
Egy ellentmondásos korszak – Politikai élet a két világháború közötti Magyarországon  

pedagógus továbbképzés  

napi program július 18., hétfő 

 

 

 július 19., kedd 

  

időpont program helyszín 
9:00-9:30 köszöntő, szervezők bemutatkozása 

Horváth János terem 
(félemelet körfolyosó) 

9:30-10:15 ismerkedős játék - Trónfosztott királyság  
film és feldolgozási javaslatok 

10:15-10:45 szünet 

10:45-12:15 A trianoni béke és következményei 
Schwarczwölder Ádám 

12:15-13:15 ebéd menza 

13:15-14:00 Az Ötödik Alosztály. Vörös terror az Országházban  
film és feldolgozási javaslatok 

Horváth János terem 
(félemelet körfolyosó) 

14:00-14:30 szünet 

14:30-16:00 A Horthy-korszak megítéléséről 
Ujváry Gábor 

16:15-17:00 A magyar törvényhozás ezer éve kiállítás megtekintése  Látogatóközpont 

időpont program helyszín 
9:00-10:30 A korszak társadalmi problémái 

Bertalan Péter 
Horváth János terem 

(félemelet körfolyosó) 
10:30-11:00 szünet 

11:00-12:30 Erdély, Felvidék és a Délvidék új impériumok alatt. 
Dévavári Zoltán 

12:30-13:30 ebéd menza (alagsor) 

13:30-15:00 A harmincas évek bel- és külpolitikájának megoldatlan 
kihívása: a német nemzetiségi kérdése 
Orosz László Horváth János terem 

(félemelet körfolyosó) 15:00-15:30 szünet 

15:30-17:00 A zsidótörvények 
Hollósi Gábor 



Egy ellentmondásos korszak – Politikai élet a két világháború közötti Magyarországon 

pedagógus továbbképzés  

napi program július 20., szerda 

 

 

    július 21., csütörtök 

 

 

 

 

 

időpont program helyszín 

9:00-10:00 
Gyakorlati óra Bethlen István lemondásának 
fogadtatásáról a politikai életben.  

Horváth János terem 
(félemelet körfolyosó) 

10:00-10:30 szünet 

10:30-12:00 
Gazdasági folyamatok a Horthy-korszakban 
Bertalan Péter 

12:00–13:00 ebéd menza (alagsor) 

13:00-14:30 
Külpolitikai kényszerpálya(?) – belépés a második 
világháborúba 
Szakály Sándor 

Horváth János terem 
(félemelet körfolyosó) 

14:30-15:00 szünet 

15:00-17:00 Országház-látogatás és a Kossuth tér a korszakban Főemelet, Kossuth tér 

időpont program helyszín 
9:00-10:00 Bethleni konszolidációs társasjáték bemutatása 

Horváth János terem 
(félemelet körfolyosó) 

10:00-10:30 szünet 

10:30-12:00 Szellemi mozgalmak Magyarországon a két világháború 
között 
Hammerstein Judit  

12:00-13:00 ebéd menza (alagsor) 

13:00-14:30 Fehér Magyarország és vörös Oroszország. A magyar-
szovjet politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok  
Seres Attila 

Horváth János terem 
(félemelet körfolyosó) 

14:30-15:00 szünet 

15:00-16:30 Magyarország külkapcsolati viszonyrendszere, különös 
tekintettel az angolszász hatalmakra 
Joó András 

16:30-17:00 Belépés a háborúba SWOT elemzéssel 



 

 

Egy ellentmondásos korszak – Politikai élet a két világháború közötti Magyarországon 

pedagógus továbbképzés  

napi program    július 22., péntek 

 

időpont program helyszín 
9:00-10:30 Politikai mozgalmak a Horthy-korszakban 

Drócsa Izabella 

Horváth János terem 
(félemelet körfolyosó) 10:30-11:00 szünet 

11:00-12:00 1938-as választójogi törvény vitajáték (felkészülés) 

12:00-13:00 ebéd 
menza (alagsor) 

13:00-14:30 1938-as választójogi törvény vitajáték (vita) 
Főrendiházi ülésterem 

14:30-15:00 szünet 
Horváth János terem 

(félemelet körfolyosó) 15:00-16:00 vizsgafeladat, 
elégedettségi kérdőívek kitöltése 


