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TANANYAGAINK BEMUTATÁSA 

Bori István 

Egy történelem jegyzet elé 
"A magyarság története a kezdetektől a 20. század végéig" c. jegyzet 

bemutatása 

"A magyarság története a kezdetektói a 20. század végéig" c. jegyzet 
az intézetben tanuló külföldi, idegen anyanyelvű, közgazdász szakirányú 
hallgatók számára íródott. Az intézetben az idegen anyanyelvű hallgatók 
előkészítése az egyetemi tanulmányokra optimális esetben egy évig tart. 
Magyarországra érkezésük után, pár hónap magyarnyelv-tanulással a há-
tuk mögött kezdik a szakirányuknak megfelelő szaktantárgyakat - így a 
történelmet is - tanulni. 

A történelem tanítása-tanulása a januártól júniusig ter jedő időszak-
ban, ettől az évtől kezdve a korábbi néggyel szemben már heti öt órában 
folyik. Az így rendelkezésre álló kb. 90-100 tanítási óra nem ad lehetősé-
get az egyetemes és a magyar történelem átfogó megismertetésére, ezért 
elsősorban Magyarország története a tananyag. 

A hallgatók történelemoktatása a különböző szakirányoknak 
(bölcsész, jogász, közgazdász) megfelelően különféleképpen történik. 
Természetesen nem véletlen ez a szétválasztás, hiszen az egyes szakirá-
nyokra való felkészítés más és más típusú történelemszemléletet igényel 
ugyanúgy, ahogy például f iz ikából is, a f izika különböző részterületeit más 
arányokkal, és más súlypontokkal kell megtanítani egy orvosi egyetemre 
vagy egy műszaki egyetemre készülő hallgatónak. Leegyszerűsítve: a böl-
csészeknek esemény-, társadalom- és kultúrtörténet, a jogászoknak ese-
mény- és társadalomtörténet, a közgazdászoknak pedig társadalom- és 
gazdaságtörténet központú történelmet kell tanítani. Nyi lvánvaló, hogy ez 
nem azt jelenti, hogy például a gazdasági szakirányú történelemoktatásban 
nincs szükség esemény- és kultúrtörténeti részekre, de ezek csak a megér-
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téshez szükséges mértékben lehetnek jelen a rendelkezésre ál ló rövid ta-
nulmányi idő, és a korlátozott nyelvtudás folytán. 

Az intézetben eleddig, a szocializmus idején, a kor szellemének 
megfelelően megírt gazdasági irányú történelmi jegyzetet használtuk (vagy 
inkább már nem használtuk). Ez a jegyzet azonban mára már elavult, 
nemcsak szemlélete miatt, hanem azért is, mert az új kutatások sok ese-
ményt, folyamatot más megvilágításba helyeztek. Az intézetben ugyan 
elkészült már egy, a kor követelményeinek megfelelő jegyzet1, de ez a 
bölcsész és jogász szakirányban továbbtanulóknak íródott, így a korábban 
leírtak miatt ez nem igazán alkalmas a gazdasági szakirányú hallgatók 
oktatására. 

Az új jegyzet elkészítése előtt - mivel alig rendelkeztem tapasztala-
tokkal az idegen anyanyelvűek oktatásában - megpróbáltam egy elméleti 
koncepciót kialakítani. Ez a koncepció az alábbi általános szempontokat 
tartalmazta: 

• A jegyzet elején törekedni kell a nyelvi egyszerűségre (még akkor 
is, ha a tartalom látja kárát!), hiszen a hallgatóknak igen alacsony 
szintű nyelvtudás birtokában kell megküzdeniük a szöveggel. 

• "Strukturált" (tehát jó l kivehető szerkezetű, megkomponált) szöve-
get kell készíteni, amelyben az esetlegességet és a véletlenszerű-
séget ("levegőben lógó" = meg nem magyarázott esemény, foga-
lom jelenléte a szövegben) a minimálisra kell csökkenteni. 

• A lehetőségekhez képest minél több, a megértést elősegítő 
(egyszerű) ábrát, táblázatot, térképet kell beilleszteni a szövegbe. 

• A történelemtudomány által vitatott események, tények, adatok 
(pl. a honfoglaló magyarság létszáma) alternatív változatai közül 
csak egy szerepeljen a jegyzetben. Támpontként a gazdasági fel-
sőoktatásban (elvileg) használt tankönyv2 szolgált. Az alternatívá-
kat ha akarja, akkor a tanár nyugodtan felvonultathatja az órákon. 

Néhány mondatban a jegyzet egyes fejezeteire is kitérnék. A jegyzet 
a bevezetővel együtt kilenc fejezetre tagolódik. A bevezető fejezetnek 
nemcsak formális szerepet szántam. Az alapvető történelmi-gazdasági 
fogalmak, il letve a történelem idő- és térbeliségének a tisztázása volt első-
sorban a célom. 

1 Nyíri Tamásné: A magyar nép története a kezdetektől 1867-ig (Kodolányi János Inté-
zet, Budapest, 1995) 
2 Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig (Aula Kiadó, 
Budapest, 1996) 
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A további fejezetek - a szokásoknak megfelelően - időrendben ha-
ladnak végig a történelmen. A második és a ki lencedik fejezet kivételével 
az egyes korszakokat tárgyaló részek felépítésére az a jel lemző, hogy az 
adott kor legfontosabb egyetemes történeti eseményeinek és folyamatainak 
összefoglalása után következik a magyar történelem eseményeinek, társa-
dalmi- gazdasági folyamatainak a tárgyalása. 

Különböző okokból a kezdő (második), és a záró (kilencedik) fejezet 
igen rövid. A második fejezet ("A magyar nép eredete, vándorlása"), ahogy 
a címe is elárulja a magyarok vándorlásával és a honfoglalással foglalko-
zik, azzal a korszakkal, amely rengeteg talánnyal, és ebből következően 
sok történészi feltételezéssel van tele. E témakörnél éppen ezért a célom 
csak annyi volt, hogy felvil lantva a magyarok vándorlásának (valószínű) 
állomásait, bemutassam a társadalom (ősközösségi törzsi-nemzetségi), 
és a gazdálkodás (halászó, vadászó, gyűjtögető nomád állattartó) leg-
fontosabb jel lemzőit , megalapozva ezzel annak a fordulatnak a jelentősé-
gét, ami majd bekövetkezik az államalapítással és a feudális rendszer ki-
alakításával. 

A ki lencedik, befejező fejezet ("Magyarország 1945 utáni történeté-
nek főbb szakaszai") pedig az 1945 utáni események rövid, vázlatszerű 
összefoglalása. Ennél többre nem lett volna célszerű vál lalkozni, hiszen 
egy nagyon jó képességű csoport esetén is kb. csak 90-100 oldalt lehet 
megtanítani az év során. (így is már az elég merész 1 oldal/1 tanítási óra 
átlagos haladási sebességgel számolunk!) Ez pedig azt jelenti, hogy az 
1945-ig megírt fejezetet még esetleg be lehet fejezni, de az 1945 utáni 
eseményekre már aligha kerül sor a tanórákon. Úgy gondoltam, hogy ezen 
oknál fogva érdemesebb rövid, vázlatszerű összefoglalást írni az 1945-
1990-ig ter jedő időszakról, amit az érdeklődő diákok, csupán önszorga-
lomból , maguk is el tudnak olvasni. Aztán a diákok az egyetemen erről az 
egy korszakról, egy-két könyv elolvasásával majd bőségesen tudnak in-
formációkat szerezni. 

A kezdő és záró fejezet elnagyoltságát próbáltam el lensúlyozni a 
közbülső, a honfoglalástól 1945-ig ter jedő időszak részletesebb feldolgo-
zásával. Ezen fejezetek megírásánál az alábbi szempontokat vettem figye-
lembe: 

• A gazdasági felsőoktatásban a gazdaságtörténetet a kora újkortól 
kezdve tanítják részletesen. A jegyzetben is alkalmazkodni kell 
ehhez. 

• Az egyetemes történeti részek kulcsfontosságúak. Magyarország 
történetét és főleg gazdaságtörténetét szinte lehetetlen megérteni 
a legfontosabb egyetemes történeti események, folyamatok felso-
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rakoztatása nélkül. A hallgatók (egyetemes) történelmi előképzett-
ségére, amely igen változó, nem lehet hagyatkozni. 

• A magyar történeti részekben az eseménytörténet (háborúk, csa-
ták stb.) csak a "váz" szerepét tölti be - a fő hangsúlyt a gazdaság-
és a társadalom-történeti mozzanatokra kell helyezni. 

A harmadik fejezet ("Magyarország a középkorban") rövid egyetemes 
történeti bevezetés után három időegységre tagolva tárgyalja a középkori 
Magyarország történetét. Az első (10-12. század), és a második (13-14. 
század) a legfontosabb királyok uralkodását mutatja be. Talán furcsa az 
ilyetén való szétvágása a középkori magyar történelemnek (inkább 1301-
et, az Árpád-ház kihalását használják választóvonalnak), de úgy gondo-
lom, hogy egyes politikai-társadalmi folyamatok (pl. a tartományúraság, 
illetve a rendiség kialakulása) és az ezekkel is összefüggő gazdasági fo-
lyamatok (pl. áttérési kísérlet a domaniális jövedelmekről a regálé jöve-
delmekre) indokolttá teszik. A harmadik időegységet a Hunyadiak kora 
jelenti. A középkort a "csúcsponttal", Mátyás uralkodásával zárom le, hi-
szen az ezután lejátszódó események, folyamatok már tulajdonképpen a 
kora újkor tárgykörébe tartoznak. 

A negyedik fejezet ("Magyarország a török korban") egyetemes törté-
neti alfejezete kulcsfontosságú. A kialakuló, Európa központú világgazda-
sági rendszer szinte napjainkig meghatározó szerepet játszik nemcsak Ma-
gyarország, hanem az egész világ gazdasági-társadalmi fejlődésében is. 
Természetesen legalább ilyen fontosságú az ugyanitt tárgyalt reformáció is. 
A harmadik kikerülhetetlen fogalom, az államfejlődés kora újkori lépcsője, 
az abszolutizmus is ebben a részben kerül bevezetésre. A részekre szakadt 
Magyar Királyság történetének leírásában a hangsúly a gazdaság és a tár-
sadalom jellemzésén van. Az eseménytörténet csak a fontosabb törökelle-
nes harcokat, il letve a török kiűzését, és a Rákóczi-szabadságharcot érinti. 

Az ötödik fejezet ("Magyarország a Habsburg Birodalomban 1711-
1825") sajátossága, hogy az egyetemes történeti alfejezet majdnem ugyan-
annyi oldalt foglal el, mint a magyar történeti rész. De ezen nem kell cso-
dálkozni, hiszen az egyetemes részben olyan fajsúlyos dolgok szerepel-
nek, mint a polgári forradalmak (angol és francia), a napóleoni háborúk, a 
felvilágosult abszolutizmusok és a klasszikus ipari forradalom. 

A hatodik fejezet ("Magyarország története 1825-1867") a reform-
kortól a kiegyezésig ter jedő korszakot ölel i fel. Itt az egyetemes történeti 
részt főleg a kor szellemi áramlatai (liberalizmus, konzervativizmus, szoci-
alizmus, nacionalizmus) jellemzésének szentelem. Ezek igen fontos, ma-
napság is állandóan használt fogalmak. A reformkor leírásában a tanköny-
veknél "szokásos", jó l bevált rendet követem: reformtörekvések - Széche-
nyi munkássága - reformországgyűlések - Kossuth törekvései - a reform-
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kor gazdasága. A forradalom és szabadságharc történetéből kiemelten 
foglalkozom az 1848. áprilisi törvényekkel, amelyek az új, polgári ál lam 
alapkövét jelentették. A szabadságharc elengedhetetlenül szükséges, rövid 
krónikája után, a neoabszolutizmus korának megszokott, teljesen negatív 
értékelését a mai, objektívabb megközelítésből eredő árnyaltabb kép 
megfestésével próbálom meg felváltani. 

A hetedik fejezet ("Magyarország a dualizmus korában") egyetemes 
történeti alfejezete elsősorban a gazdaság új jelenségeit (az ipari forrada-
lom második szakasza, a gazdasági fejlődés ciklikussága), és az első világ-
háborúig vezető utat írja le. A dualizmus tárgyalásánál kitüntetett szerep 
jut a gazdaságnak, nem véletlenül, hiszen "végre van miről írni", vannak 
érdemleges eredmények a magyar gazdaság fejlett országokhoz való fel-
zárkózási kísérletében. 

A nyolcadik fejezet ("Háborúból háborúba: Magyarország története 
1914-1945") egyetemes történeti alfejezete okozta a legtöbb fejtörést a 
jegyzet megírásakor. Sajnos olyan rövidséggel, ahogy meg kellett írni ezt a 
részt, jó l megírni nem lehet. Többszöri átalakítás után sem az igazi még... 
A magyar történeti részeknél törekszem a kiegyensúlyozottságra, és az 
objektivitásra (ahogy Kun Béla nem volt az ördög megtestesülése, úgy 
Horthy Miklós sem), illetve az egyes események (pl. első vi lágháború, Tri-
anon, világgazdasági válság) morális és gazdasági-társadalmi következmé-
nyeinek feltárására. Miután az egész korszakot végigkísérte a zsidókérdés, 
ezért ezzel is részletesebben foglalkozom. 

Végezetül egy pár szót szólnék a szerkesztési sajátosságokról. A 
szerkesztésnél is törekedtem a jobb érthetőség, a könnyebb átláthatóság 
elérésére. A lényeges részeket vastag ("bold") betűvel emeltem ki. Az ol-
dalak szélére "hívószavakat" helyeztem el, amelyek a bekezdés tartalmáról 
tájékoztatnak. A lábjegyzetet az általános használattal ellentétben, csak és 
kizárólag a (történeti) szakkifejezések magyarázatának szenteltem. Ábrák, 
táblázatok, térképek nem túl nagy számban, de találhatóak a jegyzetben -
reményeim szerint segítik majd a diákok tananyagban való elmélyedését. 
Arcképek és egyéb il lusztrációk (várak stb.) el lenben nincsenek, a szem-
léltetés alternatív (és jó minőségű) lehetősége így a tanároké marad. Távla-
ti lag, ha a jegyzet a gyakorlati használat során beválik, egy munkafüzet 
elkészítésének a lehetősége is felmerülhet. 
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