
 

 

Tanóra / modul címe: 

A NEMZETISÉGEK HELYZETE A XIX. SZÁZAD VÉGI MAGYARORSZÁGON 

 

 

A tanóra célja: 
 Dualizmus kori történelmi források alapján képesek legyetek a nemzetiségekre vonatkozó források 

tartalmából információk gyűjtésére és a források szerzőinek álláspontjára következtetni illetve 
különböző típusú forrásokat összevetni 

  Érvekkel alátámasztott vélemény alakítsatok ki ellentmondásosan értékelhető eseményről, személyekről, 
jelen esetben az 1895-ös Budapesten megrendezett Nemzetiségi kongresszusról 

 

 1. Feladat 

A tankönyv (Száray:Történelem III) 259.oldalán található térkép segítségével mutassuk be Magyarország 

etnikai összetételét névlánccal!  
 

 2. Feladat 

Vizsgáljuk meg Magyarország nemzetiségi megoszlását (Horvátország nélkül) a tankönyv 258. oldalán 
található adatsor segítségével! 
Párban hasonlítsátok össze az 1850 és 1880-as adatokat létszám és százalék szerint! 

 Mely népesség növekedett a legnagyobb arányban? Miért? 

 Mely nemzetiség növekedett még létszámban és százalékos arányát tekintve is? 

 Mely nemzetiségek voltak, akik létszámukban nőttek, de arányukban csökkenést figyelhetünk meg? 

 Mely nemzetiségek létszáma stagnál vagy csökken?  

 

 3. Feladat 

Készítsetek fürtábrát párban az 1867-es nemzetiségi törvény tartalmáról saját előzetes tudásotok majd a 

tankönyv 240 oldalán található forrás felhasználásával! !  

Először fejből (mit tudunk, mire emlékszünk), majd más színnel a tankönyvi kiegészítést tegyétek hozzá!  



 

 

 

 4. Feladat  
 

Készítsetek kettéosztott naplót a tankönyv 261.oldalának forrásai alapján (A magyar nyelv 
tanításáról,1979,1907), melyben az egyik oldalon feltüntetitek a nemzetiségeket érintő törvényi 
szigorításokat 1879 és1884-ben, a másik oldalon reflektáljátok, kinek az érdekében, miért születhettek e 
törvényi változások? 

 

törvényi változás reflexió 

 

5. Feladat  

Szerepjáték 

Helyszín: Budapest, Váci utca, Nemzeti Szálló, időpont: 1895. augusztus 10. 
A rendezvény neve: Nemzetiségi Kongresszus 
Résztvevők: román, szerb, szlovák küldöttek, a hazai és a nemzetközi sajtó munkatársai  
 

A Nemzetiségi kongresszus előkészületei: válasszatok előzetesen szerepeket, s a szerepnek megfelelő 
nézőpontból készülnek fel a kongresszusra.(A tanárotok a megfelelő szerepekhez használható forrásokat 
átadja). 
Készítsétek el a hozzászólásotokat a megadott tárgykörben! 
A kongresszus lebonyolítása- szereplők hozzászólásai, határozati javaslat ismertetése, francia és magyar 

újságírók felszólalásai, tudósításai  

 

6. Feladat  

 

Vita, hozzászólás a nemzetiségek vagy a magyar szempontok alapján.  

 


