1. Feladat: Illusztrált esszé elkészítése (december 11.)

Az esszé témája:
Mutassátok be a 20. század 1930-as évektől az 1950-es évekig terjedő korszakát (akár a
lakóhelyeteken tevékenykedő) személyek életutjain keresztül! A megadott évtizedben
milyen viszonyban állt a hagyomány és modernitás? A tényekből kiindulva fogalmazzatok
meg saját véleményt, akár az élet egy kiválasztott, szűkebb területén!
Példák a kidolgozható életutakra: (természetesen nem kizárólag a javasolt személyek
lehetnek esszétek alanyai!):
Apor Vilmos, Brenner János, Márton Áron, Sztehlo Gábor, Szigethy Attila, Esterházy
János, Nagyatádi Szabó István, Richter Gedeon,Tevan Andor, Brusznyai Árpád, stb.
Érdekes lehet az is, hogyha helyi történetek, életutak után is kutattok! Fedezzétek fel a
viharos 20. század történelmét, kultúráját, próbáljátok megérteni, hogyan formálja a
történelem az emberi viselkedésformákat, mi motiválja az emberek döntéseit és
cselekedeteit!
Javaslatok az esszémegoldásokra:
• Egy történelmi személyiség szerepében készült beszámoló korabeli eseményről;
• Egy történelmi személyiség/helyszín/alkotás bemutatása;
• Két valós történelmi személyiség (fiktív vagy valóságos) találkozása, együttműködése,
vitája;
•Kortárs, vagy szemtanú beszámolója egy 20. századi történelmi eseményről, helyzetről;
•Véleményformálás egy eseményről, egy személy tevékenységéről;
Javaslatok az illusztrációra:
• grafika
• saját készítésű fotó
• szerkesztett fotó
• fotómontázs
• magyarázattal ellátott illusztráció (kép, térkép stb.).
Az esszét PDF formátumban a saját online csapat profil felületetekre (Dokumentumok fül
alá) – a www.estori.hu oldalon ugyanott, ahol a kvíz feladatot csináltátok, ugyanazzal a
jelszóval belépve – kell feltöltenetek december 11-ig.

Formai követelmények:
• 4–5 oldal terjedelem (kb. 8000 karakter)
• 2,5 cm-es margó
• 12-es betűméret, másfeles sorköz, sorkizárt formában
• a mellékletben alul található fedőlap felhasználásával (a szükséges adatok, iskola
neve, csapattagok neve, csapatazonosító megadásával)
Készítsetek irodalomjegyzéket, ebben hivatkozzatok a felhasznált forrásokra! Teljes
szövegrészek hivatkozás nélküli átvétele súlyosan levon a dolgozat értékéből.
Az irodalomjegyzékben a következő adatokat kell feltüntetni: szerző(k), cím, kiadó,
kiadás helye, és dátuma, oldalszám (tanulmánykötetek esetén)
Online források esetén a szerző neve, az anyag címe és pontos elérhetősége kell, hogy
szerepeljen az irodalomjegyzékben (ctrl+c ctrl+v billentyűkombinációval másold át a
keresőprogram fejlécéből!) Lehetőség szerint azonban törekedjetek a nyomtatott
szakirodalom használatára!
Fontos, hogy a feltöltött pdf-fájl neve a csapatazonosító legyen!
Az elkészült munkákat a versenykiíró Esterházy Privatstiftung saját tulajdonának tekinti
és szabadon, korlátlanul felhasználhatja.
Az értékelés szempontjai:
• Kreatív, ötletes megoldás;
•A történelmi események hiteles tolmácsolása;
• Gondolatmenet, mondanivaló, érvelés;
• Arányos szerkezet, felépítés;
• A felhasznált irodalom korrekt beépítése;
• A formai megoldás színvonala (helyesírás és külalak: szövegszerkesztés, képek,
illusztrációk elrendezése stb).

