegyelmi eljárás alá vonásánál, áthelyezésénél, nyugdíjazásánál, 
kitüntetésénél figyelembe kell venniük a szakfelügyelő szakvéleményét.” Amennyiben „a 
szakfelügyelő olyan súlyos hiányosságokat tapasztalt akár szaktárgyi, akár egyéb tekintet-
ben, amelyek azonnali orvoslást követelnek, haladéktalanul jelentést kell tennie a Művelő-
désügyi Osztálynak … Jelentést kell tennie akkor is, ha intézkedéseivel az iskola igazgatója 
nem ért egyet…” és „… intézkedéseit az igazgató ilyen esetben is köteles végrehajtani.” 
(Az igazgatóknak formálisan volt megfellebbezési joguk.) Persze a szakfelügyelőket is 
keményen ellenőrizték. Minősítésüket a megyei művelődésügyi osztály vezetője és a mi-
nisztériumi szakelőadó együtt végezte, az utóbbi órákat is látogatott a szakfelügyelővel.

Az idézett Középiskolai felügyeleti szabályzat megyei és minisztériumi szakfelügyele-
tet különböztetett meg, és a megyei jogú városoknak nem adott felügyeleti jogot. A szak-
felügyelők az általános felügyelők irányítása alá kerültek, akiknek viszont csak admi-
nisztratív irányító, koordináló, és nem pedagógiai szerepük volt. A szakfelügyelőknek 
minimum heti 10 órában tanítaniuk kellett, és csak a minisztériumi felügyelők (szak-
előadók) között voltak teljesen függetlenítettek is. A megyei középiskolai felügyelőknek 
kétévenként átfogó értékelést kellett készíteni megyéjük középiskoláinak a helyzetéről, 
és évente 4-5 iskolában kellett teljes körű vizsgálatot folytatniuk. Évente kétszer átfogó 
jelentést készítettek.

Míg a középiskolák felügyeletét miniszteri utasításban közzétett formális szabály-
zattal szabályozták, addig az általános iskolák részére a szakmával megvitatott, egy 
paternalisztikus viszony kialakítását célzó útmutatót is kibocsátottak.50 A középiskolai 
felügyeleti szabályzat a szakfelügyeleti, az első, 1957-es általános iskolai útmutató pe-
dig az általános felügyeleti teendőket hangsúlyozta.51 A második, immár egyeztetéssel 
létrejött 1958-as általános iskolai felügyeleti útmutató viszont már itt is a szakfelügye-
letre helyezte a hangsúlyt: „… azokat az egyébként sok tekintetben helyes észrevételeket 
voltunk kénytelenek mellőzni – írták az útmutató szerkesztői –, amelyek az igazgatási és 
felügyeleti szervezetre, valamint a jogviszonyok megállapítására vonatkoznak.”52

Az 1957-es általános iskolai felügyeleti útmutató az általános felügyelői tevékenységet 
igyekezett normatívabbá tenni. Előírta a felügyelő viselkedését, egy szakmailag kiváló, 
tapasztalt, tapintatos, az emberekkel bánni tudó és kivételes képességekkel rendelkező 

49 Vö. A művelődésügyi miniszter 72/1957. (MK. 13.) MM. sz. utasítása a Középiskolai felügyeleti szabályzatról.
50 Útmutató a tanulmányi és a szakfelügyelők, valamint a művelődésügyi osztályok iskolalátogató dolgozói részére, MM Általá-
nos Iskolai Főosztály, Budapest, 1958.
51 Útmutató a „járási” (városi, kerületi) általános tanulmányi felügyelők és szakfelügyelők számára, MM. Ált. Isk. Főoszt., 1957.
52 Idézi: Halász Gábor: Felügyelet és oktatásirányítás: történeti – szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. Oktatáskutató Inté-
zet, Budapest, 1984. 51.
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modellt megadva mintaként. A második, 1958-as útmutató már – talán meglepő, de – az 
1935-ös szabályozásra emlékeztetett: „Gondolkodásban, érzésvilágban és minden meg-
nyilatkozásban az iskolák vezetőjének, tanítóinak, tanárainak, ifjúságának igazi nevelője 
legyen. Előre is tudja mérlegelni minden szavának egy-egy pedagógusra tett hatását. Észre-
vételeinek nevelési jelentőségével erősítse hivatali és egyéni tekintélyét. Javaslatainak, taná-
csainak megokoltnak, következetesnek, s az adott helyzetben célravezetőnek kell lenniük.”53

Irreális feladatok is voltak a korábbi, 1957-es járási felügyelőknek is szóló útmutatóban. 
Azt várták a felügyelőtől, hogy győződjön meg róla, vajon „ismerik-e a tanulók családi, 
iskolai környezetüket, hazánk földjét, népét, különös értékeit, népszokásait, népi játéka-
it, népdalait, népművészeti, forradalmi hagyományait és a jelen eredményeit. Korukhoz 
képest ismerik-e nemzetünk nemzetközi helyzetét, a dolgozók érdekazonosságát, szolida-
ritását minden más dolgozóval.”54 Különleges érzékenységet feltételezett az útmutató a 
felügyelőktől, amikor megjelölte a megfigyelési módszereket: „Az iskola nevelőmunká-
ját, szellemét legjobban a tanulóknak egymással, tanítóikkal, tanáraikkal és az iskolában 
megforduló idegenekkel való érintkezésük, fellépésük, szokásaik, a tanításban való cselek-
vő részvételük, készségük mutatja meg. Ha felügyelő ebből a szempontból figyeli a tanulók 
fellépését, magatartását, fegyelmezettségét, a tantestület nevelőmunkáját, s ha merevséget, 
félénkséget, közönyösséget, ridegséget, szertelenséget, udvariatlanságot tapasztalna, nem 
elégedhetik meg ezek meglátásával, hanem keresnie kell ezek okát.”55

Az 1958-as útmutató megyei vezető szakfelügyelők kinevezését kezdeményezte, akik 
szoros kapcsolatban álltak a minisztériumi szakelőadókkal, és a járási szakfelügyelők 
irányítóiként közvetítették a zömmel politikai-világnézeti jellegű „elvárásokat” az iskola 
felé. Jogos volt tehát, hogy a ’60-as évektől a szakmai szempontok kerüljenek előtérbe.

A szakmaiság erősödése az 1960-as években

Szebenyi Péter szemléletes képe szerint a felügyeletnek kezdettől két arca volt. A szigorú 
politikus állami ellenőré és a barátságos, segítőkész szakemberé. Az ötvenes években az 
első „ragyogott”, míg a hatvanas évektől a másik tekintet is „kiderült”. A változás össze-
függésben volt azzal, hogy a pártállami diktatúra is puhább lett, így a szakma lehetősé-
get kapott arra, hogy a világban zajló „oktatási forradalomba” szinte azonnal bekapcso-
lódjon. A tanítás korszerűsítését szolgáló pedagógiai munkák sora jelent meg, virágzott 
a szaktantermi mozgalom, keresettek és kelendők lettek a tanulói munkáltatást szolgáló 
feladatlapok, terjedt a kiscsoportos munka, az általános iskolában követelmény lett az 
„életkori sajátosságokhoz” való alkalmazkodás, javult a tankönyvek és más taneszkö-
zök, valamint a tanítási órák színvonala. Mindebben jelentős szerepe volt az 1962-ben a 

53 Útmutató a tanulmányi és a szakfelügyelők, valamint a művelődésügyi osztályok iskolalátogató dolgozói részére, MM. Álta-
lános Iskolai Főosztály, Budapest, 1958. 9. 
54 Útmutató a „járási” (városi, kerületi) általános tanulmányi felügyelők és szakfelügyelők számára, MM. Ált. Isk. Főoszt., Buda-
pest, 1957. 13.
55 Útmutató a „járási” (városi, kerületi) általános tanulmányi felügyelők és szakfelügyelők számára, MM. Ált. Isk. Főoszt., Buda-
pest, 1957. 12.
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Központi Pedagógus Továbbképző Intézet helyén megalakult Országos Pedagógiai Inté-
zetnek (OPI)56, de a szakfelügyeletnek is.

Bár a szakfelügyelet politikai irányítása a minisztériumi szakelőadók kezében maradt, 
de a szakmai irányítás fokozatosan az OPI szaktanszékeinek a kezébe került. Eleinte 
a szakfelügyelőknek, majd csak a vezető szakfelügyelőknek évente egyhetes tanfolya-
mokat szerveztek, melyek alkalmasak voltak a korszerű pedagógiai szemlélet és mód-
szerek terjesztésére. De szerveztek más, tágabb közönségű nyári tanfolyamokat is, sőt 
tanulmányutakat a szomszédos szocialista országokba. Mindezzel eredményeket értek 
el annak ellenére is, hogy az OPI magával a szakfelügyeleti munkával nem foglalkozott.

Örvendetes változás volt az is, hogy a korábbi politikai kádereket tapasztalt, gyakran 
komoly néptanítói tapasztalatokkal is rendelkező tanárokból lett felügyelők váltották fel, 
akik számára nem volt újdonság a „gyermekközpontú” szemlélet. Mindehhez azonban 
a tanárok körében ellenszenvet kiváltó régi, autokratikus felügyeleti módszerek páro-
sultak, amelynek nyomán ismét felügyeleti vita bontakozott ki a Köznevelés hasábjain.57 
A vitát a felügyelet ellen lázongó nevelők írásai robbantották ki, amelyekre maguk a 
felügyelők reagáltak.

Az eredmény az lett, hogy bár a minisztérium fenn kívánta tartani az 1957-es felügyeleti 
modellt, de új, ideiglenes felügyeleti szabályzatot bocsátott ki,58 és bejelentették egy új út-
mutató kiadásának a szándékát is. Az új ideiglenes szabályzatban „általános felügyelőnek” 
nevezték át a korábbi, a tanácsi apparátushoz köthető „általános tanulmányi felügyelőket”. 
Törekedett az ideiglenes szabályzat a szakfelügyelők közvetlen utasítási jogának a korlá-
tozására, de egyaránt elhatárolódott az autoriter és paternalista felügyeleti modelltől is.

Egyre inkább elterjedt az „eredményközpontú” szakfelügyelet meghirdetése, amely im-
már nem csupán óralátogató, inkább a pedagógust megfigyelő, hanem a tanulók telje-
sítményére koncentráló vizsgálatot követelt. Ennek során lehetőség nyílt – különösen a 
hiányosságok feltárásakor – az új eszközök és eljárások szorgalmazására anélkül, hogy ez 
sértette volna a pedagógusok ez idő tájt meghirdetett módszertani szabadságát. Bár voltak 
eredményei ennek a szakfelügyeleti vizsgálati módszernek, de éppen túlzott objektivitása 
(pl. felmérések eredményei) miatt nem vált népszerűvé a pedagógusok körében.

56 A Pedagógiai Tudományos Intézet és a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet jogutódjaként az 1961. évi III. törvény nyo-
mán hozták létre: „20. § (5) Felsőfokú végzettségű szakemberek szakágazati továbbképzése az egyetemek és főiskolák, valamint 
az e célra szervezett intézetek feladata.”: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8436 (Letöltés: 2014. ápr. 23.) Az OPI 
első igazgatója Szarka József volt.
57 Néhány írás a Köznevelés-vita anyagából: Szabolcs Ottó (1964): Felügyelet és papír. 20. évf. 22. sz. 868., 24. sz. 946.; Fabulya 
László (1965): Hogyan lehetne könnyíteni a felügyelők terheit. 21. évf. 2. sz. 64-65.; Lengyel Sándor (1965): Aktatologatás, 
bírálgatás vagy felügyelet. 21. évf. 4. sz. 143-145.; B. Saár Zsuzsa (1965): Beugorjék-e a ‘szaki’? 21. évf. 10. sz. 386-387.; Dr. 
Bálint Béla (1965): Szakfelügyelői gyakorlatom. 21. évf. 10. sz. 385-386.; Tari János (1965): A jó felügyelő portréja.  21. évf. 5. 
sz. 183-184.; Kálmán Gyula (1965): Munkánk néhány tartalmi kérdése.  21. évf. 11. sz. 424. A vita rövid ismertetése olvasható: 
Halász Gábor (1984): Felügyelet és oktatásirányítás: történeti – szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. Oktatáskutató Intézet, 
Budapest, 73-78.
58 Hernádi Konrád – Fekete József (1966): Az ideiglenes felügyeleti szabályzatról. Köznevelés, 22. évf. 4. sz. 150–152.
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Folyt közben az új szervezeti megoldások keresése is. Eddig csak a fővárosi felügyeletnek 
voltak sajátosságai, de megindult ezek keresése egyes megyékben, sőt járásokban is. Ennek 
során több helyen keveredtek az általános felügyelői és szakfelügyelői feladatok, de volt, 
ahol az általános felügyelőket iskolai állományba helyezték, sőt olyan is, hogy saját járási 
és városi szakfelügyelői hálózatot építettek ki. Végül a művelődésügyi miniszter két rende-
lettel59 lényegében az 1955-ös szervezetet erősítette meg. „A szakosított tantervű általános 
iskolák szaktárgyai a megyei, a többi tárgyak a járási, illetve a járási jogú városi szakfelü-
gyelők hatáskörébe tartoztak. Az általánosan képző középiskolákat a megyei szakfelügyelők 
látogatták. A főváros és a megyei jogú városok közép- és általános iskolai szakfelügyeletet 
egyaránt gyakoroltak. Budapesten az alsós szakfelügyelet a kerületekhez tartozott.”60

Az évtizedforduló táján a felügyelet kettős irányítása nagyjából kiegyensúlyozott 
volt. A szakfelügyelet szakmai, azaz szaktudományos, de főként módszertani irányí-
tását az OPI szaktanszékei végezték, míg a politikai irányítás elvben a minisztériumi 
szakelőadók felelőssége volt, akik viszont többségükben szintén az iskolából kerülve a 
főhivatalba, inkább szakmai, mint politikai kérdéseket képviseltek. A kemény politikai 
vonalat inkább az iskolák általános politikai-ideológiai felügyeletét ellátó megyei párt- 
és tanácsi apparátus jelentette.

A fővárosi helyzet

A forradalmat követően ismét megalakult a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium, visz-
szatérve a gyökerekhez. (Pl. újraindult a kezdő nevelők tanfolyama.) Az eredeti Szemi-
nárium félévszázados évfordulójára a jól működő intézményt azonban megszüntették. 
1960-ban költözött be épületébe a Fazekas Mihály Gimnázium. A Szeminárium helyett 
a 18 vezető szakfelügyelővel egy szakfelügyeleti és továbbképzési csoportot szerveztek, 
melyet rövid időre egyesítettek az ekkor létrejövő Fazekas Mihály Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnáziummal. Ekkoriban került az általános iskolai és gimnáziumi szak-
felügyelet irányítása az intézmény határkörébe. 1969-ben létrejött a Szakfelügyeleti és 
Továbbképzési Intézet.

59 178/1968. (M. K. 21.) MM sz. utasítás a nagyközségi tanács vb. szakigazgatási szerveinek művelődésügyi feladatairól, hatás-
köréről, hatósági jogköréről. Művelődésügyi Közlöny, 12. évf. 21. sz. 399–401. és 120/1969. (M. K. 7.) MM sz. utasítás a főváros 
oktatásügyi szakigazgatási szerveinek művelődésügyi feladatairól, határköréről és szervezeti tagozódásának elveiről. Művelő-
désügyi Közlöny, 13. évf. 7. sz. 140–146.
60 Szebenyi (1993) 128.
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A „decentralizált centralizmus” a hetvenes években

1969–71-ben a Köznevelésben újabb vita volt a felügyeletről,61 de a hatvanas évek má-
sodik felétől komoly regionális kísérletek is zajlottak.62 A fentebb vázolt egyensúlyt az 
1971-ben kiadott újabb tanácstörvény63 borította fel, amely megerősítette a megyéket. 
Elvileg ez decentralizálást jelentett, azonban a megyei szakapparátusok az iskolai mun-
kában a pedagógiai-szakmai megújulást kifejezetten gátolták, hiszen fő feladatuknak a 
pártállam védelmét tekintették, immár megnövekedett eszközeikkel. A decentralizálás 
másik eleme ugyanakkor az iskolák önállóságának a meghirdetése volt, ami viszont a 
„politikailag” megbízható igazgatók hatalmának a megerősítését jelentette a nevelőtes-
tület „szakembereivel” szemben.64 Így születtek a „kiskirály” megyei osztályvezetők és 
igazgatók.65

Az 1972-os oktatáspolitikai párthatározat66 a „nevelési szempontok” hangsúlyozásá-
val az egyoldalú politikai-ideológiai hatásokat kívánta erősíteni, bírálva a szakfelügyelet 
szakmaiságát: „Szinte kizárólag az oktatómunkát ellenőrzik, a nevelőtevékenységet alig.” 
Az oktatási intézmények felügyeletét szabályozó miniszteri utasítás67 az iskolák felügye-
letét – az 1971-es tanácstörvény nyomán – a megyékre decentralizálta, a járások vonat-
kozásában viszont centralizált.

6. táblázat: A szakfelügyelet 1972 után68

Szint Általános iskola Középiskola

1. Megyei vezető szakfelügyelő 
és szakfelügyelők

Fővárosi vezető szakfelügyelő és 
szakfelügyelők (azonos szemé-
lyek mindkét iskolafokozatra)

Megyei szakfelügyelő

2. 
Megyei városi szakfelügyelő 
Fővárosi kerületi alsós szak-

felügyelő

61 Néhány fontosabb írás az 1969–71-es újabb felügyeletvitából: Tari János (1969): Népszerűtlen emberek az iskolában. 25. évf. 
13. sz.; Benkő Istvánné (1969): Szakfelügyelet – tudás – emberség. 25. évf. 20. sz.; Tari János (1970): Az összegzés ürügyén. 
26. évf. 1. sz. 7.; Kisbalázs György (1971): Mire való a felügyelet? 27. évf. 13. sz. 10–11.; Baranyai József (1971): Korszerűség és 
felügyelet. 27. évf. 24. sz. 6. (Mind: Köznevelés)
62 Pl. az 1964/65-ös tanévtől a budapesti kísérlet, amely a szakfelügyeletet „eredményvizsgáló tevékenységre” ösztönözte. Erről 
Mezei Gyula (1978): A felügyelet szerepe az iskolai munka korszerűsítésében. Tankönyvkiadó, Budapest; a hasonló célú Zala 
megyei kísérletről: Kovács  Lajos (1982): Nehéz hűség. Tankönyvkiadó, Budapest; a felügyelet szakmaiságát erősítő Kelemen 
Elemér és Sótonyi Sándor kezdeményezésére 1979-től indult Somogy megyei kísérletről: Paizs Imre (1985): A pedagógiai fel-
ügyelet tevékenységének tartalma, irányítása és szervezése. (Somogy megye.) Kaposvár, (kézirat). Idézi: Szebenyi (1993) 140.; és 
végül a „fejlesztő felügyelet” célú újabb fővárosi kísérlet az 1980-as évek első felében: A fővárosi közoktatás-irányítási és fel-
ügyeleti kísérlet. Budapest Fővárosi Tanács VB Művelődésügyi Főosztály. Budapest, 1984. (kézirat) Idézi: Szebenyi (1993) 137.
63 1971. évi I. törvény a tanácsokról: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8482 (Letöltés: 2014. ápr. 24.)
64 Szebenyi (1993) 129–130.
65 Ennek legismertebb személye Mezei Gyula, a Fővárosi Tanács nagyhatalmú főosztályvezetője volt.
66 Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai (Az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június 4–15-i ülése). Kossuth 
Könyvkiadó. Budapest, 1972.
67 150/1972.  (MK 24.) MM sz. utasítás az alsó és középfokú oktatási-nevelési intézmények felügyeletéről. Művelődésügyi Köz-
löny, 16. évf. 24. sz. 546–548.
68 Szebenyi (1993) 130. nyomán.
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A fentebb hivatkozott 150/1972. (MK 24.) MM sz. utasítás által meghatározott, Szebe-
nyi Péter által „decentralizált centralizmusnak” nevezett rendszer feladat-meghatározá-
sai a szakfelügyelők számára a következők voltak:

a)  „Ellenőrzi a szakterületére vonatkozó pedagógiai dokumentumok követelmény-
rendszerének és a szocialista pedagógia elveinek érvényesülését, a munka szemé-
lyi és tárgyi feltételeinek állapotát, és tapasztalatairól az intézmény vezetőjét, az 
intézményt fenntartó és a felügyeletet működtető szervet tájékoztatja.

b)  Segíti az intézmények vezetőinek pedagógiai irányító, ellenőrző és értékelő mun-
káját a szakterületen folyó tevékenység eredményeinek és fogyatékosságainak fel-
tárásával, módszerek, eljárásrendszerek ajánlásával, az intézményen belüli ön-
képzés és továbbképzés irányának megjelölésével, a pedagógiai kezdeményezések 
támogatásával.

c)  Szervező munkájával és felügyeleti tapasztalatainak ismertetésével segíti a fel-
ügyeletet működtető tanácsi szerv, valamint a felügyeleti körzetéhez tartozó in-
tézmények továbbképzési tevékenységét.

d) Segíti a szaktárgyi munkaközösségek munkáját.
e)  Szakmai vizsgálatokat folytat, elemzéseket végez, javaslatokat dolgoz ki szakte-

rülete problémáinak feltárására, tennivalóinak meghatározására a felügyeletet 
működtető tanácsi szerv által meghatározott rend szerint.”69

Látható tehát, hogy elsősorban a hatalmat képviselő tanácsi szerveket és igazgatókat 
kellett kiszolgálni, a nevelők segítésére csak a d) pont utal. Ezt nevezi Szebenyi „igazga-
tóközpontú” szakfelügyeletnek, hiszen a szakfelügyelő legfontosabb feladata az intéz-
ményvezetés fejlesztése volt, mivel „a nem szakos igazgató a szakfelügyeleti útmutatással 
sem vált szakemberré, és így ellenőrizni is csak formálisan tudott.”70 Ugyanakkor egy ku-
tatás alapján Mezei Gyula megállapította, hogy a „szakfelügyelet felismerte és munkája 
középpontjába állította a tanítás-tanulás korszerűsítésével kapcsolatos felügyelői felada-
tokat.”71 Így tehát a szakfelügyelői gyakorlatban a hatvanas évek didaktikai-metodikai 
korszerűsítési törekvései eredményeként a következő évtizedre a gyakorlatiság került 
túlsúlyba.

E kettősség legtipikusabb terméke az 1973-ban megjelent általános iskolai felügyeleti 
útmutató volt.72 Ez egyrészt szorgalmazta, hogy a szakfelügyelő figyelme kiterjedjen „a 
tárgy korszerű tanítására; a tanulók aktivitására, gondolkodtatására, képességeik és kész-
ségeik kifejlesztésére; a szemléltetési lehetőségek, illetve a tanulói munkaeszközök haszno-
sítására, a könyvtár, az audiovizuális eszközök felhasználására, a szertárgyarapító tevé-
kenységre; a tehetségesekkel és a leggyengébbekkel való differenciált foglalkozás helyzetére; 
tantárgyi eredményvizsgálatokra, azok elemzésére stb.”. Másrészt viszont előírta, hogy 

69 150/1972.  (MK 24.) MM sz. utasítás az alsó és középfokú oktatási-nevelési intézmények felügyeletéről. Művelődésügyi Köz-
löny, 16. évf. 24. sz. 546–548. 
70 Szebenyi (1993) 131.
71 Mezei Gyula (1978): A felügyelet szerepe az iskolai munka korszerűsítésében. Tankönyvkiadó, Budapest, 122-129.
72 Az általános iskolai felügyelet módszertani útmutatója (Művelődésügyi Minisztérium Általános Iskolai Főosztály). Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1973.
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„a felügyelő az alapdokumentumok és az érvényes jogszabályok végrehajtását ellenőrzi”, 
„elsőrendű követelmény a közoktatás-politikai tájékozottság és szemlélet”, „a felügyelő te-
vékenysége az intézményvezetés fejlesztésére irányul”, mivel az intézmény igazgatója „is-
kolájában és nevelői körében első fokú felügyelői feladatokat lát el”, s ezen belül „az egyes 
nevelők szakmai, szaktárgyi tevékenységét is felügyeli”. Tehát „feleselnek” a szakmai-fej-
lesztő és a politikai-ellenőrző funkciók. Az utóbbiak túlsúlyát az „összehangolt megyei 
felügyeleti terv” biztosította, amely magukat a szakfelügyelőket tartotta kordában. Még 
az elemzett útmutató megjelenése előtt volt egy minisztériumi munkabizottsági javaslat 
a „szakmai” (szakfelügyeleti) és „hatósági” (tanácsi) irányítás különválasztására,73 de ezt 
a központi párt- és állami vezetés nem fogadta el, így maradt a szakfelügyelet a megyei 
politikai hatalom kiszolgálója.

Megszűnt a minisztériumi szakelőadói rendszer is, amely feladatainak egy jelentős ré-
szét (pl. tankönyv- és taneszközjegyzékek összeállítása, érettségi, tanulmányi versenyek 
stb.) az OPI vette át. Ez viszont az intézményre olyan adminisztratív feladatokat rótt, 
amelyek a szakmaiság rovására mentek. Különösen elhibázottnak bizonyult az 1973-ban 
az OPI-ban létrehozott Országos Szakfelügyeleti és Továbbképző Központ,74 amely „felhí-
gult” a korábbi minisztériumi szakelőadókkal, akik politikai súllyal már, szakmetodikai-
val pedig még nem rendelkeztek. Még nagyobb hibának bizonyult elemzésünk szempont-
jából az OPI szaktanszéki rendszerének 1976-os felszámolása, mellyel az a minisztérium 
háttérintézményévé vált, bár a szakmaiságot sem lehetett teljesen háttérbe szorítani.

Ennek ékes bizonyítéka volt az 1978-as tantervek előkészítése és elkészítése, társadalmi 
vitája, a bevezetés elő- és felkészítése (útmutatók, tankönyvek készítése és kipróbálása), 
utóvizsgálatok és korrekciók elvégzése, melyek megerősítették az OPI szakmai helyzetét, 
közelebb hozva egymáshoz a tantárgygondozókat és szakfelügyelőket. A szakfelügyelők 
tekintélye újra megerősödött, ugyanakkor a megyék által vezérelt „decentralizált cent-
ralizmus” akadályozó tényező maradt. Ezért került először egy 1982-ben készült OPI-
javaslat formájában megfogalmazásra a radikális átalakítás terve.

A Fővárosi Pedagógiai Intézet tevékenysége

1972-ben újból létrejött a Fővárosi Pedagógiai Intézet. Hozzá tartozott az általános fel-
ügyelet is, mellyel az egyes budapesti kerületi oktatási osztályok felügyelete is az intézet 
feladatává vált. Itt tehát – az országostól eltérően – megvalósult az általános és szakfel-
ügyelet egységes szervezete és irányítása. Ez az „idilli” állapot két év múltán megszűnt, 
mert a felsőbb szervek a tanácstörvénnyel ellentétesnek vélték ezt a rendszert. (Így is 
volt, de ez a tanácstörvény hibája!) Az Intézet ezt követően csak a szakfelügyeletet mű-
ködtette.75 Ezt a rendszert 1987-ben váltotta fel az új, szaktanácsadói rendszer.

73 Az iskolai élet demokratizmusáról, a felügyeletről és az ügyvitel egyszerűsítéséről (Az MM munkabizottságának „probléma-
vázlata”). Demokratizmus és felügyelet: Szalóki László (1972): Általános felügyelet és szakfelügyelet; Tóth András (1972): A 
felügyelet feltételei; Kelemen Elemér (1972): A felügyeletről. Köznevelés, 28. évf. 5. sz. 9-13.
74 Bodó László (1973): Országos Szakfelügyeleti és Továbbképző Központ. Köznevelés, 29. évf. 33. sz. 11.
75 Irányelvek a fővárosi szakfelügyelet munkájához (1977). Bp. Fővárosi Tanács VB. Művelődésügyi Főosztály. Budapesti Ne-
velő, 13. évf. 2. sz. 3–18.
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A szakfelügyelet felszámolása

Szebenyi Péter 1982-ben, az OPI vezető munkatársaként javaslatot fogalmazott meg az 
OPI igazgatótanácsa számára a szakfelügyeleti rendszer átalakításáról.76 Ennek szándé-
ka az volt, hogy a szakfelügyeletet kivonja a hierarchikus irányításból (pártközpont → 
megyei pártbizottság → megyei tanács → szakfelügyelők → igazgatók → tanárok), és új 
modellt állítson fel. Az alá- és fölérendeltségi rendszer helyett azt javasolta, hogy a kör-
zeti, városi, illetve nagyvárosok esetén a kerületi munkaközösségek közösen végezzenek 
tantárgyfejlesztési munkálatokat, és ezek vezetői lássák el a szaktanácsadói feladatokat. 
Utóbbiak saját iskolájukban bemutató foglalkozásokat tartanának, irányítanák a mun-
kaközösség tantárgyi vizsgálatait, tapasztalatokat gyűjtve tanácsokat adnának a körzet 
iskoláinak, terjesztenék az országos és nemzetközi szaktudományos és pedagógiai ered-
ményeket. Emellett a megyei pedagógiai intézetekben is dolgoznának tantárgyi szakme-
todikusok, akik segítenék a munkaközösség-vezetőket, azok továbbképzését irányítva, 
és összefogva a megyei szintű vizsgálatokat, kísérleteket. Az OPI-ban is működnének 
tantárgyanként országos szakmetodikusok, akiknek munkaközösségei a megyei szak-
metodikusokból állnának. Az OPI-s szaktárgyi metodikusok feladata lenne az országos 
és nemzetközi eredmények eljuttatása a megyék szakembereihez, illetve a kiváló ottani 
kezdeményezéseknek országos nyilvánosságot teremteni. Mindezt országos rendezvé-
nyek szervezésével, kiadványok szerkesztésével, az országos tematikus vizsgálatok irá-
nyításával biztosítanák.

Ebben a rendszerben a javaslat szerint körzeti, megyei és országos szinten egyaránt 
munkaközösségek dolgoznának, egyenjogú tagokkal, mely rendszerben a munkaközös-
ség-vezetők csak összefogó, irányító szerepet töltenének be. A lényeg, hogy kizárólag 
építő-fejlesztői, és nem felügyeleti-ellenőrzői feladataik lennének. Ez utóbbi feladatokat 
a tanácsok mellett működő „általános felügyelet” gyakorolná.

7. táblázat: A fejlesztési és a felügyeleti hálózat szétválasztásának terve77

Szakmai hálózat Felügyeleti hálózat
Országos szakmetodikus 
Szakmetodikusok munkaközössége

Művelődési Minisztérium

Megyei szakmetodikus 
Tanácsadók munkaközössége

Megyei Tanács 
Művelődési Osztály 
Általános felügyelők

Munkaközösségvezető-tanácsadó 
Körzeti munkaközösség-vezető

Városi Tanács 
Művelődési Osztály 
Általános felügyelők

76 A javaslat rövid összegzése: Szebenyi (1993) 169-170.
77 Szebenyi (1993) 170. nyomán.
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Ez a javaslat lényegében a szakfelügyelet tanácsadói rendszerrel való felváltását szor-
galmazta, ami az 1985. évi oktatási törvény78 nyomán kiadott, a szaktanácsadásról szóló 
rendelettel be is következett.79 Ezzel, a szovjet blokk országait tekintve egyedülálló mó-
don az állam lemondott arról a legjelentősebb adminisztratív eszközről, amellyel közvet-
lenül ellenőrizhette azt, ami az iskolákban történik. Az eddig ellenőrző szerepet betöltő 
szakfelügyelőkből segítők, nevesítve „szaktanácsadók” lettek. Újabb jelentős változást 
jelentett a művelődési miniszter egy 1987-es rendelete,80 amely „az oktatásügy tanácsi 
irányítását az iskola működése feletti törvényességi felügyeletre” korlátozta. Ez a rendszer 
azonban adott kibúvókat. Pl. „A helyi irányítás ellenőrzi a nevelési-oktatási intézmény 
működésének törvényességét, különösen, hogy … nevelési-oktatási feladatait jogszabá-
lyok, a központi nevelési programok, illetőleg a nevelési és oktatási tervek keretei között 
határozza meg.”81 A nehézség csupán az volt, hogy ebben a munkában építeni kellett 
„…a nevelési-oktatási intézmény belső ellenőrzésének tapasztalataira, a fővárosi, megyei 
pedagógiai intézet, az országos szaktanácsadást ellátó intézet adataira, elemzéseire…”,82 
mely intézményeknek ugyanakkor nem volt adatszolgáltatási kötelezettségük.

Nem egy helyen azonban a szaktanácsadás leple alatt egészen a rendszerváltoztatásig 
működött a szakfelügyelet. A végső kegyelemdöfést az 1990. évi önkormányzati83 és az 
1991. évi hatásköri törvény84 adta meg, melyek a szakmai felügyeleti jog gyakorlását vég-
képp lehetetlenné tették, az iskolák törvényességi felügyeletét pedig a jegyzőkre bízták.

Összegzés (I–II. rész)
A közoktatás ügye szerves fejlődés eredményeként alakult át egyházi kiváltságból királyi 
felségjoggá, majd a polgári állam egyik alapfeladatává. A szocialista időszak – különösen 
annak első évtizede – extrém központosítással kezelte ezt a területet (is), és csak uralma 
végén kezdett visszatérni a kiegyensúlyozottabb szabályozás útjára.

Magyarországon a világon elsők között jött létre iskolai felügyelet. Fokozatosan vált kü-
lön egymástól a népiskolai és középiskolai, a tanügy-igazgatási és tanulmányi, végül a ta-
nulmányi és a tantárgyi szakfelügyelet. (Ez utóbbi csak néhány európai országra jellemző.)

78 Az 1985. évi I. törvény az oktatásról: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8548 (Letöltés: 2014. ápr. 26.) A 14. § (3) 
és (4) bekezdése szerint az intézmény „meghatározza saját nevelési-oktatási feladatait, s a nevelő-oktató munka eredményes-
ségét elősegítő kísérleteket, kutatásokat folytathat”, illetve „a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének 
figyelembevételével kialakítja helyi nevelési rendszerét, továbbá kiegészítő tananyagot dolgozhat ki és megválaszthatja a fakul-
tációs irányokat”.
79 11/1986. (VII. 27.) MM sz. rendelet a szaktanácsadásról. Művelődési Közlöny, 21. évf. 22. sz. 1271–1275.
80 14/1987. (VI. 30.) MM sz. rendelet a helyi-területi irányításról. Művelődési Közlöny, 22. évf. 15. sz. 1255–1259. (A szakfelügye-
let felszámolása, a szaktanácsadás létrejötte.)
81 14/1978. MM sz. rendelet 6. §
82 14/1978. MM sz. rendelet 9. §
83 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8721 (Letöltés: 2014. ápr. 26.)
84 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális aláren-
deltségű szervek feladat- és hatásköreiről. (96–106. §: Nevelés és oktatás): http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8780 
(Letöltés: 2014. ápr. 26.) 99.§: „[…] a közoktatás irányítás szakmai-szervezési feladatait, a művelődési és közoktatási miniszter 
az e célra létesített és általa irányított szakmai-szolgáltató intézmény közreműködésével látja el.”
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A helyi önkormányzatoknak jelentős szerepe volt a XIX. századi iskolafelügyeletben. 
Ez a XX. században fokozatosan gyengült, majd a második világháború után – a többi 
szocialista országhoz hasonlóan – szinte teljesen meg is szűnt.

Az állami és a fenntartói (egyházi, városi, községi stb.) viszonyában sajátos magyar-
országi jogintézmény az állami főfelügyeleti jog, ami szintén csak a pártállamiság ide-
jén szűnt meg, az önkormányzatiság felszámolásával. Másképpen fogalmazva az állami 
főfelügyelet és a közvetlen fenntartói felügyelet együttélésének mély gyökerei vannak 
Magyarországon.

Ahogy másutt, nálunk is korán felszínre került a szakfelügyelet ellenőri és tanácsadói 
oldala közötti ellentmondás. Az viszont magyar sajátosság, hogy – főleg az 1930-as 
évektől – az ellenőrzés – sajnálatosan – inkább aktuálpolitikai, a tanácsadás viszont 
– örvendetesen – szakmai-pedagógiai-módszertani jelleget öltött. Ennek az ellent-
mondásnak a kiküszöbölésére tett kísérletet a szaktanácsadás, a politikai beavatkozást 
kiküszöbölendő.85

Az itt nem elemzett tanácsadói rendszerben a szakmai ellenőrző funkció elmaradása 
– más tényezőkkel együtt – az iskolai oktatás színvonalának az eséséhez vezetett. Cél-
szerűnek látszott tehát – különösen különböző minőségbiztosításokkal körülbástyázott 
legújabb világunkban – a politikai sallangoktól megtisztított tanfelügyelet visszahozása. 
Ugyanakkor a szakos felügyelet kérdése a mai napig nem látszik megoldottnak. Vagyis a 
felügyelet és a fejlesztő-szolgáltató hálózat különválasztásával, és együttes fejlesztésével 
célszerű továbbhaladni.

A pedagógusok továbbképzése a XX. század elejétől kezdett rendszeres és szervezett 
jelleget ölteni hazánkban. Ennek olyan európai mércével is jelentős intézményei szü-
lettek, mint a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium, de nem kevésbé volt jelentős – bár 
messze nem olyan önálló – a pártállami időszakban a jogutódnak tekinthető Fővárosi 
Pedagógiai Intézet, valamint az Országos Pedagógiai Intézet sem. Ez utóbbi jelentős ér-
demeket szerzett az akkoriban újdonságnak számító „pedagógus módszertani szabad-
ság” megteremtésében. Ilyen irányító központra a demokratikus viszonyok közepette 
is szükség van.

Történelemtanítás (LI.) Új folyam VII. évf. 1–2. sz. 2016. június
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/katona-andras-az-iskolai-

felugyelet-tortenete-magyarorszagon-ii-1935-tol-a-rendszervaltoztatasig-07-01-04/

85 2-5. pont: Szebenyi (1993) 148-149. megállapításai nyomán.
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A magyar irodalom és történelem tantárgyak koncentrálásának lehetőségei az iskola-

otthonban. In: Közlemények az iskolaotthonos osztályok munkájáról. Szerk.: Eperjessy 
Gézáné. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 187-203. p. (Társszerző: Zsigárdi 
Györgyi)

1977
A magyar irodalom és történelem integrált tanításának tapasztalatai az általános iskolá-

ban. Történelemtanítás, XXII. évf. 2. sz. 21-25. p. (Társszerző: Kalas Józsefné)

1980
Javaslat az 5. osztályos magyar irodalom és történelem-állampolgári ismeretek össze-

hangolt tanítására. Köznevelés, 36. évf. 29. sz. 20-22. p. 

1981
Javaslat a 6. osztályos magyar irodalom és a történelem-állampolgári ismeretek össze-

hangolt tanítására. Köznevelés, 37. évf. 29. sz. 23-25. p.

1982
Tananyag-beosztási javaslat a 7-es irodalom és történelem-állampolgári ismeretek össze-

hangolására I. rész. Köznevelés, 38. évf. 34. sz. 15. p.
Tananyag-beosztási javaslat a 7-es irodalom és történelem-állampolgári ismeretek össze-

hangolására. II. rész. Köznevelés, 38. évf. 35. sz. 14-15. p.

1983
A főiskolai tanárjelöltek múzeumpedagógiai képzése a fővárosban. Történelemtanítás, 

XXVIII. évf. 5. sz. 14-18. p. (bibl.)

1984
Javaslat a 8. osztályos magyar irodalom és a történelem-állampolgári ismeretek össze-

hangolt tanítására. Köznevelés, 40. évf. 34. sz. 28-29. p.

1985
A 8. osztályos Állampolgári ismeretek tankönyv és kézikönyv statisztikai adatainak kor-

rekciója és kiegészítése. OPI, Budapest, 1985. 68 p. (Társszerző: Simon Dénes)

1 A könyveket és más önálló vagy társszerzős kiadványokat, szerkesztéseket vastag betűvel jelöltük.
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1986
A magyar irodalom és a történelem integrált tanítása az általános iskolában. In. Tanár-

képzés és tudomány 1. Vál. és szerk.: Hajdú Péter. ELTE ÁItalános Iskolai Tanárképző 
Főiskolai Kar (ÁITFK), Budapest, 168-179. p.

1987
Történelemtanítás – múzeumpedagógia – tanárképzés. In. Tanárképzés és tudomány 2. 

Vál. és szerk.: Hajdú Péter. ELTE ÁITFK, Budapest, 516-530. p.

1988
Integrációs lehetőségek az általános iskolai magyar irodalom és történelem oktatá-

sában. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. Balázs Györgyné. ELTE BTK, Kézirat, 
1988. 292 p. + XIV melléklet

1989
Egy kísérlet margójára (Koncentrációs és integrációs lehetőségek a történelem-állam-

polgári ismeretek és a magyar irodalom oktatásában) Budapesti Nevelő, 35. évf. 2. sz. 
60-67. p. (bibl.)

1990
A koncentrációtól az integrációig (Problématörténeti áttekintés) In: Tanárképzés és tu-

domány 6. Vál. és szerk.: Hajdú Péter. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar (TFK), Buda-
pest, 152-173. p.

A koncentrációtól az integrációig (A koncentráció pedagógiai kérdéséhez – A fogalom tar-
talma és terjedelme. Utak az integrációhoz) Pedagógiai Szemle, 40. évf. 5. sz. 411-428. p.

1991
Vallástörténeti tematika és bibliográfia (Segédanyag helyi tantervek készítéséhez). 

Pest Megyei Pedagógiai Intézet, Budapest, 29 p.

1992
Egy „elfelejtett” tanügyi reform margójára. (Németh László: A tanügy rendezése, 1945.) 

In: Tanárképzés és tudomány 7. Szerk.: Victor András. ELTE TFK, Budapest, 57-79. p. 
(Társszerző: Pornói Károly)

„Az ember mint feladat nyomul a világba…” (Németh László tanügyről, pedagógiáról) 
In: Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Szerk.: Závodszky Géza. ELTE TFK, 
Budapest, 329-367. p.

Történelemtanítás „nálunk és más nemzeteknél” (Hasznos segédkönyvek a hazai és 
nemzetközi históriaoktatás múltjáról és jelenéről). Iskolakultúra, 2. évf. 19. sz. 63-66. p.
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1994
Történelemtanítás és tantárgy-pedagógia. Iskolakultúra, 4. évf. 1-2. sz. 143-145. p.
Az élőszó és szerepe a történelemtanításban. Módszertani Lapok. Történelem, 1. évf. 1-2. 

sz. 21-31. p. 

1995
Stiefel történelmi atlasz. Szakértő: Szerk.: --- Katus László. Stiefel Falitérkép Kiadó 

Kft, 1995. (1. kiad.) 1996. (2. kiad.) Budapest, 36 p. (Társszakértők: Csepela János-
né és Dobszay Tamás) 

(Tan)könyvek az újkorról. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium történelemkönyvei. 
Módszertani Lapok. Történelem, 2. évf. 1. sz. 23-25. p.

Módszertan – tantárgy-pedagógia – történelemtanítás. Módszertani Lapok. Történelem, 
2. évf. 2. sz. 1-14. p.

Új történelmi atlasz az általános iskolában (Stiefel Kiadó). Módszertani Lapok. Történe-
lem, 2. évf. 4. sz. 9-14. p.

1996
Történelmi olvasókönyv. Újkor. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1996. (1. kiad.) 

1997. (2. kiad.) 291 p. 
Módszertan, szakdidaktika, tantárgy-pedagógia. In: Történelemmetodikai műhelytanul-

mányok. Szerk.: V. Molnár László. Tárogató Kiadó, Budapest, 13-27. p.
Egy 225 éves magyar tankönyv és szerzője (Losontzi István Hármas Kis Tükre). Mód-

szertani Lapok. Történelem, 3. évf. 1-2. sz. 23-30. p. (bibl.)
A debreceni professzor és tanítványa: Budai Ézsaiás és Péczely József. Módszertani La-

pok. Történelem, 3. évf. 3. sz. 1-11. p.
Nemzeti és állami ünnepeink rövid története. Módszertani Lapok. Történelem, 3. évf. 

4. sz. 3-11. p.
„Az ember, mint feladat nyomul a világba…” (Németh László tanügyről, pedagógiáról, 

tantárgyösszevonásról). Délsziget, 11. évf. 35. sz. 81-91. p. (bibl.)
A Nemzeti Tankönyvkiadó történelemtantervéről. Új Katedra, 1996/97. dec. 27. p.

1997
A Nemzeti Tankönyvkiadó helyi tanterve. Ember és társadalom. Történelem. Profil 

3.2 program alapján, Word for Windows formátumban mágneslemezen. Nemzeti 
Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 22-123. p. (Társszerzők: Csepela Jánosné, Horváth 
Péter)

A katolikus történelemtanítás a XIX. század első felében. In. Fuga temporum. Ünnepi 
kötet Eperjessy Géza 70. születésnapjára. Szerk.: Závodszky Géza. ELTE TFK, Buda-
pest, 123-145. p.
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Az alapiskolai történelmi atlaszokról. Történelempedagógiai füzetek, 2. Sorozatszerk.: 
Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 
22-42. p.

18 történelemtanításra vonatkozó szócikk. In: Pedagógiai Lexikon. Főszerk.: Báthory 
Zoltán, Falus Iván. I-IV. köt. Keraban Könyvkiadó, Budapest.

Katolikus történelemtanításunk a XIX. század első felében. Módszertani lapok. Történe-
lem, 4. évf. 1. sz. 4-22. p.

Protestáns történelemtanításunk a XIX. század első felében. Módszertani Lapok. Törté-
nelem, 4. évf. 2. sz. 1-21. p.

Történelemtanításunk végveszélyben. Új Magyarország, 7. évf. 58. sz. 1997. márc. 10. 
(Társszerző: Horváth Péter)

A tantárgy-pedagógia kérdéséhez – a történelemtanítás felől szemlélve. Új Pedagógiai 
Szemle, 47. évf. 6. sz. 99-111. p.

A honszerelem tanára, Vasvári Pál. Módszertani Lapok. Történelem, 4. évf. 4. sz. 8-19. p.
Tankönyvíró-műhely az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar történelem tanszékén. Mód-

szertani Lapok. Történelem, 4. évf. 4. sz. 20- 27. p.
A magyar sport államosítása. Magyarország, (34.) 1. (új) évf. 6. sz. 39. p. 1997. ápr. 17.
A második világháború. Stiefel Falitérkép Kiadó Kft. Budapest. (Társszerkesztő: 

Csepela Jánosné, Dobszay Tamás)

1998
Iskolák, tanárok és diákok 1848/49-ben. Módszertani Lapok. Történelem, 5. évf. 1. sz. 

4-10. p.
Az önkényuralom korának történelemtanítása. Módszertani Lapok. Történelem, 5. évf. 

2. sz. 8-19. p.
A dualizmus korának történelemtanterveiről. Módszertani Lapok. Történelem, 5. évf. 3. 

sz. 1-10.
A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Emléktablója az 1848/49-es forradalom és szabadság-

harc 150. évfordulója alkalmából. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest. 

1999
Tankönyvmodellek a rendszerváltozás utáni alapiskolai történelemtanítás szolgálatá-

ban. Történelempedagógiai füzetek, 6. Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó. Magyar Történel-
mi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 5-16. p.

A kora újkor egyetemes története az újabb kiadványok tükrében I. Módszertani Lapok. 
Történelem, 6. évf. 1. sz. 24-32. p.

A kora újkor egyetemes története az újabb kiadványok tükrében II. Módszertani Lapok. 
Történelem, 6. évf. 2. sz. 19-26. p.

Tankönyvmodellek a rendszerváltozás utáni alapiskolai történelemtanítás szolgálatá-
ban. Módszertani Lapok. Történelem, 6. évf. 4. sz. 12-17. p.
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2000
A történelemtanítás gyakorlata. Alkotószerk. --- Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 

Universitas Felsőoktatási Lektorátus, Budapest, 478 p. (Társzerzők: Csepela János-
né, Horváth Péter, Nagyajtai Anna)

A tankönyvek korszerűségének kérdéséhez. Történelempedagógiai füzetek, 7. Soro-
zatszerk.: Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, 
Budapest, 24-37. p.

Gyakorlati tankönyv a történelemtanítás szolgálatában (Csepela – Horváth – Katona – 
Nagyajtai: A történelemtanítás gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 
Módszertani Lapok. Történelem, 7. évf. 1. sz. 19-28. p. 

Történelem és állampolgári ismeretek kerettanterv. In: Az alapfokú nevelés-oktatás 
kerettanterve. OM, Budapest, 134-147. p. (Társszerzők: Balla Árpád és Foki Tamás)

2001
Németh László. Tudós tanárok – tanár tudósok. Sorozatszerk.: Jáki László. A kísérő 

tanulmányt írta és a szövegeket válogatta: --- OPKM, Budapest, 173 p.
Az általános iskolai történelem és állampolgári ismeretek kerettanterve. Módszertani 

Lapok. Történelem, 8. évf. 1. sz. 5-17. p.
Forrásgyűjtemények aranykora. Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 

Szerk.: Poór János. Módszertani Lapok. Történelem, 8. évf. 3. sz. 32-33. p.

2002
Az újkor kezdetén. Tanítási segédanyag az általános iskolák 6. osztálya számára. Tanári 

Kincsestár. Történelem. Raabe Kft. Budapest, 2002. március, 7. sz. A 4.1 1-30.
Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára. Korona Kiadó, Budapest, 395 p. 

(Társszerző: Csorba Csaba)
A történelem tanítása (Tantárgy-pedagógiai összefoglaló). Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 299 p. (Társszerző: Sallai József)
A hazai reformpedagógiai irányzatok történelemtanítási módszerei. In: Reformpeda-

gógia-történeti tanulmányok (Európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok). Szerk.: 
Németh András. Osiris Kiadó, Budapest, 137-151. p.

Hazafiság, magyarságtudat és nemzetiségi kérdés. Módszertani Lapok. Történelem, 9. évf. 
1. sz. 1-10. p.

A Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakosztály üléséről. Módszertani Lapok. 
Magyar, 9. évf. 2. sz. 35-36. (Társzerző: Szombatiné Kovács Margit)

Történelem a középiskolák 10. osztálya számára. (Ism.) Módszertani Lapok. Történelem, 
9. évf. 4. sz. 17-23. p.

Történelempedagógiánk vázlatos áttekintése a szintézisek és összefoglalások tükrében 
(XIX–XX. század). In: Történelem – tanítás – módszertan. Tanulmányok a 75 éves 
Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk.: Nagy Péter Tibor és Vargyai Gyula. OPKM, Buda-
pest, 147-152. p.
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2003
Tanári kincsestár – Történelem. (RAABE Kiadó) (Ism.) Módszertani Lapok. Történelem, 

10. évf. 1. sz. 21-23. p.
A szerző bemutatja: Katona András – Sallai József: A történelem tanítása. Tantárgy-pe-

dagógiai összefoglaló. Módszertani Lapok. Történelem, 10. évf. 2. sz. 7-16. p.
Egy „képesítés nélküli” pedagógus: Németh László. In: Testis temporum. Tanulmányok 

a magyar művelődés történetéből. Szerk. Závodszky Géza. ELTE TFK – Alapiskolai 
Tanárképzésért Alapítvány, Budapest, 139-166. p.

Bevezető. In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Országos 
Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar ren-
dezésében (Budapest, 2000. augusztus 31 – szeptember 1.) A plenáris előadások és 
válogatás a szekcióülések anyagaiból. Szerk. --- (Társzerk.: Ládi László, Széplaki 
György, Szombatiné Kovács Margit) Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző 
Főiskolai Kar, Budapest, 13-14. p. 

Az általános iskolai történelemtanítás megújítása Szebenyi Péter szakmódszertani mun-
kásságában. In: Szebenyi Péter emlékkönyv. A 2002. évben megtartott Emlékülés elő-
adásainak szövege. Szerk. Foki Tamás. FPI, Budapest, 76-83. p.

Newton kora – newtonok kora? (A tudománytörténet tanításának kérdéséhez – egy 
történelmi kor oktatása kapcsán) Történelempedagógiai füzetek, 13-14. Sorozatszerk. 
Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 
35-45. p.

Történelemtanításunk története a második világháború végétől a kommunista hatalom-
átvételig. Módszertani Lapok. Történelem, 10. évf. 3. sz. 23-29. p.

A szakmódszertanok és szakmódszertanosok védelmében. Pedagógusképzés, 1. évf. 3-4. 
sz. 80-94. p.

Történelemtanításunk az ún. ötvenes években. Módszertani Lapok. Történelem, 10. évf. 
4. sz. 30-40. p.

A teljesen megújult Képes történelmi atlasz a történelemtanítás szolgálatában. Módszer-
tani Lapok. Történelem, 10. évf. 4. sz. 43-49. p.

2004
A történelemtanítás gyakorlata. Alkotószerk. --- Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 

Universitas Felsőoktatási Lektorátus, Budapest, 2004. Második, javított kiadás, 
480 p. (Társzerzők: Csepela Jánosné, Horváth Péter, Nagyajtai Anna)

A demokrácia fejlődéstörténete. Tanítási segédanyag az általános és középiskolák szá-
mára. Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 2004. január, 12. sz. 
H 1.7 1-16.

A tanárképzésben a szakmódszertanos oktatók körében végzett kérdőíves felmérés első 
eredményei. Magyar Felsőoktatás, 1. évf. 3. sz. 13-15. p.
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A szakmódszertan és a szakmódszertanosok védelmében 2. Diagnózis az eredményes 
terápia érdekében. A szakmódszertanok és szakmódszertanosok helyzete egy felmérés 
tükrében. Pedagógusképzés, 2. évf. 2. sz. 84-94. p.

Történelempedagógiai szintézisek és összefoglalások rövid története Magyarországon 
(XIX–XX. század). Történelempedagógiai füzetek, 16. Sorozatszerk. Szabolcs Ottó. 
Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 41-61. p. (bibl.)

Történelemtantervek a Kádár-korszakban. In: Albert B. Gábor: Tudatformálás vagy tu-
dattorzítás. Kölcsey füzetek IX. Kölcsey Intézet, Budapest, 87-104. p.

A demokrácia fejlődéstörténetének tanítása. Tanítási segédanyag az általános és közép-
iskolák számára. Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 2004. 
november, 17. sz. H 1.13 1-46.

A Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakosztályának 2003–2004-es tevékeny-
ségéről. Pedagógusképzés, 2. évf. 4. sz. 119-120.

2005
A Nemzeti Tankönyvkiadó Történelematlasza általános iskolásoknak. Szerk. Pálin-

kás Mihály. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 32 p. (Társszerzők: Csepela János-
né, Horváth Péter)

Útmutató a Nemzeti Tankönyvkiadó történelematlaszának használatához. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 24 p. (Társszerző: Csepela Jánosné)

Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából I. Történelemtanításunk 
hőskora, a rendszeres történelemtanítás kezdetei (1650–1806). Tanári Kincsestár. Törté-
nelem. Raabe Kiadó, Kft. Budapest, 2005. szeptember, 20. sz. I 1.1 1-16.

Tanításművészet és tanárképzés. Pedagógusképzés, 3. évf. 3. sz. 69-75. p. (társszerzők: 
Erdélyi Erzsébet és Radnóti Katalin)

Tanuljunk, de hogyan!? Az iskolai szaktárgyak tanulása. Szerk. --- Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 280 p. (Társszerk. Ládi László és Victor András)

A történelem és az állampolgári ismeretek tanulása. In. Tanuljunk, de hogyan!? Az isko-
lai szaktárgyak tanulása. Szerk. --- Ládi László – Victor András. Nemzeti Tankönyv-
kiadó, Budapest, 42-73. p.

Globalizáció és nemzeti kérdés. In: Történelempedagógiai füzetek, 18. Sorozatszerk. Szabolcs 
Ottó. Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 39-47. p.

Tudattorzítás a Kádár-korszak történelemtankönyveiben. Gondolatok Albert B. Gábor 
tanulmánya nyomán a történelemtanítás és a politika mindenkori felelősségéről. Heti 
Ökopol, 1. évf. 2005. november, 5 p.

Tájékoztató a szakmódszertanosok körében végzett országos felmérésről. In: Projektpe-
dagógia – Projektmódszer V. Szerk.: Hegedűs Gábor, Lesku Katalin. Kecskeméti Főis-
kola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 33-39. p.

Az ókori görög világ. Stiefel Falitérkép Kiadó Kft. Budapest. (Társszerző: Csepela Já-
nosné, Dobszay Tamás)
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A komplex tananyagok tanításának és a fejlesztő módszerek alkalmazásának lehe-
tőségei a humán tárgyak szempontjából. In: Történelempedagógiai füzetek, 20-21. 
Sorozatszerk. Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE 
BTK, Budapest, 5-27. p.

Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából II. „Haza és haladás” 
– a nagy tanárok félévszázada. Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Buda-
pest, 2005. november, 21. sz. I 1.32 1-28.

2006
Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából III. A rendszeres tör-

ténelemtanítás meghonosodása az önkényuralom és a dualizmus korának Magyaror-
szágán (1849–1902). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 2006. 
január, 22. sz. I 1.3 1-26.

Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából IV. A századelő törté-
nelemtanítása (1902–1920) Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 
2006. szeptember, 24. sz. I 1.4 1-28.

Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv (Dokumentumok a történelemtanítás 
történetének és módszertanának tanulmányozásához) Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 614 p. (Társszerző: Szabolcs Ottó)

A társszerző bemutatja a Tankönyvkiadó új történelmi atlaszát. In: Történelempedagó-
giai füzetek, 20-21. Sorozatszerk. Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat Tanári 
Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 90-111. p.

Egy nagyszabású történelemtanítás-történeti könyv megjelenéséről. In: Történelempe-
dagógiai füzetek, 20-21. Sorozatszerk. Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat Ta-
nári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 219-231. p.

Információhordozó taneszközök a történelem tantárgy tanításához I. Általános iskola 
5-8. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó honlapja: Módszerver, 1. évf. nyár, 32-36. p.

Információhordozó taneszközök a történelem tantárgy tanításához II. Gimnázium 9-12. 
osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó honlapja: Módszerver, 1. évf. ősz, 18-23. p.

Új fóliasorozat az általános iskolai történelemtanítás szolgálatában. A Nemzeti Tan-
könyvkiadó honlapja: Módszerver, 1. évf. tél, 8-12. p.

A tanításművészet elmélete. A Reformpedagógiai Kutatócsoport kiadványa. In: A peda-
gógusképzés megújítása. Szerk.: Kopp Erika. Gondolat Kiadó, Budapest, 81-94. p.

Kora újkor (1492–1789). In: Világtörténet. Főszerk.: Salamon Konrád (Akadémia ké-
zikönyvek) Akadémiai Kiadó, Budapest, 519-732. p.

Új fóliasorozat az általános iskolai történelemtanítás szolgálatában. A Nemzeti Tan-
könyvkiadó honlapja: Módszerver, 1. évf. tél, 8-12. p.

Meghalt Simon Dénes. Pedagógusképzés, 3. évf. 4. évf. 3-4. 151-152.
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2007
Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából V. A Horthy-korszak 

történelemtanítása (1920–1944). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. 
Budapest, 2007. január, 26. sz. I 1.5 1-34.

Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából VI. A rövid demokra-
tikus átmenet és az „ötvenes évek” történelemtanítása (1945–1956). Tanári Kincsestár. 
Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 2007. március, 27. sz. I 1.6 1-24.

Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából VII. Kitekintés a 
Kádár-korszak történelemtanítására (1956–1989). Tanári Kincsestár. Történelem. 
Raabe Kiadó Kft. Budapest, 2007. szeptember, 28. sz. I 1.7 1-30.

Tanárképzésünk reformjáról, és benne a szakmódszertanról. Pedagógusképzés, 5. évf. 
1-2. sz. 59-61.

Korszerű tantárgytörténet egy vitatott korról. Pedagógusképzés, 5. évf. 1-2. sz. 131-138.
Egy példamutató életpálya: Dr. Eperjessy Géza tanár úr, a tanszékalapító. Pedagóguskép-

zés, 5. évf. 3. sz. 65-73.
Forrásközpontú történelemtanítás. A szöveges történeti források elemzésének haszna és 

példái. Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 2007. november, 29. 
sz. F 2.9 1-14.

2008
Kora újkori egyetemes történelem (XV–XVIII. század). Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 400 p.
Törekvések a történelmi tudat alakítására a Kádár-korszak történelemtanterveiben 

és –tanításában. In: Történelempedagógiai füzetek, 27. Sorozatszerk. Szabolcs Ottó. 
Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK, Budapest, 79-102. p.

2009
Mellékletek. In: Salamon Konrád: A magyar ezredforduló krónikája 1989–2009. Auktor 

Könyvkiadó, Budapest, 241-350. p.

2010
A harmadik Magyar Köztársaság 20 éve. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 104 p.
Tantárgytörténet: a neveléstörténet mostohagyermeke. Történelemtanítás, (XLV.) 

Új folyam, I. évf. 1. sz. 12 p. 2010. február: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2010/02/katona-andras-tantargytortenet-a-nevelestortenet-mostohagyermeke/ 

Tanárképzésünk reformjáról négy év után, és benne újra a szakmódszertanokról, szak-
didaktikáról. Pedagógusképzés, 8. évf. 1. sz. 99-102. p.
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A honvédelemről, a hadseregről szóló ismeretek tanításának módszertani kérdései. Tör-
ténelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 2. sz. 39 p. 2010. május: https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-a-hadseregrol-szolo-
ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/ 

A revízió igézetében: Trianon tanítása a Horthy-korban. Duna-part, 12. évf. 2. sz. 108-
119. p.

Trianon tanítása tegnap és ma (1945–2010). Duna-part, 12. évf. 3. sz. 67-82. p.
Tankönyvvita a 12. osztályos történelemtankönyvekről. Könyv és Nevelés, 12. évf. 3. sz. 

53-72. p.
A Széchenyi-kép változásai a rendszerváltozás előtti ötödfél évtized magyar történelem-

tankönyveiben. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 4. sz. 20 p. 2010. december: 
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/katona-andras-a-szechenyi-kep-
valtozasai-a-rendszervaltozas-elotti-otodfel-evtized-magyar-tortenelemtankonyveib
en-01-04-05/ 

A Nemzeti Összetartozás Napjáról és a külhoni tanulmányi kirándulások kérdéséről. 
Szerkesztői beszámoló az Apáczai Közalapítvány által szervezett 2010. október 12-i és 
26-i tanácskozásokról. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam, I. évf. 4. sz. 12 p. 2010. dec-
ember: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/a-nemzeti-osszetartozas-
napjarol-es-a-kulhoni-tanulmanyi-kirandulasok-kerdeserol-01-04-11/ 

Fortiter et constater. A hetvenesztendős Závodszky Géza köszöntése. Szerk. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 302 p. (Társszerk.: Kaposi József)

70 év. Závodszky Géza a tudós, a tanár, a tankönyvíró és a közéleti ember. (Ön)életrajz 
történelmi háttérrel és szubjektív keretben. In: Fortiter et constater. A hetvenesztendős 
Závodszky Géza köszöntése. Társszerk.: Kaposi József. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bu-
dapest, 13-18.

A Trianon-kép változásai az utóbbi háromnegyed évszázad történelemtankönyveiben. 
Fortiter et constater. A hetvenesztendős Závodszky Géza köszöntése. Szerk.: Kaposi Jó-
zsef. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 201-216.

2011
A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára I. (Január 1-jétől márci-

us 31-ig). Történelemtanítás, (XLVI.) Új folyam, II. évf. 1. sz. 2011. március: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-
evfordulo-naptara-i-januar-1-jetol-marcius-31-ig-02-01-12/ 

Trianon-kép a nyertesek tankönyveiben. Történelemtanítás (XLVI.) Új folyam, II. évf. 
1. sz. 9 p. 2011. március: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/katona-
andras-trianon-kep-a-nyertesek-tankonyveiben-02-01-09/ 

A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára II. (Április 1-jétől június 
30-ig) Történelemtanítás (XLVI.) Új folyam, II. évf. 2. sz. 8 p. 2011. június: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-
evfordulo-naptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/ 
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A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára III. (Július 1-jétől szeptember 
30-ig). Történelemtanítás (XLVI.) Új folyam, II. évf. 3. sz. 8 p. 2011. október: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-
evfordulo-naptara-i-julius-1-tol-szeptember-30-ig-02-03-14/ 

Jászi Oszkár és kora az elmúlt száz év középiskolai történelemtankönyveiben. Könyv és 
Nevelés, 13. évf. 4. sz. 33-43.

A Rákóczi-szabadságharc recepciója a magyarországi történelemtankönyvekben 
– a háromszázadik évforduló alkalmából. I. rész: A Ratiok korától 1945-ig. Tör-
ténelemtanítás, (XVI.) Új folyam, II. évf. 4. sz. 21 p. 2011. december: https://www.
folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/katona-andras-a-rakoczi-szabadsagharc-
recepcioja-a-magyarorszagi-tortenelemtankonyvekben-a-haromszazadik-evfordulo-
alkalmabol-02-04-02/ 

„Az újrakezdés esélye” – Szerkesztőségi beszámoló a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeumban 2011. november 3-án a szatmári békeegyezmény megkötésének 300. évfor-
dulója alkalmából tartott konferenciáról. Történelemtanítás (XVI.) Új folyam, II. évf. 
4. sz. 6 p. 2011. december: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/az-
ujrakezdes-eselye-02-04-11/ 

A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára IV. (Október 1-jétől december 
31-ig). Történelemtanítás (XVI.) Új folyam, II. évf. 4. sz. 7 p. 2011. december: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-
evfordulo-naptara-iv-oktober-1-jetol-december-31-ig-02-04-12/ 

2012
A Rákóczi-szabadságharc recepciója a magyarországi tankönyvekben – a háromszáza-

dik évforduló alkalmából. Könyv és Nevelés 14. évf. 1. sz. 82-104.
A Rákóczi-szabadságharc recepciója a magyarországi történelemtankönyvekben – a há- 

romszázadik évforduló alkalmából. II. rész: 1945-1990. Történelemtanítás 
(XLVII.) Új folyam, III. évf. 1-2. sz. 18 p. 2012. június: https://www.folyoirat.tortenelem- 
tanitas.hu/2012/06/katona-andras-a-rakoczi-szabadsagharc-recepcioja-a-magyar- 
orszagi-03-01-03/ 

Találkozásom az olvasással. Olvasás Portál. Gondolatok az olvasásról. OPKM, 2012. július: 
https://olvasas.opkm.hu/portal/technikai_menupontok/funkcio_ajanlo/gondolatok_ 
az_olvasasrol220

A Rákóczi-szabadságharc recepciója a magyarországi tankönyvekben – a háromszáza-
dik évforduló alkalmából II. rész. Könyv és Nevelés, 14. évf. 2. sz. 72-89.

A megőrizve változtatás jegyében az új történelem kerettantervekről. Történelemtaní-
tás (XLVII.) Új folyam, III. évf. 3-4. sz. 12 p. 2012. december: https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-a-megorizve-valtoztatas-jegyeben-az-
uj-tortenelem-kerettantervekrol-03-02-09/ 
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Németország a magyar közoktatásban. Történelemtanítás (XLVII.) Új folyam, III. évf. 
3-4. sz. 23 p. 2012. december: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/
katona-andras-nemetorszag-a-magyar-kozoktatasban-03-02-15/ 

Konferencia az Ember és társadalom műveltségi terület kerettanterveiről. Történelem-
tanítás (XLVII.) Új folyam, III. évf. 2-4. sz. 2012. december: https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2013/01/konferencia-az-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-
terulet-kerettanterveirol-03-02-07/ 

2013
Történelem az általános iskola 5. osztálya számára. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

203 p. (Társszerzők: Németh György és Balla Árpád)
Tanmenetjavaslat Németh György – Balla Árpád – Katona András 2013-ban megjelent, a 

NAT–2012-nek megfelelő 5. osztályos történelem tankönyvéhez. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 60 p. https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/tortenelem/

Tanmenetjavaslat Balla Árpád 2013-ban megjelent, a NAT–2012-nek megfelelő 6. osz-
tályos történelem tankönyvéhez. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 104 p. https://www.
mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/tortenelem/ 

Mika Sándor olvasókönyvei. Történelemtanítás (XLVIII.) Új folyam, IV. évf. 3-4. sz. 13 p. 
2013. december: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/katona-andras-
mika-sandor-olvasokonyvei-04-03-05/ 

Szerkesztői beszámoló az Országházban tartott „Gróf Bethlen István és kora” konferenci-
áról. Történelemtanítás (XLVIII.) Új folyam, IV. évf. 3-4. sz. 7 p. 2013. december: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/szerkesztoi-beszamolo-az-orszaghazban-
tartott-grof-bethlen-istvan-es-kora-konferenciarol-04-03-20/ 

Szabolcs Ottó (1927–2013). Történelemtanítás (XLVIII.) Új folyam IV. évf. 3-4. sz. 3 p. 
2013. december: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/szabolcs-otto- 
1927-2013-04-03-02/   

2014
Elhunyt történelemtanításunk nagy öregje, Dr. Szabolcs Ottó. Neveléstudomány, 2. évf. 

2014. február: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/category/ki-kicsoda/page/5/  
Szabolcs Ottó (1927–2013) Új Köznevelés, 70. évf. 1-2. sz. 2014. január-február: https://

folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/szabolcs-otto-1927-2013  
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988–2013). Társ- 

szerk.: Salamon Konrád. Antológia Kiadó, Lakitelek, 282 p. (Társszerzők: Kiszelly 
Zoltán – Salamon Konrád – Simon János – Zachar Péter Krisztián)

Konferenciák az első világháborúról: Európa Nagy Háborúja és az új világrend születése. 
(Nemzetközi konferencia – 2013. november 11–12.); Kerekasztal beszélgetés-sorozat a 
Habsburg Intézetben (2013. március – 2014. április). Történelemtanítás (XLIX.) Új fo-
lyam, V. évf. 1. sz. 6 p. 2014. április: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/
konferenciak-az-elso-vilaghaborurol-05-01-11/
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Szarajevótól Trianonig. Az első világháború és következményei a Horthy-korszak kö-
zépiskolás történelemtankönyveiben. Könyv és Nevelés, 16. évf. 4. sz. 33-53.

Történelemtanítás a „végeken” egy világhatalom árnyékában – és ami utána következett 
(Széljegyzetek Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Oktatáspolitika és történelemtanítás a 
Szovjetunióban és Ukrajnában (1917-2010) c. könyvéhez). Történelemtanítás (XLIX.) 
Új folyam, V. évf. 2-4. sz. 9 p. 2014. december: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2014/12/katona-andras-tortenelemtanitas-a-vegeken-egy-vilaghatalom-arnyekaban-
es-ami-utana-kovetkezett-05-02-13/

„A háború, amely megszüntet minden háborút” – A Nagy Háború kitörésének 100. év-
fordulójára (Tudományos konferencia az első világháború kitörésének 100. évforduló-
ja alkalmából, ELTE BTK, 2014. május 8–9.) Történelemtanítás (XLIX.) Új folyam, V. 
évf. 2-4. sz. 2014. december: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/
uploads/2014/12/05_02_13_Katona.pdf 

Az első világháború következményei Magyarországon és Európában – Konferencia az Or-
szágház Felsőházi üléstermében (2014. október 17.) Történelemtanítás (XLIX.) Új folyam, 
V. évf. 2-4. sz. 6 p. 2014. december: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/
az-elso-vilaghaboru-kovetkezmenyei-magyarorszagon-es-europaban-05-02-10/ 

Könyvek közelmúltunkról (A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kiad-
ványai). Történelemtanítás (XLIX.) Új folyam, V. évf. 2-4. sz. 4 p. 2014. december: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/konyvek-kozelmultunkrol-05-02-11/ 

Az első világháború a magyarországi történelemtankönyvekben. In: Az első világháború 
a szomszédos országok és hazánk történelemtankönyveiben. Szerk.: Peregi Tamás. Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 22–46. p.

Az első világháború a szomszédos országok és hazánk történelemtankönyveiben (Ösz-
szegzés). In: Az első világháború a szomszédos országok és hazánk történelemtanköny-
veiben. Szerk.: Peregi Tamás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 140–190. p. 
(Társszerző: Dárdai Ágnes)

2015
Az iskolai felügyelet története Magyarországon I. (1935-ig) Történelemtanítás, (L.) Új 

folyam VI. évf. 3-4. sz. 24 p. 2015. december: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2016/02/katona-andras-az-iskolai-felugyelet-tortenete-magyarorszagon-i-1935-
ig-06-03-03/ 

Szarajevótól Trianonig II. Az első világháború és következményei a pártállami időszak 
történelemtankönyveiben (1945–1989). Könyv és Nevelés, 17. évf. 4. sz. 74-93.

2016
Szarajevótól Trianonig III. Az első világháború és következményei a pártállami időszak 

történelemtankönyveiben (1956–1980-as évekig) Könyv és Nevelés, XVIII. évf. 1. sz. 61-84.
Népiskolából általános iskola. Az általános iskola hazai bevezetésének előzményeiről – a 

történelemtanítás felől szemlélve. In: A pedagógia szolgálatában. Tisztelgő írások dr. 
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Sallai József 80. születésnapjára. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltárt kiadványai III. Tanulmányok, Nyíregyháza, 53-62. 

Történelem 12. a középiskolák számára. III-V. fejezet, OFI, Budapest, 76–168. 
(A könyv társszerzői: Boronkai Szabolcs, Kaposi József, Száray Miklós)

Történelem 8. V-VI. fejezet, OFI, Budapest, 122–158. (A könyv társszerzői: 
Ötvös István, Bódy Zsombor)

Az iskolai felügyelet története Magyarországon II. (1935-től a rendszerváltoztatásig) 
Történelemtanítás, (LI.) Új folyam, VII. évf. 1-2. sz. 27 p. 2016. június: https://www.
folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/katona-andras-az-iskolai-felugyelet-tortenete-
magyarorszagon-i-1935-ig-06-03-03/ 

Szarajevótól Trianonig IV. Az első világháború és következményei a rendszerváltozást 
megelőző és követő évek történelemtankönyveiben (1980-tól 1998-ig). Könyv és Neve-
lés, 18. évf. 3. sz. 43-76. 

Szarajevótól Trianonig V. Az első világháború és következményei a Nemzeti alaptanter-
vek időszakának történelemtankönyveiben (1998-tól 2003-ig). Könyv és Nevelés, 18. 
évf. 4. sz. 62-85.

Az első világháború bemutatása a magyarországi történelemtankönyvekben I–II. Történe-
lemtanítás, (LI.) Új folyam VII. évf. 3-4. sz. 23 p. 2016. december: https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2016/12/katona-andras-az-elso-vilaghaboru-bemutatasa-a-
magyarorszagi-tortenelemtankonyvekben-07-03-12/ 

Az általános iskola hazai bevezetésének előzményeiről – a történelemtanítás felől szem-
lélve. Történelemtanítás, (LI.) Új folyam, VII. évf. 3-4. sz. 14 p. 2016. december: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/katona-andras-az-altalanos-iskola-hazai-
bevezetesenek-elozmenyeirol-a-tortenelemtanitas-felol-szemlelve-07-03-03/ 

2017
Az általános iskola 70 éve a történelemtanítás felől szemlélve I. Az általános iskola lét-

rejötte és első évei az államosításig. A rövid demokratikus időszak történelemtanítása 
(1945–1948). Könyv és Nevelés, 19. évf. 2. sz. 75–97.

Az általános iskola 70 éve a történelemtanítás felől szemlélve II. Az általános iskola ügye 
a Rákosi-korszakban. Történelemtanítás a kemény diktatúrában (1948–1956). Könyv 
és Nevelés, 19. évf. 4. sz. 93–120.

Egy könyv történelmünk dicsőséges korszakáról: Závodszky Géza: Szabadság csillaga. 
Magyar történetek 1790–1849. Történelemtanítás, (LII.) Új folyam, VIII. évf. 1-2. sz. 
3 p. 2017. június: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/katona-andras-
egy-konyv-tortenelmunk-dicsoseges-korszakarol-08-01-09/ 

Ilyenek lennénk? A külföldi tankönyvek magyarságképe c. tanulmánykötetről (Szerk. 
Csík Tibor). Történelemtanítás, (LII.) Új folyam, VIII. évf. 1-2. sz. 2017. június: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/katona-andras-ilyenek-lennenk-08-01-11/ 

Ilyenek lennénk? A külföldi tankönyvek magyarságképe c. tanulmánykötetről. Iskola-
kultúra, 27. évf. 1-12. sz. 201-206.
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Ötven év – Katona András publikációi (1972–2021) 

Történelmi atlasz középiskolásoknak. Vezetőszerkesztő: --- Szerkesztők: Borhegyi 
Péter és Pálinkás Mihály. A térképeket tervezte és szerkesztette: Nagy Béla. Eszter-
házy Károly Egyetem, Eger, 88 p.

2018
Luxemburgi Zsigmond, 1368. február 15. Új Köznevelés, 74. évf. 1-2. sz. (január–február) 45. 
Hunyadi Mátyás, 1443. február 23. Új Köznevelés, 74. évf. 1-2. sz. (január–február) 46. 
Rátz László, 1863. április 9. Új Köznevelés, 74. évf. 3-4. sz. (március–április) 51. 
Deák Ferenc, 1803. október 17. – 1876. január 28. Új Köznevelés, 74. évf. 7-8. sz. (július–

augusztus) 30. 

2019
Tíz éve a történelemtanítás szolgálatában az online Történelemtanítás. Történelemtanítás 

(LIV.) Új folyam X. évf. 1. sz. 9 p. 2019. március: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2019/03/dardai-agnes-katona-andras-korpics-zsolt-tiz-eve-a-tortenelemtanitas-
szolgalataban-az-online-tortenelemtanitas-10-01-03/ (Társszerző: Dárdai Ágnes és 
Korpics Zsolt)

Lábnyomok és kézjegyek. Závodszky Géza Lábnyomok a történelemben c. kötetéről (A tör-
ténelem és iskola vonzásában) Történelemtanítás (LIV.) Új folyam X. évf. 1. sz. 6 p. 2019. 
március: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/katona-andras-labnyomok-
es-kezjegyek-zavodszky-geza-labnyomok-a-tortenelemben-c-koteterol-10-01-08/ 

Koszorús Ferenc 1899. február 3. – 1974. március 8. Új Köznevelés, 75. évf. 3-4. sz. (már-
cius–április) 30. 

170 éve foglalta vissza Budát a magyar honvédsereg. Új Köznevelés, 75. évf. 5-6. sz. (má-
jus-június) 31. 

Képes történelmi atlasz 10–16 éveseknek. Vezetőszerkesztő: --- Szerkesztők: Csepela 
Jánosné és Horváth Péter. Felelős szerk.: Pálinkás Mihály. A térképeket tervezte 
és szerkesztette: Nagy Béla. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet, Budapest, 72 p. 

Az új Történelmi atlasz középiskolásoknak rövid bemutatása. Történelemtanítás (LIV.) Új 
folyam X. évf. 2. sz. 17 p. 2019. június: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/
katona-andras-az-uj-tortenelmi-atlasz-kozepiskolasoknak-rovid-bemutatasa-10-02-08/  

2020
Mann Miklós (1935–2020). Történelemtanítás (LV.) Új folyam XI. évf. 1. sz. 1-2. sz. 3 p. 

2020. május: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2020/05/mann-miklos-1935- 
2020-11-01-02/

A Képes történelmi atlasz 10–16 éveseknek bemutatása Történelemtanítás (LV.) Új folyam 
XI. évf. 1-2. sz. 24 p. 2020. május: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2020/05/
csepela-janosne-horvath-peter-katona-andras-a-kepes-tortenelmi-atlasz-10-16-
eveseknek-bemutatasa-11-01-09/ (Társszerző: Csepela Jánosné, Horváth Péter) 
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Egy példamutató életút. Závodszky Géza Pethő Sándor életrajzáról – A kolozsvári 
alma matertől a Magyar Nemzet rostrumáig. Pethő Sándor (1885–1940). Történelem- 
tanítás (LV.) Új folyam, XI. évf. 1-2. sz. 7 p. 2020. május: https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2020/05/katona-andras-egy-peldamutato-eletut-zavodszky-
geza-petho-sandor-eletrajzarol-11-01-10/

Segédanyagok a 2020-as történelem kerettantervek bevezetéséhez I. Adatok (lexikák) a 
2012-es és a módosított, 2020-as tantervekben (5–6. és 9–10. évfolyam) Történelem- 
tanítás (LV.) Új folyam, XI. évf. 1-2. sz. 22 p. 2020. május: https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2020/11/segedanyagok-a-2020-as-tortenelem-kerettantervek-
bevezetesehez-i-11-03-05/ 

Zrínyi Miklós 1620–1664. Új Köznevelés, 76. évf. 5. sz. (május) 35. 
A gyalázatos béke aláírója, Bernárd Ágoston 1880–1968. Új Köznevelés, 76. évf. 6. sz. 

(június) 36. 
Trianon „reneszánsza” a demokratikus Magyarország történelemtankönyveiben (1990–

2020) 1. Az általános iskolai tankönyvek Trianon-képe. Történelemtanítás (LV.) Új 
folyam XI. évf. 3-4. sz. 37 p. 2020. november: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2020/11/katona-andras-trianon-reneszansza-a-demokratikus-magyarorszag-torte
nelemtankonyveiben-1990-2020-11-03-06/ 

Bánk bán. 200 éve jelent meg kultúrkincsünk gyöngyszeme. Új Köznevelés, 75. évf. 9-10. sz. 
(november-december) 

A Történelemt@nítás a történelemtanításért. Válogatás a Történelemtanítás online 
folyóirat írásaiból (2010–2020). Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 543 p. 
(Társszerk.: F. Dárdai Ágnes, Kaposi József) https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23750

A honvédelemről, a hadseregről szóló ismeretek tanításának módszertani kérdései. In: 
A Történelemt@nítás a történelemtanításért. Válogatás a Történelemtanítás online 
folyóirat írásaiból (2010–2020). Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 235-254.

Dagály és apály. A Trianon-kép változásai a Horthy-korszak és a szocialista időszak 
magyarországi történelemtankönyveiben I-II. Új Pedagógiai Szemle, 70. évf. 11-12. 
sz. 15-57. 2020. november–december http://upszonline.hu/resources/volumes/70/
issues/11-12/upsz_70(11-12)_2020.pdf 

-
Könyv és Nevelés, 22. évf. 3-4. sz. 119-150. https://epa.oszk.

hu/03300/03300/00032/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2020_3-4_119-150.pdf 

2021
 Trianon „reneszánsza” a demokratikus Magyarország történelemtankönyveiben (1990–

2020) II. A középiskolai tankönyvek Trianon-képe 1. rész: Az egyetemes történeti 
háttér. Történelemtanítás, (LVI.) Új folyam XII. évf. 1-2. sz. 26 p. 2021. május: https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/05/katona-andras-trianon-reneszansza-a-
demokratikus-magyarorszag-tortenelemtankonyveiben-1990-2020-12-01-09/ 
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Ötven év – Katona András publikációi (1972–2021) 

Segédanyagok a 2020-as történelem kerettantervek bevezetéséhez II. Adatok (lexikák) 
a 2012-es és a módosított, 2020-as tantervekben (7–8. és 11–12. évfolyam) Történe-
lemtanítás, (LVI.) Új folyam XII. évf. 1-2. sz. 41 p. 2021. május: https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2021/05/segedanyagok-a-2020-as-tortenelem-kerettantervek-
bevezetesehez-ii-12-01-06/ 

Trianon „reneszánsza” a demokratikus Magyarország történelemtankönyveiben (1990–
2020) II. A középiskolai tankönyvek Trianon-képe 2. rész: Az egyetemes történeti hát-
tér. Történelemtanítás, (LVI.) Új folyam XII. évf. 3. sz. 30 p. 2021. szeptember https://
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/katona-andras-trianon-reneszansza-a-
demokratikus-magyarorszag-tortenelemtankonyveiben-1990-2020-12-02-08/

„Gályapadból laboratórium”. Egy fél évszázada volt pedagógiai kísérlet emlékére. 
Tantárgyösszevonási kísérlet a Bogáncs Utcai Általános Iskolában. Helyem – Házam – 
Palotám. VI. évf. 2. (17.) sz. 38-44.

Otthon az iskolában. Iskolaotthonos kísérlet a Bogáncs Utcai Általános Iskola felső tago-
zatán az 1970-es években. Helyem – Házam – Palotám. VI. évf. 2. (17.) sz. 45-52.

Az általános iskola 75 éve – a történelemtanítás felől szemlélve IV.: az általános iskola ügye 
a Kádár-korszak utolsó két évtizedében. Történelemtanítás a puha diktatúrában (1970–
1980-as évek) Könyv és Nevelés, 23. évf. 4. sz. 57-87.





FÉL ÉVSZÁZAD A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS 
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KATONA ANDRÁS
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Közhely, hogy a folyóiratokban közölt
még oly értékes írások lassan kikerülnek a fel-

használók látóköréből. Az érdeklődő olvasó kezébe 
általában könyvek kerülnek, s nem szondázza az akár 
több tízméteres folyóiratanyagot (bár a digitalizáció és 
a keresőprogramok sokat segítenek). Ezért üdvözlöm, 
hogy Katona András kiváló tanulmányainak válogatása 
– mely e kötetben nem szereplő írásaira is ráirányítja
a figyelmet – könyvformában megjelenik. Nyereség ez 

a történelemtanárok számára, de mások számára
is, akik tanterveket, oktatásügyi doku-

mentumokat tanulmányoznak.

Katona András, amint arra a kötet címe
is utal, fél évszázad óta a magyarországi

történelemtanítás számos erénnyel fölvértezett katonája,
s felelősséggel kijelenthetjük, az utóbbi évtizedekben ő 

hazánkban a történelemtanítás filozófiájának és módszerta-
nának egyik első számú tudója és nagykövete, de történész is. 
Ezt bizonyítja a válogatott írásait tartalmazó kötet. Az írások 
között a többség tárgyát történetiségében ragadja meg, és a 

szakirodalom teljességének birtokában, alapos forráskutatás-
sal, gondos jegyzeteléssel, az előzmények ismeretében jut el

a hatályos dokumentumokig és a jelen gyakorlatáig. […]
Múlhatatlan érdeme a szerzőnek, hogy kezdeményezően 

közreműködött a nyomtatott történelemmetodikai folyóirat 
megszüntetése után az online Történelemtanítás létrehozá-

sában, s annak az indulást követően máig gyakorlatilag
egyszemélyes szerkesztője, nem mindennapi

tudományszervezői és szerkesztői
kvalitásokat mutatva.

Dr. Závodszky Géza

ISBN 978-963-9223-23-3
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