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TÖRTÉNELEM

Az itt közölt irányító tanmenet segítségül szolgál a történelmet 
tanító pedagógusoknak, akik ennek alapján kell hogy előkészítsék 
saját egyéni tanmenetüket.

A nevelőknek, tanulóknak ajánlott irodalomból a pedagógusok 
válogathatnak, illetve azok közé másokat iktathatnak. Emellett kísér
jék figyelemmel a Szabad Nép, a Köznevelés, Társadalmi Szemle tör
ténelmi vonatkozású cikkeit, a Művelt Nép Könyvkiadó és a Szocialista 
Nevelés Kiskönyvtára sorozatban megjelent történelmi tárgyú kiad
ványokat és azokat használják fel a tanításban.

A tanmenet a jelenlegi tankönyvek anyagát öleli fel. Csak igen 
ritka kivételként, nagy nevelőhatású részeknél (pl. Hunyadi, az 1552. évi 
várháborúk, népidemokráciák történelme) ír elő feldolgozásra a tan
könyvi anyagnál többet. Az ilyen részeknél olyan irodalmat jelöltünk 
meg, amihez minden nevelő könnyen, áldozat nélkül vagy jelentékte
len áldozattal hozzájuthat.

Az irányító tanmenet lényegében követi az anyag tankönyvi sor
rendjét. Néhol azonban elkerülhetetlen volt egyes, szorosan összetar
tozó, de a tankönyvekben nem egymásmellé helyezett részek össze
hozása.

A történelmi fogalmak megjelölése általában ott szerepel a tan
menetben, ahol a könyvben előfordulnak. Néhány esetben, mint pl. a 
polgári forradalom, a gyarmat, a proletariátus stb. fogalmának eseté

iben a tanmenet úgy helyezi el a fogalmat, hogy megalkotását már 
ismert anyag elemzésével és a részek szintézise útján,.a tanár irányí
tása mellett a tanulók végezhessék. Ezzel azt az elvet akarja a tanme
net hangsúlyozni, hogy alapvető fogalmak megalkotásának ezt az anali- 
tikus-szintétikus módszerét alkalmazzuk.

Kötelező irodalom, melyet a tanításhoz feltétlenül fel kell hasz
nálni:

1. Módszertani útmutató az áll. isk. tantervhez, történelem,
VI—VIII. (1950. kiadás.)

2. Módszertani levél: történelem, 1952.
3. Tájékoztató az ált. iskolai történelemkönyvekhez 1952.
4. Karcov: A tönténelemtanítás módszertana.
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Ajánlott irodalom:
1. A magyar nép története (Művelt Nép Könyvkiadó, 1952.)
2. A középiskolák egyetemes történelmi tankönyvei, vagy a 

Szikra kiadásában megjelent szovjet egyetemes történelmi 
tankönyvsorozat.

3. Szemelvények a magyar történelem tanításához I—II. kötet. 
(Az Oktatás és Nevelés kérdései, 11. sz., Közoktatásügyi 
Kiadó, 1952.)

4. Mód Aladár: 400 év küzdelem a független Magyarországért. 
(A VIII. oszt. anyagához.)

5. A kapitalizmus politikai gazdaságtana (tankönyv a közgazda
ság! középiskolák számára 1952.)

6. Wittmann Tibor: Történelmünk haladó hagyományai.
A szövegben található rövidítések magyarázata:
M. U.: Módszertani Útmutató.
Tájékoztató — Tájékoztató az ált. isk. történelemkönyvekhez. 
Szemelvények I—II. — Szemelvények a magyar történelem taní

tásához I—II. kötet.
A.: Alapfogalmak és szómagyarázatok.
Ko.: Koncentráció más tárgyakkal.
Sz.: Szemléltetés.
I. n.: Irodalom nevelőknek.
I. t.: Irodalom tanulóknak.
Tört. képs.: Történelmi képsorozat.
Cél: Tárgyi, nevelési cél.

7. hét
VI. osztály

Tárgykör: Történelmi olvasmányokról való beszélgetés, néhány 
alapfogalom tisztázása.
Cél: Az érdeklődés felkeltése a történelem iránt.

1. Az előző osztályokban tanult történelmi fogalmak felújítása.
A.: Munka, egyéni, társadalmi.
I. n.: Ka-rcov: A történelemtanítás módszertana 11—26. old.

-2. Bevezetés az időszámításba: évtized, évszázad, időszámítások.
I. n.: Karcov: A történelemtanítás módszertana 110—118. old.
Sz.: Az időszámítás szemléltető ábrázolása a táblán.

2. hét
Tárgykör: Az emberiség történelmi útja.
Cél: Az embert a munka, a társadalmi termelés tette emberré. 
A termelési eszközök társadalmi tulajdona az őstársadalomban 
a közös munka következménye volt, amit viszont a termelő
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erők rendkívül alacsony színvonala tett szükségessé. A termelő
erők fejlődése hozta magával a magántulajdont és az ember 
ember által való kizsákmányolásának keletkezését. A rabszolgaság 
kialakulása a széthulló ősközösség korában törvényszerű, haladó 
jelenség volt. Fejlettebb az ősközösségnél, mert fejlettebb eszkö
zökkel többet termel. Az ókori Keleten. a rabszolgaság még nem 
terjedt ki az egész termelésre. Az ókori görög és római társadalom 
rabszolgatartásra épült. A rabszolgák forradalma döntő a régi tár
sadalmi forma felszámolásában.
A hűbéri termelési mód fejlődést jelentett a rabszolgasághoz 
képest, mert lehetővé tette a termelőerők további fejlődését. A ter
melőerők tovább fejlődtek, mert a jobbágy érdekelt volt a terme
lésben. Az egyház szerepe ebben a, korszakban még haladó volt, 
elősegítette a fetidálizmus kibontakozását, a termelőerők fejlődé
sét, azonban egyben a maga tekintélyével szentesítette a feudális 
rendszert, a jobbágyok elnyomását.

3. Hogyan lett az ember úrrá a természeten? Az ember és a természet. 
Gyűjtögetés, halászat, vadászat.
A.: Ősközösség, közös munka, közös tulajdon.
I. n.: 3. Tájékoztató: Az ősember élete, az ősközösség; Child: 
A szerszámok története.
Sz.: A tankönyv képei.

4. ősközösség bomlása, rabszolgatársadalom kezdetei.
A.: Magántulajdon, kizsákmányolás, rabszolga.
I. n.: 3. Tájékoztató: Az ősközösség bomlása.

3. hét
5. A nagy folyammenti birodalmak története. A négy folyammenti 

birodalom. Az írás szerepe a régi idők megismerésében.
A.: Rabszolgatartó állam.
Ko.: Helyesírás: Az írás .előbbreviszi az embert.
Sz.: Tankönyv képei 10—13. old. Megfelelő falitérkép vagy rajz. 
I. n.: A kapitalizmus politikai gazdaságtana.

6. Görögök: A tenger legyőzése, görög városállamok, társadalom. 
A.: Demokrácia, rabszolgatartók demokráciája, városállam.
Ko.: Földrajz: Görögország és a Földközi-tenger szigetei.
Sz.: Térkép: Tankönyv 15. old. Megfelelő falitérkép vagy rajz.

4. hét
7. Róma: fejlődése, terjeszkedése, háborúi, társadalma.

Ko.: Földrajz: Itália, Róma, Szicilia, Afrika.
Sz.: Megfelelő falitérkép, vagy rajz.

8. Rabszolgák osztályharcai. Spartacus. Kereszténység.
A.: Rabszolgalázadás, osztályharc.
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Sz.: Megfelelő falitérkép vagy rajz.
I. n.: Tájékoztató: Kereszténység; Iljin—Szegál: Hogyan lett az 
ember óriás?

5. hét
9. Római tartományok, Népvándorlás, a Római Birodalom bukása. 

Sz.: Megfelelő falitérkép; Tört. képs.: Nomád sátor.
10. A társadalom fejlődése az ősközösségtől a rabszolgaság bukásáig. 

Sz.: Időrendi táblázat készítése.

6. hét
11. Feudalizmus kialakulása, az új rend kezdetei. Az egyház szerepe. 

Frank birodalom.
A.: Feudalizmus, jobbágyság, nemesség.
Sz.: Megfelelő falitérkép; Gárdonyi: A láthatatlan ember című 
művéből: Egy hun főember házában.
I. n.: Tájékoztató: Az egyház; a jobbágyság.

12. A hűbériség rendje: A császárok és ipápák.
A.: Papság, faluközösség.

7. hét
13. Az emberi művelődés új otthonai a népvándorlás korában. (Bizánc, 

arabok.)
Sz.: Megfelelő falitérkép.

14. Összefoglaló ismétlés: Feudalizmus.
A.: Feudalizmus, jobbágyság, nemesség, papság. Feudális állam.

Magyar történelem

Tárgykör: A magyar nép legrégibb története. Az Árpád-kori 
Magyarország.
Cél: Az állattenyésztésre való áttérés mélyreható változást hozott 
a magyar nép életében — a termelőerők nagymértékű fejlődését 
jelentette — megjelent a magántulajdon. A magántulajdon meg
jelenése az ősközösségi termelési viszonyok bomlásához vezetett. 
A honfoglalás nagyjelentőségű esemény volt: a magyarság kisza
kadt a pusztai nomád népek sorából. A további fejlődés útja; a 
letelepedés, a földművelésre való áttérés, a honfoglalással vált 
lehetővé. E továbbfejlődésben nagy szerepet játszottak az itt 
talált szlávok fejlettebb termelőerőikkel, kialakult államszerveze
tükkel. A magyar állam kialakulását az osztályviszonyok kibonta
kozása, a pásztortársadalom válsága és a nemét veszély tette 
szükségessé. I. István, történelmünk egyik nagy, haladó alakja, 
aki államszervező tevékenységével az osztálytársadalom és az 
államalakulás fejlődését vitte előbbre.
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Az egyik társadalmi formából a másikba való átmenet, csak harc 
árán lehetséges.
A németek „Drang nach Osten", Kelet felé törekvése, hódító, 
pusztító, igazságtalan háború volt, amelyet az egyház is támoga
tott. László és Kálmán történelmi jelentősége: az új feudális rend 
végleges megszilárdítása.
A JCII. század végére kialakultak a feudalizmus alapvető osztályai. 
A jobbágyok munkája tette Magyarországot a külföldiek szemében 
is erős, gazdag, virágzó országgá.
A XIII. sz. eleji Magyarország gazdasági viszonyait az áruter
melés, pénzgazdálkodás kezdetei, társadalmi viszonyait a jobbá
gyok fokozódó kizsákmányolása, élesedő osztályharca jellemezte. 
A pénzgazdálkodás kezdeteinek kibontakozása következtében 
kiéleződtek az uralkodó osztály frakció harcai is.
Emeljük ki az orosz nép hősies küzdelmét a tatárjárással kap
csolatban.
Emeljük ki a dolgozó nép szerepét és IV. Béla erőfeszítéseit az 
ország helyreállításában.
A feudális anarchia akadályozta a termelőerők fejlődését, sőt 
magát az osztályrendet is fenyegette.

8. hét
15. óra. A magyar nép legrégibb története, őshaza, szállás, az őstár

sadalom (ősközösség).
I. n.; Tájékoztató: egyes kérdések a magyar történelem 1526-ig 
terjedő szakaszának tanításával kapcsolatban.

16. Kubán, Levédia, Etelköz, ősközösség bomlása.
A.: Nemzetség, törzs, törzsszövetség.
Sz.: Megfelelő falitérkép.
Ko.: Magyar irod.: Mondakörök.

9. hét
17. Honfoglalás, az ország megszállása, szlávok.

Sz.: Megfelelő térkép, rajzok a honfoglaló törzsek elhelyezkedésé
ről. Vörösmarty: Zalán futása.
Ko.: Magyar irod.: Mondakörök.
I. n.: Tájékoztató: A honfoglalás és kalandozások kora.
M. U.: 36. old. 1. pont.

18. Belső válság, kalandozások, kalandozások kudarca.
Sz.: Rajz: A kalandozások útvonalai (könyv. 43. old.). Szemelvé
nyek I. 2—3-ig old. Megfelelő falitérkép.
Ko.: Magyar irod.: Mondakörök.
I. n.: Az előző óra anyaga
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10. hét
19. Ismétlés: A magyar nép története a kalandozások befejezéséig.
20. Az osztálytársadalom kialakulása. (Szolgák, szabadok, főnökök.) 

Géza és István küzdelme, a törzsek szétverése, az egységes állam 
megteremtése.
A.: Társadalmi osztályok, osztálytársadalmak.
Sz.: Szemelvények I.: Koppány leverése.
I. n.: Tájékoztató: Az egyház szerepe az Arpádkorban.
M. U.: 36, old. 2. p.

11. hét
21. Királyi birtok, vármegye-rendszer.

A.: Vármegye.
Sz.: Tankönyv 49. old. Táblai rajz.

22. Magántulajdon, adománybirtok, a földművelésre való áttérés 
kezdete.

12. hét
23. Az új rend válsága, István utódai, pogánylázadások. Német 

támadás.
24. Német támadások. I. Béla.

A.: Honvédő háború.
Sz.: Vörösmarty: A búvár Kund.
I. n.: Szemelvények I. 6—7. old.
M. U.: 37. old. 3. p.
I. it. Geréb László: Búvár Kund („Hazáért és szabadságért" 
sorozat).

13. hét
25. Az osztályrend megszilárdulása, László honvédő háborúi. László 

és Kálmán Horvátország meghódításáért, megtartásáért.
Sz.: Megfelelő falitérkép, Szemelvények I. 7—9. old.
Ко.: Magyar irod.: Mondák.

26. Az új rend megszilárdulása: Kereszténység, szabadosok, földmű
velés kiterjedése, urak és parasztok, népesedés.
A.: Falusi földközösség.
Ко.: Természetrajz. Mezőgazdasági eszközök.

14. hét
27. Nagy urak harcai, Bizánc támadása, III. Béla, művelődés.

A.: Regale, kancellária.
Sz.: Tört. képs. а XII. sz-i esztergomi királyi palota romjai.
I. n.: M. U. 37. old.
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28. Természeti gazdálkodás, ipar, városok, árutermelés, pénzgazdálko
dás kezdetei Magyarországon.
A.: Természeti gazdálkodás. Árutermelés, pénzgazdálkodás.
I. n.: M. U.: 37. old.

15. hét
29. A királyi hatalom gyengülése, a nagyurak erősödése, Imre és

II. András harcai, a királyi birtok eladományozása. Kisbirtokosok 
válságos helyzete, Aranybulla.
A.: „Király szolgái“.
Ko.: Magyar Írod.: Katona József: Bánk bán.
Sz.: Katona József: Bánk bánból Tiborc panaszai. Szemelvények I. 
14—16. old.

30. Nemesi vármegye. IV. Béla.
A.: Nemesi vármegye.
Sz : Szemelvények: I. 10—11. old.
I. n.: M. U. 37. old. 7. (6) p.

16. hét
31. Tatárjárás.

A.: Igazságtalan háború.
Sz.: Megfelelő falitérkép. Rajz: tatár felvonulás. Rogérius: 
„Siralmas ének“-éből. (Szemelvények: I. 12—13. old.) Tankönvv: 
72. old. (kép.)

32. Az ország helyreállítása, Telepítés. A honvédelem újjászervezése. 
Városok.
A.: Szabad királyi városok.
Sz : Tankönyv 73. old.

17. hét
33. Kiskirályok, a hűbéri kapcsolatok kialakulása. A városfejlődés kez

detei. Habsburgok Magyarország szomszédságában.
A.: Hűbéri rendszer.
Sz.: Szemelvények I. 17—18. old.

34. Összefoglaló ismétlés: Az állam és társadalom fejlődése az Árpá
dok alatt.

18. hét
35. Összefoglaló ismétlés: A feudális hadszervezet, honvédő hábo

rúink az Árpádok alatt.
36. írásbeli számonkérés.

19. hét
Tárgykör: A hűbéri rend „virágkora“ Magyarországon (1301 — 
1526).
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Cél: A hűbéri rend újjászervezése az Anjouk által, biztosította a 
a termelőerők kifejlődését. A feudális anarchiával szemben fejlő
dést jelent a központi hatalom megerősödése.
A visegrádi kongresszus jelentősége: magyar—cseh—lengyel poli
tikai és kereskedelmi együttműködés.
Lajos a pápa támogatásának megnyerése érdekében indított bal
káni hódító háborúival hozzájárult a török gyors terjeszkedéséhez. 
A parasztság antifeudális harcainak csúcspontjai a paraszthábo
rúk. Az első nagyobbszabású parasztfelkelés Magyarországon a 
magyar és román dolgozók összefogása volt, á közös kizsákmá
nyolás ellen. A parasztság hősiességével, becsületességével szem
ben áll a főúri, főpapi osztály kegyetlensége, erkölcstelen hitszegése. 
Hunyadi János a magyar történelem egyik legnagyobb alakja: 
„Mint a török elleni győztes háborúk vezére, európai jelentőségű.“ 
(Marx.) Igazságos honvédő háborúiban a dolgozó nép erejére 
támaszkodott és megteremtette a közös sorsú népek egységét a 
közös veszély, a török ellen. Hunyadi önfeláldozásával szemben 
éles ellentét, a nagyurak önző, lelkiismeretlen magatartása. A pápa
ság mindent ígért, de komoly segítséget nem adott. A Habsbur
gok hatalmi törekvéseikkel gyengítették a török ellen küzdő ma
gyarság erejét.
Magyarországon, a Nyugattól eltérően, a polgári fejlődés még 
igen kezdeti fokon van, de a védelem érdekei megkövetelik a köz
pontosított állam kialakulását. Mátyás történelmünk kiemelkedő 
alakja, az ország vezetését kivette a bárók kezéből és a közép- s 
kisnemességre támaszkodva központosított monarchiát épített ki. 
Az uralkodó osztály nem akart olyan rendet, amely tőle is bizo
nyos áldozatokat követel. Az árutermelés és pénzgazdálkodás fej
lődése, a központosított monarchia bukása a parasztság helyzeté
nek súlyosbodásához vezetett.
1514-ben egyedül a jobbágytömegek voltak hajlandók az ország 
megvédésére. A haza megvédésének ügye és az uralkodó osztály 
elleni harc összefonódott. Az uralkodó osztály a parasztháborút 
követő kegyetlen bosszúállással Mohácsot készítette elő.

37. Károly Róbert. A hűbéri rend újjászervezése, a központi hatalom 
gazdasági erőforrásai.
A.: Bandérium.
I. n.: M. U. 38. old. 1. bek.

38. Az Anjouk külpolitikája.
Sz.: Megfelelő falitérkép.

20. hét

39. A feudális rendi társadalom kialakulása. Főurak, köznemesek, 
jobbágyok.
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A.: Rendi tagozódás, ősiség.
Ko.: Arany: Toldi trilógia.

40. Mezővárosok, városi polgárság, ipar, kereskedelem, művészet.
A.: Céh, árúmegállítójog.
Sz.: Tört. képs. Kolozsvári Márton és György Szt. György szobra 
Prágában.

41. A nagybirtokos oligarchák harca a királyi hatalommal: Zsigmond. 
A.: Oligarchák, Oligarchia.
I. n.: M. U. 38.

42. Pénzgazdálkodás általánossá válása, hatása (társadalmi ellen
tétek kiéleződése).

22. W
43. Huszitizmus, Zsigmond harca a húsziták ellen. A huszitizmus 

Magyarországon.
A.: Huszitizmus.
Sz.: Tört. képs. Huszita háborúk Zsigmond korában. Szemelvé
nyek: I. 20. old.
I. n.: Tájékoztató: a Huszitizmus. Geréb—Székely: a magyar 
parasztháborúk története.

44. Budai Nagy Antal parasztfelkelése 1437.
A.: Jobbágyfelkelés.
Ko.: Földrajz: Erdély 'fekvése. Bábolna-hegy.
Sz.: Tört. képs. A kolozsmonostori egyezmény. Szemelvénygyűjte
mény I.: 21—28. old.
I. n.: M. U. 39. old. Geréb—Székely: A magyar parasztháborúk 
története.

23. W
45. Összefoglaló ismétlés: Az áruterme’és és pénzgazdálkodás fejlő

dése, hafása a társadalom fejlődésére — osztályharcok.
46. A török hatalom kifejlődése és európai terjeszkedése, a török állam 

és háborúinak jellege.
A.: Török feudalizmus.
Sz.: Elekes Lajos: Hunyadi János.

24. hét
47. óra. Hunyadi János, hadserege. Hunyadi és a szomszédos népek 

harca a török ellen, hosszú hadjárat, Várna.
A.: Hazafiság.
Ko.: Földri: Balkán-félsziget.
Sz.: Tört. képs. Hunyadi János. Elekes Lajos: Hunyadi János. 
Megfelelő falitérkép.
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I. n.: Elekes Lajos: Hunyadi hadserege. Szemelvények: I. 29— 
37. old.
A történelem továbbképzéshez kiadott brosúra.

48. Hunyadi kísérlete a központi hatalom megszilárdítására, a balkáni 
népek bukása — Rigómező.
I. n.: Elekes Lajos: A délkeleteurópai népek összefogása a török 
hódítók ellen Hunyadi háborúiban.

25. hét
49. óra. A nándorfehérvári diadal és hatása. Hunyadi történelmi jelen

tősége.
Sz.: Tört. képs. Dugovics Titusz hőstette a nándorfehérvári 
csatában.
I. n.: Lásd az előző órák irodalmát.

50. Változások Nyugat-Európában. Kísérletek a központosított monar
chia megteremtésére, városok, jobbágyok. Hadsereg, adórendszer 
a központi hatalom alapjai.
Ko.: Földrajz: Cseh-Morvaország, Ausztria.
Irodalom: Vörösmarty: Szép Ilonka.
Sz.: Tört. képs.: Hunyadi Mátyás. Képek a XV. sz. mezőgazda
ságáról.
Műhelyek a XV. sz. végén és a XVI. ,sz. elején.
I. n.: M. U. 39. oldal.

2Ó. MZ
51. Mátyás külpolitikája, harcai a török s német ellen.

Sz.: Megfelelő falitérkép.
52. A reneszánsz, Mátyás és a reneszánsz-műveltség.

A.: Reneszánsz.
Sz.: Tört. Képs. A brüsszeli krónika teljes oldalú képe. Két lakó
ház Mátyás korában.

27. /2#
53. Összefoglaló ismétlés: A magyar és szomszéd népek szerepe 

Hunyadi honvédő háborúiban.
54. összefoglaló ismétlés: Erős állam, sikeres honvédelem.

2& %6%

55. Találmányok, felfedezések.
Sz.: Megfelelő falitérkép. Képs.: Kereskedelem és közlekedés a 
XV., XVI. sz.-ban.

56. A főurak hatalma, gazdagodása. A köznemesi rend, a parasztság 
elnyomása.
I. n.: M. U. 40. old.
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29. Ш
57. A parasztháború előzményei, a kereszteshadjárat meghirdetése, а 

parasztháború lefolyása.
Ко.: írod.: Petőfi; A nép nevében.
Sz.: Szemelvények: I. 39., 4L, 43. old. Tört. képs. 1514. évi 
parasztháború.
1. n.: Geréb—Székely: A magyar parasztháborúk története.

58. A parasztháborúk bukásának okai. A parasztháborúk történelmi 
jelentősége. A nemesség bosszúja.
A.: A parasztfelkelések sajátosságai.
Sz.: Szemelvények I.: 44—52. old.
I. n.: Geréb—Székely: A magyar parasztháborúk története.

39. Ш
59. Belső fejetlenség és a török veszedelem — Mohács a független 

magyar állam bukása.
Ко.: Magyar irod.: Kisfaludy: Mohács.
Sz.: Térkép, vagy rajz a mohácsi csatáról.

60. Összefoglalás. Az emberi társadalom fejlődése az ősközösségtől 
a rabszolgaságig.

3/. №
61. Összefoglalás: A rabszolgatársadalmak.

A magyar nép történetének összefoglalása:
62. Gazdasági és társadalmi fejlődés.

32. Ш
63. A magyar állam létrejötte és fejlődése.
64. A hadsereg fejlődése, honvédő háborúink és hőstetteink.

33. hét
65. Az osztályharc а X—АVI. századig.
66. A kultúra fejlődése.

Kronológiai táblázat а VI. oszt. számára

I. e.: 3200—2000 között. A folyammenti birodalmak.
500—400 körül: Az athéni állam fénykora.
73—71. Spartacus rabszolgafelkelése.
I. u.: IV—VII. sz.: Népvándorlás.
800.: Nagy Károly császársága.
V—IX. sz.: A magyarok vándorlása.
895. Honfoglalás.
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900—970.: Kalandozások.
1000.: István király koronázása.
1051—52. I. András és Béla herceg győzelme III. Henrik felett. 
1222: Aranybulla.
1241—42.: Tatárjárás.
1301. Az Arpád-ház kihalása.
1335. Visegrádi találkozó.
1351. Ösiség.
1389. Az I. Rigómezői csata.
1350 után: Török terjeszkedés.
1437. Budai Nagy Antal felkelése.
1440. A könyvnyomtatás kezdete.
1443—44.: Hunyadi János hosszú hadjárata.
1444: Hunyadi János várnai csatája.
1448.: A *11. rigómezei csata.
1453.: Bizánc török kézen.
1456.: A nándorfehérvári csata.
1492.: Amerika felfedezése.
1458—1490.: Mátyás uralkodása.
1514.: Dózsa György parasztháborúja.
1526.: Mohácsi csata.

V1Ï. osztály
Î. hét

Evei éji ismétlés.
1. A társadalom fejlődése, ősközösség, rabszolgatársadalom, hűbéri

ség, osztályharcok.
2. A török elleni honvédő harcok és azok hősei 1526-tól.

Tárgykör: Függetlenségi harcok a török- és Habsburg-hódítás 
korában.
Cél: Az ország három részre szakadása az uralkodó osztály lelki
ismeretlen önző politikájának, egymás ellen vívott hatalmi harcai
nak következménye volt.
A török hódítás rendkívüli mértékben hátráltatta a magyar tár
sadalom és állam fejlődését. — A végvári harcokban csaknem 
kizárólag népi erők (végvári vitézek, köznemesi katonák) küz
döttek a függetlenségért. — Az idegen dinasztia alatt létrejött 
monarchia nem a magyar társadalom fejlődését előmozdító, hanem 
gátló tényező volt. — A magyarországi reformáció mérsékelt 
irányzatának vezetője, városi polgárságunk fejletlensége miatt, 
a nemesség. — A Habsburgok törekvése a birodalmukba tartozó 
országok népeinek leigázására vallási köntöst öltött. — A kato
likus egyház anyagi érdekeit követve a Habsburg abszolutizmus 
eszközévé vált. A magyar protestáns birtokos osztály rendi érde
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keiért folyó harca egybefonódott az egész ország önállóságának 
és szabadságának védelmével. — Zrínyi Miklós a magyar tör
ténelem egyik legkiemelkedőbb államférfia, egyik legnagyobb had
vezére . és nagy költője. — A török kiűzése Magyarországból 
nagyszabású üzleti vállalkozás volt. A török hódítók helyébe a 
Habsburg gyarmatosítók léptek. A magyar nép megmaradásáért, 
az ország önállóságáért a jobbágytömegek vették fel a harcot.
A Rákóczi-szabadságharc első függetlenségi harcunk, amely már 
nem vallási köntösben, hanem a nemzeti függetlenség és szabad
ság jelszavával folyt. A szabadságharc bázisa a nép volt. A főurak 
árulásával véget ért az a korszak, amelyben a magyar birtokos 
osztály egyes tagjai még nemzeti érdekekért harcoltak. Elsősorban 
nem a saját belső gyengéi, hanem a nemzetközi erőviszonyok ked
vezőtlen alakulása miatt bukott el a szabadságharc. Rákóczi 
Ferenc a szabadságharc önzetlen főnemesi vezére, az elnyomott 
népre támaszkodó hazafi.

2. W
3. Kettős királyválasztás. Az ország három részre szakadása.

Sz.: Térkép.
I. n.: A magyar nép története. Tájékoztató: A feudális osztály 
viszonya a honvédelem kérdéséhez, a külföldi nagyhatalmak viszo
nya a török elleni háború kérdéséhez.

4. Habsburg Magyarország politikai és gazdasági fejlődése. 
Magyarország elveszti függetlenségét. Gabonatermelés a nagy
birtokon.
I. n. A magyar nép története.

3. Ш

5—6. A török elleni honvédő harcok.
Ko.: Földr.: Fontosabb végvárak térképen.
Sz.: Tört. képs.: Az egri nők hősiessége. Szemelvények I.
I. n.: Soós—Szántó: Eger vár védelme 1552-ben. Takács Sándor: 
Rajzok a török világból.
I. t. Gárdonyi: Egri csillagok.

4. hét

7. A jobbágyság helyzete. Jobbágy felkelések.
I. n.: A magyar nép története.

8. Népünk élete a török megszállta területen. A török terület. A dol
gozó osztály. A török földesúr. Bíráskodás. Adóztatás. A lakosság 
pusztulása. A mezővárosok. Paraszt önkormányzat. A hódoltság. 
Ko.: Földr.: Török terület.
Sz.: Tört. képs. 1. Török fürdő Budán. 2. Magyar—török párharc
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Vár da alatt. A török időkből megmaradt helyi emlékek megtekin
tése.
I. n.: M. U. 41—42. old.

5. hét
9. Erdély. Az erdélyi társadalom. Kísérletek Magÿarorszàg és Erdély 

egyesítésére. Báthory István.
Ko.: Földr.: Erdély.
I. n.: M. U. 42. old.

10. A reformáció. Elterjedésének okai. A reformáció Magyarországon. 
A műveltség emelkedése.
I. n.: A magyar nép története. M. U. 42. old.
A.: A reformáció.

6. hét

11. A tizenötéves háború. Erdély pusztulása.
I. n,: M. U.: 42. old.

12. Az ellenreformáció. Vallási küzdelmek. Vallásszabadság Erdély
ben. Magyarország helyzete.
A.: Ellenreformáció.
Sz.: Szemelvények I.

7. hét

13. Bocskai István szabadságharca. Szövetség a törökkel. A mozga
lom céljai. A hajdúk letelepítése. Rendi uralom.
Sz.: Térkép. Szemelvények I.
A.: Rendi uralom.
I. n.: Wittman: Történelmünk haladó hagyományai.
Ko.: Földr. Hajduvárosok.

14. Erdély aranykora. Bethlen gazdaságpolitikája. Művelődés.
Sz.: Wittman: Id. mű.
I. t.: Jókai: Erdély aranykora.
M. U. 42. old.

8. hét

15. A harmincéves háború. A reformáció Erdélyben.
Sz.: Wittman: Id. mű.

16. Az abszolút királyi hatalom és Magyarország. A magyar marha
kereskedelem. Erdély bukása.
A.: Abszolút királyi hatalom.
I. n.: Wittman: Id. mű. M. U. 42. old. Tájékoztató: Haladó hagyo
mányok, honvédő háborúk.
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9. hét
17. Zrínyi Miklós.

Sz.: Tört. képs.: Zrínyi Miklós. Részletek Zrínyi Miklós: Török 
áfium ellen való orvosság c. müvéből. Wittman: Id. mű.
I. t. I. n.: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem.

18. A Lipót-féle abszolutizmus. A kurucok. Thököly Imre.
Ko.: Irodalom: Kurucdalok.
Sz.: Wittman: Id. műből a 21. oldalon lévő idézet. M. U. 42—43. 
old. 11. pont.

10. hét
19. A török kiűzése. Magyarország német gyarmat. A nemesek hely

zete.
Sz.: Térkép.

20. Magyarország a XVII. század végén. A szabadságharc kezdete. 
Sz.: Tört. képs. Szemelvények I.
I. n. I. t.: Esze-Köpeczi: Esze Tamás, Várkonyi: Vak Bottyán.

11. hét

21. Rákóczi és a szabadságiharc. A szatmári béke.
Sz.: Szemelvények I. Tört. képs.
I. n.: Rákóczi emlékiratai. Esze T.: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli 
hadjárata.

22. A szatmári béke (1711). Rákóczi-féle szabadságharc és tanulságai. 
(Alt. isk. tankönyv 62. old.)
Ko. írod.: Kuruc költészet.
I. n.: Wittman: Id. mű. M. U. 43. old.

12. hét

23. A jobbágyság ant'ifeudális és nemzeti harcai a XVI—XVII. szá
zadban. (Ismétlés.)

24. Harc a Habsbung-elnyomás ellen. Honvédő harcok a hódító török 
ellen. A korszak nagy egyéniségeinek szerepe, jelentősége. 
(Ismétlés.)
Tárgykör: Polgári államok kialakulása Nyugat-Európában.
Cél: Világítsuk meg á polgárság haladó szerepét, az egyetemes és 
magyar történelem közötti összefüggést.

13. hét

25. Parasztháborúk, parasztforradalmak.
A.: A parasztfelkelések sajátosságai.
Sz.: Térkép.

26. Szabadságharc és polgári forradalom a Német-Alföldön.
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A.: Polgárság.
Sz.: Térkép.
I. n.: Kozminszkij: A középkor története.

14. Rét
27. Az angol forradalom. A polgárság uralma és rendje.

A.: Alkotmányos királyság.
I. n.: Christopher Hill: Az angol forradalom, 1640.

28. A polgári forradalmak győzelme és a nemzetközi helyzet. 
Tárgykör: Magyarország teljes gyarmatosítása.
Cél: Magyarország gyarmatosítása az osztrák burzsoázia érdeké
ben történt, amely Ausztria feudális rendjét az osztrák abszolu
tizmust anyagilag alátámasztotta.
Az ország teljes gyarmatosítását a Rákóczi-féle szabadságharc 
bukása tette lehetővé. A parasztság nem mondott le az ország 
függetlenségéről, harcba szállt az osztrák gyarmatosítók és nagy- 
birtokosok ellen. — A II. József ellen küzdő köznemesi mozga
lom „reakciós volt, amennyiben a nemesség rendi kiváltságait 
védelmezte“, de „haladó volt, amennyiben az idegen elnyomás és 
az ország gyarmatosítása ellen irányult“ (Révai). — A „nemzeti 
ellenállás“ kompromisszummal végződött, a köznemesség a francia 
forradalomtól, az udvar által szított jobbágymegmozdulásoktól, a 
nemzetiségi mozgalmaktól megijedve az udvar készséges szövet
ségesévé vált. — A magyar értelmiség legjobbjai a francia forra
dalommal egyidőben akarják megvalósítani a polgári átalakulást 
és a nemzeti függetlenséget. Kísérletük elbukott, mert ennek nem 
voltak meg a társadalmi-politikai előfeltételei.

15. hét
29. A szatmári béke következményei.

Sz.: Tört. képs.: Két lakóház a XVIII. században. Az udvari 
főnemesség építkezései a XVIII. században.
I. n.: M. U. 44. old.

30. A telepítések és a „bennszülöttek“. Magyarország osztrák gyar
mat.
A.: Gyarmat.
Sz.: Szemelvények I. Tört. képs.: Egykorú fametszetek az 1735-i 
parasztfelkelésről.
I. n.: Wittman: Id. mű.

16. hét

31. A magyar ipar és kereskedelem elsorvasztása.
Sz.: Szemelvények I.

32. A magyar parasztság helyzete. Az állam és a magyar nép.
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Sz.: Szemelvények. I. Wittman: Id. mu. 33—36. oldalról meg
felelő részek.
A.: Urbárium.

17. hét
33: Felvilágosodás.

A.: Felvilágosodás: materializmus, idealizmus.
34. A francia polgári forradalom. A jakobinusok uralma.

A.: A polgári forradalom sajátosságai.
I. n.: Jefimov: Az újkor története.
A.: Világnézet.

18. hét
35. II. József. A francia forradalom és a Habsburg monarchia.

I. n.: Wittman: Id. mű. 32—36. old.
Sz.: Tört. képs.: Horia és Kloska.

36. A „magyar jakobinusok41. A „magyar jakobinusok“ bukásának 
okai.
Sz.: Tört. képs. A vértanúk fája. Szemelvények I.
I. n.: Kató I.: Első köztársasági mozgalom, Századok 1949. 
M. U. 45. old.
I. t.: Bessenyei: Egy vadember tapasztalatai.

19. hét

37. A magyar nép küzdelmei a Habsburg-gyarmatosítás ellen.
Tárgykör: A feudális viszonyok mélyreható válsága a gyarmati 
helyzetben lévő Magyarországon.
Cél: A magyar államnyelvért folytatott harc fontos első lépése 
volt az önálló Magyarországért folyó küzdelemnek. Az államnyelv
nek legfőbb ellenségei az udvpr mellett a minden haladás elől 
elzárkózó főurak és főpapok voltak. — Széchenyi először rajzolt 
képet a magyar viszonyok elmaradottságáról, de agrárkapitalista 
Programm ja csak a nagybirtokosok érdekeinek felelt meg. — 
Kossuth egybekapcsolta a polgári átalakulásért és a nemzeti füg
getlenségért folyó harcot. „Kossuth a magyar kapitalizmus önálló 
fejlődéséért, az ország ipari átalakulásának meggyorsításáért, a 
nagy történelmi tempóveszteség behozásáért folyó harcnak volt a 
képviselője“. (Révai). — Petőfi Sándor a következetes demokra
tikus forradalom híve volt. Táncsics a parasztság öntudatos kép
viselője az 1848-as forradalomban. Kossuth, Petőfi, Táncsics kö
zös ügyért küzdöttek, mindegyikük az általános nemzeti érdekből 
indult ki.

38. Magyarország à francia háborúk korában. Bonaparte Napoleon. 
Ausztria a francia háborúban. Magyarország a hadsereg éléstára.
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A rendek Napóleon ellen. A „Szent Szövetség“. I. Ferenc abszolu
tizmusa.
Ko.: Földr.: A napóleoni háborúk színtere.
I. n.: Jefimov: Az újkor története. M. U. 45—46. old.

20. hét

39. A reformkori társadalom. A főnemesség. A középbirtokos nemesség. 
A bocskoros nemesség.
Sz.: Szemelvények I.
I. t.: Jókai: Egy magyar nábob.

40. A jobbágyság.
Sz.: Tört. képs. Telkes jobbágy háza. Két lakóház a XVIII. szá
zadban. Erdélyi Népdalok.' II. kötet, 237. old.
A.: Zsellér, földrablások formái.

21. hét
41. Polgárság, értelmiség.

Sz.: Szemelvények I.
I. t.; L n.: Jókai: És mégis mozqg a föld.

42. Széchenyi. Az irodalom. Széchenyi utazásai. Hitel. Világ. Stádium. 
Széchenyi gyakorlati alkotásai. Széchenyi hatása.

22. hét

43. Kossuth Lajos. A tudósítások. A Pesti Hírlap.
Sz.: Szemelvények I. Kossuth arcképe.
I. n. Kossuth: Fel mindnyájan a hon védelmére. Lukács—Mérei— 
Spira: Kossuth Lajos. Wittman: Id. mű.

44. Az ipari forradalom.
A.: Társadalmi termelés, egyéni kisajátítás. Manufaktúra, gyár,

23. hét

45. A vámkérdés. A védegylet. Kossuth és Széchenyi.
Sz.: Szemelvények I. Tört. képs. A vasút megszületése.

46. A refomországgyűlések. 1825—27. A júliusi forradalom.
1832—36. Erdély. 1839—40.
I. n.: Wittman: Id. mű.

24. hét

47. 1843—44. A nemzetiségi kérdés.
A.: Nemzet; nacionalizmus.

48. A centralisták, 1847—48. Petőfi, Táncsics.
Sz.: Szemelvények I. Tőrt. képs. Kossuth, Petőfi, Táncsics.
Petőfi költeményei.
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25. hét
49. A haladó és reakciós erők harca a reformkorban.

Ismétlés.
Tárgykör: Polgári forradalom és hemzeti szabadságharc
1848—49.
Cél: 184*8 márciusában, valamint a forradalom minden forduló
pontján a nép adott döntő lökést az eseményeknek. Bem, Damja
nich, Guyon, a vörössipkások, a bécsi diákok, a fegyverrel harcoló 
nők, a magyar ifjúság, a magyar dolgozó nép nagyszerű példa
képei. A szabadságharc árulóinak (főurak, papok stb.) tettei 
népünk mai ellenségei elleni engesztelhetetlen harcra buzdítanak.

50. A februári forradalom. Marx és Engels. A 48-as forradalmak.
Sz.: Részletek a Kommunista Kiáltványból. Marx és Engels arc
képe.
A.: Proletariátus.
I. n.: A Kommunista Kiáltvány. M. U. 46. old.

26. hét
51. Március 15-e Pesten. Kossuth és az országgyűlés.

Sz.: Tört. képe. 1848. március 15-i pesti forradalom. A 12 pont 
kiadása. A Múzeum előtti népgyűlés. Táncsics kiszabadítása. 
Szemelvények I.
I. n.: Fekete Sándor: Márciusi fiatalok. M. U. 47. old. Tájékoztató: 
Az 1848—49-es forradalom és szabadságharc.
I. n.: I. t.: Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor.

52. Az áprilisi törvények. A forradalom. A munkásság és parasztság. 
A.: Népképviselet, felelős minisztérium.
Sz.: Szemelvények I.
I. n.: Ember: Iratok az 1848-i magyar parasztmozgalom történeté
hez. M. U. 47. old.

27. hét
53. A reakció ée eszközei. A nemzetiségek.

A.: Nemzetiség.
Ko.: Földrajz: A nemzetiségek elhelyezkedése.
Sz.: Kossuth: Fel mindnyájan a hon védelmére. 129. old.
I. n.: M. U. 47. old.

54. A katonai kérdés.
Sz.: Szemelvények I.
I. n.: Kossuth: Fel mindnyájan a hon védelmére.
I. t.: Kossuth zászlaja alatt: I. Tóth Zoltán: Varga Katalin.

28. hét.
55. A szeptemberi fordulat. Kossuth tcxborzó útja. A Velence—pákozdi 

ütközet.
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Sz.: Szemelvények I.
I. n. Wittman: Id. mű. M. U. 47. old.
I. t.: Fekete Sándor: Vasvári Pál.

56. A bécsi forradalom. A reakció átmeneti sikerei. Bem Erdélyben. 
Sz.: Szemelvények I.
I. n.: Wittman: Id. mű.
I. t.; I. n.: Kovács Endre: Bem apó.

29. hét.
57. A trónfosztás. A dicsőséges tavaszi hadjárat. Damjanich, Klapka. 

A Vörössipkások. Bem. önálló külpolitika.
Sz.: Térkép. Tört. képe. Kossuth: Fel mindnyájan a hon védelmére.

58. Osztályellentétek. Belső árulók. A kormány és a hadsereg.
Sz.: Szemelvények I. Kossuth zászlaja alatt.
I. t.: Jókai: Csataképek.

30. hét.
59. A cár a szabadságharc ellen. A szabadságharc bukása.

Sz.: Szemelvények I. Kossuth: Fel mindnyájan a hon védelmére. 
I. n.: Wittman: Id. mű. M. U. 47—48. old.
I. t.: A néppel tűzön vízen át. (Szépir. Könyvkiadó.)

60. A nép szerepe a forradalom és szabadságharc idején.
31. hét

Összefoglalás.
61. A polgárság hatalomra kerülése Nyugat-Európában.

(Ismétlés.)
62: A termelőerők fejlődésének gátjai hazánkban 1526 és 1849 között. 

(Ismétlés.)
32. hét
63. Honvédő háborúink 1526 és 1849 között.

(Ismétlés.)
64. Függetlenségi harcaink 1526—1849 között.

(Ismétlés.)
33. hét
65. Az egyházi reakció 1526 és 1849 között.

(Ismétlés.)
66. A magyar nemzeti kultúra fejlődése 1526 és 1849 között. 

(Ismétlés.)
Időrendi táblázat 

1514—1849.

1514. Dózsa-féle parasztháború.
1526. Mohácsi csata.
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1541. Buda török kézre kerül.
1569—1570. Karácsony György felkelése.
1591—1606. Tizenötéves háború.
1604—1606. Bocskai István függetlenségi harca.
1606. Bécsi béke.
1608. Az országgyűlés a jobbágyok szabad költözködését a vár
megyék hatáskörébe utalja.
1613—1629. Bethlen Gábor uralkodása.
1631. Császár Péter felkelése.
1663—1664. Török hadjárat.
1678—1685. Thököly Imre szabadságharca.
1686. Buda visszafoglalása.
1697. Hegyaljai parasztfelkelés.
1703—1711. Rákóczi szabadságharca.
1707. Ónodi országgyűlés.
1711. Szatmári Béke.
1722—1723. Pragmatica Sanctio.
1735. Parasztfelkelés (Péró).
1753, Törő—Pető—Bujdosó mozgalma.
1784—1785. Parasztfelkelés Erdélyben. (Horia—Kloska)
1790— 1791. Országgyűlés.
1794. Az első magyar köztársasági mozgalom.
1791— 1860. Széchenyi István.
1802—1894. Kossuth Lajos.
1823—1849. Petőfi Sándor.
1848. Március 15. A pesti forradalom.

1848. Szeptember 29. A pákozd—sukorói győzelem.
1849. Április 14. Függetlenségi Nyilatkozat.
1849. Aug. 13. Világos.

/. hét
Vili. osztály

Tárgykör: A VII. oszt. történelemanyagának áttekintése.
Cél: A magyar történelem áttekintése 1849-ig. A történeti fejlődés 
főmozzanatait figyelemmel kísérni, különös tekintettel az utolsó 
100 év történetére, amelyhez az új tanév anyaga közvetlenül kap
csolódik.

1. Hogyan vált Magyarország osztrák gyarmattá.
I. n.: Mód Aladár: 400 év küzdelem...
Tájékoztató: Egyes kérdések a VIII. osztály tankönyvanyqgával 
kapcsolatban.

2. Milyen függetlenségi harcokat folytatott Magyarország a Habs- 
burg-önkényuralom ellen.
I. n.: Wittman: Történelmünk haladó hagyományai.

3. 1848—49. tanulságai.
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2 hét
Tárgykör: Az önkényuralom és kiegyezés kora.
Cél: Rámutatni, hogy az osztrák önkényuralom állati kegyetlen
ségét hogyan támasztotta alá a belső reakció.
Világítsunk rá, hogy a magyar nagybirtokos osztály elárulta 
1848 célkitűzéseit, hogy osztályérdekeit kielégíthesse, osztály
uralmát fenntarthassa. A főpapság hazaáruló szerepe.
A kiegyezés, ha félgyarmati keretek között is, de lehetővé tette, 
hogy Magyarországon is megindulhasson a kapitalista fejlődés. 
Ennek következményeként jött létre a nagyipari proletariátus, 
amely hivatott a kapitalizmus felszámolására és a nemzeti füg
getlenség kivívására. A kapitalizmus kibontakozása és annak 
korlátái.

4. Haynau rémuralma. A Bach-korszak. Pénzügyi bajok.
Sz.: Szemelvények II. 3. old., 5. old.
I. nf: Mód Aladár: 400 év...
Tájékoztató: Az önkényuralom kora.

5. A néma ellenállás. Gazdasági helyzet. A külpolitikai nehézségek. 
Széchenyi halála.
I. n.: Mód Aladár: 400 év...

6. Az októberi diploma és az 1861-i országgyűlés. A provizórium.

3. hét.

7. Kossuth az emigrációban. Az I. Internacionale megalakulása.
A Dunai Szövetség tervezete. Nemzeti mozgalmak a Bach- 
korszakban.
A.: Internacionale, proletariátus, burzsoázia.
Sz.: Kossuth arcképe.
I. n.: Marx, Engels: Kommunista Kiáltvány, Kossuth: Irataim. 
Levelei az emigrációból.

8. A kiegyezés.
Sz.: Orosházi parasztok д kiegyezésről. Szemelvények: II. 22.
A.: Dualizmus.

9. összefoglalás: Az önkényuralom és kiegyezés.

4. hét

10. A kiegyezés mérlege. A Deák-párt. Kossuth a kiegyezés ellen. 
Az ellenzék kialakulása.
A.: Vámszövetség, kapitalizmus.
Sz.: Szemelvények II. 23. old. Cassandra-levél.
I. n.; I. t.: Jókai: Fekete gyémántok.
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11. A nagybirtokos főúri és főpapi osztály a császári politika főtámasza. 
A dzsentri. A nemzetgazdaság kapitalista fejlődése.
A.: A dzsentri.
Sz.: Szemelvények: II. 53. old. A tőke és azt egyház szövetsége 
27. old. Hogyan választott pályát a dzsentri? Ady: Felszállott 
a páva.
I. n.: I. t.: Mikszáth: A nemesség hanyatlása. Mikszáth: Dzsentri
politika.

12. A parasztság. A mezőgazdasági munkásság. A parasztság útja. 
A.: Agrárproletariátus.
Sz.: Szemelvények II. 62. old. Agrárproletárok a nagybirtok cse
lédei. Szegényparaszt fiatalok.

5. hét
13. A polgárság.
14. Az ipari munkásság.

Tárgykör: A munkásság mozgalmai. A gyáripar kifejlődése, az 
ipari munkásság helyzete.
Cél: Mutassunk rá, hogy a munkásosztálynak a XIX. század má
sodik felében már hatalmas nemzetközi szervezete volt az I. Inter- 
nacionálé, amely összefogta és irányította a különböző országok
ban élő munkásoknak a kizsákmányolok ellen folytatott harcát. 
Emeljük ki és állítsuk példaként tanulóink elé Marx és Engels 
munkásságát.— A párizsi kommünnel kapcsolatban mutassunk rá, 
hogy a szocialista forradalom előfutára volt. Az európai munkás- 
osztály forradalmisága egyre növekszik, 1905-ben a cári Oroszr 
országban mutatja meg erejét, abban az országban, ahol a leg
gyengébb a kapitalizmus láncszeme. — A magyar munkásmozga
lommal kapcsolatban ismerjék meg tanulóink Frankel Leó életét 
és munkásságát. Mutassunk rá a földmunkások és szegényparasz
tok XIX. századvégi szervezkedéseire és harcaira is.

15. A szervezkedés kezdetei. Az I. Internacionálé.
Sz.: Szemelvények II. 45. old. Az első szocialista kongresszus 
Magyarországon. Táncsics fényképe.
I. n.: Marx—Engels: Kommunista Kiáltvány. Tájékoztató: A munkás- 
mozgalom. A szociáldemokrácia.

6. hét
16. A porosz—francia háború és a párizsi kommün.

A.: A kommün, polgárháború.
Sz.: Szemelvények: II. 43. old. Megemlékezés a párizsi kommünről. 
Tört. képs.: Frankel Leó.

17. A magyar munkásság harca a politikai párt megalakításáért. Az 
Általános Munkásegylet megalakulása, Frankel Leó.
A.: Munkáspárt.
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Sz.: Tört. képs.: Az első május 1.
I. n.: Tájékoztató: A munkásmozgalom.

18. II. Internacionale, Az SZDP. megalakulása. 1890. Paraszt- 
mozgalmak.
S.Z.: Tört. képs. Hódmezővásárhelyi vérengzés.
Ko.: Alkotmány tan: A parasztság helyzete és joga a feudalizmus
ban és a kapitalista társadalomban.
I. n.: Tájékoztató: A szociáldemokrácia.

7. hét

19. A II. Internacionálé elsekélyesedése. Lenin élete I. (1912-ig.) 
Lenin és a Bolsevik Párt az 1905-ös forradalomban.
A.: Opportunizmus, munkásarisztokrácia, polgári demokratikus 
forradalom.
Sz.: Tört. képs. 1905. szeptember 19-i tüntetés. Szemelvény II 
84. old.
Ady: Az 1906-ös forradalomról.
I. n.; I. t.: Katajev: Távolban egy fehér vitorla.

20. A nemzetiségi kérdés. A nemzetiségi dolgozók helyzete. A magya
rosítás.
Sz.: Ady: Magyar jakobinus dala.

21. A nemzetiségek elszakadási törekvései.
Ko.: Alkotmánytan: A Sztálini Alkotmány és a nemzetiségi kérdés. 
Sz.: Szemelvények II. 34. old. Néhány szó a nemzetiségi kérdésről.

S. hét

22. A bel- és külpolitika az első világháborúig. A választójog. Az 
országgyűlés.
I. n.: I. t: Mikszáth: Két választás Magyarországon.

23. Közjog: kérdés.
Sz.: Szemelvények II. 95. old.
Tört. Képs. Vérvörös csütörtök. 1912. május 23.
I. n.; I. t: Ady: Csák Máté földjén.

24. A külpolitika.
A.: Pánszlávizmus.
Sz.: Szemelvények II. 99. old. Az uralkodó osztályok felelőssége.

9. hét

25. Összefoglalás: Gazdasági »és társadalmi fejlődés a kiegyezés 
korában.

26. Összefoglalás: Munkásmozgalmak Európában és hazánkban.
A.: A munkásmozgalom sajátságai.

27. írásbeli számonkérés.
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10. hét
Tárgykör: Az első világháború és a forradalmak kora.
Cél: Megvilágítani, hogy az imperializmus lényegéből folyik a 
háború: a világ újrafölosztásáért, az új piacokért vívott harc. 
A kapitalizmus imperialista korszakában a polgári forradalom is 
csak úgy győzhet, ha a proletáriátus a vezetője. A dolgozó népnek 
a kizsákmányolás alól való teljes felszabadulását csak a proletár
forradalom valósíthatja meg. Hangsúlyozni kell a munkásosztály 
háborúellenes mozgalmait, rá kell mutatni a munkásosztály árulói
nak, közöttük a magyar jobboldali szociáldemokrata vezetőknek 
politikai kétszínűségére.

28. A monopóliumok. A finánctőke.
A.: Monopólium, profit, kartell, szindikátus, tröszt, finánctőke. 
Szemelvény: 289. old. A tőke fiatal rabszolgáinak sorsa a XX. 
században.

29. A finánctőke és az állam. A tőkekivitel.
A.: Fináncoligarchia, extra-profit.

30. A világ felosztása a kapitalista hatalmak, a monopolszervezetek 
között. Az egyenlőtlen fejlődés.
A.: Egyenlőtlen fejlődés.

7/. A#
31. Az imperializmus. A világ két táborban.

A.: Az imperializmus.
32. A munkásosztály a háború ellen. Az SzDP baloldalának harca. 

(Alpári Gyula, Radies László, Vargha Jenő.) A jobboldali szo
ciáldemokrata vezetők árulása.
Sz.: Szemelvények II. 98—101. old.
I. n.: Andies: Munkásosztály és nemzet.
Tájékoztató: A szociáldemokrácia.

33. A háború megindítása. A villámháború.
Sz.: Szemelvények II. 110. old. A munkásosztály harca a háború 
ellen.
Megfelelő falitérkép vagy rajz.

12. hét

Tárgykör: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom.
Cél: Rámutatni, hogy a világkapitalizmus meggyengült, eljött a 
proletárforradalmak kora. A proletáriátus az egyetlen következe
tes forradalmi osztály, amely a marxista-leninista párt vezetésé
vel a parasztsággal szövetségben képes megdönteni a kizsákmá
nyolok hatalmát, felépíteni az új, osztálynélküli társadalmat. 
Emeljük ki Lenin, Sztálin és a párt szerepét, a munkásosztálynak 
s az orosz népnek ,a forradalom győzelméért vívott hősi harcát.

27



34. A válság. A februári forradalom.
I. n.: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom tanítása. (Szo
cialista Nevelés Kiskönyvtára 8. sz.)
I. n.; I. t.: Katajev: Távolban egy fehér vitorla

35. Lenin élete II. (1912-től) Lenin szerepe az Októberi Forradalom 
előkészítésében.
Sz.: Tört. Képs. Orosz és magyar katonák barátkozása. a fronton.

36. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom lefolyása és győzelme. 
Lenin és Sztálin a felkelés élén. Sztálin élete I. (1879—1922). 
Sz.: Szemelvények II. 113. old.

I. n.: SZUK(b)P. története. A történelmi továbbképzéshez kiadott 
brosúra.
I. t.: Osztrovszkij: Az acélt megedzik

13. hét
37. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom Világtörténeti jelentő

sége.
A.: A szovjet állam.
Sz.: Szemelvények II. 119. old.

38. Az első világháború befejezése.
a) A német imperializmus bukása.
b) A monarchia összeomlása.
Sz.: Szemelvények II. 110—118. old.
Tárgykör: Az 1918-as magyar polgári forradalom. A forradalom 
feladatai és győzelme. A Tanácsköztársaság. 1919. Gazdasági 
intézkedések, parasztpolitika.
Cél: Rámutatni, hogy a Tanácsköztársaság a magyar történelem 
egyik legdicsöbb fejezete, amely bizonyságot tett „a magyar 
munkásosztály, a kommunisták államalkotó, teremtő munkájáról, 
vezetőképességéről, amellyel maga köré tudta tömöríteni a dol
gozó milliókat, a nemzet legjobbjait a szocializmusért folyó harc
ban, a kizsákmányolás elleni küzdelemben“.
Állítsuk példaként tanulóink elé a Magyar Tanácsköztársaság leg
kiválóbb vezetőinek, harcosainak, Rákosi Mátyásnak, Szamuelly 
Tibornak, Landler Jenőnek, Stromfeld Aurélnak az életét, a kom
munisták példamutatását. Ugyanakkor gyülöltessék meg a 
hazánkra törő imperialistákat, a munkásosztály érdekeit eláruló 
szociáldemokratákat, a hazaáruló ellenforradalmárokat, főpapokat.

39. A forradalom győzelme. A Károlyi-kormány.
Sz.: Szemelvények II. 122. old.
Tőrt. képs.: Éljen a forradalom.

14. hét
40. A KMP megalakulása, polgári kormány bukása.

Sz.: Tört. kép. A Vörös Újság első száma,

28



1. n.: Rákosi Mátyás: Építjük a nép országát. Harmincéves a Ma
gyar Kommunista Párt. (Szikra 1949. 63. oldal.)
Tájékoztató: Az 1918—19-es forradalmak és a Tanácsköztársaság. 
Sz.: Szemelvények II. 116. old.

41. A tanácshatalom megszervezése. A III. Internacionálé.
A.: Alkotmánytan: A Tanácsköztársaság Alkotmánya.
Sz.: .Szemelvények II. 124. old. (Helytörténelmi anyaggyűjtések.)

42. A Tanácsköztársaság szociális és kulturális intézkedései.
Sz.: Tört. képs. II. Nyaralni küldjük a proletárgyermekeket. 
Tanácsköztársaság című képesalbum.

15. hét.
43. Tanácsköztársaság honvédő harcai.

Sz.: Megfelelő falitérkép vagy rajz. Tört. képs. Rákosi Mátyás a 
vörös csapatok élén. Az 1919. május 1-i felvonulás. Lenin és Sza- 
muelly a Vörös Téren. Szemelvények II. 131. old.
I. n.: Andies E.: Tanácsköztársaság és forradalom.
Nagy Kálmán: Stromfeld Aurél.

44. A Tanácsköztársaság bukása, a bukás okai, tanulságok.
I. n.: Tájékoztató: Klerikális reakció az ellenforradalom győzel
méért" és az ellenforradalmi korszakban.

45. összefoglalás: Az első világháború kitörésének okai és a háború 
lefolyása.

16. hét
46. Összefoglalás: Forradalmak az első világháború alatt és után. 

Jelentőségük.
47. írásbeli számonkérés. (A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

vagy a Tanácsköztársaság tárgyköréből.)
Tárgykör: Az ellenforradalom korszaka.
Cél: Rámutatni, hogy az ellenforradalom hatalomrajutásával Ma
gyarország lényegében a nyugati imperialisták járszalagjára ke
rült, a Szovjetunió elleni támadás ugródeszkájává vált. A rendszer 
válságáról és ideiglenes megszilárdulásáról szólva rá kell mutatni, 
hogy a világgazdasági válság hatására a tömegnyomor fokozó
dik Magyarországon. Hangsúlyozni kell a jobboldali szociáldemo
kraták árulását. Meg kell világítani, hogy a klerikális reakció a 
Horthy-fasizmus ideológiai és politikai támasza. A kommunisták
nak a Horthy-fasizmus idején folytatott harcairól szólva emeljük 
ki a kommunistáknak, a kommunista ifjúmunkásoknak hazaszere
tetét és hősiességét, Rákosi elvtárs népünk szabadságáért folytatott 
harcát.

48. A szakszervezeti kormány. Az ellenforradalom katonai erőtlensége 
és külső támaszai.
Ko.: Alkotmány tan: A szociáldemokraták árulása.
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17. hét
49. Magyarország és szomszédai. A szakszervezeti kormány bukása. 

Sz.: Tört. képs. A szekszárdi hősi emlékmű. A szekszárdi kommu
nisták egy csoportja kivégzésük előtt. Ady: Proletárfiú vejrse.

50. A nyílt ellenforradalom.
A.: Ellenforradalom, a fasizmus magyar válfajának ideológiája. 
A szegedi gondolat.
Ko.: Alkotmánytan: Horthy-fasizmus Magyarországon.
I. n.: Móricz Zsigmond: A szegvári bál. Tájékoztató: Klerikális 
reakció az ellenforradalom győzelméért és az ellenforradalom kor
szakában.

51. Az ellenforradalom és a magyar nép. A béke kérdése. A földosztás, 
az újbirtokos helyzete.
A.: Földreform.
I. n.: I. t.: Szabó Pál: Talpalatnyi föld.

18. hét
52. A 3 millió koldus. Az ország elszegényedése. Ellenforradalmi rend

szer válsága és a külföldi kölcsönök.
I. n.: An dics Erzsébet: Munkásosztály és nemzet.
Incze Miklós: Válság és nyomor a Horthy-korszakban.
Karsai—Pamlényi: A fehér terror.
Móricz Zsigmond: Rokonok.

53. A dolgozó nép egységének megbontása. A Bethlen—Peyer-paktum. 
Sovinizmus és antiszemitizmus.
A.: Antiszemitizmus, sovinizmus, irredentizmus.
Sz.: Tört. képs. Bethlen és Peyer kézfogása.

54. A külföldi kölcsönök ára. A munkásság helyzete. A parasztság 
helyzete.
I. n.: Déry Tibor: Felelet, és Révai József bírálata. Társ. Szemle 
1952. augusztusi szám.

19. hét
55. A magyar nép kulturális helyzete. A magyar nép és az állam

vezetés
Ko.: Alkotmánytan: A dolgozók sorsa a tőkések és földesurak 
államában.
L n.: Csonka Rózsa: A klerikális reakció az ellenforradalom győ
zelméért.

56. A? ellenforradalom jogrendje. I. Rákosi-per. A munkásosztály 
helyzete és á magy. munkásmozgalom 1929-ig.
Sz.: Szemelvények II. 161. old., 164. old.

57. Az 1929—32-es világgazdasági válság és magyarországi hatása. 
Vezető kommunisták meggyilkolása. A válság politikai következ
ményei.
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20. hét
Tárgykör: A II. világháború előzményei.
Cél: Rámutatni, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme a kapitalizmus általános válságát nyilvánvalóvá tette, 
elmélyítette. Ettől az időtől kezdve az imperialista államok legfőbb 
célja a Szovjetunió megsemmisítése. Mutassunk rá, hogy a nyu
gati imperialisták ebből a célból hogyan támogatták a német 
fasizmus létrejöttét és megerősödését. A fasizmus a finánctőke leg- 
reakciósabb, legsovinisztább, legimperialistább elemeinek nyílt 
terrorista diktatúrája. Világítsuk meg a német fasizmust, mint a 
nemzetközi ellenforradalom szovjetéi lenes rohamcsapatát, s mu
tassunk rá a nyugati imperialisták — élen az amerikai imperializ
mus — szerepére és felelősségére a II. világháború előkészítésé
ben. Leplezzük le a Vatikánt és a szociáldemokrácia szerepét a 
fasizmus támogatásában, az új háború előkészítésében. Mutassunk 
rá a Szovjetunió következetes békepolitikájára és arra a harcra, 
amelyet a haladó erők élén a kommunista pártok vezettek. Végül 
világítsunk rá, a magyar uralkodó osztály háborús felelősségére.

58. A II. világháború előzményei. Németország 1917—1933-ig.
Sz.: Szemelvények: II. 167—169. old.
I. n.: Patyomkin: A diplomácia története.

59. A német fasizmus. (1933—1939-ig.) Az engedmények politikája. 
A.: Antifasiszta népfront.
I. n.: Patyomkin: A diplomácia története.
Manhattan: A Vatikán a haladás ellen. Sejman: A Vatikán a két 
világháború között. (86—120. old.) Thorez: A nép fia.
A történehni továbbképzéshez kiadott brosúra.

60. Magyarország a második világháború kitörése előtt. (1932—1938.) 
I. n.: Középiskolás tankönyv. A magyar uralkodó osztály felelős
sége a szovjetellenes háború előkészítésében.

21. hét

61. A második Rákosi-per (1935).
I. n.: Vas Zoltán: 16 év fegyházban.
Tárgykör: A második világháború.
Cél: Tisztázni a második világháború jellegét. A fasiszta államok 
és csatlósaik részéről igazságtalan, rabló háború volt. Mutassuk 
meg a Szovjetunió és a szabadságukért küzdő népek harcának 
igazságos, felszabadító jellegét. A Szovjetunió győzelme a II. 
világháborúban a szocialista rendszer fölényét igazolja a kapita
lizmus, az imperializmus felett. Neveljük szocialista hazaszeretetre 
tanulóinkat, a szovjet nép, a szovjet ifjúság a Nagy Honvédő 
Háborúban tanúsított hősiességének példáján»

31



62. A második világháború kitörése, kiterjedése.
Sz.: Szemelvények II. 195. old.
I. n.: Sztálin: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. 57— 
58. old.

63. Az „országgyarapítás“ és 'következményei. (1938—1941-ig.)
I. n.: Darvas: Város az ingoványon. Rákosi: Válogatott' beszédek 
és cikkek. Bg. Szikra. 1950. 18—34. old., M. U. 57. old.

22. Ш
64. A Szovjetunió és Magyarország.

I. n.: Rákosi: „Ki a felelős“.
65. Villámhá-ború a Szovjetunió ellen. Sztálin élete II. (1922—45). 

Sz.: Falitérkép vagy rajz. Szemelvények II. 199. old.
66. A villámháiború csődje. (Moszkvai csata. Leningrád sikertelen 

ostroma, álló harc.)
I. n.: Rákosi: Válogatott beszédek és cikkek. (5—45. old.)
Beck: A volokalamszki országút.
Sz.: Falitérkép vagy rajz.

23. hét
67. Háború Távol-Keleten.
68. A Szovjetunió egyedül viseli a háború terheit.

I. n.: Sztálin a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. Szimonov: 
Nappalok és éjszakák.

69. A sztálingrádi csata és következményei.
I. n.: Nvekraszov: Fordul a kerék.

24. hét
70. A sztálingrádi győzelem hatása az általános helyzeten.

Sz.: Falitérkép vagy rajz.
71. Függetlenségi .mozgalom. Magyarország megszállása: 1944. 

márc. 19. A Magyar Front létrejötte.
72. A fasiszta Németország és csatlósainak sorozatos katonai veresége. 

Szemléltetés: Falitérkép vagy rajz.

25. hét
73. Magyarország hadszíntérré válása. Az ellenállási mozgalom.
74. Az ország felszabadítása. A felszabadító szovjet hadsereg.

I. t.; I. n.: Illés Béla: II. Fegyvert s vitézt éneklek.
Sz.: Tört. képs. Szovjet parlamenterek meggyilkolása.

75. Összefoglalás: A második világháború története. (Előzményei, 
kitörése és lefolyása, a háború jellege.)

26. hét
76. összefoglalás: Magyarország a II. világháborúban.
77. Számonkérés.
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Tárgykör: Népi demokráciánk útja.
Cél: Az ideiglenes kormány és nemzetgyűlés működésének első 
napja nemzetünk történelmének jelentős fordulója, a magyar de
mokrácia első nagy győzelme volt. A MKP — Rákosi Mátyással 
az élén — rázta fel dermedtségéből a nemzetet s mutatott utat az 
első perctől kezdve a felemelkedésre. A kommunisták jártak az 
újjáépítés élén is. Az újjáépítésben döntő, támaszra talált a ma
gyar nép a Szovjetunióban. Az előretörő reakciót az MKP a töme
gekre támaszkodva, ellentámadással vetette vissza. A stabilizáció a 
magyar dolgozó nép,- a magyar kommunisták nagy győzelme volt, 
amely véget vetett a dolgozók nélkülözéseinek és megerősítette a 
demokrácia politikai és gazdasági alapjait. A Nagy Ferenc-féle 
összeesküvés leleplezése a Kisgazda Párt paraszti és kispolgári 
tömegeinek jórészét kivonta a reakció befolyása alól, világossá 
tette az USA demokrácia-ellenes magatartását. A dolgozó nép kül
földi kölcsön helyett a gazdagok megadóztatását választotta s így 
indult a hároméves terv megvalósítása felé. A MKP 1947. válasz
tási győzelme annak volt köszönhető, hogy minden probléma meg
oldásában a magyar nép megsegítésének gondolata vezérelte. 
A fordulat évének eseményei győzték meg végképpen népünket 
arról, hogy a magyar népi demokrácia nemi átmeneti állapot. 
A Mindszenty-per újabb csapást mert a magyar és Nemzetközi 
reakcióra. A MDP vezette Függetlenségi Népfront megszületése 
és a májusi választás népünk egységének, növekvő erejének bizo
nyítéka. Alkotmányunk az országunk gazdasági és társadalmi 
szervezetében végbement alapvető változásokat fekteti le. A Rajk- 
banda leleplezése és szétzúzása megmutatta, hogy Magyarország 
nem rés, hanem bástya a béke frontján. A II. Pártkongresszus 
határkő népünk történetében: az ötéves terv segítségével 
Magyarország a vas és acél országává, a gépek országává, fejlett 
ipari országgá válik. Ötéves tervünk: béketerv. A II. világháború 
befejezése erősen megváltoztatta a nemzetközi helyzetet. A szo
cializmus tovább erősödik. A kapitalizmus tovább gyengül. Az 
amerikai imperializmus világuralomra tör. A szociáldemokrácia, 
a Vatikán és Tito, a haladás és demokrácia ellenségei táborában. 
A Szovjetunió tettekkel védelmezi a békét. Támogatja a békesze
rető népeket, leleplezi az agresszorok terveit, vezeti az egész vilá
got átfogó békemozgalmat. Emeljük ki Sztálin elvtárs megnyilab 
kozatainak jelentőségét a béke fenntartása érdekében.

78. A demokratikus Magyarország megszületése. Az MKP a nemzet 
élén.
Sz.: Tört. képs.: Rákosi elvtárs visszaérkezik ...

27. hét
79. A földosztás.
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Sz.: Tört. képs.: Munkában a földigánylőbizottság.
I. t.; I. n.: Szabó Pál: Talpalatnyi föld. Felszabadult föld.

80. Harc az újjáépítésért, a jó pénzért. (1946. aug. 1-ig.)
Sz.: Szemelvények II. 209. old.
I. n.: Rákosi: Népi demokráciánk útja (a továbbiakban is).

81. A kisgazdapárti reakció összeesküvésének leleplezése. A három
éves terv megindulása. Az MKP az ország vezetőpártja lesz. (1947. 
aug. 31.)
A.: Tervgazdálkodás.

28. hét
82. A szociáldemokrata jobboldal felszámolása, államosítások.

A MDP megalakulása.
Sz.: Szemelvények II. 225. old. Tört. képs. Rákosi elvtárs válasz
tási beszédét mondja a Hcísök-terén.

83. A népi demokrácia: Proletárdiktatúra.
Alapfogalom: Népi demokrácia.
I. n.: Rákosi: A fordulat éve.
Sz.: Szemelvény II. 230. old.

84. Az iskolák államosítása. A kultúrforradalom kérdése.
Sz.: Szemelvény II. 226. old.

29. hét
85. Az európai és ázsiai népi demokráciák kialakulása és fejlődése.
86. Az USA világuralmi törekvései. Tito-fasizmus. A Vatikán az 

imperializmus szolgálatában.
Sz.: Napisajtó.
I. n.: Tájékoztató Iroda határozata.

87. Az imperialisták újabb ügynökeinek leleplezése: Mindszenty- és 
Rajk-per.
Sz.: Szemelvény II. 234. old. A két per ,anyaga.

30. hét
88. A Függetlenségi Népfront létrejötte. A Népfront választási győ

zelme. Népköztársaságunk Alkotmánya.
Sz.: Szemelvények II. 231. old., 252. old.

89. Szocialista munkaverseny, Sztahanov-mozgalom. A hároméves terv 
befejezése két év és öt hónap alatt.
Sz.: Szemelvény II. 236. old.
I. n.: Rákosi: Beszéd a sztahanovisták I. országos értekezletén.

90. Ötéves terv. Második Pártkongresszus.
Sz.: Szemelvények II. 258. old. Ötéves tervünk: Béketerv c. album.

31. hét
91. A Szovjetunió békepolitikája. Sztálin élete III. (1945—1953,)

Sz.: Szemelvények II. 261. old., 266. old.
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92. összefoglalás: Népi demokráciánk útja.
93. Összefoglalás: Népi demokráciánk útja.

32./%%
94. Évvégi ismétlés: A magyar gazdasági élet fejlődésének három 

szakasza.
a) gyarmati korlátok között;
b) a Horthy-fasizmus idején;
c) népi demokráciánkban.

85. Az uralkodó osztály, nagybirtokosok, tőkések, főpapok nemzetelle
nes hazaáruló szerepe 1867—1945. között.

96. A nemzetközi munkásmozgalom fejlődése Marx, Engels, Lenin és 
Sztálin életrajzának keretében:

33 A#
97. A magyar munkásmozgalom fejlődése és hősei a MKP megalaku

lásáig. A szociáldemokrata párt opportunista politikája 1918-ig.
98. A magyar kommunisták harca a szocializmusért és nemzetünk 

füp-getlenségéért Rákosi elvtárs vezetésével. 1918—1945.
99. Népi demokráciánk, népünk évszázados törekvéseinek megvaló

sítója és továbbfejlesztője.
Az ismétléseket kapcsoljuk össze a tanévvégi vizsga tételeivel.

időrendi táblázat

1849—1952-jg.

1849. okt. 6. Az aradi 13 vértanú halála.
1861. októberi diploma, országgyűlés.
1864. Az I. Internacionálé megalakulása.
1867. A kiegyezés. A Tőke megjelenése.
1871. A párizsi kommiin.
1880. A magyarországi Általános Munkáspárt megalakulása.
1889. A II. Internacipnálé.
1890. Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása.
1905. Orosz forradalom.
1912. május 23. Vérvörös csütörtök.
1914—18. Az 1. világháború.
1917. okt. 25. (nov. 7.) A N. O. Sz. F.
1918. nov. 20. a Kommunisták Magyarországi Pártjának meg

alakulása.
1919. március 21. a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása.
1919. augusztus 1. a Tanácsköztársaság bukása.
1925. Rákosi elvtárs a rögtön ítélő bíróság előtt.
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1929—33. Európai gazdasági és politikai válság.
1933. Hitler uralomra jutása.
1935. Rákotsi elvtársat ismét bíróság elé állítják.
1938. A nácik bevonulása Ausztriába (Anschluss).
1939. A II. világháború kitörése.
1941. Németország megtámadja a Szovjetuniót.
1941. Kassa bombázása. Magyarország és Japán belép a háborúba,
1943. február: a sztálingrádi győzelem.
1944. március 19. Hitler hordái megszállják Magyarországot.
1944. szeptember újjáalakul a Magyar Kommunista Párt.
1944. december 23. Megalakul az ideiglenes kormány.
1945. február 13. A szovjet hadsereg teljesen felszabadítja Buda

pestet.
1945. március 15. Megjelenik a földreform rendelet.
1945. április 4. A szovjet hadsereg teljesen felszabadítja Magyar- 

országot.
1945. november 4. Választások'.
1945. december 6. A bányák államosítása.
1946. február 1. Kikiáltják a Köztársaságot.
1946. augusztus 1. Megjelenik a jó pénz, a forint.
1947. január. A kisgazda jobbszárny összeesküvésének leleplezése,
1947. augusztus 1. Megindul a hároméves terv.
1947. augusztus 31. Választásokon a Magyar Kommunista Párt 

az ország első pártja lesz.
1947. november 29. Államosítják a nagy bankokat és a Magyar 

Nemzeti Bankot.
1948. február, jobboldali szociáldemokraták megsemmisítése.
1948. március 27. Száz munkáson felüli gyárak államosítása.
1948. június 12—14. Megalakul a Magyar Dolgozók Pártja.
1949. február 1. Megalakul. a Függetlenségi Népfront.
1949. február 9. Mindszenty hazaárulási pere.
1949. május 15. Választások. A MDP vezette Népfront 95,6%-kai 

győz.
1949. június 11. Az MDP Központi Vezetősége leleplezi Rajkot és, 

társait.
1949. augusztus, a Magyar Országgyűlés elfogadja a Népköztár

saság Alkotmányát.
1949. december 21. Sztálin 70. születésnapjának megünneplése, 

A szocialista munkßverseny hatalmas fellendülése.
1949. december, a hároméves terv sikeres befejezése két év és öt 

hónap alatt.
1950. Elindul 'útjára az ötéves terv.
1950. október 22. Tanácsválasztások.
1951. február: A Magyar Dolgozók Pártjának II. Kongresszusa,

*
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1945. május 2. Berlin eleste.
1947. szeptember, megalakul a Kommunista Pártok Tájékoztató 

Irodája.
1948. június, a Tájékoztató Iroda leleplezi Ti tót és társait.
1949. A kínai néphadsereg végleges győzelme. Megalakul a Kínai

Népköztársaság.

ALKOTMÁNYTAN 

Vili. osztály 

33 hét, heti 2 óra

Az 'alkotmánytan irányító-tanmenet csak segítségül szolgál a helyi 
tanmenet elkészítéséhez, amelyet az adottságok alapján kell össze
állítani.

Az alapfogalmak közül a legfontosabbakat tüntettük fel, de ezek 
mellett nem hanyagolható el az óra anyagával kapcsolatos többi foga
lom ismertetése, elmélyítése sem. A szemléltetésre, valamint a nevelők
nek és tanulóknak ajánlott irodalomból a pedagógusok válogathatnak, 
illetve azok közé másokat iktathatnak. Ennek anyagát az év folyamán 
folyóiratokkal és aktuális újságcikkekkel egészítsük ki. Ezért kísérjük

figyelemmel a Szabad Nép, a Tartós békéért, népi demokráciáért, 
a Szovjet Kultúra, az üj Világ, a Művelt Nép, az Anyag- és Adatszol
gáltatás, a Béke és szabadság, Népművelési Híradó, Szabad Művé
szet, Sport és Testnevelés cikkeit, képeit és használjuk fel azokat a 
tanításban. Igen lényeges, hogy az alkotmánytan órák élményszerűsé
gét a helyi viszonyok ismerete alapján a pedagógusok gyakorlati pél
dákkal fokozzák. Ezekkel bővítsék ki a szemléltetés anyagát. Kötelező 
irodalom: az alkotmánytan tankönyvhöz 1951-ben kiadott Tájékoztató. 
Az általános módszertani szempontok érvényesítése céljából felhasz
nálhatjuk: Az alkotmánytan tanítása c. kiadványt. (Szocialista Neve
lés Kiskönyvtára, 21. sz.)

A tanmenetben előforduló rövidítések

A: — alapfogalmak és szómagyarázatok.
Ko.: — koncentráció.
Sz.: — szemléltetés.
I. n.: — irodalom nevelőnek.
I. t.: — irodalom tanulónak.
Tört. képs.: — történelmi képsorozat.

/. hét
Tárgykör: Mi az Alkotmány?
Cél: Bemutatjuk, hogy az Alkotmány alaptörvény, mely ország-
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építő munkánk megvalósult eredményeit és a további fejlődés 
útját jelöli meg.

1. Mi az Alkotmány?
A.: Alaptörvény. Szótöbbség. Augusztus 20-a, az Alkotmány ünnepe. 
Sz.: Tört. képs.: Rákosi Mátyás beterjeszti az Alkotmányt.
I. n.: Rákosi Mátyás: A dolgozó nép Alkotmánya. (Válogatott 
beszédek és cikkek. Szikra 1952.)

2. Kinek köszönhetjük Alkotmányunkat?
A.: Polgári demokrácia — népi demokrácia.
I. n.: Szabadság. Magyar írók antológiája. (Szépirodalmi kiadó,
1951.)

2. W

Tárgykör: A Sztálini Alkotmány.
Cél: A szocialista rendszer magasabbrendűségének megmutatása, 
a Szovjetunió megszerettetése.

3. A Sztálini Alkotmány a szocializmusért vívott harc eredménye.
A.: Szocialista társadalom. Bolsevik Párt. Sztálini Alkotmány. 
Ko.: Történelem: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győ
zelme.
Földrajz: A Szovjetunió földrajza.
Sz.: A Szovjetunió térképe.
I. n.: M. P. Kareva: A Szovjetunió Alkotmánya. (Szikra 1949.); 
Pankratova: A Szovjetunió története (Szikra, 1950).

4. A szocialista rendszer győzelme.
A.: Össznépi tulajdon. Szövetkezeti tulajdon. Személyi tulajdon. 
Tervgazdálkodás.
Sz.: A Szovjetunió térképe. Képek a Szovjet Kultúra c. folyóiratból, 
az Üj Világ c. képes hetilapból.
I. n.: К Szovjetunió a szocializmus országa c. kiadvány.

3. №
5. A természet átalakításának nagyszabású terve. A munka becsület 

és dicsőség dolga.
A.: Erdősítés. Atomerő felhasználása. Sztahanov.
I. n.: Sztálin és a szovjet tudomány, Azsajev: Távol Moszkvától.

6. Az osztályellentétektől megszabadult társadalom alkotmánya.
A.: Szovjetek. A munkásosztály diktatúrája.
1. n.: A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története, 
XII. fejezet.

4. hét

7. A legdemokratikusabb alkotmány.
A.: Nép, nemzet, nemzetiség, fasiszták.
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I. n.: Lenin: A nemzetek önrendelkezési jogáról; Kritikai jegyzetek 
•a nemzeti kérdéshez. Sztálin: Marxizmus és nemzeti kérdés.
Sz.: Mihajlov Szergejí Hol van hazád? c. verse.

8. Hogyan él a szovjet ember az alkotmányban foglalt jogokká!?
A.: Jogok és kötelességek. Pionírtábor.
Sz.: A Szovjet Kultúra cikkei, képei. A győztes ország egy napja 
c. keskenyfilm.
I. n.: Kalinin: A kommunista nevelésről.

5. hét
9. A Sztálini Alkotmány nemzetközi jelentősége.

A.: Nagy Honvédő Háború. Agresszor.
Sz.: Beck: A volokalamszki országút c. müvéből részletek.
I. n.: Sztálin: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. (Szikra 
1949.)

10. A Sztálini Alkotmány a győzelmek alkotmánya. (Összefoglaló 
óra.) Gondolatmenet: 1. A Sztálini Alkotmány a szocializmusért 
vívott harc eredménye. 2. A szovjet állampolgárok legfontosabb 
jogai és kötelességei. 3. A Sztálini Alakotmány példa minden szo
cializmust építő nép számára.

6. hét

Tárgykör: Alkotmányunk előzményei.
Cél: 1919-ben született meg az első proletárd ktatma és az első 
igazi alkotmány. Ez volt az erőforrása a Horthy-reakció- korszaká
ban az elnyomott munkásosztálynak, dolgozó népünknek a kizsák
mányolok ellen vívott küzdelemben. Népköztársaságunk Alkotmánya 
felhasználta az 1919-es alkotmány tanulságait.

11. A Magyar Tanácsköztársaság Alkotmánya.
A.: Tanácsköztársaság, Tanácshatalom. Magyar Vörös Hadsereg. 
Sz.: Tört. képs.: Nyaralni viszik a proletárgyermekeket. Paraszt- 
gyermekek a gödöllői kastély kertjében. A Magyar Tanácsköztár
saság, 1919. (Szikra, 1950., második, javított kiadás.) (Budapes
ten a Munkásmozgalmi Intézet Múzeumának megtekintése.)

12. A dolgozók sorsa a tőkések és a földesurak államában.
A.: Agrárproletariátus, analfabetizmus, szegedi gondolat.
Ko.: Magyar: Móricz Zsigmond: Joó György elmondja életét.
Sz.: Részletek Illyés Gyula: Puszták népe c. müvéből. Móricz 
Zsigmond: Válogatott elbeszélések. Hét évszázad magyar versei. 
(Szépirodalmi Kiadó, 1951.)
I. n.: Andics Erzsébet: Ellenforradalom és bethleni konszolidáció. 
Incze Miklós: Válság és nyomor a Horthy-rendszerben, 1929— 
1933. Csonka Rózsa: A klerikális reakció az ellenforradalom győ
zelméért.
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7. Ш
13. A KMP harca a dolgozók felszabadításáért a Horthy-fasizmus 

korában.
A.: KMP Paktum. Jobboldali szociáldemokraták. Legalitás, 
illegalitás.
Sz.: Részletek a Rákosi-perből. József Attila: Lebukott.
I. n.: Réti László: A Magyar Kommunista Párt harca az elnyo
más éveiben.
I. t.: A magyar szabadságért. A Magyar Kommunista Párt vértanúi.

14. A Szovjet Hadsereg hősi harca hazánk felszabadításáért. 1945. 
április 4.
A.: A Sztálini stratégia. Tíz csapás. Légiflotta.
Sz.: Tört. képe.: Szovjet parlamenterek meggyilkolása. Szovjet 
harcosok az Erzsébet-hídnál. Felszabadulási emlékmű a Gellért
hegyen. Szovjet katona kenyeret ad egy magyar gyermeknek. 
Zelk Zoltán: A hűség és a hála éneke c. ódájából részletek. A fel
szabadult ország c. keskenyfilm. Szabadságunk születése c. kes- 
kenyfilm.
I. n.: Sztálin: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. Rákosi 
Mátyás: Föld, kenyér, szabadság. (Válogatott beszédek és cikkek.)

& Ш

.15. Összefoglaló óra. Gondolatmenet. 1. A Magyar Tanácsköztársaság 
Alkotmánya. 2. A KMP harca a Horthy-fasizmus ellen. 
3. A Szovjetunió: népünk felszabadítója.
Tárgykör: Miénk az ország, magunknak építjük.
Cél: Kiemeljük a Szovjetunió szerépét hazánk felszabadításában, 
népi demokráciánk fejlődésében és megerősödésében, továbbá Pár
tunk harcát a munkásegységért, a munkás-paraszt szövetség meg
teremtéséért, a munkásosztály diktatúrájának és Népköztársasá
gunk alkotmányának létrehozásáért. A szülőföld, a nép, a Párt és 
a Szovjetunió iránti szeretet elmélyítése.

16. Élni tudtunk a szabadsággal.
Sz.: Tört. képs.: Szovjet teherautók átadása Budapesten a Hősök- 
terén. Képek, újságcikkek a Szovjet, Kultúrából, a Szovjetunió sok
oldalú segítségéről.

9. hét

17. Pártunk vezeti népünket új győzelmek felé.
A.: Szabotőrök. Trockista kémbanda.
Sz.:- Tört. képs. Rákosi Mátyás beszél az MDP II. Kongresszu
sán. Részletek a Szabad Nép cikkeiből. Benjámin László: Minden
nap győzelem c. költeménye.
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I. n.: Rákosi Mátyás: A Rajk-bandáról. (Válogatott beszédek és 
cikkek.) A Mindszenty-bűnügy okmányai. Rajk László és társai 
a népbíróság előtt. Orosz József és társai bűnpere.

18. A munka nálunk becsület és dicsőség dolga.
A.: Társadalmi tulajdon, magántulajdon, személyi tulajdon.
Ko.: Történelem: Az ősközösség bomlása.

10. hét
19. Munkaverseny, Sztahanov-mozgalom.

A.: Kollektív szerződés, norma, élmunkás, sztahanovista.
Sz.: A napisajtó cikkei, képei a sztahanovisták életéről, munká
járól. (Egy helyi üzem megtekintésé.)
I. n.: Békénk őrei. Magyar írók a munka és a béke hőseiről c. könyv. 
I. t.: Felszabadult ország. Magyar írók válogatott elbeszélései 
c. könyv.

20. Munkások és dolgozó parasztok szövetsége.
A.: Legforradalmibb osztály. Munkás-paraszt szövetség. Föld
birtokreform.
Ko.: Történelem: A Horthy-fasizmus kora, — a Nagyatádi-féle 
ú. n. földreform.
Sz.: Tört. képs.: Munkában a Földigénylő Bizottság. Munkában 
a kombájn. Részlet Solohov: Üj barázdát szánt az eke; Veres 
Péter: Szolgaság c. regényéből.
I. n.: Lenin: Parasztkérdés; Sztálin: A parasztkérdés (A leniniz- 
mus kérdései).

11. hét
21. összefoglalás. A magyar proletárdiktatúra kialakulása a felsza

badulás után. (írásbeli számonkérés.)
I. n.: Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja. (Pártfőiskolai elő
adás.) Szoboljev: A népi demokrácia, mint a társadalom politikai 
szervezetének formája.

22. A tervgazdálkodás a biztos jövő útja. Hároméves tervünk eredmé
nyei.
A.: Tervgazdálkodás. Nehéz- és könnyűipar.
Sz.: Képek a> hároméves terv eredményeiről.

12. hét
23. Az ötéves terv.

A.: Nehézgépipar. Villamosenergia. Termelékenység.
Sz.: Tört, képs.: Sztálinváros. Ötéves tervünk: A szocializmus 
építése. Acélöntés a Rákosi Mátyás művekben. Munkában a 
kombájn.
I. n.: Gerő Ernő: Harcban a szocialista népgazdaságért. (Szikra
1950.)
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24. Kormányunk programmjából, Rákosi elvtárs beszédéből az ötéves 
tervre vonatkozó anyag ismertetése.
Sz.: Ötéves tervünk: Béketerv. (A Népművelésügyi Minisztérium 
kiadása 1951.) A termelés eredményei A Szabad Nép „Hazánk 
egy napja“ c. rovatából.
I. n.: Rákosi Mátyás és Gerő Ernő elvtárs beszéde a II. Párt- 
kongresszuson. Rákosi Mátyás: A szocialista Magyarországért. 
(Szikra. 1953.)
I. t.: A döntő év ifjai. (Ifjúsági Könyvkiadó, 1952.) Utazás az új 
Magyarországon c. könyv.

13. hét
25. Az iparosítás útja.

A.: Szocialista iparosítás. Komplex-brigád. Kombájn.
Sz.: Ötéves tervünk: béketerv. A képek a folyóiratokból. Helyi 
példák.
I. n.: Gerő Ernő: Avas, az acél, a gépek országáért. (Szikra, 1952.)

26. A szövetkezeti termelés a dolgozó parasztság felemelkedésének útja. 
A.: Tsz-típusok. Szövetkezeti vagyon. Munkaegység.
Sz.: A napisajtó hírei. A helyi tsz. munkájának ismertetése. 
Tsz-ek látogatása.
I. n.: Rákosi Mátyás: A termelőszövetkezetek megszilárdulásáért. 
(A szocialista Magyarországért.)
1. t.: Dobozi Imre: Az új Turkeve.

14. hét
27. Összefoglaló óra. Gondolatmenet: 1. Tervgazdálkodás. Hároméves 

terv. 2. Ötéves terv. 3. Iparunk útja. 4. A dolgozó parasztság meg
segítésének útjai.

28. Ötéves tervünk és a békeharc (dolgozatírás).
15. hét
29. Tárgykör: A Magyar Népköztársaság államhatalmi és államigaz

gatási szervei.
Cél: Bemutatjuk, hogy általános, titkos, egyenlő és , közvetlen 
választójogunk a legdemokratikusabb választójog, amit a vissza
hívhatóság és a beszámolók tartásának kötelezettsége is jellemez, 
szemben a burzsoa „demokrácia“ választójogával, ami csak a 
kiváltságosok joga. Bemutatjuk államhatalmunk legfelső és állam- 
igazgatásunk országos szerveinek feladatait, szervezését és műkö
dését egy-egy adott esetben, valamilyen törvény vagy törvényerejű 
rendelet, vagy minisztertanácsi határozat, vagy miniszteri ren
delet hozatala és végrehajtása kapcsán. (Napisajtó alapján.) 
Választás a Felszabadulás előtt és ma.
A.: Választói cenzus, nyílt szavazás, korteskedés. Általános, 
egyenlő, közvetlen, titkos választójog.
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Ko.: Történelemi Az állam fogalma. Magyar irodalom: Mikszáth 
Kálmán: Hogyan lesz valakiből főispán?
Sz.: Mikszáth: Két választás Magyarországon c. művéből részle
tek. Szavaz az ország c. keskeny fi lm. A Szabad Nép számai a 
Magyar Függetlenségi Népfront 1953-as választásai idejéből.
I. n.: Rákosi Mátyás: Pártunk at dolgozó nép élén. (Válogatott 
beszédek és cikkek.) Rákosi Mátyás választási beszéde 1953. május 
10-én.

30. Az országgyűlés munkája.
A.: Állami költségvetés, törvény, rendelet.
Ko.: Történelem: Az országgyűlés munkája a Horthy-fasizmus 
idején.

16. hét
31. Népköztársaságunk Elnöki Tanácsa.

A.: Államfői jogok. Népszavazás. Kegyelmezési jog.
32. A minisztertanács.

A.: Miniszter, helyettese.
1. n.: A Magyar Népköztársaság fontosabb törvényei és határo
zatai. (Jogi és államigazgatási könyvkiadó, 1952.)

17. hét
33. Államhatalmi és államigazgatási szerveink. Helyi tanácsok, I. a) 

fogalma, b) beilleszkedése államszervezetünkbe, c) régi és új igaz
gatás közti különbség.
A.: A dolgozók közvetlen részvétele az állami ügyek intézésében. 
Bürokrácia. Tanácsrendszer.
Ko.: Magyar: Mikszáth Kálmán: Mennyi lesz a bírság? (VII. o. 
tankönyv.)
Sz.: Újságcikkek. A helyi Tanácsház meglátogatása.
I. n.: Rákosi elvtárs beszéde a tanácsválasztásokról. (Szabad Nép 
1950. okt. 15.) Rákosi elvtárs beszámolója a Magyar Dolgozók 
Pártja II. Kongresszusán.

34. Helyi Tanácsok II. a) feladatai, b) Végrehajtó Bizottság, c) a VB 
tagjai; a tanácsok a politikai élet iskolái.
A.: VB-k, tanácsbeszámolók, tanácsülések.
1. n.: Gerő Ernő: A szocializmus építése falun és a tanácsok mun
kája. (A vas, az acél, a gépek országáért.)

18. hét
35. A bíróság.

A.: Osztálybíróság. Népi ülnök. Bírói pártatlanság. Vádlott, védő. 
Ko.: Történelem: Régi bíróság, úriszék, Horthy-bíróság. Magyar: 
VII. oszt. 128. old. Fucsik: Üzenet az élőknek. 193. old. P. Neruda: 
Valahol Amerikában. 105. old. Réti: Hol az igazi boldogság? 101. 
old. Rákosi beszél. Bezimenszkij verse.
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Sz.: Rajk, Mindszenty, Grősz stb. nyilvános perei.
36. Az ügyészség a törvényesség őre.

A.: Legfőbb ügyész.
Sz.: és I. n.: Mindszenty-bűnügy okmányai; Rajk László és társai 
a népbíróság előtt; Grősz József és társai bűnpere c. kiadványok.

19. hét.

37. összefoglaló óra. Gondolatmenet: 1. így választ a dolgozó nép. 
2. Államhatalmi és államigazgatási szerveink.
Sz.: Népköztársaságunk államszervezetének táblázatos felrajzolása 
táblára és munkafüzetbe.
Tárgykör: Állampolgári jogaink és kötelességeink.
Cél: Bemutatjuk, hogy államunk olyan kiterjedt és fontos jogokat 
ad polgárainak, amelyek nincsenek és nem is lehetnek meg egyet
len kapitalista országban sem. Ezek a jogok lehetővé teszik, az 
állampolgárok számára, hogy országunk gazdasági, társadalmi és 
kulturális életében tevékenyen részt vehessenek. — Állampolgá
raink saját boldogulásukat segítik elő, ha a törvények szerint 
élnek és cselekszenek, kötelességeiket hiánytalanul teljesítik.

38. Az állampolgárok jogai. A munkához való jog. Népgazdaságunk 
tervszerű fejlesztése.
A.: Állampolgári jogok. ,,Mindenki képessége szerint, mindenki
nek munkája szerint.“ Gazdasági és szociális jogok.
Sz.: A magyar szabadságért. (Országos Béketanács kiadása, 
1952.) Ötéves tervünk: béketerv.
I. n.: Rákosi Mátyás: A dolgozó nép alkotmánya. (Válogatott be
szédek és cikkek.)

20. hét

39. Munkaerőgazdálkodás, tervszerű szakmunkásképzés.
A.: Munkaérőgazdálkodás. . Munkakönyv. Munkaerőtartalék.
Munkaerővándorlás. Norma-, időbérezés. Kollektív szerződés, szak
munkásképzés.
Ko.: Történelem: Munkanélküliség a Horthy ellenforradalmi kor
szakban. Magyar: Móricz Zsi,gmond: A vezérigazgató; Tar dós 
Tibor: Tanuló (VII. oszt. tankönyv).
Sz.: Ifjú szívvel. (Film az MTH-tanulók életéről.) A Miniszter- 
tanácsnak az ipari tanulók állami ellátásáról hozott határozata. 
Szabad Nép 1953. május 27. száma.)

40. A pihenés, üdülés joga. Egészségvédelem. Sport.
A.: SZOT, SZTK, LMHK-
Sz.: Munkásüdülőink képe. Helyi üdülő, SZTK. rendelő megtekin
tése. így győztünk az olimpián, c. film.
I. t: „Tizenhat nap“ — Feleki László könyve a helsinki olimpiászról
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2/. W
4L A művelődés joga. I. a) Iskolarendszerünk régen és most. Kultu

rális lehetőségek régen és most.
A.: b) Kultúrforjadalom. Üjtartalmú kultúra. Népművelési Mi
nisztérium. Műveltségi monopólium.
Ko.: Magyar VII. o. 73. old. Darvas: Iskolázás. Csokonai: Jöven
dölés az első oskoláról az Somogybán.
Sz.: Köznevelés, Szovjet Kultúra, Nők Lapja, Üj Világ stb. képei 
új iskolákról, kulturális intézményekről. Helyi könyvtár, főiskola, 
kultúrház látogatása.

42. A művelődés joga II. Néphez hű tudomány és művészet.
A.: A tudomány és művészet áruvá válása a kapitalista álla
mokban.
Ko.: Magyar: Petőfi, József Attila élete. Színészsors Arany János 
korában. Történelem. A MTA alapítása, Nemzeti Színház.
Sz.: Kossuth-díjas tudósaink, művészeink képe. Tudományos intéz
ményeink, színházaink látogatása.
I. n.: Révai József: Élni tudtunk a szabadsággal. (Szikra, 1949.) 
Révai József elv.társ felszólalása a Magyar Dolgozók Pártja II. 
Kongresszusán.

22. hét.
43. Szólás-, sajtó- és gyülekezési szabadság.

Ko.: Történelem: Jobbágysors, nemesi jogok a XVIII. században. 
A kommunisták üldözése a Horthy-korszakban. Magyar: VII. oszt. 
tankönyv. 109. old. Gergely: 1932. május. Orosz kérdés. VII. oszt. 
tankönyv 275. old.
Szeml.: Szabad, Nép cikkei külföldi kommunisták üldözéséről. 
Szovjet Kultúra 1951. augusztusi számának cikke: „Amerika igazi 
hangja“.

44. Lelkiismereti szabadság, személyi szabadság. Menedékjog.
A.: Lelki terror. Klerikális reakció.
Ko.: Történelem: Inkvizíció. Husziták üldözése.' A Lépesek, Kolo- 
nichok, Hámok, Csernochok szerepe a magyar történelemben. Ma
gyar: VII. o.: Ady: Egy kis séta ...
Sz.: Mindszénty—Grosz-per anyaga.

23. hét
45. A dolgozók tömegszervezetei.

A.: Egyesülési jog, szakszervezetek, DISZ, MNDSZ, MSZT, Sza
badságharcos Szövetség.

46. A Párt.
A.: Bolsevik munkamódszer. Haladó hagyomány.
Ko.: Történelem: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom. 
A KMP megalakulása.
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I. n.: Sztálin: A Párt. (A leninizmus kérdései.) Rákosi Mátyás: 
A Párt: élcsapat. (Válogatott beszédek és cikkek.) A járási párt
titkárok feladatairól. (Rákosi Mátyás: A szocialista Magyar- 
országért.) Magyar írók Rákosi Mátyásról c. könyv.

24. hét
47. Kik lehetnek pártunk tagjai?

A.: Tagjelölt. A tagjelölt jogai és kötelességei.
Sz.: Tagsági könyv, A Magyar Dolgozók Pártja szervezeti 
szabályzata.

48. A nők egyenjogúsága.
A.: A nők egyenjogúsága/ anyavédelmi törvény.
Ko.: Magyar: VII. o. tankönyv: 32. old.: Ady: A varrólány. Gorkij: 
Az anya. Alkotmány tan: A nők egyenjogúsága a Szovjetunióban. 
Sz.: Szabad Nép: Nők a szocialista építésben. Nők Lapja.
I. n.: Zsigmondi—Mezei: Felszabadult magyar nők.

49. A nemzetiségek egyenjogúsága.
A.: Fajelmélet, gyarmati elnyomás, nacionalizmus, sovinizmus.
Ko.: Történelem: Nemzetiségi politika 1848-ban, 1919-ben s a 
Horthy-korszakban. Alkotmánytan: A lenini-sztálini nemzetiségi 
politika. Mihajlov Szergej: Hol van hazád? c. verse. 18—19. o.
Sz.: Szabad Nép: Gyarmati népek elnyomása. 1952. ápr. 1. 4. old. 
Nők Lapja: 1952. II. 7. Szovjet Kultúra: 1952. I. Egy nép élete. 
(Tadzsik.)

50. Az ifjúság.
A.: DISZ, DÍVSZ, Komszomol, VIT.
Ko.: Irodalom: Móricz: Légy jó mindhalálig. Fagyejev: Ifjú Gárda. 
Zelk Zoltán: A világ szíve c. verse (VII. o. tankönyv 195. old.) 
Ady: Történelmi lecke fiúknak. (VII. o. tankönyv, 43. old.)
1. n. Lenin—Sztálin: Az ifjúságról. Dimitrov: Az ifjúságról (Ifjú
sági Könyvkiadó). Farkas Mihály elvtárs beszámolója a Központi 
Vezetőség 1952. június 27—28-án tartott ülésén.

26. hét
51. A házasság és a család védelme.

A.: Állami védőnő, tejkonyha, bölcsőde.
Ko.: Egészségtan 104. o. Magyar: Móricz Zsigmond: Árvácska 
(VII. o. tankönyv).
Sz.: Tört. képs.: Két ház az épülő szocializmus korszakából. Két 
épület az imperializmus korszakából. Anyavédelmi törvény. (Sza
bad Nép, 1953. márc. 1.)

52. Összefoglaló óra. Gondolatmenet: 1. Állampolgáraink alapjogai.
2. Gazdasági és szociális jogok. 3. A párt Szerepe a dolgozó nép
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államában, a szocializmus' építésében. 4. A dolgozók tömegszer
vezetei. 5. Az ifjúság fő feladatai a szocializmus építésében.

27. hét
53. Az állampolgárok alapvető kötelességei. A Magyar Népköztár

saság gazdasági erejének.fokozása.
A.: Tudatos munkafegyelem, takarékosság, tervfegyelem.
Ko.: Magyar: VI. o. tankönyv. 275. old.
I. n.: Rákosi Mátyás: A békéért és a szocializmus építéséért. 141. o. 
Gerő Ernő: A döntő tervév teljesítésének feltételei. (A vas, az 
acél, a gépek országáért.)

54. Társadalmi tulajdon védelme.
A.: Diverzáns
I. n.: Rákosi elvtárs beszéde az éberségről. 1949. szept. 30.

28. hét
55. A haza védelme 1. a) a világ két táborra szakadása, b) igazságos, 

igazságtalan háború, c) igazi hazafiság, proletár nemzetköziség. 
A.: Béketábor, kommunista hazafiság, proletár nemzetköziség; 
igazságos, igazságtalan háború; sovinizmus, kozmopol it izmus, 
pacifizmus.
Ko.: Történelem: Második világháború. Irodalom: Beck: A volo- 
kalamszki országút.
Sz.: Térkép a béketáborról és az imperialisták táboráról.
I. n.: Rákosi Mátyás: Honvédelem és hazafiság (Szikra, 1952.) 
Igazságos és igazságtalan'háború (SZK(b)P története, VI. feje
zet, 3. pont.) Hja Ehrenburg: A békéről. (Szikra, 1950.)

56. A haza védelme II. Néphadseregünk.
A.: A haza védelme „szent“ kötelességünk. Üjtípusú néphadsere
gek. Védkötelezettség.
Ko.: Történelem: Honvédő hagyományaink. Magyar VII. oszt. 
178. o. Devecseri Gábor: Néphadsereg. 175. old. Gyárfás: Az első 
menetgyakorlat. 118. old. Kónya: Katonák. Alkotmánytan: A szov
jet hadsereg.
Sz.: Tört. képs.: Néphadseregünk díszszemléje a budapesti Hősök* 
terén.
I. n.: Farkas Mihály felszólalása az MDP. II. Kongresszusán 1951.
II. 25/ Gárdos: Akik békénket őrzik. (Művelt Nép Könyvkiadó.) 
A néppel tűzön vízen át. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.)

29. hét.
57. Összefoglaló óra. Állampolgáraink jogai és kötelességei. (Dol

gozatírás: Milyen feladataim vannak a szocializmus építésében, 
a béke védelmében?)
Tárgykör: A Magyar Népköztársaság fővárosa és címere.)

47



Cél: Bemutatjuk Budapestéi mint az ország politikai, gazdasági, 
állami, kulturális életének központját.

58. Népköztársaságunk fővárosa: Budapest. Népköztár saságunk 
címere.
A.: Magyar Általános Munkáspárt. Barikád. Üttörő Köztársaság. 
Sport-stadion.
Ko.: Történelem: Budapest a forradalmi mozgalmak központja. 
Sz.: Ötéves tervünk: béketerv. Budapest térképe. Képek a fasiszta 
rombolásról. Az újjáépítés képei. Tört. képé.: Épül a Kossuth-híd. 
Két ház az épülő szocializmus korszakában. A budapesti Rákosi 
Mátyás kultúrház. Élmunkásházak Budapesten. Képek a földalatti 
vasút építkezéseiről, a csepeli gyonsvasútról. stb. Népköztársasá
gunk címere.
Tárgykör: Évvégi összefoglaló ismétlések.
Cél: a) Az ismeretek rendszerezése, végső tisztázása; b) demokra
tikus államrendünk felsőbbrendűségének bebizonyítása az impe
rialista államrenddel szemben; c) a hála és szeretet elmélyítése 
a Szovjetunió és pártunk iránt; d) az állampolgári öntudat és 
felelősségérzet megerősítése.

30. hét
59. A magyar és szovjet alkotmány összehasonlítása. Példaképünk a 

Sztálini Alkotmány.
60. Alkotmányunk előzményei. A Tanácsköztársaságtól milyen vívmá

nyokat vett át és fejlesztett tovább Alkotmányunk? A KMP harca 
a. Horthy-fasizmus ellen.

31. hét
61. A szocialista gazdasági rend fölénye a kapitalista gazdasági rend

del szemben.
62. ötéves terv.

32. hét
63. A dolgozó nép hatalma.
64. Milyen lehetőséget, támogatást nyújt államunk a dolgozóknak 

jogaik gyakorlásához?

33. hét
65. Hogyan szolgálja népünk érdekeit az állampolgári kötelességek 

teljesítése.
66. A párt szerepe a béke védelmében, a szocializmus építésében.
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