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Gyertyánfy András 

A történelemtanítás kettős céljáról 

 

A tanulmány a történelem magyarázó-iránymutató, valamint gondolkodásfejlesztő 
funkcióiban összegzi a történelemtanítás két fő célját. Bemutatja, mit jelentenek ezek a 
gyakorlatban, és rámutat arra, milyen emberképet tükröznek. Egy nemzetközi szakirodalmi 
vitára utalva felhívja a figyelmet arra, hogy a történelmi gondolkodás elvei nem 
univerzálisak, hanem a görög-római, illetve a zsidó-keresztény hagyományból erednek. 
Tehát nem csak az első, a nemzeti és európai hagyomány történelmi elbeszéléseinek 
kulcsszerepet tulajdonító történelemtanítási irányzat, hanem az e narratívumokkal szemben 
tartózkodóbb második irány is az európai kultúrában gyökerezik. A tanulmány megjelöli 
azokat a pedagógiai és iskolán kívüli tényezőket, amelyek miatt a mai történelemdidaktika a 
két irány együttesében látja a történelemtanítás kívánatos célját. 

 

„Az, hogy valaki a képességfejlesztést vagy az ismeretek elsajátítását helyezi 

munkájának a középpontjába, nem csak didaktikai tapasztalatok és meggyőződések 

kérdése, hanem szerepet játszanak benne a történelem és a történelemtanítás 

társadalmi funkciójával, illetve a tanár szerepével kapcsolatos értékválasztások is. Sőt 

ezek az igazán döntő tényezők.”  

(Kojanitz László)1 

 

A képességfejlesztés követelménye pályakezdésem idején került (újra) az oktatáspolitika 

középpontjába, mely akkoriban – az ezredforduló utáni években – tűzte célul az oktatás 

„kompetenciaalapú” átalakítását. Erőltetettnek, majdhogynem erőszakosnak éreztem ezt a 

törekvést. Miért nem hagynak – gondoltam – tanítani, úgy, ahogyan én szeretném? Mesélni, 

magyarázni, hatni diákjaimra – az ismeretanyag által? Véleményemmel nem voltam 

egyedül.2 Később azonban találkoztam olyan kollégákkal is, akik fontosabbnak tartották a 

képességfejlesztést, a kritikai gondolkodásra3 nevelést, mint az ismeretek átadását. 

Néhány hónappal ezelőtt megkérdeztem történelemtanár szakos egyetemi hallgatók egy 

csoportját, hogyan vélekednek a történelemtanítás céljairól. A feltett kérdés így hangzott: 

„Mire jó Ön szerint, milyen értelme, milyen haszna van az iskolai történelemtanulásnak a 

diákok számára?  Néhány mondatban fogalmazza meg válaszát!” A hallgatók (összesen 16 

fő) válaszaiban 32 féle válaszelem volt elkülöníthető, melyek az alábbi táblázatban 

olvashatóak. 
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1. táblázat: A hallgatók által adott válaszelemek az iskolai történelemtanulás értelmére 

vonatkozó kérdésre 

A történelem magyarázó, iránymutató jellegére utaló válaszelemek (n=29) 

─ világlátást biztosít; 

─ elhelyezi az egyént egy rendszerben;  

─ megérted általa a jövőt;  

─ átfogó képet ad a világ működéséről;  

─ jobban meg tudjuk érteni a minket körülvevő világot;  

─ saját identitásuk megtalálásában segít;  

─ alapja annak, hogy a jövőben megfelelő döntéseket hozzunk;  

─ elengedhetetlen a jelen megértéséhez és a jövő formálásához;  

─ releváns tudás a jövő generációknak;  

─ segít a világban jelenleg zajló események megértésében;  

─ segít elhelyezni magát a világban;  

─ sok politikai döntés válik érthetővé;  

─ kevesebb politikai frázist hisznek el tudatlanságból;  

─ sok kirándulást, látnivalót feldob, mert látjuk mögöttes tartalmukat, jelentőségüket; 

─ sok előítéletet, felesleges nacionalista vagy rasszista elgondolást felold vagy 

megmagyaráz;  

─ értse a jelent, a politikát;  

─ rálátást ad a jövő változásaira;  

─ az életben hasznos tudásra tesz szert;  

─ megérti az ország és a nemzet történelmét;  

─ ne kövessék el újra a múltbéli hibákat;  

─ egyes dolgokat a múlt tud csak megmagyarázni;  

─ rálátást ad a jelenre, következtetéseket lehet levonni belőle;  

─ szélesebb látókört biztosít a világról; tanulni a múlt hibáiból;  

─ a 20. századi totális diktatúrák ne ismétlődjenek meg;  

─ tanulhatnak a múltból;  

─ megértik a mai világot;  

─ tehetnek egy jobb jövőért;  

─ megértsük, miért vagyunk itt;  

─ tanulni lehet elődeinktől, hogy boldoguljunk az életben. 

A történelem szórakoztató mivoltára utaló válaszelemek (n=2) 

─ jó sztori lehet;  

─ érdekes. 

A történelem gondolkodási képességeket fejlesztő jellegére utaló válaszelemek (n=1)  

─ kritikus gondolkodásra nevel. 

 

Amint látható, a válaszok több mint 90%-a utalt a múlt magyarázó, iránymutató jellegére, két 

válasz a történelem érdekes, szórakoztató mivoltában jelölte meg a tanulás hasznát, és 

mindössze egyetlen válaszelem tartalmazta, hogy a történelemtanulás haszna valamely 

képesség fejlesztése volna. Nagyon hasonló eredményt hozott Kojanitz László 2020-ban 

készített felmérése, melyben 122 fő 11 és 12. osztályos középiskolás vett részt.4 

Az általam megkérdezettek még nem tanultak történelemdidaktikát, ezért feltételezhető, 

hogy véleményük elsősorban saját – iskolai és egyetemi – élményeikből, tapasztalataikból 
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táplálkozik. Az eredményt nem tulajdoníthatjuk annak, hogy a képességfejlesztésről 

nincsenek élményeik. Ez az értelmezés aligha állná meg a helyét olyan hallgatók esetében, 

akik a 2010-es évtized második felében, több mint tíz évvel az új típusú történelemérettségi 

bevezetése után érettségiztek.5 A válaszok inkább azt a mindennapos tanári tapasztalatot 

igazolják, hogy a fiatalokat általában nem az elemző módszerek, hanem a múlt történései 

érdeklik: „Aki történelmet tanul, tapasztalatunk szerint elsősorban nem azért teszi, hogy 

szenvedélyes módszerességgel darabokra szedje a forrásokat (…). Legtöbb esetben a 

történelmi események érdeklik, amelyek másféleségüknél, egyediségüknél, emberi 

közelségüknél fogva vonzóak” – írják németországi tanár szerzők a Geschichte in 

Wissenschaft und Unterrricht című folyóiratnak abban a számában, amely a 

kompetenciaalapúság húsz éves tapasztalatait összegzi, meglehetősen kritikus mérleget 

vonva annak eredményeiről.6 Az általam megkérdezett történelemtanárnak készülők is szinte 

kivétel nélkül a múlt eseményei, illetve azok tanulságai iránti szenvedélyüket szeretnék 

továbbadni. 

A történelemdidaktika nyelvén a magyarázat-iránymutatás, illetve a képességfejlesztés 

kettősségét a „történelmi tudat” és a „történelmi gondolkodás”7 fogalmak fejezik ki. A 

tudományos szakirodalmat és a köznapi véleményeket áttekintve állítható, hogy a 

történelemtanulás céljai ebben a kettőben, tehát a történelmi tudat formálásához nyújtott 

segítségadásban és a történelmi gondolkodás fejlesztésében összegezhetőek.8 

Természetesen cizelláltabb „seregszemléjük” is lehetséges.9 Jelen írásom célja egyrészt az, 

hogy rámutassak: noha a két megközelítés különböző emberképet tükröz, mindkettő az 

európai kulturális hagyományban gyökerezik. Másodsorban szeretném bemutatni, hogy a 

történelemdidaktikában erősödik a konszenzus abban, hogy mindkettőre, pontosabban a 

kettő integrációjára van szükség. 

A történelem magyarázó, iránymutató jellegét hangsúlyozó irányzat 

Vegyük szemügyre először a diákok és a tanárok többségének körében népszerűbb 

irányzatot, mely szerint a történelemtanítás célja, hogy segítse a fiatalokat az életben való 

eligazodásban. Közvetve önazonosságuk kialakulásában,10 hiszen az identitás a múltból 

levonható tanulságokra is épül, a történelem egyéni és közösségi gondolkodásmódok, 

tulajdonságok, döntések tárháza.11 Ha ezt a célt állítjuk előtérbe, akkor a tanításban maguk a 

múlt történései, jelenségei fontosak. Azt szeretnénk, hogy ezek megismerése hasson a 

fiatalokra. 

A tantermi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a médiumokat12 úgy választjuk ki és rendezzük 

el, hogy a belőlük kiolvasható ismeretanyag álljon össze az adott téma koherens, színes 

elbeszélésévé, mert ez képes hatni a fiatalok személyiségére.13 A tanárra alkalmazott, ide 

illő „színész”-metafora14 arra utal, hogy a tanári elbeszélés (leírás, jellemzés) is a múlt 

médiumainak egyike,15 méghozzá igen hatásos, hiszen „lélektől lélekig” ível, tükrözve a 

beszélő személyiségét és hallgatóihoz fűződő kapcsolatát.16 

E megközelítés Achilles-sarka az ismeretanyag kiválasztása. Az ismeretek és a belőlük 

megformált elbeszélések kifejezett vagy hallgatólagos normákat közvetítenek emberről, 

nemzetről, más etnikumokról, nemi szerepekről, a természeti környezetről stb., ez által 

formálják a diákok történelmi tudatát és identitását. Konzervatív megközelítésben a nemzeti 

és az Európa-központú egyetemes történelmi17hagyományok olyan értékek hordozói, 
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amelyeket kívánatosnak, átadandónak tartunk. Némi liberális érzékenységgel azonban 

felvetődik a kérdés: e normaközvetítés vajon kellő mértékben tiszteletben tartja-e a fiatalok 

szabadságát?18 

Erre a problémára válaszként alakult ki Nyugat-Németországban, majd vált az ottani 

történelemdidaktika kulcsfogalmává az 1970-es évtizedtől a „történelemtudat” vagy 

„történelmi tudat” (Geschichtsbewusstsein) fogalma,19 mellyel – 1968 légkörében, válaszul a 

baloldali kritikákra – azt kívánták kifejezni, hogy a tanítás célja nem valamely előre rögzített 

történelemkép (Geschichtsbild), illetve identitás sulykolása, hanem a múlthoz való egyéni 

viszonyulás kialakításának segítése.20 Más szóval segítsük a diákokat abban, hogy vonjanak 

le következtetéseket a történelemből a jelenre és a jövőre nézve, de abban is, hogy ezt 

egyéni módon tegyék, úgy, hogy a hagyomány egyes részeivel azonosulnak, más részeit 

elutasítják.21 Ebben a megközelítésben tehát mindkettő, a hagyomány és az egyén 

szabadsága is fontos.22 

Ha ez megvalósul, akkor a tanítás nem válik indoktrinációvá. De vajon hogyan tud 

megvalósulni? Ennek útját a történelemdidaktika a többnézőpontúságra törekvésben jelöli 

meg. A diákoknak a múlthoz való egyéni viszonyulását az segítheti, ha az ismeretanyag 

feldolgozása többnézőpontú, azaz helyet ad eltérő nézőpontokat közvetítő forrásoknak, 

történészi feldolgozásoknak és tanulói véleményeknek. Ismerjék meg egyrészt a másik fél, 

például a vesztes, az ellenfél, a szomszéd nép, a névtelen tömegek nézőpontját tükröző 

forrásokat is (multiperspektivitás); másrészt az adott eseménynek, jelenségnek többféle 

történészi értékelését (kontroverzitás),23 harmadrészt fogalmazzák meg maguk is 

értékítéleteiket a tanultakról, és vitassák meg azokat diáktársaikkal (pluralitás).24Mindehhez a 

tanár elkötelezettségén és alapos anyagismeretén kívül szükség van változatos, 

többnézőpontú médiumokra,25 a diákok érettségére26 és elegendő időre. A többnézőpontú 

történelemtanítás kétségtelenül nehéz, teljesen meg sem valósítható követelmény. 

Az ismeretanyag többnézőpontúságra törekvő feldolgozása egyben kifejezetten a történelmi 

gondolkodási képességek fejlesztése is.27 Ezért az, aki a múlt színes világát megismertető, 

iránymutatást adó történelemtanítás híve, ám ezt tanítványai szabadságának tiszteletben 

tartásával igyekszik megvalósítani, szükségszerűen magáénak vallja a történelemtanítás 

másik, a következő pontban bemutatandó célját is. 

A gondolkodásfejlesztést hangsúlyozó irányzat 

A történelemtanítás másik iránya a történelmi gondolkodás képességeinek fejlesztését tűzi 

célul, tehát azokét a tantárgyspecifikus képességekét, amelyek lehetővé teszik a történelmi 

ismeretek szerzését, rendszerezését, elbeszélését, valamint a történelem egészének 

értelmezését.28 

Mit jelent ez a gyakorlatban? Mindenekelőtt a múlt médiumainak29 elemzését,30 ezekből 

információk szerzését, értelmezését, értékelését, beillesztését a tanulók meglévő tudásának 

rendszerébe, szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikat, gondolkodást az állandóság, változás, 

okság, az egyén szerepe, a médiumok perspektívája stb. kérdéseiről. A tanár a médiumokra 

irányuló önálló tanulói munka „rendezőjeként”, „segítőjeként”, illetve „szakértőként” szerepel 

a tanulóval folytatott kommunikációban.31 Ez az irány hagyományosan erős az angolszász 

világban, ahol a források elemzésére épülő gondolkodtatás áll előtérben,32 a történelem 

elbeszélések formájában történő elsajátíttatásával szemben pedig megfogalmazódik a 
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kétségtelenül jogos kifogás, hogy az nem ritkán kritikátlan magoláshoz és visszamondáshoz 

vezet.33 

A gondolkodásfejlesztést célul tűző irányzat liberális értékrendet tükröz, amelyben a 

hagyomány elsajátítása másodlagos az egyén szabadságával szemben, sőt bizonyos fokig 

veszélyezteti ez utóbbit. Egy érdekes nemzetközi vita hívta fel a figyelmet arra a 

paradoxonra, hogy ez a megközelítés ugyanakkor maga is az európai hagyományban 

gyökerezik, sőt kifejezetten abba kíván indoktrinálni. A vita néhány évvel ezelőtt zajlott a 

Journal of Curriculum Studies című neves folyóiratban,34 és a következőképpen foglalható 

össze. Kultúrához kötöttségük szempontjából meg kell különböztetnünk egymástól a 

„történelmi tudat” és a „történelmi gondolkodás” fogalmakat. A „történelmi tudat” univerzális, 

mert csak azt foglalja magában, hogy az egyén tudatában van egyes múltbeli jelenségek 

fontosságának, ám nem írja elő, hogy melyek ezek a jelenségek, sem pedig hogy – s itt ez a 

lényegesebb – az egyén milyen módon értelmezi a múltat. Ez koronként, kultúránként eltérő 

lehet, a kanadai őslakosok például – mutat rá Peter Sexias – egészen másképp 

viszonyulnak az időhöz és az emlékezethez, mint a fehér ember.35 Az viszont, amit 

Európában és Észak-Amerikában „történelmi gondolkodásnak” nevezünk, a múlthoz való 

viszonyulásnak egy konkrét válfaját jelenti. Az  e gondolkodás szabályai szerint 

„történelemként” megalkotott múlt – írja az angol Peter Lee – nem egyéni történet, és nem is 

egy társadalmi csoporté; nem követ közvetlen, egyéni célokat, mint a politikai vagy jogi 

indíttatású elbeszélések; nem „foszthatja ki” a múltat valamely állítás alátámasztása céljából. 

A szabályrendszert követő történész tiszteli a forrásokat, ami nem ritkán előítéletei 

felülvizsgálatára kényszeríti, arra, hogy „más elbeszélést mondjon el, mint amit eredetileg 

szeretett volna”. E megközelítés jellemzője továbbá az emberi méltóság tisztelete – élőké és 

holtaké, jóké és rosszaké egyaránt.36 

A „történelmi gondolkodás” felsorolt jellemzői az európai történetírás gyakorlatában alakultak 

ki,37 a múlt értelmezésének „euroatlanti történelmi kódrendszerét”alkotják.38 A „harag és 

részrehajlás nélküli” tárgyilagosságra törekvés a görög-római, az emberi méltóság tisztelete 

pedig a zsidó-keresztény hagyományból ered. A történelmi gondolkodás szabályainak 

alkalmazása és iskolai tanítása abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy az emberiség és 

a nemzet39 múltjának ilyen értelmezése jobb választás az ember, a nemzet és a világ 

számára, mint más értelmezésmódok. A történettudomány és a történelemtanítás tehát 

küldetést teljesítenek a társadalomban azáltal, hogy körültekintő és visszafogott módon 

beszélnek az ember és az emberi közösségek – sokszor konfliktusokkal terhelt – dolgairól. 

A gondolkodásfejlesztő és a magyarázó-iránymutató történelemtanítási irányzatok közötti 

közeledés az utóbbi évtizedekben kölcsönössé vált. A gondolkodásfejlesztés hívei körében 

erősödött a felismerés: áttekintő tudás és átélhető történelmi elbeszélések nélkül a tanítás 

unalmassá, a múlt érdektelenné válhat a diákok számára.40 Ennek nyomán az ezredfordulón 

az angol nyelvű szakirodalomban is megjelent a „történelemtudat” (historical consciousness) 

fogalma.41 A 2010-es évtizedben pedig – a közösségi média és a radikális politikai irányzatok 

térnyerése hatására – újabb érv jelenik meg: ha az iskolai történelemtanítás pusztán a 

gondolkodtatásra szorítkozik, és lemond arról, hogy a fiatalok számára releváns 

narratívumok feldolgozásával maga is „jelentéssel bíró élettapasztalattá”42 váljon, átengedi a 

terepet e narratívumok más, gyakran egyoldalú, érzelmeken és tévhiteken alapuló 

értelmezéseinek.43 
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Mindezek folytán az európai és az észak-amerikai történelemdidaktikában növekszik a 

konszenzus abban, hogy a történelemtanítás célja egyrészt segítségnyújtás a fiataloknak 

abban, hogy alakítsák történelmi tudatukat a nemzeti és a világtörténelem megismerése 

révén, másrészt a történelmi gondolkodás szabályainak elsajátíttatása. A két cél kapcsolatát 

hivatott kifejezni a „reflektált történelmi tudat” szakkifejezés.44 Ez az egyénnek olyan, a 

múltból levont, a jelenre vonatkozó következtetéseit jelenti, amelyek a múltnak az említett 

„euroatlanti kódrendszer” szerinti szemléletén alapulnak.45 E két, egymással összefüggő cél 

jegyében tanítani állásfoglalást jelent a történelmi elbeszélésekben testet öltő hagyomány 

értékhordozó mivolta, egyszersmind azonban e hagyománynak az európai 

történettudományban kialakult értelmezésmódja mellett. 
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ABSTRACT 

 

Gyertyánfy, András 

The dual aim of history teaching and its European origins 
 

The study argues that the aims of history teaching can be summarized as the explanatory 
function of history and the development of historical thinking skills. It outlines their 
implications in classroom practice, and posits that they reflect different anthropologies. 
Touching on an international debate, it draws attention to the fact that the principles of 
historical thinking are not universal, but originate from the Greco-Roman and Judeo-
Christian traditions. Thus, not only the first aim of history teaching, using national and 
European historical narratives, is rooted in European culture, but also the second aim, which 
is more cautious with those narratives. The study identifies the pedagogical and 
extracurricular factors that prompt the view in contemporary history didactics that the goal of 
history teaching should be the combination of the two aims. 
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44 „Reflektált” vagy „reflektív”, az előbbi a tudat tartalmának milyenségét, az utóbbi a tudat aktivitását 
hangsúlyozza. A német eredetiben: „reflektiertes und selbstreflexives Geschichtsbewusstsein”, SCHREIBER, 
Waltraud et al. (2006): Historisches Denken. Ein Kompetenz-Strukturmodell. Ars una, Neuried. A kifejezést az 
angolszász szakirodalom is használja, lásd KOJANITZ László (2013): A történelmi gondolkodás fejlesztése. 
Iskolakultúra, 23. évf. 2. sz. 40.  
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/issue/view/1434 (Letöltés ideje: 2022. január 17.) 

45 Pandel szerint a német történelemdidaktikában széles konszenzus van afelől, hogy a történelemtanítás legfőbb 
célja a reflektált történelmi tudat kialakulásának segítése, lásd Pandel (2013) 133. A kanadai Lévesque egymás 
mellé helyezi a két célt, lásd LÉVESQUE (2021a). LEE (2017) 56-57.viszont lényegében ugyanezeket a célokat a 
„történelmi műveltség” (historical literacy) fogalmába sorolja be. Lee-t ismerteti ebben a vonatkozásban 
KOJANITZ László (2014): A történelmi gondolkodás fejlesztésének irányzatai. In: CSÓKA-JAKSA Helga – 
SCHMELCZER-POHÁNKA Éva – SZEBERÉNYI Gábor (szerk.,2014): Pedagógia, oktatás, könyvtár. Ünnepi 
tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, 
Pécs, 193-194. KAPOSI (2020) 21. szintén a „történelmi műveltség” fogalmát használjaa történelemtanítás 
általános céljának megjelölésére.   
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