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Már harmadik alkalommal rendeztek az EKF-en or-
szágos középiskolai történelemversenyt. Az erőpró-
bán tavaly Eszterházy Károly emléke előtt tiszteleg-
tek a szervezők és a résztvevők, idén pedig az első 
világháború kitörésének századik évfordulója adta a 
témát.  Most a „Ferenc Jóska, ej-haj háborút indított” 
– Magyarország az első világháború idején címet vi-
selő verseny döntőjében a száznyolcvanhárom ne-
vező közül – a három-három tagból álló – legjobb 
nyolc legjobb csapat mérte össze tudását a Líceum 
Dísztermében.

A kezdés előtti feszültséget dr. Zimányi Árpád, a Böl-
csészettudományi Kar dékánja köszöntőjében pró-
bálta oldani. Beszédében kiemelte: manapság már 
egyre kevesebb világháborús történetet hallhatunk 
nagyapáinktól, majd kitért a történelem szemlélet-
formáló hatására, és felhívta a figyelmet arra, hogy 

az a tudás, amelyet a verseny előtti készülés vagy az 
iskolai tanórák során szereznek a fiatalok, a későbbi-
ekben is hasznosítható lesz.

Dr. Pap József (képünkön), a Történelemtudományi 
Intézet tanszékvezető docense, a verseny egyik ki-
ötlője lapunknak örömtelinek nevezte, hogy ismét 
ennyi lelkes tanulót sikerült megszólítaniuk. A kez-
deményezés sikeresnek bizonyult, mint megtudtuk, 
már „veteránnak” számító, évről-évre visszatérő ver-
senyzőkkel is találkozhattunk.

A verseny szervezésében dr. Pap József mellett dr. 
Bartók Béla főiskolai docens és Ballabás Dániel, tu-
dományos segédmunkatárs is részt vett, munkáju-
kat pedig hallgatók is segítették. Dr. Pap Józseftől 
megtudtuk, a következő év témája várhatóan az 
1815-ös Szent Szövetség lesz.

A köszöntők sorát Zvara Patrik, az EKF Főis-
kolai Hallgatói Önkormányzatának általános 
elnökhelyettese zárta. Ő arra buzdította a 
versenyzőket, hogy bátran jelentkezzenek 
továbbtanulni az Eszterházy Károly Főisko-
lára. 

Az első feladat, a vaktérkép után érdekes 
prezentációkkal mutatták be az ország kü-
lönböző pontjairól érkező diákok, hogy sa-
ját városukban milyen műalkotások őrzik a 
háború emlékét. Olyan versenyző is akadt, 
aki saját versével tarkította bemutatóját, az 

Ismét több száz középiskolást mozgatott meg az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intéze-
tének versenye. Az országos megmérettetés döntőjébe nyolc csapat jutott be, az április 15-én rendezett 
múltidéző versengést egy túrkevei intézmény diákjai nyerték.

Diákok százait mozgatta meg a Történe-
lemtudományi Intézet
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tének versenye. Az országos megmérettetés döntőjébe nyolc csapat jutott be, az április 15-én rendezett 
múltidéző versengést egy túrkevei intézmény diákjai nyerték.

A legjobbAk közöTT már AlIg volT különbség

Az első versenyekhez képest folyamatos előrelépést láthatunk a szervezésben és a résztvevők fel-
készültségében is. Az intézet és a hallgatói segítők is rengeteget dolgoztak a sikeres rendezésért 
– értékelt dr. Pap József, a Történelemtudományi Intézet tanszékvezető docense. Az első, írásbeli 
forduló során hatalmas feladat volt kijavítani a beérkezett anyagokat, hiszen az induló száznyolc-
vanhárom csapat bőven adott munkát, de ennek természetesen mindenki örült. A második és 
harmadik fordulóra is több mint száz csapat maradt, majd a legjobbak pedig szerepelhettek a 
döntőben. „Itt már azt láttuk, hogy a bejutók között alig volt különbség, a helyezések elérése iga-
zából azon múlt, hogy a hosszú, majd’ négyórás verseny feladatait a fáradtsággal küzdve hogyan 
bírta egy-egy csapat” – mondta dr. Pap József.

egyik prezentációból pedig kiderült: Egerben a Hő-
sök Temetőjében is tiszteleghetünk a katonák előtt, 
akik „minden bizonnyal nem azért indultak csatába, 
hogy hősökké váljanak”.
A versenyzők még egy teszt és képfelismerés után 
szusszanhattak egy kicsit az ebédszünetben, majd 
a következő feladatban harminc perc alatt kellett 
megírniuk egy haditudósítást a kiválasztott helyszí-
nekről.

Egy fegyverbemutató után a versenyzők feladata 
az volt, hogy felismerjék az adott képen ábrázolt 

harci öltözet részeit. Majd Ladnai Bálint sisakját és 
fegyvereit a Díszterem előtt minden résztvevő szí-
vesen öltötte magára és próbálta ki, szerencsére 
nem „élesben”. A feladatok sora egy esszéírással fe-
jeződött be, aztán mindenki izgatottan várhatta az 
eredményhirdetést.

Az első helyezést végül a túrkevei Ványai Ambrus 
Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépésze-
ti Szakközépiskola nyerte el. Csáki Csilla, a csapat 
felkészítő tanára, aki annak idején az Eszterházy 
Károly Főiskola történelem-magyar szakán végzett, 
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A melléklet a Tudományos eredmények disszeminációja 
az Eszterházy Károly Főiskolán című 
TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0050 pályázat 
keretein belül készült.

Végeredmény:

1. hely:  Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti  
   Szakközépiskola, Túrkeve
2. hely: Leövey Klára Gimnázium, Budapest
3. hely: Egri Dobó István Gimnázium, Eger

4. hely: Eötvös József Református Oktatási Központ, Heves
5. hely: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium, Eger
6. hely: Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó
7. hely: Bocskai István Katolikus Gimnázium, Szerencs
8.  hely: Diósgyőri Gimnázium, Miskolc

„IzgAlmAs versenyT láThATTunk”

„Izgalmas versenyt láthattunk, felkészült csapatokkal volt szerencsém találkozni. A mostani pro-
dukciót érzékelhetően alapos felkészülés előzte meg. Akik itt voltak, rendesen beleásták magukat 
a témába, de úgy összességében a középiskolások tudásán lehetne még mit javítani akkor is, ha 
a világháborúk témáját nézzük. Mi egyébként ezen munkálkodunk, szeretnénk olyan magyar vo-
natkozású forrásszemelvényeket, tudásanyagot közölni, amely egy középiskolás számára is érde-
kes lehet, így az információk meg is maradnak a diákokban” – értékelt portálunknak Pintér Tamás, 
a Nagy Háború Kutatásáért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

az ebédszünetben még nagyon szerényen nyilat-
kozott tízedikes tanulókból álló csapatáról. „Nehéz 
volt beszereznünk a szakirodalmat, de a fiatalok 
mindent önállóan dolgoztak fel, én pedig felügyel-
tem a munkájukat.” A csapat tagjai nem gondolták 
volna, hogy győzhetnek az „idősebbekkel” szem-
ben, hiszen ők még nem is tartottak a tananyag-
ban az I. világháborúnál, de külön készültek erre a 
versenyre. Az esszé volt a legnehezebb, de egyben 
a legjobb. Aki pedig elég időt töltött a megkapott 
szakirodalom tanulmányozásával, az probléma nél-
kül vehette a feladatokban az akadályokat – mond-
ták a győztes „harcosok”.

Juhász Henrietta
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