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A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés feladatát többek között a nemzeti mûveltség megõrzésében,
az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság
elmélyítésében jelöli meg. Emellett nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerõsítése is cél a kerettantervek tanórai és tanórán kívüli megvalósítása során. Így kerülhet sor
a Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy keretein belül és tágabb környezetében az irodalom, etika, erkölcstan, az Ember és társadalom, a média tantárgyakkal
és modulokkal karöltve a gyermeknevelés azon területére, ahol célunk, hogy tanítványaink
a haza felelõs polgáraivá váljanak, kifejlõdjék bennük a hazafiság érzelemvilága, reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélõképességre tegyenek szert (Nat 2012, Jancsák 2018, 2019a).
Nem kis felelõsségünk, hogy ugyancsak a Nat elvárásainak megfelelõen (Jancsák 2019b)
pedagógusként adjunk lehetõséget azon képességek kibontakoztatására, melynek során a gyerekek a felelõs döntéshozatal módszereit bizonyítják, vagy véleményt alkotnak, személyiségüket,
kritikai gondolkodásukat formálják.
Fejlesztési követelményként követendõ, hogy a tanulók „Tanulmányozzák a jeles magyar
történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, mûvészek, írók, költõk, sportolók munkásságát.
Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket,
amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülõföld, a haza és népei megismerését,
megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése és
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az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége.
Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megõrizve ismerjék meg
történelmét, sokszínû kultúráját.” (Nat 2012)
Folytatva a Nat elvárásait: „A szociális és állampolgári kompetencia kialakítása során
olyan képességekre és készségekre is támaszkodni kell, mint a közügyekben kifejtett hatékony
együttmûködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintõ problémák iránti érdeklõdés, valamint
a megoldásuk során tanúsított szolidaritás.” Az ember és társadalom mûveltségterület történelem tantárgya a fenti elvárások megvalósításának kimeríthetetlen tárháza. Fõ feladatai
közül az egyik az értékek közvetítése. Kérdésfelvetésünk, hogy alkalmas-e ezen kiemelt
feladatra a hagyományos tankönyvvezérelt óratípus, mely az általános és középiskolák magas
óraszámát teszi ki, vagy tanmenetünk tartalmazzon olyan óratípusokat is, melyek során a digitális technika adta hang- és képrögzítés eredményeként szemtanúkat szólaltathatunk meg
(Jancsák 2018). A videóinterjút beépítõ, akár egyetlen történelemóra hordozhatja-e a demokrácia értékeinek (jogállamiság, részvétel a döntéshozatalban, a társadalmi igazságosság,
az önrendelkezés, a szolidaritás, a tolerancia, az együttélés) tisztelete; aktív véleményformálás;
személyiségi és emberi jogok tisztelete; társadalmi, gazdasági problémák iránti érzékenység értéktípusait. Mennyiben felel meg az ilyen felépítésû óra a modern történelemtanítás
elvárásainak az élményszerû és szemléletes módszerek egyikének, és egyben a Kerettanterv
által kiemelt fejlesztendõ területeknek? „Fontos a történelmi folyamatok megértetése és
megértése is, olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén egyrészt
beláthatóvá válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az,
hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövõ nemzedékek sorsára. A történelem tanulásának
tehát nem pusztán az a célja, hogy megismerjük múltunkat, hanem az is, hogy jobban tudjunk
tájékozódni a jelenben.” (Nat 2012)
Az MTA-SZTE Elbeszélt történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport célkitûzése,
hogy ahol lehetséges, és ahol indokolt, ott a digitális anyagokat vonják be a történelemtanításba:
„A legutóbbi években történt ifjúságkutatások bizonyították, hogy a családban egyre kevesebb
a beszélgetéssel töltött idõ, a gyermek és ifjúsági korosztályok tagjai ugyanakkor egyre
több idõt töltenek okostelefonozással, számítógépezéssel, illetve az internet használatával.
Mindennek következtében eltûnõfélben van a társadalmi értékek idõsebb és fiatalabb generációk közötti átadása, és – miként kutatásaink bizonyították – az általános és középiskolás
ifjúság körében a kollektív (nemzeti) emlékezet elemei egyre inkább elhalványulnak. [...]
Az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport a kutatási tényeken
alapuló oktatásfejlesztés terén vállalkozott feladatra és ezzel az értéktelített történelemtanítás szemléletmódjának erõsödését szeretné támogatni. A csoport mûködésének elsõ idõszakában három, a magyar társadalom által kibeszéletlen témakörben (a II. világháborús
magyar részvétel, a magyarországi Holokauszt és az 1956-os forradalom és szabadságharc
témájában) fejleszt szemtanúkkal, elszenvedõkkel, résztvevõkkel készült interjúrészleteket
felhasználó történelemórákat és vizsgálja azok alkalmazásának módozatait, valamint hatását
az iskolások vélekedéseire.” (Jancsák 2018: 13–14.)
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Az általunk kidolgozott tanóra egyike a videóinterjút mint szemléltetõ eszközt, forrást és
kordokumentumot tananyagba beépítõ órák sorának. Tematikus tervbe ágyazottan a 8. osztályos
tananyag szerves részeként nyújt segítséget az 1956-os forradalom és szabadságharc tanításához.
A tanítási egység témájaként a Magyarország 1945-tõl az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig tartalmat jelöli meg, a tanóra címe: A forradalom indítószikrája. A szegedi
MEFESZ. A tanóra módszertanilag megalapozottan épít be interjúrészleteket a tananyagba,
az eredeti helyszínen az SZTE Bölcsészettudományi Karának Auditorium Maximumában
felvett, dr. Kiss Tamással, a szegedi MEFESZ alapítójával készült visszaemlékezést.

Óratervezet
Tanít: Jancsákné Majzik Andrea
Helyszín: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Mûvészeti iskolája, NOÓ
Évfolyam: 8. osztály
Mûveltségi terület: Ember és társadalom
Tantárgy: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
A tanulási-tanítási egység témája: Magyarország 1945-tõl az 1956-os forradalom és
szabadságharc leveréséig
A tanóra témája: A forradalom indítószikrája. A szegedi MEFESZ
– Magyarország társadalmának széles körû elégedetlensége.
– A változtatás lehetõsége, a szegedi egyetemisták szerepe a forradalom kirobbanásában:
1956. október 16. és 20. MEFESZ
– Az egyetemisták követelései. A szegedi küldöttek.
A tanóra didaktikai céljai, feladatai:
– A tanulók tudatosítsák, hogy a történelmi múlt ismerete a jelen valódi megértését is szolgálja.
– A tanulók hiteles képet kapjanak a 2. világháborút követõ korszakban történelmet formáló
erõk mûködésérõl, az 1950-es években élõ nemzedékek sorsáról, a korszakot meghatározó
eszmékrõl.
– A tanóra teremtsen lehetõséget az adott korszak történelmébõl fakadó tanulságok feldolgozására, és az személyes élményt jelentsen a tanulók számára.
– A tanulók felismerjék és megértsék, miképp éreztek, gondolkodtak, cselekedtek az emberek
az adott korszakban, és miért tették ezt másképp, mint a jelenben élõk.
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– A tanulók legyen képesek önálló vélemények és következtetések megalkotására.
– A tanulók legyen képesek kérdések önálló megfogalmazására az adott témakörben.
– A tanulók érdeklõdésének felkeltése a videóinterjúban szereplõ személyiségek cselekedeteinek,
viselkedésének mozgatórugói iránt.
– A tanóra adjon teret az emberi cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlására.
– A téma kapcsán a történészi-kutatói gondolkodás bemutatása: források használata, forráskritika.
– A velünk élõ történelem forrásainak (és õrzõ- és kutatóhelyeinek) bemutatása, oral history
források (videó, hangfelvétel, interjú) bemutatása.
Fejlesztendõ kompetenciák:
Kulcskompetenciák:
– anyanyelvi: hallott és látott források értése, értelmezése, rendszerezése, önálló gondolatok
kifejezése, tanult ismeretek szóbeli és írásbeli kifejezése, aktív kommunikáció;
– digitális: videóinterjú alapú forráselemzés, médiamûveltség kiszélesítése;
– szociális és állampolgári: nemzeti öntudat, hazafias nevelés, a demokrácia, az állampolgárság
fogalmának megerõsítése, különbözõ nézõpontok figyelembevétele, együttmûködésre,
kompromisszumra való törekvés, empátia, nyitottság és érzékenység a társadalmi jelenségek iránt, felelõsségvállalás, történelmi emlékezet fontossága, kritikai gondolkodás.
Társadalmi értékek: a demokrácia értékeinek (jogállamiság, szólásszabadság, részvétel
a döntéshozatalban, társadalmi igazságosság, önrendelkezés, szolidaritás, tolerancia, együttélés)
tisztelete; aktív véleményformálás; személyiségi és emberi jogok tisztelete; társadalmi,
gazdasági problémák iránti érzékenység.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom, vizuális kultúra,
erkölcstan/etika, honismeret.
Felhasznált irodalom:
Történelem tankönyv 8. 2017. Eger: Eszterházy Károly Egyetem OFI.
Jancsák Csaba 2016a: Az 1956-os Forradalom indítószikrája a szegedi MEFESZ. Szeged:
Belvedere Meridionale.
Jancsák Csaba (szerk.) 2016b: A Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége (1956)
– Életútinterjúk tükrében. Szeged: Belvedere Meridionale.
A videóinterjú részletek forrása: MTA-SZTE ETTK: www.eyewitness.hu

Elõkészületek.
Figyelem, fegyelem megteremtése.

Ráhangolódás.
Motiváció.
Csoportalakítás.

Ismétlés.
Rendszerezés.
Elõzetes ismeretek
alkalmazása.

4–7.

8–12.

Az óra menete
Didaktikai
feladatok

1–3.

Idõ

Az 1950-es években járunk. Minden színes
röplap hátulján egy-egy valós szereplõ,
szemtanú visszaemlékezését olvashatjátok
a korszakból.
Próbáljátok meg beazonosítani,
mely társadalmi rétegbõl válogattam
a szereplõket, és milyen problémákkal
kellett szembenézniük!

A mai alkalommal választ kapunk, hogy
ez a röplap miért történelmi jelentõségû
és minek az indítószikrája.
Csoportfeladatokkal kezdünk, azokkal
oldjátok meg, akikkel azonos színû lapot
kaptatok.
Jelöljétek ki az írnokot és a csoportvezetõt!

A mai órára egy felhívással a kezetekben
érkeztetek.
Mikorra, hová és kik hívnak benneteket?
(Diákgyûlés, 1956. okt. 16. Auditorium
Maximum, válasz a budapesti egyetemisták
felhívására, teremtsünk szabadabb, igazi,
demokrata egyetemi életet.)

Elõkészület: Szünetben a csoportfelosztás
alapját képezõ színes fénymásolatok
kiosztása.
Hetesek jelentése.

Az óra tartalma
Tevékenységek

– Csoportmunka
A feladatleírás borítékban.
Feladatmegoldás: a csoport által összegyûjtött információkat a jegyzõ leírja.
(A szerepkártyák szabadon módosíthatók
más személyek visszaemlékezését idézve.)

Az 1956. október 16-i diákgyûlés plakátja
különbözõ színû lapokra fénymásolva,
hátulján szerepkártyák az 1950-es évek
társadalmának különbözõ rétegeibõl.
(jelen esetben egykori egyetemisták
visszaemlékezései).

– Csoportmunka
Feladatmegoldás

Módszerek
Munkaformák
Ismeretanyag

tankönyv,
füzet,
színes fénymásolatok,
írólap

In: mefesz.hu
http://mefesz.hu/
document.php?id=3

In: Jancsák Csaba 2016:
Az 1956-os Forradalom
indítószikrája.
A szegedi MEFESZ.
Szeged: Belvedere
Meridionale.

számítógép,
projektor,
írólapok,
feladatlap

Eszközök
Megjegyzések
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Az óra menete
Didaktikai
feladatok

13–16. Ismeretszerzés.
17–21. Ismeretbõvítés.
Megfigyelés megadott szempontok
alapján.

8–12.

Idõ

Most egy interjún keresztül szeretném nektek
bemutatni Kiss Tamás egykori szegedi
joghallgatót, akinek egyetemi diáktársaival
valószínûleg olyan törvénytelenségekkel,
igazságtalanságokkal kellett szembenézniük,
melyeket ti összegyûjtöttetek.
Nézzük meg Kiss Tamás visszaemlékezését,
majd a meglévõ csoportokban hasonlítsátok
össze a ti listátokat az elhangzottakkal.

(államosítás, pártállam, titkosrendõrség, ÁVH,
személyi kultusz, diktatúra, tervgazdaság,
kollektivizálás, termelõszövetkezet, kulákká
nyilvánítás [megbélyegzés, retorzió],
beszolgáltatás, padlássöprés, tanácsok,
államcímer, „fekete autó”, internálóés kényszermunkatábor...)

A visszaemlékezések és a korábban tanultak
alapján szedjétek össze és soroljátok fel
azokat a törvénytelenségeket, igazságtalanságokat, melyek az 1950-es évek
Magyarországát jellemzik.

(Pusztai Éva: egykori vegyészhallgató,
Ambrus János: egykori orvostanhallgató,
Csete Iván: egykori orvostanhallgató,
Hámori Károly: egykori orvostanhallgató,
Kiss Tamás: egykori joghallgató,
Tóth Imre: egykori joghallgató)

Az óra tartalma
Tevékenységek

Feladatmegoldás: a csoport által összegyûjtött információkat a jegyzõ leírja.

– Interjúrészlet megtekintése
– Beszélgetõkör

Módszerek
Munkaformák
Ismeretanyag

számítógép,
projektor,
videóinterjú részlet 1.:
Kiss Tamás
1 p 21 mp

Eszközök
Megjegyzések

Módszertani Közlemények 2019/4.
35

A szegedi egyetemisták is pontokba szedték
követeléseiket.
A következõ részletben hallhatjátok, hogy
Kiss Tamás és diáktársai elégedetlenségük
kifejezésére 1956. október 16-án a DISZ
által összehívott diákgyûlésen átvették
a vezetõ szerepet, és a DISZ-tõl független
ifjúsági, egyetemi szervezetet hoztak létre:
a MEFESZ-t.
A tankönyv 71. oldalán javítsuk ki a betûszó
feloldását. Helyesen: Magyar Egyetemisták
és Fõiskolások Szövetsége. Az „e” ejtéskönnyítõ hangként került a rövidítésbe.
Hallgassuk meg ismét Kiss Tamást, aki
folytatja az eseményekre való emlékezést.
Mit tudtunk meg interjúalanyunkról?
Ki õ?
Mennyi idõ távlatából emlékezik vissza?
Milyen részletességgel emlékszik vissza
a történtekre?

22–24. Ismeretszerzés.
Ismeretbõvítés.

25–28. Ismeretszerzés.
29–37. Ismeretbõvítés.
Megfigyelés megadott szempontok
alapján.

Az óra tartalma
Tevékenységek
1. Beszéljétek meg, milyen hasonlóságokat,
különbségeket találtatok.
2. Ha ezeket az igazságtalanságokat,
törvénytelenségeket orvosolnátok,
milyen megoldásokat választanátok?
Válasszuk most azt a megoldást, hogy
pontokba szedjük követeléseinket.
Ellenõrzés: a pontok felolvasása

Az óra menete
Didaktikai
feladatok

13–16.
17–21.

Idõ

Frontális munka

– Interjúrészlet megtekintése

Szórólapok megtekintése

– tanári magyarázat
F: DISZ, MEFESZ,
Auditorium Maximum
N: Kiss Tamás, Lejtényi András,
Perbíró József
É.: 1956. október 16., 20.

Tanulói munka ismertetése

Módszerek
Munkaformák
Ismeretanyag

videóinterjú részlet 1.:
Kiss Tamás,
1 p 21 mp-tõl
5 p 07 mp-ig

számítógép,
projektor

Eszközök
Megjegyzések
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25–28.
29–37.

Idõ

Az óra menete
Didaktikai
feladatok

Források megtekintése: korabeli újságok
(napi sajtó), fényképek, röplap (gépelt,
stencilezett), ügynöki jelentések, rendõrségi
jegyzõkönyv, tanúvallomás, megtorlás:
bírósági ítélet.

Módszerek
Munkaformák
Ismeretanyag

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
– Rádiófelvétel meghallgatása
hogy a szegedi egyetemisták követeléseit
meg is hallgathatjuk, mert a magyar rádió
egyik munkatársa hangfelvételt készített
a gyûlésrõl.
(A borítékokban írott formában is megtaláljátok az egyetemisták követeléseit.)
Szerintetek mi a jelentõsége annak, hogy Frontális munka
hangfelvétel is õrzi az eseményeket?
Figyeljük meg, hogy a hangfelvételen
mi jelzi azt, hogy melyik követelés

Szerinted ilyen hosszú idõ távlatából
mennyire emlékezhet a történtekre
interjúalanyunk?
Hogyan lehet ellenõrizni, hogy nem
emlékszik-e rosszul az elbeszélõ?
Milyen történelmi forrásokat
keresnétek, ha szeretnétek ellenõrizni
az elmondottakat?
Hol keresnénk ezeket a forrásokat?
Könyvtár, levéltár (Csongrád megyei
levéltár, a Somogyi Könyvtár épületében),
Állambiztonsági Szolgálatok levéltára
(Budapest)
...és lehetne pl. más személyekkel is,
szemtanúkkal, résztvevõkkel interjút
készíteni (mint amilyenek a borítékokban
szereplõ elbeszélõk interjúrészletei)

Az óra tartalma
Tevékenységek

Rádiófelvétel
6 p 34 mp
In.: eyewitness.hu

Eszközök
Megjegyzések
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Az óra menete
Didaktikai
feladatok

38–41. Ismeretszerzés.
Ismeretbõvítés.
Megfigyelés megadott szempontok
alapján.

Idõ

Módszerek
Munkaformák
Ismeretanyag

Miután a szegedi hallgatók „megtették
– Filmrészlet megtekintése
az elsõ lépést”, követeket küldtek az ország
többi egyetemére, és hírét vitték a szegedi
eseményeknek. Ki vonattal, ki autóval,
ki repülõvel vitte a követeléseket.
Kiss Tamás és barátja, Lejtényi András
Budapestre utazott, a Mûegyetemen kért
szót. Ezeket a pillanatokat Goda Krisztina:
Szabadság, szerelem címû filmjébõl
idézzük fel.

Mi a különbség: „Kívánjuk a sajtó
szabadságát...” vagy „Követeljük
a sajtó szabadságát”?
Az elõzmények ismeretében,
ha te jelen vagy ezen az eseményen,
akkor melyik követelésnél tapsoltál
volna a leghangosabban?
Hogyan folytatódhattak az események?

Kövessétek a pontokat, próbáljátok
meg kiemelni a politikai követeléseket!
Karikázzátok be azokat!
Hogyan reagált a tömeg az egyes pontokra?

mennyire bátor! Mi jelzi a követelések
közötti fontosságbéli különbséget?

Az óra tartalma
Tevékenységek

Ezen részlet bemutatása
nem fér bele az adott
tanóra keretébe.
Beépíthetõ a következõ
óra tananyagába
ráhangolódás,
motiváció céljából.

Goda Krisztina:
Szabadság, szerelem
címû film részlete

Eszközök
Megjegyzések
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Az óra menete
Didaktikai
feladatok

Elköszönés

42–45. Óra végi
összefoglalás

38–41.

Idõ

Foglaljuk össze, hogy milyen út vezetett
az 1956-os forradalom és szabadságharc
kirobbanásáig.
A következõ órán megnézzük, hogy
miként lobbant lángra a szegedi szikra,
és bontakoztak ki az 1956-os forradalom
és szabadságharc budapesti eseményei.

Te mit kérdeznél Kiss Tamástól?
(Mivel Kiss Tamás még jó egészségnek
örvend, a kérdéseket fel fogom neki tenni
telefonon, felveszem az okostelefonom
hangrögzítõjével, és a következõ órán
meghallgatjuk a válaszait.)
Neked van-e olyan családtagod, akit
meginterjúvolnál az ’50-es, ’60-as évekrõl?
VAGY
Volna-e kedved megkérdezni valamelyik
ismerõsödet, családtagodat az ’56-os
eseményekrõl?

A szegedi eseményeket miért tekinthetjük
elõzménynek egy forradalmi
megmozdulásban?
Milyen szerepet játszottak a szegedi diákok?
(Az 1956-os forradalom indítószikrája
volt a szegedi MEFESZ.)

Az óra tartalma
Tevékenységek

– Frontális osztálymunka

Olvassátok el az október 22-én a mûegyetemi
diákok röplapjának elsõ sorát! (Csatlakozunk
a szegedi egyetemisták...)
Olvassuk el a bírósági ítélet indoklásának
kiemelt részletét vagy tanári felolvasás.

Módszerek
Munkaformák
Ismeretanyag
Eszközök
Megjegyzések
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Szerepkártyák
Az én apám kisiparos volt. Asztalos. Az ikertestvére cipészmester. Az úttörõ mozgalomban
eleinte mindenki kék nyakkendõt kapott, és év végén pirosat kaptak a kitûnõk. Én mindig
tiszta kitûnõ voltam, és nagyon vártam a piros nyakkendõt, de nem kaptam piros nyakkendõt.
Azok kaptak piros nyakkendõt, akik a párttagok, a párthû emberek, vagyis a kommunisták
gyerekei voltak. Én az asztalosmester apám miatt X-es származású voltam, azaz osztályellenség.
Ebben az idõben tûnt el egyik napról a másikra az osztályfõnöknõnk is, Horváth Ilona, Ili néni,
aki természetrajzot és biológiát tanított. (Pusztai Éva, egykori vegyészhallgató)
http://mefesz.hu/downloads/Pusztai%20%C3%89va%20in%20%C3%89let%C3%BAt
interj%C3%BAk.pdf
1952-ben két ÁVH-s helyi tiszt bejött hozzánk. Én még kissrác voltam, néztem az apámra.
Mondták, hogy „Ambrus elvtárs, tíz mázsa kukorica van a padláson. Ezt nem tudná behozni
a városházára?” Azt mondta az apám: „De hát nincs”. Erre azt mondják: „Azt állítja, hogy mi,
kommunisták hazudunk?” Mire az apám: „Nem, nem.” És akkor meg kellett vennie a kukoricát,
és be kellett vinni a tanácsra, mert beszolgáltatás volt. Mert mi osztályellenség voltunk.
(Ambrus János, egykori orvostanhallgató)
http://mefesz.hu/downloads/Ambrus%20J%C3%A1nos%20in%20%C3%89let%C3%BAt
interj%C3%BAk.pdf
Reméltük akkor, hogy az amerikaiak nem fogják engedni a kommunizmus megalakítását
az orosz megszállás alatt, de hát sajnos úgy történt, hogy engedték. A nagybátyámat letartóztatták, a fiát, az én unokatestvéremet, a Tibort is, aki szintén rendes ember volt. Tibor
õrnagyi rangban szolgált a magyar hadseregben a világháborúban. A véres szennyeseit kiadták
az anyjának, hogy mossa ki. Akkor szegény nyolc évig volt a börtönben. Nem is tudtuk egy
darabig, hogy hol. Hogy Oroszországba vitték-e õket vagy Magyarországra? Késõbb kiderült,
hogy voltak az Andrássy út 60. alatt, majd pedig Recsken. (Csete Iván, egykori orvostanhallgató)
http://mefesz.hu/downloads/Csete%20Iv%C3%A1n%20in%20%C3%89let%C3%BAt
interj%C3%BAk.pdf
Édesapám orvos volt. A falu nagyon szerette õt. Amikor jött a nagy fordulat [1949-ben],
a párttitkár ki akarta rakni. Szerencsére a megyei fõorvos is nagyon szerette apámat – aki valóban
egy nagyon jó orvos volt –, és azt mondta: a Hámorit nem engedem. Megtörténtek a tárgyalások,
és eldöntötték, hogy nem zárják börtönbe, de olyan távolságra kell elrakni Fegyvernektõl,
hogy az emberek ne tudjanak utána menni. (A falu népe vakon követte volna mindenben.)
Ez 1949-ben történt. Fegyverneken az 1949-es választásokon kaptak a kommunisták egy
pofoncsapást, mert nagyon sok választócédulára az volt felírva, hogy „Nem kell nekünk Rákosi,
jöjjön vissza Hámori!”. De a Hámori nem jöhetett vissza. Túrkevére számûzték apámat, ennek ellenére jöttek utána betegek még parasztszekérrel is. (Hámori Károly, egykori orvostanhallgató)
http://mefesz.hu/downloads/H%C3%A1mori%20K%C3%A1roly%20in%20%C3%89let%
C3%BAtinterj%C3%BAk.pdf
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Pannonhalmán a bencések között bent lakó diákként reggeltõl estig, estétõl reggelig gondoskodtak rólunk, kirándultunk, sportoltunk, beszélgettünk, társként bántak velünk a nevelõk
és nem szigorú tanárokként. Minden diáknak abban az idõben íróasztala volt a tanteremben,
ott volt mindene, és szinte önálló egyéniségek voltunk, pedig csak 14 évesek voltunk. Ez szakadt
meg 1948-ban, és máig élõ emlékem, ahogy 1948-ban, amikor befejezõdött a tanév, este,
fáklyafénynél, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Rendház udvarán ott voltunk, a nyolc
osztály felsorakozva, a tanáraink, és ott közölték velünk azt, hogy elbúcsúzunk, mert az állam
betiltotta az egyházi iskolákat. (Kiss Tamás, egykori joghallgató)
http://mefesz.hu/downloads/Kiss%20Tam%C3%A1s%20in%20%C3%89let%C3%BAt
interj%C3%BAk.pdf
1952-ben érettségiztem. Nagyon vallásos volt az édesanyám, annak is nevelt. 1949-ben felvettek
a szegedi Kisszemináriumba, papnak készültem, de abban az évben meg is szûnt. Úgyhogy így
nem lettem pap. Végig jártam hittanra, ami késõbb az egyetemi felvételinél nagyon negatív
színben tüntetett fel. Meg is mondták, hogy azért nem vesznek fel, mert bigott katolikus vagyok,
nem vagyok alkalmas arra, hogy egyetemen hallgató legyek. (Tóth Imre, egykori joghallgató)
http://mefesz.hu/downloads/T%C3%B3th%20Imre%20in%20%C3%89let%C3%BAtinterj
%C3%BAk.pdf

http://mefesz.hu/document.php?id=3

Délmagyarország, 1956. október 18.

1956. október 20-án a hallgatók tömege elfogadta a szervezeti szabályzat szövegét, politikai
nagygyûléssé alakult át, megfogalmazta és elfogadta a MEFESZ 12 pontba sorolt követeléseit,
köztük a szabad demokratikus választások követelését, az orosz csapatok kivonásának követelését.
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A követelések1 a következõk voltak:
1. Követeljük, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik felelõsek az elmúlt idõszak bûneiért,
és e tárgyalásoknak a legnagyobb nyilvánosság elõtt kell lefolyniuk!
2. Követeljük a tájékoztatás szabadságát! A sajtó mindenben hozzon részletes beszámolót,
és fûzzön hozzá kommentárt!
3. Követeljük, hogy Nagy Imrét és Lukács Györgyöt válasszák be a központi vezetõségbe!
4. Bérügyi reformot követelünk! Állapítsák meg az államtól származó összjövedelem felsõ
határát, és gyorsítsák meg az alacsony bérek felemelésének ütemét!
5. Követeljük a halálbüntetés eltörlését politikai bûncselekményekben!
6. Új alapokra fektetett, szabad, demokratikus választási rendszert követelünk!
7. Követeljük, hogy az egyetemi ifjúság nagyobb részt kapjon az ország politikai és egyéb
ügyeinek intézésében!
8. Töröljék el a parasztság kötelezõ beszolgáltatásának rendszerét!
9. Március 15-e nemzeti ünnep legyen!
10. A szovjet csapatokat az országból távolítsák el!
11. Legyen egyetemi autonómia!
12. Követeljük az 1848-as Kossuth címer visszaállítását!
Képek, dokumentumok
Közli: Jancsák Csaba 2016: Az 1956-os Forradalom indítószikrája a szegedi MEFESZ. Szeged: Belvedere
Meridionale.

Kép az 1956. október 20-i nagygyûlésrõl (Szegedi Egyetem, Auditorium Maximum)
(Fotó: Liebmann Béla)

1

Közli: Jancsák Csaba 2016: Az 1956-os forradalom indítószikrája a szegedi MEFESZ. Szeged: Belvedere Meridionale.
105–107. http://mefesz.hu/downloads/Jancsak%20Csaba%20(2016)%20Az%201956-os%20forradalom%
20inditoszikraja.pdf, https://issuu.com/belvederemeridionale/docs/jancsak_csaba__2016__az_1956-os_for,
http://real.mtak.hu/id/eprint/53580.
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Kép az 1956. október 20-i nagygyûlésrõl (Szegedi Egyetem, Auditorium Maximum)
Az asztalon álló mikrofontól jobbra (áll) Lejtényi András joghallgató, a mikrofon mellett balra (ül)
Kiss Tamás joghallgató. Kiss mellett, az elnökségi asztal közepén Perbíró József professzor.
Perbíró jobb karjánál (szemüveggel) Székely László, akinek jobb karjánál, fehér blúzban Varga Edit,
mellette Tóth Imre és Ambrus János. Az asztal bal oldalán (szemüveggel) Ács Vilmos.
(A vastagított betûvel jelöltek a szerepkártyákon is szereplõ interjúalanyok)
(Fotó: Liebmann Béla)

Kép az 1956. október 20-i nagygyûlésrõl (Szegedi Egyetem, Auditorium Maximum)
Balról jobbra: Fodor Gábor professzor és Baróti Dezsõ az egyetem rektora
(Fotó: Liebmann Béla)
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A budapesti mûegyetemen 1956. október 22-én
készült röplap

A mûegyetemi röplap nyomdai változata
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Historical thinking and critical thinking in history lesson
Videointerview-based history education on 1956 hungarian revolution

Youth research conducted in the past ten years has proven that less and less time is spent on talking
in the family circle, while children and youth devote increasingly more time to using their smart phones,
computers or the Internet (Jancsak 2018, 2019b). As a consequence of this, the transmission of social
values between older and younger generations has been disappearing, and – as our findings have
revealed – elements of collective (national) memory are fading away among primary and secondary school
age youth. It can be stated, therefore, that today’s youth, due to the lack of family stories, can be characterized
as living in a world „outside history”, and this present-orientedness and value crisis (which is supported
and exacerbated by consumer capitalism) create new vulnerabilities, for example, with respect to receiving
fake information circulating on the Internet or due to the deficiency of the value transmitting (educational,
socializing) function of family discourse (Jancsák 2019a). At the same time, it is important that we utilize
the infocommunication technologies available for today’s screenager generation in the world of education
as well, and the opportunities offered by these devices and technology should support the mission
of the 21st century modern school. The MTA-SZTE Oral History and History Education Research
Group has embarked on a task in the field of educational development and wishes to support the spread
of the approach of valuesaturated history education. In the first phase of its work, the research group
develops history lessons in Hungarian Revolution 1956, using interview extracts with participants and
examines the methods of their application and their impact on learners’ opinions. The title of lesson is:
Spark of the Hungarian Revolution 1956.
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