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1. A hivatalos statisztikai adatok szerint a 170 000 lelket számláló kárpát-
aljai magyarság a terület mintegy 100 településén lakik. A települések sorá-
ban találjuk Ungvárt, Munkácsot, Nagyszőlőst, Técsőt és Beregszászt, ez 
utóbbi lakosságának 80 százaléka magyarajkú. 

A magyar tannyelvű iskoláztatás 1945 után nehezen indult meg a vidé-
ken, amely 1946 januárja óta tartozik hivatalosan az Ukrán Szovjet Szo-
cialista Köztársasághoz Kárpátontúli Terület elnevezéssel. A sztálini ön-
kényuralom körülményei között i t t csak hétosztályos magyar iskolák mű-
ködtek és ezek növendékei a nyolcadik-tizedik osztályt ukrán, illetve orosz 
középiskolákban végezték el, mert csak úgy tudtak leérettségizni. A hely-
zet a Sztálin halálát követő „olvadás" és a XX. Kongresszus határozatai 
után kezdett változni. Ekkor tízosztályos magyar tannyelvű iskolák nyíl-
tak a felsorolt városokban. (Beregszászon pl. kettő), valamint számos nagy-
községben. (Az ungvári járásban: Csapon, Nagydobronyban, Szürtén, 
Eszenyben, Sislocon; a munkácsi járásban: Barkaszon, Rákoson; a bereg-
szászi járásban: Kaszonyban, Csornán, Nagyberegben, Gáton, Váriban, 
Jánosiban; a nagyszőlősi járásban: Tiszaújlakon, Saiánkon, Péterfalván, 
Paládon, valamint Visken és Szlatinán a huszti és a técsői járásokban.) 
A középiskolák létrehozása faluhelyen igen nagy jelentőségű volt, hiszen 
ezeken a településeken (a felsorolás nem teljes) 1945 előtt csupán csak 
hatosztályos felekezeti vagy állami oktatási intézmények működtek. 

A pedagógiai munkát végzők egy része a régi tanítókból került ki, de 
megindult az utánpótlás képzése is. Az 50-es és 60-as évek fordulóján két 
csoport magyar filológus kapott képesítést az Ungvári Állami Egyetemen. 
Itt 1963 óta folyik magyar filológusok képzése, 1965-től pedig az egyetem 
filológiai karán Magyar Filológiai Tanszék működik. Az egyetem más ka-
rain is tanultak magyar anyanyelvű diákok ukrán, illetve orosz nyelven. 
Tanulmányaik befejezése után őket szintén magyar tannyelvű iskolákba 
irányították. 

2. A 70-es évek elején a terület magyar tannyelvű oktatási tanintézmé-
nyeiben több, mint 20 000 diák tanult. A 80-as évek elején a magyar is-
koláztatás fejlődése megtorpant. A helytelenül értelmezett internaciona-
lizmus jegyében a magyar tannyelvű iskolákban ukrán vagy orosz tannyel-
vű osztályokat is nyitottak, amelyekben ugyan oktatták a magyar nyel-
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vet és irodalmat, de a többi tantárqyat nem maqyarul tanították. A veqyes 
osztályokat a szülők kérésére hozták létre, akik úgy vélték, hogy a magyar 
iskola elvégzése nem adja meg a lehetőséget a gyerekek továbbtanulására és 
érvényesülésére. A vegyes iskolák létesítésének folyamata, amely részben a 
szülők manipulálásával és a helyi oktatási szervek túlbuzgóságának eredmé-
nyeként indult, ma már szerencsére megszűnőben van. 

A területi magyar információs szervek, így a Kárpáti Igaz Szó is foglal-
kozott a kérdéssel és ennek során kiderült, hogy a területről felsőoktatási 
intézményekbe kerülő fiatalok között (vannak, akik Lvovban, Tartuban, 
Odesszában és Leningrádban tanulnak) sokkal több a magyar, mint az orosz 
vagy ukrán osztályokat befejező fiatal. Ez részben az előbbiek jobb felké-
szültségével, részben pedig a nemzeti, tehát magyar iskolát végzők iránti 
elnéző jóindulattal is magyarázható. Az Ungvári Állami Egyetem vezetése 
nyolcévi megszakítás után 1988-ban újra engedélyezte, hogy a magyar is-
kolákban végző diákok ne csak magyar nyelvből, hanem a többi tantárgy-
ból is anyanyelvükön vizsgázhassanak. Ez az engedmény, ha állandó jelle-
gűvé válna — tehát, ha nem kell minden évben újra kérelmezni — a magyar 
nyelvű iskoláztatás újabb fellendüléséhez vezethet a területen. 

Jelenleg a Kárpátalján 11 tízosztályos, 26 nyolcosztályos és 14 négy-
osztályos magyar tannyelvű iskola működik, ahol mintegy 10 000 gyere-
ket tanítanak. 23 magyar közép- és 17 nyolcosztályos iskolában hoztak 
létre ukrán, illetve orosz osztályokat. Ezen iskolák magyar tannyelvű osz-
tályaiban mintegy 8 ezer gyerek tanul, míg az orosz és ukrán osztályokban 
6 ezer, zömmel magyar anyanyelvű tanulót tartanak számon. 

3. A magyar iskolák tantervei megegyeznek a Szovjetunió hasonló intéz-
ményeinek programjaival, de a diákok az ukrán, illetve az orosz nyelvet 
és irodalmat kevesebb órában tanulják. Helyette az elsőtől a tizedik osz-
tályig magyar nyelvet és irodalmat tanulnak. így a negyediktől — a nyolca-
dikig a gyerekek évi 68 órában anyanyelvükön tanulják a magyar nyelvet 
és irodalmat, valamint az orosz, az ukrán és a világirodalmat. A kilencedik 
és a tizedik osztályban 102 óra van előirányozva a magyar irodalom Arany 
Jánostól napjainkig terjedő korszakának feldolgozására. 

A magyar nyelv és irodalom iskolai oktatásának egyik legnagyobb 
hiányossága eddig az volt, hogy a tanulók párhuzamosan nem kaptak is-
mereteket a magyar történelemből. A tanterv azt is előirányozta, hogy az 
irodalom, a magyar nyelv és a történelem tanítása közötti koncentráció 
megteremtésén kívül az irodalomtanár használja fel azokat az ismereteket 
és készségeket is, amelyeket a tanulók a képzőművészeti, a zene- és ének-
órákon sajátítanak el. A pedagógusok természetesen kitértek a magyar 
nyelv és irodalom történeti összefüggéseire, de ennek hatékonyságát csök-
kentette, hogy az egyetemen maguk is gyér ismereteket szerezhettek a 
magyar történelemről, ahol ezt a diszciplínát a nappali tagozaton mind-
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össze 36, a levelezőn pedig 20 órában adta elő nekik e sorok írója. (Kezdet-
ben a magyar történelem egyáltalán nem szerepelt a tantervben, majd a 
nappali tagozaton fakultatív tantárgyként kezelték és csak mintegy másfél 
évtizede vált kötelezővé.) 

4. A szovjet iskolai program szerint a gyerekek a negyedik osztálytól kezd-
ve tanulnak történelmet. A negyedikben vázlatosan a Szovjetunió történe-
tét tekintik át, ennek részletesebb tanulmányozására a hetedik-tizedik osz-
tályokban kerül sor. A tanulók egyetemes történelemmel is foglalkoznak, 
amelynek keretében főleg a kilencedik és tizedik osztályban a tanterv és 
a tankönyvek a magyar történelemre vonatkozó ismereteket is tartalmaz-
nak. A hatodik osztályban például „ A középkor története" c. tankönyv né-
hány sorban szól a másfél évszázados török uralomról Magyarországon. 
A hetedik osztályban a Kijevi Rusz kapcsán a tankönyv megemlíti, hogy 
Bölcs Jaroszláv egyik lánya Magyarország királynéja volt. A XIX. század 
orosz történelmének felvázolása során a nyolcadik osztályos tankönyvben 
szó esik az 1849-es intervenciós hadjáratról, amely „igen népszerűtlen 
vo l t " , és kiváltotta „a haladó gondolkodású tisztek felháborodását". 
Az ugyancsak nyolcadik osztályos „Az újkor története" c. tankönyv már 
egész oldalt szentel az 1848—49-es magyar eseményeknek és itt látható 
Kossuth Lajos arcképe is. A kilencedik osztályban „ A legújabb kor törté-
nete" hat oldalnyi terjedelemben tárgyalja az 1918—1919-es magyarorszá-
gi forradalmi eseményeket. A Magyar Népköztársaság történetéről részle-
tesen szól ,,A legújabb kor története" c. tizedik osztályosok részére készült 
tankönyv második fejezete. 

Természetesen a magyar iskolákban oktató történelemtanárok a tan-
terv és a tankönyv követelményeit „túlteljesítve" tanították a magyar tör-
ténelmet, mivel jelentős óraszámban vázolhatták fel a helytörténetet, illet-
ve Kárpátalja múltját. Azonban sem az utóbbiról, sem Magyarország törté-
netéről nem kaptak a tanárok kellő szintű ismereteket az egyetemen. 

1963-ban Moszkvában jelent meg egy Magyarország új és legújabb kori 
történetét bemutató könyv, amely a XVI I . század közepétől a XX. sz. 60-
as éveinek elejéig tárgyalja az eseményeket. Ez a könyv, valamint az 
1971—72-ben megjelent „Isztorija Vengri i" c. háromkötetes kiadvány az 
ungvári és moszkvai hungarológusok együttműködésének eredményeként 
látott napvilágot. 

5. A fenti könyvek megírása során szerzett tapasztalatokat felhasználtuk 
a kárpátaljai magyar iskolák számára készített magyar történelem tanterv-
ben. A kérdés konkrét felvetésére azonban csak a Szovjetunióban zajló 
peresztrojka, a nyíltság és demokratizálódás körülményei között kerül-
hetett sor. A Kárpáti Igaz Szó 1987. július 18-i számában jelent meg 
Balla D. Károly író és költő, a Szovjetunió írószövetsége tagjának az 
„Internacionalizmus és nemzeti önismeret" című cikke, amelyben igen 
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meggyőzően vetette fel a magyar történelem tanításának szükségessé-
gét. A cikk élénk érdeklődést és több támogató hozzászólást váltott ki. 
Az egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője Petro Lizanec pro-
fesszor beadvánnyal fordult a helyi és a köztársasági szervekhez, amely-
ben megindokolta a tantárgy bevezetésének fontosságát, hivatkozván 
többek közt arra, hogy a magyar filológiát felső szinten tanulni kezdő 
diákok nincsenek kellőképpen felkészítve a tananyag elsajátítására. 

A tantárgy bevezetéséről szó volt a helyi tanácsi választásokat megelőző 
gyűléseken, az USZSZK KP Központi Bizottsága titkárának a beregszászi 
Kossuth Lajos középiskolában, valamint a területi ideológiai és oktatási 
szervek vezetőinek a legnépesebb magyar faluban, Nagydobronyban tett lá-
togatása alkalmával. Itt az 1100 gyereket oktató és mintegy 80 pedagógust 
foglalkoztató iskola vezetősége, Nagy Sándor igazgatóval az élen, állást fog-
lalt a tantárgy bevezetése ügyében. Ezzel egyidőben Popovics Vlagyimir a 
beregszászi Kossuth Lajos iskola történelemtanára benyújtott egy előzetes 
tantervet, amelynek alapján a tizedik osztályban 34 órában oktatnák a 
magyar történelmet. 

E sorok íróját 1988 áprilisában kérte fel a Területi Pedagógus Tovább-
képző Intézet vezetősége, hogy tegyen ajánlatot a tantárgy bevezetésével 
kapcsolatban egy részletes tanterv előkészítésére és a leendő tankönyv 
szerzői kollektívájának kialakítására. 

A gyakorló pedagógusokból, írókból és egyetemi oktatókból alakult 
szerzői gárda megkezdte a tanterv előkészítését és a tantárgy bevezetése-
vei összefüggő kérdések megtárgyalását. A felmerült ellenvetések, a bíráló 
megjegyzések, valamint egyéb akadályok miatt úgy tűnt , hogy a tantárgy 
bevezetésére csak az 1989—1990-es tanévben kerülhet sor, s erről tudósí-
to t t a Kárpáti Igaz Szó is. A közvélemény óhaját figyelembe véve azonban 
időre elkészülhetett az előzetes tanterv, amelyet 1988 augusztus utolsó 
napjaiban hagytak jóvá. Ugyancsak határozat született arról, hogy 1988. 
szeptember 1-től az ungvári és a beregszászi járás öt-öt iskolájában megkez-
dik a tantárgy oktatását, azzal a céllal, hogy lehetőség nyíljon a tantárgy 
további tökéletesítésére és a tankönyv azonnali bevezetésére. Erre meg is 
kapták az engedélyt. Néhány iskola tizedik osztályában 34 óráöan beve-
zették a tantárgy vázlatos oktatását. 

A tanterv széles körű megtárgyalása és szövegének az iskolákhoz való 
eljuttatása miatt célszerűnek látszott a szöveg publikálása, amelyre a 
Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége vállalkozott. Az előzetes tanterv szövege 
a lap 1988. szeptember 1-i, 2-i és 3-i számában jelent meg „Magyarország 
történetének részletes tanterve a magyar tannyelvű nyolcosztályos és kö-
zépiskolák számára" címmel. 

6. Az alábbiakban ,A tanterv felépítése, a tárgy oktatásának céljai" című 
bevezető részt idézzük: 

63 



„Ukrajna magyar tannyelvű iskoláinak egy részében 1988. szeptember 
1-én, a többiben a következő tanévtől megkezdődik a magyar történelem 
tanítása, a fakultatív oktatásra biztosított órák felhasználásával, de köte-
lező jelleggel. A tanulók év végi bizonyítványába az anyag elsajátításáról 
bejegyzés kerül. 

A magyar történelem oktatásának bevezetése jelentős lépés a kárpáton-
túli magyar lakosság nemzeti jogainak kibővítése terén, hatékony eszköze 
annak, hogy a nemzeti azonosságtudat erősítésével egyidejűleg, s ennek ré-
vén a tanulók szovjet hazafiságát is elmélyítsük. A tanterv közlésével lehe-
tővé tesszük, hogy az olvasók, s főként a pedagógusok kifejthessék és a 
Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségének vagy a tanterv összeállítóinak tudomá-
sára hozzák észrevételeiket, megjegyzéseiket, amelyeket a szövegen végzett 
további munka során — a lehetőségekhez mérten — tekintetbe vesznek. 
A végleges tanterv alapján kerül majd sor a megfelelő tankönyv megírására, 
amely egyébként a tervek szerint történelmi dokumentumokat, szövegeket 
is bemutat majd (főként narratív jellegűeket). 

Magyarország történetét három osztályban — a hetedikben, nyolcadik-
ban és kilencedikben — tanulják. Ez a beosztás az iskolák átszervezése után 
természetesen módosul, így a mostani másodikosok már a hatodik, hetedik 
és nyolcadik osztályban tanulmányozzák majd ezt a tárgykört. Ennek meg-
felelően a történelemoktatás három szakaszra osztódik: az első (hetedik 
osztály) a kezdetektől a XVIII. század utolsó évtizedéig (a nagy francia 
forradalom, illetve II. József halála), a második (nyolcadik osztály) a XIX. 
század lezárulásáig tárgyalja Magyarország történetét, a harmadik pedig 
(kilencedik osztály) századunk eseményeit öleli fel. Külön figyelmet fordí-
tunk a Kárpátontúli Területen lezajlott történelmi események bemutatá-
sára: 

Az anyag tanulmányozására minden osztályban 34 (heti egy) óra áll 
rendelkezésre; a témák szerinti órabeosztást a tanár belátása szerint alakítja 
ki; az idevágó ajánlatokat majd a beérkezett észrevételek figyelembevételé-
vel összeállított végleges tanterv tartalmazza. 

A tankönyv elkészültéig magyarországi szakkiadványok igénybevételét 
ajánljuk. 

A tantervet összeállították: Balla László, a Szovjetunió írószövetségének 
tagja, az Ukrán SZSZK érdemes művelődési dolgozója, Iván Hrancsák és 
Váradi—Sternberg János, a történelemtudomány doktorai, az Uzsgorodi 
Állami Egyetem professzorai. 

(A munkát értékes észrevételekkel segítette az Ungvári Állami Egyetem 
Magyar Filológiai Tanszéke (Petro Lizanec professzor), a Kárpátontúli 
Pedagógus Továbbképző Intézet Társadalomtudományi Tanszéke 
(Landovszki Emil docens), valamint az Intézet nemzetiségi (Dunda József) 
és történelemtudományi (Viktor Sztánovihin) szakosztálya. Kiegészítésül 
hozzátehetjük, hogy jelentős segítséget nyújtott az Intézet igazgatónője 
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Mária Jurjevna Havrilesko. A tanterv szövegének megtárgyalása során fon-
tos megjegyzéseket tett a Magyar Filológiai Tanszék budapesti vendégta-
nára, Kozma Endre.)" 

7. A hetedik osztályban elsajátítandó anyagot három részre osztottuk fel. 
Az első rész az „Ősközösségi rendszer" címmel három témát tartalmaz: 

1. A magyar nép eredete. 2. Az ország területe a honfoglalás előtt. 3. A 
honfoglalástól a X. század végéig. 

Az ezt követő, 1526-ig terjedő történelmi időszakot hét téma mutatja 
be: 1. Államalakítás (Szent István haláláig). 2. 1038-tól a tatárjárásig. 3. A 
X I I I . század közepétől a XIV. század 40-es végéig. 4. A XV. század máso-
dik fele és a XVI . század eleje. 5. Az 1514-es parasztháború és a Mohácsi 
vész. 6. Magyar—orosz kapcsolatok 1526-ig. 7. Művelődéstörténet 1526-ig. 

A harmadik rész a kései feudalizmus időszakát öleli fel 1790-ig. Itt öt 
témát jelöltünk meg: 1. Politikai, gazdasági és társadalmi fejlődés 1526-tól 
1703-ig. 2. A Rákóczi-szabadságharc. 3. Gazdasági-politikai és szociális fej-
lődés 1711-től 1790-ig. 4. Művelődéstörténet 1526-tól 1790-ig. 5. Ma-
gyar—orosz kapcsolatok a XVI I—XVI I I . században. 

A nyolcadik osztály anyaga két részre oszlik: Az első rész (4 téma) a 
feudális viszonyok válságát mutatja be: 1. A nagy francia forradalom hatása 
és a jakobinus mozgalom. 2. Magyarország a XVI I I . - és XIX. század fordu-
lóján (1848-ig). 3. Művelődéstörténet 1790-1848. 4. Kulturális kapcsola-
tok Oroszországgal és Ukrajnával (1790-1848). 

A nyolcadik osztályos anyag második része a kapitalizmus fejlődését 
mutatja be a század második felében. Itt hat témát jelöltünk meg: 1. Az 
1848—1849-es forradalom és szabadságharc. 2. Abszolutizmus a XIX. szá-
zad 50—60-as éveiben. 3. Az 1867-es kiegyezés és a dualizmus (1867— 
1900). 4. A munkásmozgalom kibontakozásának kezdetei (1869—1900). 
5. Művelődéstörténet 1867-től 1900-ig. 6. Kulturális és forradalmi kapcso-
latok Oroszországgal és Ukrajnával (1867—1917). 

A kilencedik osztályos anyagot három részre osztottuk fel. Az első rész 
— az első világháború előtti imperializmus és az első világháború évei. Itt 
három témát jelöltünk meg: 1. Gazdasági, polit ikai és társadalmi fejlődés 
1900-tól 1914-ig. 2. Magyarország az első világháború éveiben. 3. Művelő-
déstörténet 1917-ig. 

Az 1917-től 1945-ig terjedő időszakot hat téma öleli fel: 1.Az1917-es 
forradalom hatása és az őszirózsás forradalom. 2. Az 1919-es Magyar Ta-
nácsköztársaság. 3. Gazdasági, politikai és társadalmi fejlődés 1920-tól 
1939-ig. 4. Magyarország a második világháború éveiben 1939—1945. 
5. Művelődéstörténet 1917-től 1945-ig. 6. Magyar—szovjet kapcsolatok 
1917-1945. 

A tanterv utolsó része a magyarországi népi demokratikus rendszer lét-
rejöttét, fejlődését és a szocializmus építésének 1945 és 1988 közötti sza-
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kaszát mutatja be. Itt öt témát jelöltünk meg: 1. Az 1945—1948-as idő-
szak. 2. 1948-tól 1957-ig. 3. Az 1957-88-as időszak. 4. Magyarország 
külpolitikája és a magyar—szovjet kapcsolatok. 5. Művelődéstörténet 
1945-1988. 

Amint a felvázolt tantervből kitűnik a szerzők nem tudtak szabadulni 
az 1963-ban és az 1971—72-ben kiadott orosz nyelvű magyar történelem-
könyvek hatásától, bár törekedtek az e könyvekben található beidegződé-
sek és sztereotípiák elkerülésére, ez azonban nem mindig sikerült. Ez a 
megállapítás az 1920-tól kezdődő időszakra vonatkozik, amelyet az emlí-
tett könyvek egysíkúan, árnyalatok nélkül mutatnak be. Reméljük, hogy 
a tanterv megvitatása után a tankönyv megírásakor lehetőség nyílik majd 
arra, hogy az anyagot sokszínűen és a történelmi valósághoz hűen mutas-
suk be. 

A magyar történelem oktatásának bevezetése Kárpátalja magyar isko-
láiban és a tanterv közzététele nagy érdeklődést váltott ki a terület lakos-
sága körében és a magyarországi közvéleményben is. A Kárpáti Igaz Szó 
szerkesztősége több olvasói levelet kapott, amelyek egy részét már publi-
kálta hasábjain. Több magyarországi intézmény és magánszemély felaján-
lotta, hogy irodalommal látja el a gyakorló pedagógusokat és a tanulókat. 
Jelentős könyvküldeményeket kaptunk az Országos Széchényi Könyvtár-
tó l , a Tankönyvkiadótól, valamint a Magyar Lektori Központtól. Megra-
gadjuk az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk az értékes segítségért. 

8. Az alábbiakban bemutatásként három témavázlatot közlünk egy-egy 
osztály tananyagából: 

,/KZ 1703—1711. évi szabadságharc II. Rákóczi Ferenc vezetésével 

A szabadságharc előzményei. II. Rákóczi Ferenc, Esze Tamás. Az 1703-
as felkelés vidékünkön és a szabadságharc kezdete. A felkelt kurucok harci 
sikerei. Vidékünk magyar és ukrán parasztságának szerepe a szabadságharc-
ban. Az ungvári vár ostroma és elfoglalása Iván Beca csapatai által. 

A szabadságharc vezetőinek szociális és gazdasági politikája. Osztály-
ellentétek a kuruc mozgalmon belül. Az 1705. évi szécsényi országgyűlés. 

Az 1707-es évi ónodi országgyűlés és döntései. A szabadságharc mozgató-
erői, menete és jellege. 

A kurucok kapcsolatai Franciaországgal, Lengyelországgal és más or-
szágokkal. Szerződés I. Péter és Rákóczi között (1707). A kurucok seregé-
ben szolgáló jobbágyok felszabadítása. 

A kurucok veresége a trencséni csatában (1708). A szabadságharc jelen-
tősége, kudarcának okai, Rákóczi és a mozgalom más vezetői az emigrá-
cióban. 
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Magyarország kultúrája a XVIII. század végén és XIX. század elején 

A magyar felvilágosodás sajátosságai. Harc a nemzeti nyelvért és kultú-
ráért — reagálás II. Józsefnek a magyar nyelvhasználat elleni intézkedéseire. 
Gvadányi József, Dugonics András, a konzervatív nemesi patriotizmus kép-
viselői. Az első magyar folyóiratok. A magyar színházművészet alapjainak 
lerakása. Batsányi János és a franciaországi forradalmi események. Csokonai 
Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, a magyarországi kései felvilágosodás kiemel-
kedő alakjai. Fazekas Mihály Ludas Matyija. Berzsenyi Dániel és Kisfaludi 
Sándor lírája. 

Az Auróra kör és szerepe az irodalmi élet fejlődésben (Bajza József, 
Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Toldy Ferenc és mások). 

Vörösmarty Mihály és a magyar irodalmi romantika. Eötvös József és 
a magyar kritikai realizmus. Regényei. Petőfi Sándor és a Tízek társasága. 

A magyar színház és drámairodalom a XIX. század első felében. Katona 
József Bánk bánja. Építészet és képzőművészet. Liszt Ferenc és a reform-
kor magyar zenéje. 

A magyar tudomány a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején. Növekvő ér-
deklődés a magyar nép eredete, történelme és nyelve iránt. A Magyar Nem-
zeti Múzeum létrehozása. A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása 
és tevékenysége. 

Bolyai János, az abszolút geometria egyik megalapozója. Körösi Csorna 
Sándor, a tudományos tibetológia atyja. Reguly Antal és a finnugor nyelv-
kutatás. Expedíció Nyugat-Szibériába. 

Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság 

Politikai erőviszonyok 1919 tavaszán. A Kommunisták Magyarországi 
Pártjának egyesülése a Szociáldemokrata Párttal. A Magyar Tanácsköztár-
saság kikiáltása. Forradalmi, gazdasági, társadalmi és kulturális átalakulások. 
A szocialista állam építése. A Szovjet-Oroszországhoz fűződő viszony. 
Lenin a magyarországi tanácshatalom győzelmének jelentőségéről. A Ta-
nácsköztársaság kormányának mulasztásai. Nemzetközi reagálások a szo-
cialista forradalom magyarországi győzelmére. Imperialista intervenció a 
Tanácsköztársaság ellen. A belső ellenforradalom aktivizálódása. A Vörös 
Hadsereg harca az intervenció és a belső ellenforradalom ellen. Fronthely-
zet 1919 augusztus elején. A Magyar Tanácsköztársaság bukása. A magyar-
országi proletárforradalom történelmi jelentőségei és tanulságai. Lenin és 
a Magyar Tanácsköztársaság. 
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