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Mottó gyanánt I. 
„A gyerekek nem hülyék, nyilván kérdezni fognak”-

de ezt a tankönyvírók is üdvözlik 
             

Szabados György 

Magyar Nemzet, 
2020. augusztus 17. 

A tankönyv a diákokat kérdések feltételére serkentse  
ezzel egyet is értünk, ugyanakkor ez nem oldja fel a 
tankönyvben lévő ellentmondásokat,  hiányokat és 

elfogultságokat 



I. A terjedelemcsökkentés kétarcúsága 1.) 
Az oldalszámok bűvöletében…   

A tartalmilag 
legrészletesebb 

Száray-Szabados 9. 
„csak” 184 oldal DE 

9 és 10-es betűmérettel írt az egész 
tankönyv 

9 és 10-es 
betűmérettel írt az 

egész tankönyv 



I. A terjedelemcsökkentés kétarcúsága 2.) 

Az 
óraszámok 

is 
fontosak! 



I. A terjedelemcsökkentés kétarcúsága 3.) 



II. Következetlenségek, aránytalanságok, ellentmondások  
Példák 

• 1. Római Birodalom és civilizáció és a Hun Birodalom 
„egyenrangú-egyenértékű”??? 

5. osztályos Borhegyi-Szabados 53. o. 
+ 9. osztályos Borhegyi-Szabadosban 

61. és a 65. oldalon ua. térkép 



II. Következetlenségek, aránytalanságok, ellentmondások 
Példák 

• 2. Konstantinápoly, mint új főváros, vagy Róma püspökéből 
pápa  Pápai Állam létrejötte… 
apróbetűs/háttérolvasmány, de térkép van róla és … 

 



II. Következetlenségek, aránytalanságok, ellentmondások 
Példák 

• 3. Száray-Szabados könyvben (69-70. o.) A népvándorlás és 
abban a gótok és hunok szerepe zavaros és ellentmondásos 



II. Következetlenségek, aránytalanságok, 
ellentmondások 

Példák 

• 4. Az iszlám+ Arab Birodalom+ Frank Birodalom 
és Nagy Károly tárgyalása után kezdődik a 
KÖZÉPKOR fejezet 



Száray 2020. június és Száray-Szabados végleges 119. és 124. o. 

A sajtóban megjelenő kritikák hatása? 
Avagy, ami javítva lett a nyáron… 



III. Egyet (se?) fizet, négyet kap? 

9. 
évfolyam 

5. 
évfolyam 

Hab a tortán, avagy 
savanyú a szőlő… 



 Kell nekünk ennyi 

KUTRIGUR….? 

Borhegyi-Szabados 9. 
117. o. 

Borhegyi-
Szabados 5. 

103. o. 

Gróf-Szabados 5. 105. o. 

„Gyakorló pedagógusok által 
is megszűrt...” szövegek, … 

mert  az avaroknál „be 
akartam csempészni a 

kutrigur bevándorlókat, de 
az  egyik kollegina résen volt, 

ezzel ne terheljük szegény 
kisdiákokat…” (Szabados György 

M5-tévévita 2020. szept. 3. szept.) 



IV. Új kutatási eredmények? 

Száray-Szabados 
116. o. 

Száray-Szabados 
173-174. o. 

kétszer 

https://tenyleg.co

m/index.php?acti

on=recordView&t

ype=places&cate

gory_id=3115&id

=1365284 
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V. Megközelítésbeli újítások 1-4. 

• Borhegyi Péter: http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-

megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-
ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html 

• 1. Szigetszerűség = „nem kell mindent megtanítani” 

•                

• 2. Jelenségalapú megközelítés = „üzenet a 21. századi 
diáknak” és tematikus blokkok 

 (pl. vallástörténet és a középkori társadalom)             

• 3. A kulturális kód maradjon csak meg = fontos, 
megtanulandó elemek               

•       

Eddig se … de  nehéz megválni témáktól… 

 

 
Nevesíti, hogy például mi NEM fontos, 

majd… 

 

http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html


 

A Borhegyi-Szabados 

9. 29-30. oldal 

főszövegébe beékelődve 

részletesen szerepelnek a 

patrícius-plebejus 

küzdelem eredményei.  

31 alkalommal 

szerepel a centuria 

kifejezés, 100%-ban a 30. 

oldalon; ebből 13 

alkalommal ugyanazon 

oldal főszövegében. 

  

 

 



V. Megközelítésbeli újítások 1-4. 

• Borhegyi Péter: http://tortenelemoktatok.hu/hirek/tananyagcsokkentes-

megorzott-erenyek-uj-megkozelitesek-beszelgetes-borhegyi-peterrel-az-
atdolgozott-ofi-s-tortenelemtankonyvek-tananyagfejlesztojevel.html 

• 1. Szigetszerűség = „nem kell mindent megtanítani” 

               

• 2. Jelenségalapú megközelítés = „üzenet a 21. 
századi diáknak” és tematikus blokkok 

 (pl. vallástörténet és a középkori társadalom)             

• 3. A kulturális kód maradjon csak meg = fontos, 
megtanulandó elemek               

      

• 4. „Lemaradástörténet” helyett európai folyamatok 
magyar példákon keresztül = integrált szemlélet  

•   

 

Eddig se…de  nehéz megválni témáktól… 

 

 
Nevesíti, hogy például mi NEM fontos, 

majd… 
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Példa az „integrált” városfejlődésre 

Borhegyi-Szabados 
9.  104 oldal az 

egyetemes 
történelemnél 
 és 149. oldal a 

magyar 
történelemnél 



Mottó gyanánt II. 

‚Ennélfogva egy tankönyvön sem lehet konszenzust számon kérni! 
Amit számon lehet kérni, az a következő: szülessék forrásokon és 

szakirodalmi eredményeken alapuló valószerű történeti 
rekonstrukció, az “így is történhetett” elv jegyében’. 

Történelemoktatók Szakmai Egyesület, 2020. június 26. 
http://tortenelemoktatok.hu/hirek/korai-magyar-mult-az-atdolgozott-tortenelem-
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   Konszenzust  
számonkérni? 
• Ahol/amiben van, 

IGEN 

• Amiben nincs?  

• Alternatív eredmények bemutatása? 
összes?  

• DE: 1. érvek és ellenérvek ütköztetése - IGEN 

• 2.   egy alternatív vélemény sugalmazása, sőt 

erőltetése -  NEM           

 

Borhegyi-
Szabados 9. 

119. o. 

• Hol vannak az 
ellenérvek? 
• Száray-

Szabados 
ebből a 

szempontból 
korrektebb 



„Hogyan tanítsunk forráskritikát?” 
Vessünk össze két forráskritikát TANÍTÓ tankönyvi 

megoldást! Németh-Borhegyi: 
Újgenerációs 9. 

104. o. 



„Hogyan tanítsunk forráskritikát?” 
Vessünk össze két forráskritikát TANÍTÓ tankönyvi 

megoldást! 
Borhegyi-

Szabados 9. 
64. o. 

Valódi 
néphagyomány 



Jöjjön a vita… 


