
Történelem 7. évfolyam 

- Történelmi filmek és sorozatok - 

I. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 

TÉMA Filmek 

Európa a világ élén Az ifjú Viktória királynő (2009) 

Viktória és Albert (2001) 

A nemzetállamok kora – az olasz és a 

német egység 

Éljen Itália! (1961) 

A lehetőségek hazája Elfújta a szél (1939) 

Észak és Dél (televíziós sorozat) 

Lincoln (2012) 

Gettysburg (1993) 

Hunley-Harc a tenger alatt (1999) 

A háború virágai (2012) 

Az ipari forradalom második szakasza Carl és Bertha (2011) 

Az ifjú Karl Marx (2017) 

Összegzően Egyszer volt, hol nem volt… az ember 24. rész 

 

II. Az önkényuralom és a kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 

TÉMA Filmek 

Magyarország az önkényuralom éveiben Szirmok, virágok, koszorúk (1984) 

Magyarország története 29. rész 

Magyarország története 30. rész 

Az osztrák–magyar kiegyezés Magyar évszázadok - A kiegyezés 

Magyar évszázadok - Osztrák-magyar 

vámunió 

Magyarország története 31. rész 

Beköszöntenek a boldog békeidők Magyarország története 32. rész 

Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő 

népei 

Társadalmi változások Magyarországon a 

19. század második felében 

Oktatás és egészségügy a dualizmus korában 

A sokarcú város: Budapest. 

 

III. A nagyhatalmak versengése és az első világháború 

TÉMA Filmek 

Az első világháború kirobbanása A merénylet - Szarajevó 1914 (2014) 

Merénylet Szarajevóban (1975) 

Oroszország a bolsevikok kezében Raszputyin (1996) 

Raszputyin (2011) 

A Lenin-vonat (1988) 
Magyarország az első világháborúban Szürke senkik (2016) 

Magyarország története 33. rész 

Mire a levelek lehullanak (1978)  

 

 

https://www.mafab.hu/movies/viktoria-es-albert-112243.html
https://www.mafab.hu/movies/lincoln-65372.html
https://www.mafab.hu/movies/gettysburg-45980.html
https://www.mafab.hu/movies/szirmok-viragok-koszoruk-162191.html
https://www.mafab.hu/movies/a-merenylet-szarajevo-1914-167418.html
https://www.mafab.hu/movies/raszputyin-35204.html


IV. A két világháború közötti Európa 

TÉMA Filmek 

A világ a húszas években Mussolini - Út a hatalomig (1993) 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin (1992) 

Keresztszélben (2014) 

Vörösök (1981) 

Trockij meggyilkolása (1972) 

Hitler hatalomra kerülése 

Németországban 

Hitler – A gonosz születése (2003) 

Hitler színesben (2005) 

Befejezetlen film (2010) 

A náci terjeszkedés kezdetei Hitler végső döntése – A háború küszöbén 

(1989) 

Összegzően Egyszer volt, hol nem volt… az ember 25. rész 

 

V. Magyarország a két világháború között 

TÉMA Filmek 

Az őszirózsás forradalom Ősök tere – A Károlyi-mítosz nyomában 

Magyarország története 34. rész Magyarország megszállása 

A Tanácsköztársaság, proletárdiktatúra Magyarország története 34. rész 

133 nap – a Tanácsköztársaság története 

(2015) 

A trianoni béke Trianon (2004) 

Ősök tere – Revízió és irredentizmus 

Trianon után 

Magyarország története 35. rész 

A Horthy-korszak első évei Ősök tere – Horthy, a korszakalkotó 

Horthy- A kormányzó (2006) 

Magyarország története 36. rész 
Oktatás, művelődés, tömegkultúra 

A világgazdasági válság hatásai 

Magyarországon 

A revíziós külpolitika eredményei Ősök tere – Magyar külpolitikai mozgástér a 

Horthy-korban 

Ősök tere – Magyarország az Anschluss 

árnyékában 

 

VI. A második világháború 

Nyugati front Keleti front Csendes-óceáni front 

Dunkirk (2017) 

A legsötétebb óra (2017) 

Sophie Scholl – Aki 

szembeszállt Hitlerrel 

(2005) 

A bukás (2004) 

Rommel (2012) 

Valkűr (2008) 

1944. június 6. - A 

normandiai partraszállás 

napja (2004) 

A király választása (2016) 

Menedék (2017) 

Katyn (2007) 

Téli háború (1989) 

 

 

Pearl Harbor (2001) 

A Midway-i csata (1976) 

Láger az édenkertben (1997) 

Gyertek el a mennyországba! 

(1990) 

A háború császára (2012) 

https://www.mafab.hu/movies/risttuules-160916.html
https://www.mafab.hu/movies/vorosok-27133.html
https://www.mafab.hu/movies/d-day-661944-18565.html
https://www.mafab.hu/movies/d-day-661944-18565.html
https://www.mafab.hu/movies/d-day-661944-18565.html
https://www.mafab.hu/movies/kongens-nei-tre-287472.html
https://www.mafab.hu/movies/talvisota-36805.html
https://www.mafab.hu/movies/a-midway-i-csata-46270.html


A normandiai 

partraszálláshoz vezető út 

(2004) 

Mussolini végnapjai 

(1974) 

Holokauszt 

Schindler listája (1993) 

Az összeesküvés (2001) 

Porrá zúzott álmok (2003) 

Eichmann (2007) 

Anna Frank naplója (1959) 

Szökés Sobiborból (1987) 

Wallenberg: Egy hős története (1985) 

Sorstalanság (2005) 

Nürnberg (2000) 

A hallgatás útvesztője (2014) 

Magyarország a második világháborúban 

Ősök tere –Magyar megszállók Ukrajnában 

Ősök tere – Nyilasparadicsom Dél-Amerikában 

Ősök tere - Nyilas állambiztonság, 1944-45 - Őrültek kezében a rend 

Ősök tere – Államvédelmi munka a II. világháború alatt 

Ősök tere – Magyarország bombázása 1944-1945-ben 

Ősök tere – Délvidék, 1941 

Ősök tere – Szovjet atrocitások Magyarországon 

Ősök tere – Az ostromlott Budapest 

Magyarország története 37. rész 

Magyarország története 38. rész 

 

 

 

https://www.mafab.hu/movies/the-diary-of-anne-frank-11333.html
https://www.mafab.hu/movies/szokes-sobiborbol-49784.html
https://www.mafab.hu/movies/wallenberg-a-heros-story-161886.html
https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/nyilas-allambiztonsag-1944-45-orultek-kezeben-a-rend-nyilas-allambiztonsag-1944-45-orultek-kezeben-a-rend/osok-tere-osok-tere/episode-200946

