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1 Jól figyelj! 2 Szarvasűzés 3 Káoszból rend 4  A szerződés közös munka

Megjegyzések

Megjegyzések

A gyakorlat leírásaA gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlásÉletkori ajánlás Időkeret

Fejlesztő hatás

Időkeret

EszközigényEszközigény

A gyakorlat során a tanulók szétszóródnak a 
rendelkezésre álló térben, és jelre elkezdenek szabadon 
mozogni. Ha ketten összetalálkoznak, megküzdenek 
egymással (elkapják a csodaszarvast): akár kvízkérdéssel 
is.  Az egyikük feltesz egy kérdést egy előre megbeszélt 
témában (lehet ez a Rege a csodaszarvasról című 
költemény vagy a monda története), a másik válaszol. 
Ha elrontja a választ, a kérdező mögé áll. Ha helyesen 
válaszol, a kérdező áll az ő háta mögé. Innentől együtt 
mozognak és keresnek új lehetőséget a ,,szarvasűzésre”. 
Addig folytatódik a játék, amíg két csapat nem alakul 
ki: ők a győztesek, Hunor és Magor.

1, A játék későbbi részében, amikor már többen 
alkotnak egy csapatot, közösen is kigondolhatnak 
kérdéseket, és válaszolhatnak is. Természetesen a 
vesztesek közül nemcsak a vezér, hanem követői is az 
új csapatba sorolódnak. 

2, Ajánljuk előzetes feladatban kiadni a Rege a csoda-
szarvasról megismerését, ez lehet otthoni feladat.

A tanulók 30 mp-ig meg� gyelik a Honfoglalás és 
megtelepedés tablójának képét. Biztassuk arra őket, 
hogy próbáljanak minél több részletet meg� gyelni. 
Mikor letelik az idő, becsukják a képet, a pedagógus 
pedig négy-öt kérdést tesz fel a kép részleteit illetően 
(pl. Milyen fa alatt fekszik Emese? Milyen tárgy fekszik 
Ottó császár mögött az asztalon?). A feladatot lehet 
audió- és videóanyaggal is végezni, erre jó lehetőség a 
Honfoglalás és megtelepedés animáció. A feladat végén 
közösen ellenőrzik a válaszok helyességét. 

Vizuális és auditív bemelegítés Két csoport közti versengés, a kon� iktus megtapasz-
talása, motoros bemelegítés

Javasolt minden foglalkozás elején ilyen feladatot 
beilleszteni.

Nagy tér (udvar, sportcsarnok, nagyobb kiüríthető terem),
a Rege a csodaszarvasról című költemény szövege

Vetítő, laptop, internet, kihangosítás, papír, íróeszköz, 
Honfoglalás és megtelepedés tabló és animáció

Nézd meg a korszakról szóló videót!

5. évfolyam5. évfolyam 4 perc5 perc

Megjegyzések
Megjegyzések

A gyakorlat leírásaA gyakorlat leírása

Fejlesztő hatásFejlesztő hatás

Életkori ajánlásÉletkori ajánlás IdőkeretIdőkeret

EszközigényEszközigény

Javasoljuk a klasszikus vagy kooperatív csoport-
munkában történő feldolgozást, de lehetőség van 
egyéni foglalkoztatásra is. 

A feladat végezhető úgy is, hogy nem adunk 
előzetes újrarendezési elvet, hanem megkérjük a 
tanulókat, hogy saját logikájuk szerint rendezzék el 
a tabló elemeit. Ez jó alapot ad az ellenőrzés során a 
vélemények ütköztetésére. 

A tanulók a Református Tananyagfejlesztési Csoport 
együttműködési felületén dolgoznak a mellékelt 
digitális tartalmakkal, majd közösen – hasonlóan a 
vérszerződéshez – alkotnak egy szerződést egy általuk 
választott cél megvalósítására. Így lehetőségük lesz 
megismerni egy szerződéskötés feltételeit, kereteit is, 
nem csak a vérszerződés hátterét.

A tablón szereplő események sorrendje és elrendezése 
sajátos logikát követ (kronológia), de ha szétválasztjuk 
a részelemeket, lehetőség nyílik egyéb rendezési 
elvek mentén újra összeállítani. A pedagógus 
fénymásolatokat készít a feladatból, és megkéri a 
tanulókat, hogy az előre meghatározott új logika 
mentén rendezzék azt újra. A feladat egyénileg, de 
akár páros vagy csoportos formában is végezhető. 

Együttműködés, kreativitás, önálló szövegalkotás,
vizuális kultúra fejlesztése

Kreativitás, rendszerezés, logikai képességek fejlesztése

Honfoglalás és megtelepedés tabló, vetítő, laptop, 
internet, íróeszközök, A/4-es lap

Honfoglalás és megtelepedés tabló (+több fénymásolata), olló

5 + 2 perc 45 perc5. évfolyam 5. évfolyam
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6 Építsünk jurtát! 2.5 Építsünk jurtát! 1.

1. Miből készült a jurta?
A jurta alapját és falait fából és vesszőből készítették. Erre a keretre erősítették rá 
a juhok gyapjából készített nemezt, amit speciális eljárással készítettek.

?

!

2/a. Emlékszel még, ki volt a vérszerződést kötő hét fejedelem?
A hagyomány szerint Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm, az ő neveiket 
először a Gesta Hungarorumban gyűjtötte össze Anonymus, de több névsor is létezett. 

2/b. És a hét törzsre?
A törzsek neveit Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár írta le művében: 
Nyék, Megyer, Kér, Keszi, Tarján, Jenő, Kürtgyarmat.

?

!

?

!

4. Melyik vármegye kapta a nevét az egyik lovagról?
A vármegye a Hont-Pázmány nemzetség alapítójáról, Hont lovagról kapta a nevét, aki sváb 
származású volt. Ő és testvére voltak az első letelepedő lovagok a Magyar Királyságban. 

?

!

?

!

5. Mi volt Szűz Mária szimbóluma, és mit jelképezett pontosan?
A gyöngyvirág a művészetben gyakran visszatérő Mária-szimbólum. A hagyomány 
szerint a Golgotáról hazatérő Mária könnyeiből született a növény. Nevezik 
„tündérlétrának” is, lépcsőzetesen elhelyezkedő virágai miatt.

6. Hány fafajtát látsz a képen? Nevezd meg őket!
A honfoglalás korában a Kárpát-medencét nagy erdőségek borították. 
Ezekben a leggyakrabban előforduló három fafajta a bükk, a tölgy és a fenyő volt.

?

!

9. Melyik híres festmény jelenetét ábrázolja a honfoglalás képrészlete?
A marhákat vezető fér�  és a szekerek rajzát a művész Feszty Árpád A magyarok 
bejövetele című festményéről vette. 

?

!

7. Melyik festményre hasonlít Vajk megkeresztelésének jelenete?
A művész Benczúr Gyula Vajk megkeresztelése című festményét vette alapul a jelenet 
megrajzolásakor.

?

!

Megjegyzések

Megjegyzések

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény

Ügyeljünk mind a berendezési tárgyak, mind pedig 
magunk és társaink épségére!

A korábbi években lehetőség nyílt arra a technikaórák 
keretében, hogy a gyerekek őskori vesszőkunyhót 
készítsenek maguknak. Most itt az alkalom, hogy 
megismerjék és elkészítsék őseink lakhelyét, a jurtát.  
A tanulók a történelemórán megnézik a Honfoglalás és 
megtelepedés tabló 1. témáját (A jurta), majd internetes 
kutatást végeznek, és megismerik a jurta felépítményét, 
berendezését. Ezután elkészítik a makettet, akár a 
technikaóra keretében. 

Az Építsünk jurtát!-ötlet egyszerűsített változata: 
makett készítése helyett a termet rendezzük át a jurta 
berendezésének megfelelően. A tanulók megismerik 
a forrásokat (Honfoglalás és megtelepedés tabló –
1. A jurta, internetes források), majd az osztálytermi 
padok, székek, táskák, virágok, szőnyegek stb. segítségével 
kialakítanak egy saját jurtát.  

Kreativitás, vállalkozói szellem, szem-kéz koordináció, 
alkotókészség fejlesztése

Kreativitás, vállalkozói szellem, szem-kéz koordináció, 
alkotókészség fejlesztése

Amennyiben nincs lehetőség a makett elkészítésére, a 
kutatás attól függetlenül is elvégezhető.

Honfoglalás és megtelepedés tabló és a hátoldal
1. témája (A jurta), internet, laptopok/PC-k, 
vetítő, a megvalósításhoz szükséges anyagok:
vessző, gyapjú, kéziszerszámok

Honfoglalás és megtelepedés tabló és a hátoldal
1. témája (A jurta), internet, laptopok/PC-k, vetítő,
a tanteremben lévő tárgyak

5. évfolyam 5. évfolyam45 perc 
+ a kivitelezés időtartama 

45 perc
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Egy hosszú, igen díszes falikárpit, amely 
hímzett, színes képekben meséli el Anglia 
1066-os, normannok általi elfoglalását. 
Dél-Angliában 1070–80 körül készült, 
elkészítése valószínűleg 10 évig tartott, 
gyapjúfonallal, öt szín nyolc árnyalatával 
hímezték ki. Szélessége átlagosan fél, hosz-
szúsága 70 méter, de egy része elveszett.

Lélnek (más írásmód szerint Lehelnek), 
Árpád nagyfejedelem leszármazottjának, a 
kalandozó magyar hadak egyik vezérének 
kürtje. Az elsőként Anonymus által lejegyzett 
monda szerint Lehel vezér a Lech-mezőn 
vívott csatában fogságba esett, majd miután 
„Konrád császár” (valószínűleg Konrád 
lotaringiai herceg) színe elé vezették, kürt-
jével azt úgy homlokon vágta, hogy meghalt. 
A legenda igazságtartalmát már a XIII. 
században kétségbe vonta Kézai Simon.

A hadizászlók egyszínű, de változatos formájú 
lobogók voltak, mivel a címerek és a hozzájuk 
tartozó színek még csak kialakulóban voltak 
nyugaton is. Hovatartozásukat a római 
mintára csúcsukra helyezett díszek fejezték ki. 

A kor nehézlovassága több réteg textilből 
készült kabátot viselt, fém sisakkal és csepp 
alakú pajzzsal. A gazdagabbak ezen kívül 
drága láncinget hordtak. Fegyverük a 2,5 méter 
hosszú döfőlándzsa és egykezes kard volt.

A X. századi könnyűlovasság fegyverzete a 
visszacsapó íj, a hozzá tartozó íj- és nyíltegez, 
valamint a könnyű, enyhén ívelt szablya volt. 
Védelmükre textil- vagy bőrvértet hordtak, 
de gyakran még ezeket sem.

A két egymásba olvadó nőalak uta-
lás Tündér Ilona és Mária alakjának 
összeolvadására, ezzel István munká-
jának jelentőségére: az ősi életből az új, 
keresztény alapokra való áttérésre. 

A tabló központi képén Szent Adalbert 
kereszteli meg Vajkot: a püspök ruhá-
zatának ábrázolása a XI. századi 
viselet alapján készült: fején „mitra” 
(püspöksüveg), mellkasán „pallium” 
(gyapjúszalag) látható.

A mozaik olyan technika, amelynél kisméretű, 
színes üveg- vagy kődarabokból állítják össze a 
képet vagy mintát. A név a görög muszeion szóból 
eredeztetett latin opus musivum (múzsákhoz közel 
álló) kifejezésből származik. A legtöbb bizánci 
stílusú mozaik Szicíliában maradt fenn. Ezek 
túlélték a képrombolások időszakát, amikor is a 
bizánci császárok Mózes parancsolatára hivatkozva 
pusztították a � gurális ábrázolásokat a birodalom 
területén. Tevékenységük alatt a bizánci szobrászat 
gyakorlatilag megszűnt, és a mozaikművészet 
emlékei közül is sok megsemmisült.

A képen a Botond-legenda híres jelenete 
látható, mikor az erős magyar vitéz 
buzogányával bezúzza Bizánc kapuit. 

A képen látható jelenet alapjául Komjáthy 
István Mondák könyve című kötetének vér-
szerződést ábrázoló illusztrációja szolgált. 

Az ősi eredetmondában a csodaszarvas 
az új hazába vezető, jó útra csábító 
vagy lélekvezető nőstény állat. A képen 
látható jelenet alapja Arany János Rege 
a csodaszarvasról című művének László 
Gyula történész által illusztrált változata. 

A „turul” szavunk török eredetű: 
feltételezhetően kistermetű ragadozó 
madarat jelentett. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy az őseink által használt 
vadászsólymokat hívták így. 

A monda üzenete: Emese véréből 
nagy uralkodók származnak majd. 
A képen három látható közülük: 
István, az államalapító, a bárddal 
ábrázolt lovagkirály, Szent László
és a felvilágosult Könyves Kálmán.

Géza 12 követet küldött a császárhoz: ő 
maga nem vett részt, ezzel jelezve, hogy 
nem hódol be a császárnak, független 
fejedelem. A követekről készült kép 
jól mutatja korabeli öltözéküket és a 
„varkocsba” font hajviseletüket. 

I. Ottó vagy Nagy Ottó a Német-római Biro-
dalom megszervezője volt, ami példaként szolgált 
a későbbi királyoknak. Alakja jelentős a magyar 
történelemben: 955-ben legyőzte eleinket a 
Lech-mezei csatában, majd 973-ban ő fogadta 
Géza fejedelem küldötteit Quedlinburgban. 

Más nomád népektől eltérően a magyarok 
már korán használtak szekeret is. Ezek 
kezdetben két-, majd négykerekű szállító-
eszközök lehettek. A legelső ábrázolások a 
XIV. századból származnak. 

A „román” elnevezés arra utal, hogy a 
stílus Róma ókori művészetéből merített. 
A kor építészetének fontos feladata volt, 
hogy védhető, zömök épületeket hozzon 
létre, amelyek kisszámú és apró, lőrésszerű 
nyílásokkal tagolt vastag falakkal épültek. 
Legmeghatározóbb elemei a templomok és 
kolostorok voltak. 

A magyar szürkemarhát évszázadok 
óta honfoglaláskori, velünk betelepedő 
háziállatként ábrázolják. Azonban az újabb 
kutatások arra mutatnak, hogy csak a XIII. 
században jelent meg hazánkban. 

A palmetta (pálma) az öröklét szimbóluma és 
az ókor kedvelt motívuma, amit a honfoglalók 
is használtak  a mitológiai ábrázolások, élet- és 
tudásfák mellett. Ezeket végtelen hálóba szőtt 
indák, levelek fogják közre.

Bayeux-i kárpit

Lehel kürtje

A hadizászlókA Xl. sz.-i nehézlovasság A nomád könnyűlovasságIlona és Mária

Püspöki viseletek

Bizánci mozaikművészet

Botond legendája

A vérszerződés

A szarvasűzésTurulmadárEmese álmaA magyar követekl. Ottó császár alakja

Szekerek

A román építészet

Szürkemarha

Indás-palmettás díszítés
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Julianussal az úton1 Mikor, hol, ki?2 Az időszalag3  Hallgasd csak! 4

Megjegyzések
Megjegyzések

Megjegyzések

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret Időkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény Eszközigény Eszközigény

A feladat a mindennapokból jól ismert útvonalterv 
készítése. A feladat előkészítésénél a gyerekek 
elképzelik, hogy nekik kell eljutniuk Baskíriába, 
majd a pedagógus által kipróbált útvonaltervezővel 
megnézhetik, hogy mennyi utat kellett Julianusnak 
bejárnia, milyen országok, városok vannak ezen az 
útvonalon. Jó módszer a mérés és a becslés játékos 
gyakoroltatására is: mielőtt az útvonaltervezővel 
dolgoznánk, egy falitérkép segítségével becsültessük/
tippeltessük meg, hogy milyen hosszú lehetett az út. 

A gyakorlat klasszikus párkereső: a tablón számos 
Árpád-kori esemény került megjelenítésre, de nincs 
hozzájuk évszám csatolva. Itt a lehetőség, tegyük 
meg a gyerekekkel közösen! Internet segítségével 
kutassunk utána a személyeknek és az események 
időpontjának, és párosítsuk őket! Lehetőség van egyéni 
és páros munkára is, és jó alkalom adódik a lényeglátás, 
lényegkiemelés fejlesztésére. A pedagógus elsősorban 
koordinátori szerepben van jelen a gyakorlat során.

A tanulók a tabló eseményeinek évszámait kikutatva 
(lásd 2. ötlet) időszalagra helyezik azokat.  Az elkészítés 
során akár közösen, akár előzetesen a pedagógus által, 
kerüljön kijelölésre a forma és a technika. Lehetséges 
önállóan, de akár klasszikus csoportmunkában is 
végezni a feladatot.
VARIÁCIÓ: csoportmunka keretében az eseményeket 
feloszhatjuk a tanulók között. Így megvalósulnak a 
kooperatív alapelvek is, és a közös munka eredménye 
lehet egy falra is kitehető, nagy Árpád-kori időszalag.

Nagyon jó, auditív és � gyelemkoncentrációs képes-
ségeket fejlesztő, órai bemelegítő gyakorlat lehet. 
A tanulók kétszer megnézhetik az animációt és 
meghallgathatják a narrációs szöveget. A feladat 
egyszerű: az elhangzás sorrendjében ki kell gyűjteni 
a személyek neveit. A feladat nehezíthető, ha nem 
áruljuk el előre, hogy mire � gyeljenek, csak a két 
megnézés után tesszük fel a kérdésünket. 

Együttműködés, mérés, becslés fejlesztése Logikus gondolkodás, adatkeresés,
lényegkiemelés fejlesztése

Kreativitás, vállalkozói szellem, szem-kéz koordináció, 
alkotókészség fejlesztése

Auditiv készségek, hallás utáni
szövegértés fejlesztése

Nagyon jól kibővíthető a feladat, ha több időt is tudunk 
rászánni: bővítsük kérdésekkel a kutatást! Milyenek 
voltak a terepviszonyok, milyen veszélyeket rejthetett 
az út stb.

A gyakorlat jól beépíthető egy időszalagos feladat 
rávezető gyakorlataként, így akár önálló, otthoni 
feladatként is feladatható. Lehetőség van digitális változat elkészítésére is, ehhez 

több időszalag-készítő szoftver is rendelkezésre áll.

A gyerekek számával megegyező okoseszköz
(PC/ laptop vagy telefon/tablet), internet, falitérkép

Vetítő, laptop, internet, füzet/papír, íróeszköz,
Szent királyok nemzetsége tabló

Szent királyok nemzetsége tabló és animáció, fehér papír 
(lehet műszaki lap), színes ceruza, � lc, zsírkréta, olló, 
ragasztó, időszalag

Szent királyok nemzetsége animáció, vetítő, laptop, 
internet, füzet/papír, íróeszköz

5. évfolyam 5. évfolyam 5. évfolyam 5. évfolyam10 perc 10 perc 45 perc 5 perc

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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rászánni: bővítsük kérdésekkel a kutatást! Milyenek 
voltak a terepviszonyok, milyen veszélyeket rejthetett 
az út stb.

A gyakorlat jól beépíthető egy időszalagos feladat 
rávezető gyakorlataként, így akár önálló, otthoni 
feladatként is feladatható. Lehetőség van digitális változat elkészítésére is, ehhez 

több időszalag-készítő szoftver is rendelkezésre áll.

A gyerekek számával megegyező okoseszköz
(PC/ laptop vagy telefon/tablet), internet, falitérkép

Vetítő, laptop, internet, füzet/papír, íróeszköz,
Szent királyok nemzetsége tabló

Szent királyok nemzetsége tabló és animáció, fehér papír 
(lehet műszaki lap), színes ceruza, � lc, zsírkréta, olló, 
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5. évfolyam 5. évfolyam 5. évfolyam 5. évfolyam10 perc 10 perc 45 perc 5 perc

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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Megjegyzések

Megjegyzések

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény

A feladat során minden csapat kap két témát a 
pedagógus által meghatározott szempontok szerint. 
Az előzetes tudásuk alapján, valamint a mellékelt 
források segítségével kitöltik témákhoz kapcsolódó 
a táblázatot. Erre 5 percet kapnak. Ezt követően 
mindenki továbbadja a szomszédos csapatnak (például 
az óramutató járása szerint) a munkáját, amit a 
csoport ellenőriz, és ki is egészíthet. Ennél a résznél 
ügyeljünk arra, hogy minden csoport más-más színű 
� lcet használjon, hogy látszódjon, ki mit írt bele. 2 
perc után a papírok jelre megint tovább vándorolnak, 
majd megint. Amikor visszaér a készítőkhöz a saját 
munkájuk, bemutatják, és kiteszik a falra, hogy később 
is tanulmányozható legyen az összefoglalás során. 

A gyakorlat során a tanulók megismerik a tabló 
hátoldalán található szövegek és történetek tartalmát. 
A pedagógus ismerteti az iniciálé fogalmát, készíté-
sének sarokpontjait, és arra ösztönzi a tanulókat, 
hogy az egyik szöveghez készítsenek olyan iniciálét, 
aminek rajzos része a szöveg tartalmára re� ektál.
A feladat otthon, önállóan is befejezhető, és alkalmas 
egy „Képtár” típusú, kooperatív struktúrával történő 
közös ellenőrzésre és értékelésre.

Együttműködés, kreativitás, önálló szövegalkotás, 
szövegértés fejlesztése, korábban tanultak elmélyítése

Kreativitás, vizuális kultúra, szem-kéz koordináció, 
szövegértés fejlesztése

Ennek a módszernek rejtett fejlesztő hatása, hogy 
így a tanulók legalább négyszer átolvassák a tananyag 
esszenciáját, így nagyobb eséllyel teljesítenek jobban a 
számonkérések során.

A „Képtár” során a tanulók vagy csoportjuk 
tárlatszerűen kiállítja az elkészült produktumait, és 
röviden re� ektál a témára és a készítés körülményeire. 

Szent királyok nemzetsége tabló és hátoldali szövegei, 
vetítő, laptop, internet, íróeszközök, csomagolópapír, 
tankönyv

Szent királyok nemzetsége tabló és hátoldali szövegei, 
A/4-es lap, rajzeszközök

5. évfolyam 5. évfolyam20 perc 35 perc

1/a. Kik voltak a mártírok?
Mártírnak vagy vértanúnak a keresztény vallás azon tagjait nevezik, akik hitük 
terjesztéséért áldozzák életüket. Ma használják átvitt értelemben is a tántoríthatatlan, 
önmagát feláldozó, hősies emberek jelölésére. 

?

!

1/b. Hogyan nevezik ma a Kelen-hegyet?

Gellért püspök 1046-os mártírhalálára emlékezve nevezik ma a hegyet Gellért-hegynek.

?

!

1/c. Hol található a „Nyulak szigete”?
A Nyulak szigete a mai Margit-sziget középkori neve, tehát Budapesten található az 
é. sz. 47° 31’ 35” és a  k. h. 19° 02’ 50” koordinátákon.

?

!

2. Nézz utána, hogy hány kilométeres utat kellett Permig megtenniük!
Az utazóknak mintegy 3130 km-t kellett megtenniük, ráadásul mindezt középkori 
viszonyok között. A mai úthálózat segítségével is 634 órányi gyaloglással érhető el a cél. 

?

!

3. Melyik négy folyóra utalhat az Árpád-címer négy ezüst csíkja?
A címerhez Werbőczy István a Hármaskönyvben fűzött magyarázata szerint a 
„négy ezüstös folyóra” utalnak a sávok: a Dunára, a Tiszára, a Drávára és a Szávára.  

?

!

6. Melyik család követte az Árpád-házat a magyar trónon?
Rövid király nélküli időszakot követően, az Árpád-házzal anyai ágon rokonságban álló 
Anjou-család lépett a magyar trónra.

?

!

4. Mit ábrázol a bulla?
A királyi pecsét a hétszer vágott Árpád-címert ábrázolja oroszlánokkal: ez volt András 
testvérének (és így Andrásnak is) a címere. 

?

!

8. Hol található ma Anonymus szobra?
A mester leghíresebb szobra a Városligetben található. Ligeti Miklós szobrászművész 
alkotása 1903-ban készült el. 

?

!

5. Melyik csatában vettek részt templomosok?

Az iratok és beszámolók tanúsága szerint az 1241. április 11-i muhi csatában vettek részt.

?

!
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A kor nehézlovasai 3-4 méteres lándzsáikat 
a hónuk alá szorítva rohamoztak. Teljesen 
zárt sisakot és a láncvért fölött a könyököt 
és a térdet védő páncéllemezeket is hordott.
A védelem növekedésével a mozgást kor-
látozó pajzsok mérete is csökkent. 

A keletről beáramló nomád népesség 
folyamatosan biztosította a könnyűlovasság 
fegyverzetének modernizációját, illetve a 
gyakorlott lovasíjászokat. Ilyenek voltak a 
besenyők, kunok és a jászok. 

A neve, „Barbarossa”, Rőtszakállút jelent. 
1155-ben lett német-római császár. 
Szembeszállt a pápa hatalmi törekvéseivel, 
és levelezést folytatott kora uralkodóival: 
köztük Szaladin Ajjubida szultánnal. A III. 
keresztes hadjárat során vesztette életét.

A magyar királyság korai történetében 
számos királyi központ jött létre, amelyek 
között az uralkodó folyamatosan utazott.
A tatárjárást követően Budán és Visegrádon 
épült királyi vár, majd az utóbbi vált a 
királyok székhelyévé a XIV. század végéig.

A XI-XII. század gyakori vártípusa a 
„Motte”, amely egy természetes vagy 
mesterséges földhalomra épült, nagyrészt 
fából emelt, kisméretű torony, cölöpfallal 
övezve. Komplexebb kővárakat csak a 
Tatárjárást követően kezdtek építeni eleink. 

A latin kifejezés „elöl állót” jelent: a 
középkori művek oldalainak gyakran 
rajzokkal díszített, kiemelt kezdőbetűjét 
nevezték így. Az iniciálékat előrajzolás után 
kifestették, és sokszor arannyal díszítették. 
A képen az „A” betű látható aranyozva.

I. András király Zotmund nevű lovagja 
1052-ben a német császár dunai hajóit 
meglékelte Pozsonynál. A hős neve Búvár 
Kundként lett közismert, köszönhetően
többek között Vörösmarty versének, 
Geréb László és Nemere István regényeinek.

A XII-XIII. századra a magyar nemesség 
áttért a nyugat-európai klasszikus viseletre: 
tunika, gyakran lábanként eltérő színű 
harisnya, változatos nemez vagy posztó 
fejfedők és pallium (palást). Lábukra puha 
talpú, bőr cipőt húztak.

A XII. században az egyházi után a világi 
vezető réteg is felismerte, hogy az írás 
segítségével előnyökre tehet szert a többi 
rétegek rovására. A betűk írásához szükséges 
kézmozdulatok begyakorlását követően 
előrajzolt minták után egész szavakat, majd 
összefüggő szövegeket másolgattak.

A lovagkirály életének főbb eseményeit 
több legenda is feldolgozta. Ezek közül a 
leghíresebb a középkori templomi freskókon 
is megörökített cserhalmi ütközet története. 
A csata végén a menekülő besenyő (kun) vitéz 
elrabolt egy leányt, akit a király kiszabadított. 
Ez a kereszténység győzelmét szimbolizálja a 
pogányság felett. Szent  László a XIV. század 
elejétől gyakori szereplője a Kárpát-medencében 
található templomi falfestményeknek. A tablón 
lévő kun vitéz  eredeti ábrázolása a kakaslomnici 
templomban látható. A lovagkirály alakja pedig 
a Képes Krónikából lehet ismerős.

A név a lotaringiai ófrancia „cimier” szó-
ból ered, jelentése sisakdísz. A címerek 
kialakulása a lovagi hadviseléshez kapcso-
lódott. A csatában szükség volt ismertető-
jelekre, így alakultak ki a pajzsfestések 
és a sisakdíszek, majd ezekből a címerek.

A honfoglaló magyarság patkány- és
egérszőrű lovai a keveredés ellenére is 
hangsúlyosak lehettek a lóállományunk- 
ban, amit a színek is bizonyítanak. A barnás
pejek mellett még a XV. században is 
gyakoriak voltak a szürkés színű lovak.

III. (Fekete) Henrik császár 1046-ban lépett 
a Német-római Birodalom trónjára, és négy 
alkalommal támadt a Magyar Királyságra. 
Az utolsó, 1052-es hadjárata teljes vere-
séggel zárult, ezt követően a császár letett 
a további hódítási kísérletekről. 

A korabeli Magyar Királyság határvédelmi 
rendszerének alapja a gyepű volt. Ez egy mocsa-
rakkal, erdőségekkel borított 30–50 km széles 
kietlen terepszakasz volt, amin csak egy-egy út 
vezetett át. Az utakat nagy, fatornyokkal meg-
erősített kapukkal védték. A nagyobb csapatok 
ellátása ezeken az utakon lehetetlen volt, ezért 
egészen az újkorig a Duna maradt a fő szállítá-
si útvonal. A hadseregek ezért mindig a folyó 
mentén haladtak, ellátmányukat, utánpótlásu-
kat pedig a folyón, hajókkal szállították.

A gótika az érett középkor művészeti 
irányzata. Első fontos építészeti emléke a 
Saint Denis kolostor, melynek építése az 1140-
es években vette kezdetét. Az építészetben 
a monumentalitás, a képzőművészetben 
az üvegfestészet fejlődése, míg a zenében a 
többszólamúság megjelenése jellemzi.

A krónika a középkor jellemző műfaja, neve 
a görög eredetű latin „chronica” szóból ered. 
Műfajilag az „annalesből” (évkönyv) fejlődött 
ki, fejlettebb formája pedig a „gesta” (valakinek 
a cselekedetei). Készítői többnyire egyházi 
személyek voltak, az eseményeket időrendi 
sorrendben, magyarázat nélkül, illusztrálva 
jegyezték föl. Költséges előállításuk miatt csak 
főemberek, királyok támogatásával készülhettek, 
és ezért a közönségen kívül az ő elvárásaiknak 
is meg kellett felelniük. Az illusztrációk stílusa 
a korabeli ábrázolásmódnak megfelelően nem 
ismeri a perspektívát, a szereplők hosszúkás 
termetűek. Az oldalakon szereplő elemek 
elrendezését előre felvázolták, majd rámásolták 
a szöveget. A másoló a lap szélén utasításokat 
hagyott a rajzolónak. A képeket vékony 
ólomvesszővel előrajzolták, majd kifestették.

A „claustrum” szó jelentése erőd, végvár: 
olyan elzárt, védett épületcsoport, amelyet 
valamelyik keresztény szerzetesrend 
használ. Az épületcsoport lakó- és gazdasági 
épületeihez templom is tartozik. Lakói 
sokáig a tudományok őrzői voltak.

A krónikát Nagy Lajos megrendelésére Kálti 
Márk készítette 1360-70 körül. Ez az egyik
leggazdagabban díszített hazai kézirat, 
ami az Anjou-dinasztia Árpádoktól való 
folyamatosságát hivatott bizonyítani. Ma 
az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik. 

A Xlll. sz.-i nehézlovasság

A Xlll. sz.-i könnyűlovasság

„Barbarossa” Frigyes 

A király székhelye(i) A Kárpát-medence erődítéseiAz iniciálé

Búvár Kund

A kora középkori divat

Az írásbeliség

Szent László legendájaA címerekA magyarok lovaiHenrik császár támadásaiA Duna és a gyepű

A gótika

A tabló stílusa

A kolostorok

A Képes Krónika
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elrendezését előre felvázolták, majd rámásolták 
a szöveget. A másoló a lap szélén utasításokat 
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A Xlll. sz.-i nehézlovasság

A Xlll. sz.-i könnyűlovasság

„Barbarossa” Frigyes 

A király székhelye(i) A Kárpát-medence erődítéseiAz iniciálé

Búvár Kund

A kora középkori divat

Az írásbeliség

Szent László legendájaA címerekA magyarok lovaiHenrik császár támadásaiA Duna és a gyepű

A gótika

A tabló stílusa

A kolostorok

A Képes Krónika
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„Építesz kőkatedrálist” Koncentrikus körök A családi jelkép „A fehér Nándor vár”
- Drámázzunk! l.1 2 3 4

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A feladat során a diákok meg� gyelik a 
tabló képeit, kiemelten a budai témát, majd 
elolvassák a hátoldali forrást, és megválaszolják/
megbeszélik az ott található kérdést. A gótikus 
stílusjegyek áttekintését követően adjunk 
nekik lehetőséget egy gótikus templom vagy 
más épület kivitelezésére. Erre a legjobb 
módszer a rajz és vizuális kultúra, valamint a 
technika/technológia szakos kolléga bevonása. 
A történelemórák keretében az elmélet 
feldolgozását és a tervezést követően történhet 
meg a kivitelezés. A technikák és módszerek 
tárháza széles, mi a karton építőelemekből és 
térhálókból kialakított makettet javasoljuk. 

Együttműködés, kreativitás, mérés, becslés, 
szépérzék fejlesztése

Liliom és holló tabló és a hátoldal 2. témája
(Buda felvirágzása)

6. évfolyam változó

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A feladat során csoportban dolgoznak a tanulók. 
A cél, hogy a témakör legfontosabb információi 
bekerüljenek egy koncentrikus körökből álló, 
összefoglaló táblázatba. A táblázat belső gyűrűje a 
tankönyvi tényanyagot, a középső a Liliom és holló 
tabló kiegészítő anyagait, míg a legkülső a saját 
gyűjtésből származó érdekességeket tartalmazza. 
A táblázat cikkekre oszlik, mindegyik cikk egy-egy 
fontos témát jelöl. Végül kialakul egy nagyméretű, 
falra kirakható összefoglaló ábra, ami segíti a 
felkészülést a számokérésre.

Logikus gondolkodás, adatkeresés, lényegkiemelés, 
együttműködés, kreativitás, önálló szövegalkotás, 
szövegértés fejlesztése, korábban tanultak elmélyítése

Vetítő, laptop, internet, füzet/papír, íróeszköz, 
Liliom és holló tabló és hátoldali szövegei,
tankönyvi szöveg, kiegészítő forrásanyag

6. évfolyam 35 perc

Megjegyzések

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A gyakorlat első felében a tanulók megismerhetik a 
családi címerek történetét: a korszak hadtörténetének 
egyik fontos eleme a bandérium, amely a főúr saját 
zászlaja/címere alatt vonul hadba. Ezután a tanulók 
elkészítik saját címerüket. A jelkép feleljen meg a 
címertan alapjainak, de utaljon a készítő személyére is: 
jelenjen meg benne családja története. Ne korlátozzuk 
őket, engedjük, hogy saját magukat fejezhessék ki vele. 
Az elkészült címerekből “Képtár”-at szervezhetünk.
A feladat otthon, önállóan is befejezhető.

Kreativitás, vállalkozói szellem, szem-kéz koordináció, 
alkotókészség, szövegértés, lényegkiemelés fejlesztése

A könyv 3. tablója, a kapcsolódó videó narrációja, fehér 
papír (lehet műszaki lap), színes ceruza, � lc, zsírkréta, 
olló, ragasztó

6. évfolyam 45 perc

A „Képtár” jelentését lásd a 2. tabló Ötlettárában.

Megjegyzések

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A nándorfehérvári csata történetének megis-
mertetésére és rögzítésére adhat jó lehetőséget, 
ha miniszíndarabot készítünk a történetből.
A tanulók megkapják a csata hiteles történetének 
leírását, amelyet felhasználnak a projekt 
során. Kijelölhetik, mely jeleneteket szeretnék 
megkomponálni, a jelenetnek kik a főbb és 
mellékszereplői, milyen díszlet, milyen jelmez 
szükséges. Elkészíthetik a forgatókönyvet, majd 
be is mutathatják a jelenetet. 

Javasoljuk, hogy a tanulók kooperatív 
csoportmunkában dolgozzanak: minden csapat 
vagy egy-egy aspektusért (szcéna, jelmezek, 
hangok, díszlet stb.), vagy egy-egy kiválasztott 
jelenetért feleljen. (Az utóbbi esetben a 
csoporttagok osztják fel a jelenet aspektusait.)

Kreativitás, együttműködés, vállalkozói attitűd, 
szövegértés, önálló szövegalkotás fejlesztése

Liliom és holló tabló és animáció, vetítő, 
laptop, internet, jegyzetfüzet/csomagolópapír, 
íróeszköz

6. évfolyam 45 perc/projekt

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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Egy-egy elfelejtett szó Csak a zene5 6
1. Mire utal Janus Pannonius feje felett a virágzó mandulaág?
A mandulaág Janus Pannonius Egy dunántúli mandulafáról című költeményére 
utal. A mandulafa ma a pécsi püspöki palota kertjében áll. 

?

!

2. Melyek a gótikus építészet legfontosabb stílusjegyei?
A gótikus építészet legfontosabb jegyei a csúcsíves szerkezet, a vékonyabb 
falak, nagy ablakok és a támpillérek alkalmazása a falak tehermentesítésére. 

?

!

3. Hol található Nagy Lajos király híres lovagvára?

4/a. Hogy nevezzük a Mátyás könyvtárárban található kódexeket?

4/b. Keress híres zeneszerzőket, akik alkottak Mátyás udvarában!

6/a. Kik a „kiskirályok”?

5. Melyik állat szerepel a Hunyadiak címerében?

7. Milyen címet viselt Hunyadi János 1446 és 1453 között?

6/b. Melyik kiskirály halála után ért véget l. Károly 
országegyesítő háborúja?

Nagy Lajos király diósgyőri vára 1370-től válik jelentőssé, mikor az uralkodó 
gyakori lengyelországi utazásai miatt itt tartott udvart. A vár egészen a török 
időkig a királynék kastélya volt. 

Ezek a korvinák. Nevüket a hollóról, a Hunyadiak címerállatáról kapta. 

Számos művész megfordult a királyi udvarban, közülük is a leghíresebbek: Erasmus 
Lapicida, Johannes de Stokem,  Jacques Barbireau, Sandrachino és Pietro Bono.

A XIII–XIV.  században élt tartományurak gúnyneve, amely arra utal, 
hogy a királyhoz hasonlóan országrésznyi birtokokat uraltak.

A család feltételezhetően még Zsigmond idejében nyerhette el a címer viselésének 
jogát, és már  a legkorábbi ábrázolásokon is egy holló látható benne, csőrében gyűrűvel. 

Kormányzó volt. Rajta kívül eddig még hárman birtokolták ezt a címet a magyar 
történelemben: Szilágyi Mihály, Kossuth Lajos és Horthy Miklós. 

A háborúnak Csák Máté halála vetett véget. 

?

!

?

!

?

!

?

!

?

!

?

!

?

!

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény

A tabló hátoldalának érdekes szövegei alkalma-
sak egy klasszikus ismétlő/bemelegítő gyakorlat
kivitelezésére. Készítsünk szövegkiegészítő
feladatot! Erre alkalmas eszközt digitálisan 
is találhatunk a Református Tananyagtáron.
A feladathoz bármely szöveg vagy akár az 
animá-ció szövege is használható. Ebben az 
esetben az auditív részképesség fejlesztés is 
megvalósítható, ha úgy szervezzük a feladatot, 
hogy előbb meghallgathatják az animációt.

A feladat nem is klasszikus gyakorlat, inkább az 
elmélyülést segítő, atmoszférateremtő elem: az órák 
során hallgassunk a korszakban – elsősorban a magyar 
királyi udvarokban – született zenéket. Ez lehet a 
feladatvégzés kísérőjelensége, de akár feladat része is: 
Mátyás udvarában több korszakos szerző is megfordult, 
így a gyerekekben felébreszthető a vágy és az igény 
a korszak és a komolyzene iránt is. Ezt kiegészítheti 
a muzikálisabb csoportokban egy-egy egyszerűbb 
dalrészlet, zenemű megtanulása, lejátszása is.

Logikus gondolkodás, szövegértés fejlesztése Auditív fejlesztés, általános műveltség, szépérzék, 
érzelmi intelligencia fejlesztése

Liliom és holló tabló és annak hátoldali 
szövegei, valamint a kapcsolódó animáció, 
vetítő, laptop, internet, tanulók regisztrálása 
a reftantar.hu oldalon

Zenelejátszó, kihangosítás, Mátyás udvarának 
reneszánsz zenéje, (hangszerek, kották)

6. évfolyam 6. évfolyam5 + 5 perc 30 perc (pedagógusnak)
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Egy-egy elfelejtett szó Csak a zene5 6
1. Mire utal Janus Pannonius feje felett a virágzó mandulaág?
A mandulaág Janus Pannonius Egy dunántúli mandulafáról című költeményére 
utal. A mandulafa ma a pécsi püspöki palota kertjében áll. 

?

!

2. Melyek a gótikus építészet legfontosabb stílusjegyei?
A gótikus építészet legfontosabb jegyei a csúcsíves szerkezet, a vékonyabb 
falak, nagy ablakok és a támpillérek alkalmazása a falak tehermentesítésére. 

?

!

3. Hol található Nagy Lajos király híres lovagvára?

4/a. Hogy nevezzük a Mátyás könyvtárárban található kódexeket?

4/b. Keress híres zeneszerzőket, akik alkottak Mátyás udvarában!

6/a. Kik a „kiskirályok”?

5. Melyik állat szerepel a Hunyadiak címerében?

7. Milyen címet viselt Hunyadi János 1446 és 1453 között?

6/b. Melyik kiskirály halála után ért véget l. Károly 
országegyesítő háborúja?

Nagy Lajos király diósgyőri vára 1370-től válik jelentőssé, mikor az uralkodó 
gyakori lengyelországi utazásai miatt itt tartott udvart. A vár egészen a török 
időkig a királynék kastélya volt. 

Ezek a korvinák. Nevüket a hollóról, a Hunyadiak címerállatáról kapta. 

Számos művész megfordult a királyi udvarban, közülük is a leghíresebbek: Erasmus 
Lapicida, Johannes de Stokem,  Jacques Barbireau, Sandrachino és Pietro Bono.

A XIII–XIV.  században élt tartományurak gúnyneve, amely arra utal, 
hogy a királyhoz hasonlóan országrésznyi birtokokat uraltak.

A család feltételezhetően még Zsigmond idejében nyerhette el a címer viselésének 
jogát, és már  a legkorábbi ábrázolásokon is egy holló látható benne, csőrében gyűrűvel. 

Kormányzó volt. Rajta kívül eddig még hárman birtokolták ezt a címet a magyar 
történelemben: Szilágyi Mihály, Kossuth Lajos és Horthy Miklós. 

A háborúnak Csák Máté halála vetett véget. 

?

!

?

!

?

!

?

!

?

!

?

!

?

!

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény

A tabló hátoldalának érdekes szövegei alkalma-
sak egy klasszikus ismétlő/bemelegítő gyakorlat
kivitelezésére. Készítsünk szövegkiegészítő
feladatot! Erre alkalmas eszközt digitálisan 
is találhatunk a Református Tananyagtáron.
A feladathoz bármely szöveg vagy akár az 
animá-ció szövege is használható. Ebben az 
esetben az auditív részképesség fejlesztés is 
megvalósítható, ha úgy szervezzük a feladatot, 
hogy előbb meghallgathatják az animációt.

A feladat nem is klasszikus gyakorlat, inkább az 
elmélyülést segítő, atmoszférateremtő elem: az órák 
során hallgassunk a korszakban – elsősorban a magyar 
királyi udvarokban – született zenéket. Ez lehet a 
feladatvégzés kísérőjelensége, de akár feladat része is: 
Mátyás udvarában több korszakos szerző is megfordult, 
így a gyerekekben felébreszthető a vágy és az igény 
a korszak és a komolyzene iránt is. Ezt kiegészítheti 
a muzikálisabb csoportokban egy-egy egyszerűbb 
dalrészlet, zenemű megtanulása, lejátszása is.

Logikus gondolkodás, szövegértés fejlesztése Auditív fejlesztés, általános műveltség, szépérzék, 
érzelmi intelligencia fejlesztése

Liliom és holló tabló és annak hátoldali 
szövegei, valamint a kapcsolódó animáció, 
vetítő, laptop, internet, tanulók regisztrálása 
a reftantar.hu oldalon

Zenelejátszó, kihangosítás, Mátyás udvarának 
reneszánsz zenéje, (hangszerek, kották)

6. évfolyam 6. évfolyam5 + 5 perc 30 perc (pedagógusnak)
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Nándorfehérvár elnevezése az itt élt 
bolgárok (lándorok) és a város szláv nevének 
(Belgrád=Fehérvár) összevonásából született, 
jelentése Bolgárfehérvár.  A Magyar Királyságot 
védő végvárrendszer legfontosabb vára a XV. 
század elején épült ki teljesen, amikor a Török 
Birodalom növekvő ereje szükségessé tette 
egy összefüggő déli védvonal létrehozását. 
A végvárak építését 1396 után Zsigmond 
kezdte meg Zimonytól Szörényvárig.
Az erődítmények láncolata egy évszázadon 
át védte országunkat a török betörésektől. 

Az 1300-as évek során a láncpáncélt felváltja 
a nagy fémlemezekből álló páncél. A zárt 
sisakokok a század végére mozgatható 
rostélyt kaptak, a fegyverek között pedig 
elterjedtek a másfélkezes kardok is.

1450-re kialakult a gótikus vértezet, 
amely olyan egybefüggő lemezpáncélt 
alkotott, ami feleslegessé tette a pajzsok 
viselését. Általában hosszúkás sisakot 
(salade) hordtak, a gazdagabbak lovait 
pedig nagy, lemezes páncél védte.

A huszárság először a X. században tűnik fel 
a Bizánci Birodalom haderejében, majd szláv 
közvetítéssel jutott el hazánkba. Ekkorra 
már 4-4,5 méteres kopjával, aszimmetrikus 
pajzzsal (huszártárcsa), és ívelt szablyával voltak 
felszerelve a katonák. Páncélzatot nem viseltek.

Európában először a XIV. században 
alkalmazták a lőport hadászati céllal. 
Magyarországon elsőként Mátyás fekete 
seregében terjedtek el a tűzfegyverek: a 
feljegyzések szerint a sereg 2000 puskással 
és jelentős ostromtüzérséggel rendelkezett.

A térség gyalogsága egy adott pontot vé-
dett a csatamezőn, támadásokban nem 
vett részt. Gyengébb anyagi helyzetük 
miatt a gyalogosok általában kevésbé vol-
tak páncélozva, mint a lovasság. Fegyver-
zetük 2-2,5 méter hosszú lándzsákból, 
alabárdokból és állópajzsokból állt.

A középkori és kora újkori udvarokban a 
nők szerepe egészen sokrétű volt: egy 20 
éves várúrnő már akár többgyermekes anya, 
30 éves korára akár nagymama is lehetett. 
Feladatuk a nevelés mellett a vendégek 
fogadása, rendezvények szervezése volt.

Zrednai Vitéz János a korszak nagy 
művészetpártolója volt. Mátyás az ő 
hatására támogatta a művészetek és 
tudományok képviselőit hazánkban. 
1445-ben esztergomi érseki, majd később 
bíborosi kinevezést is kapott a pápától, 
Pozsonyban egyetemet is alapított.

A legenda szerint Mátyás és hadvezére, 
Magyar Balázs egy malomnál álltak 
meg frissítőért. Az i� ú Kinizsi egy 
malomkövet tálcaként használva vitte ki 
a vizet. Mátyásnak megtetszett a legény 
mutatványa, és maga mellé vette.

A reneszánsz építészet elsősorban a klasszikus 
ókori építészetből merített inspirációt: a kör 
alaprajzú formák, az ókorra jellemző díszítő 
elemek újbóli használata, valamint a világos, 
tiszta terek kialakítása jellemezte. 

A Bibliotheca Corviniana Hunyadi Mátyás 
híres budai könyvtára volt. Az ott őrzött, 
illetve onnan származó kódexek hagyományos 
elnevezése a korvinák. Mátyás az 1460-as 
években kezdte el gyűjteni híres kódexeit. 
A köteteket bőrrel és selyemmel bevont 
falapokra készített nemesfémveretekkel 
díszítették. A gyűjtemény összeállításában 
az itáliai mester, Taddeo Ugoletti játszott 
jelentős szerepet. Ma hazánkban 53 korvina 
található, míg a világon 216 ismert belőlük. 
Főleg Ausztriában és Olaszországban 
őriznek jelentősebb gyűjteményt.

A budai vár építését még a tatárjárás idején 
kezdték meg, de Nagy Lajos uralkodása 
alatt vált számottevő erősséggé, királyi 
székhellyé. Fénykorát a XV. században, 
Zsigmond, majd Mátyás alatt élte.

Bihar vármegyéből származó nemes, 
Nagy Lajos legendás erejű vitéze. Részt 
vett a nápolyi hadjáratokban, a híres 
„Fehér kompánia” vezetője, majd Pozsony 
vármegye alispánja lett. Emlékezetét 
Arany János Toldi-trilógiája ápolja.

A Cseh Királyság fénykora II. Ottokár 
uralkodása idejére tehető: a király elfoglalta 
Ausztriát, Krajnát, Karintiát és Stájerországot. 
Törekvéseinek Rudolf német király és IV. 
(Kun) László vetett véget 1272-ben, a morva-
mezei csatában, ahol maga Ottokár is elesett.

A tartományúr, kiskirály vagy oligarcha egy 
nagyobb országrészen önhatalmúlag uralkodó 
főnemes volt, aki rendszerint királyi előjogokat 
is használt engedély nélkül. Magyarországon a 
kiskirályok az Árpád-ház kihalását követő idő-
szakban, a XIV. század elején élték fénykorukat. 

A késő középkori Európa egyik legjelentősebb 
uralkodója. Uralkodása idejére tehető az 
utolsó keresztes hadjárat, valamint az egyik 
leghosszabb ideig fennálló egyházszakadás 
felszámolása is. Az ő nevéhez kapcsolódik a 
törökök elleni déli védelmi vonal kiépítése.

A XV. századra a korábbi kicsi, magas falak-
kal övezett várak átalakultak. Alapterületük 
megnőtt, falaik megvastagodtak, a bástyáik 
alacsonyabbak lettek, és új lőréstípusok 
jelentek meg, az ostromgépeket felváltó 
tűzfegyverek elleni védelem érdekében.

A gyalogság egyik fontos eszköze volt a 
120 cm magas állópajzs (pavese), amelyből 
hosszú, akár 100 méteres hosszú falat hoztak 
létre. Ezek védték a lövészeket az ellenség 
támadásától, vagy akadályt állítottak a 
lovasság elé.

„Meghalt Mátyás, oda az igazság!” A magyar 
néphagyományban számos monda és mese 
szól Mátyás igazságosságáról. A nagy 
királyról továbbélő, idealizált kép már nem 
sokkal a halála után kialakult: a népmondák 
uralkodója maga volt a népéért áldozatra is 
képes vezető, aki álruhában vizsgálódik, és 
igazságot tesz gazdagok és szegények között 
is. A valóságban – bár Mátyás reformok 
tucatjait hajtotta végre – semmivel sem 
fordított több � gyelmet a közemberek 
ügyeire, mint kortársai. 

A déli végvárrendszer

A lovagok

Mátyás nehézlovasságaA XV. századi huszárok A lőpor forradalmaMátyás nehézgyalogsága

Nők az udvarban

Vitéz JánosKinizsi Pál

A reneszánsz építészet

A tabló stílusaA budai várToldi MiklósA cseh birodalomA tartományurak

Luxemburgi Zsigmond

A középkori várépítészet

A pavese

Az igazságos Mátyás legendája
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Nándorfehérvár elnevezése az itt élt 
bolgárok (lándorok) és a város szláv nevének 
(Belgrád=Fehérvár) összevonásából született, 
jelentése Bolgárfehérvár.  A Magyar Királyságot 
védő végvárrendszer legfontosabb vára a XV. 
század elején épült ki teljesen, amikor a Török 
Birodalom növekvő ereje szükségessé tette 
egy összefüggő déli védvonal létrehozását. 
A végvárak építését 1396 után Zsigmond 
kezdte meg Zimonytól Szörényvárig.
Az erődítmények láncolata egy évszázadon 
át védte országunkat a török betörésektől. 

Az 1300-as évek során a láncpáncélt felváltja 
a nagy fémlemezekből álló páncél. A zárt 
sisakokok a század végére mozgatható 
rostélyt kaptak, a fegyverek között pedig 
elterjedtek a másfélkezes kardok is.

1450-re kialakult a gótikus vértezet, 
amely olyan egybefüggő lemezpáncélt 
alkotott, ami feleslegessé tette a pajzsok 
viselését. Általában hosszúkás sisakot 
(salade) hordtak, a gazdagabbak lovait 
pedig nagy, lemezes páncél védte.

A huszárság először a X. században tűnik fel 
a Bizánci Birodalom haderejében, majd szláv 
közvetítéssel jutott el hazánkba. Ekkorra 
már 4-4,5 méteres kopjával, aszimmetrikus 
pajzzsal (huszártárcsa), és ívelt szablyával voltak 
felszerelve a katonák. Páncélzatot nem viseltek.

Európában először a XIV. században 
alkalmazták a lőport hadászati céllal. 
Magyarországon elsőként Mátyás fekete 
seregében terjedtek el a tűzfegyverek: a 
feljegyzések szerint a sereg 2000 puskással 
és jelentős ostromtüzérséggel rendelkezett.

A térség gyalogsága egy adott pontot vé-
dett a csatamezőn, támadásokban nem 
vett részt. Gyengébb anyagi helyzetük 
miatt a gyalogosok általában kevésbé vol-
tak páncélozva, mint a lovasság. Fegyver-
zetük 2-2,5 méter hosszú lándzsákból, 
alabárdokból és állópajzsokból állt.

A középkori és kora újkori udvarokban a 
nők szerepe egészen sokrétű volt: egy 20 
éves várúrnő már akár többgyermekes anya, 
30 éves korára akár nagymama is lehetett. 
Feladatuk a nevelés mellett a vendégek 
fogadása, rendezvények szervezése volt.

Zrednai Vitéz János a korszak nagy 
művészetpártolója volt. Mátyás az ő 
hatására támogatta a művészetek és 
tudományok képviselőit hazánkban. 
1445-ben esztergomi érseki, majd később 
bíborosi kinevezést is kapott a pápától, 
Pozsonyban egyetemet is alapított.

A legenda szerint Mátyás és hadvezére, 
Magyar Balázs egy malomnál álltak 
meg frissítőért. Az i� ú Kinizsi egy 
malomkövet tálcaként használva vitte ki 
a vizet. Mátyásnak megtetszett a legény 
mutatványa, és maga mellé vette.

A reneszánsz építészet elsősorban a klasszikus 
ókori építészetből merített inspirációt: a kör 
alaprajzú formák, az ókorra jellemző díszítő 
elemek újbóli használata, valamint a világos, 
tiszta terek kialakítása jellemezte. 

A Bibliotheca Corviniana Hunyadi Mátyás 
híres budai könyvtára volt. Az ott őrzött, 
illetve onnan származó kódexek hagyományos 
elnevezése a korvinák. Mátyás az 1460-as 
években kezdte el gyűjteni híres kódexeit. 
A köteteket bőrrel és selyemmel bevont 
falapokra készített nemesfémveretekkel 
díszítették. A gyűjtemény összeállításában 
az itáliai mester, Taddeo Ugoletti játszott 
jelentős szerepet. Ma hazánkban 53 korvina 
található, míg a világon 216 ismert belőlük. 
Főleg Ausztriában és Olaszországban 
őriznek jelentősebb gyűjteményt.

A budai vár építését még a tatárjárás idején 
kezdték meg, de Nagy Lajos uralkodása 
alatt vált számottevő erősséggé, királyi 
székhellyé. Fénykorát a XV. században, 
Zsigmond, majd Mátyás alatt élte.

Bihar vármegyéből származó nemes, 
Nagy Lajos legendás erejű vitéze. Részt 
vett a nápolyi hadjáratokban, a híres 
„Fehér kompánia” vezetője, majd Pozsony 
vármegye alispánja lett. Emlékezetét 
Arany János Toldi-trilógiája ápolja.

A Cseh Királyság fénykora II. Ottokár 
uralkodása idejére tehető: a király elfoglalta 
Ausztriát, Krajnát, Karintiát és Stájerországot. 
Törekvéseinek Rudolf német király és IV. 
(Kun) László vetett véget 1272-ben, a morva-
mezei csatában, ahol maga Ottokár is elesett.

A tartományúr, kiskirály vagy oligarcha egy 
nagyobb országrészen önhatalmúlag uralkodó 
főnemes volt, aki rendszerint királyi előjogokat 
is használt engedély nélkül. Magyarországon a 
kiskirályok az Árpád-ház kihalását követő idő-
szakban, a XIV. század elején élték fénykorukat. 

A késő középkori Európa egyik legjelentősebb 
uralkodója. Uralkodása idejére tehető az 
utolsó keresztes hadjárat, valamint az egyik 
leghosszabb ideig fennálló egyházszakadás 
felszámolása is. Az ő nevéhez kapcsolódik a 
törökök elleni déli védelmi vonal kiépítése.

A XV. századra a korábbi kicsi, magas falak-
kal övezett várak átalakultak. Alapterületük 
megnőtt, falaik megvastagodtak, a bástyáik 
alacsonyabbak lettek, és új lőréstípusok 
jelentek meg, az ostromgépeket felváltó 
tűzfegyverek elleni védelem érdekében.

A gyalogság egyik fontos eszköze volt a 
120 cm magas állópajzs (pavese), amelyből 
hosszú, akár 100 méteres hosszú falat hoztak 
létre. Ezek védték a lövészeket az ellenség 
támadásától, vagy akadályt állítottak a 
lovasság elé.

„Meghalt Mátyás, oda az igazság!” A magyar 
néphagyományban számos monda és mese 
szól Mátyás igazságosságáról. A nagy 
királyról továbbélő, idealizált kép már nem 
sokkal a halála után kialakult: a népmondák 
uralkodója maga volt a népéért áldozatra is 
képes vezető, aki álruhában vizsgálódik, és 
igazságot tesz gazdagok és szegények között 
is. A valóságban – bár Mátyás reformok 
tucatjait hajtotta végre – semmivel sem 
fordított több � gyelmet a közemberek 
ügyeire, mint kortársai. 

A déli végvárrendszer

A lovagok

Mátyás nehézlovasságaA XV. századi huszárok A lőpor forradalmaMátyás nehézgyalogsága

Nők az udvarban

Vitéz JánosKinizsi Pál
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Megjegyzések

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret Időkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény Eszközigény Eszközigény

A török korban meghonosodó növények tanulásakor 
lehetőséget kapunk, hogy kis ügyeskedéssel meg 
is kóstolhassunk ételeket. A tanulók a Kereszt 
és félhold tablóról kigyűjtik a képen található 
növények neveit, és ezek valamelyikéhez 
közösen készíthetünk egy-egy török eredetű 
ételt. A pedagógus már előzetesen készülhet 
recepttel, de közös kutatásra is lehetőség adódik. 
A feladatot érdemes csoportban végezni, és a főzéshez
elegendő eszközt biztosítani.

A témakör jó alap a klasszikus kvízjáték megvalósítására 
– kis csavarral. A játéktábla egy hatalmas térkép 
a korabeli Nagy-Magyarországról, a csapatok a 
három részt képviselik: a királyi Magyarországot, 
a török hódoltságot és az Erdélyi Fejedelemséget.
A csapatok kezdőterülete a három frakció történelmileg 
hiteles központja. Innen indulnak hódításra, egymás 
legyőzésére. A térképet egyszerűen aszfaltkrétával 
is felrajzolhatjuk, ám egy nagyobb terem padlójára 
szigetelőszalaggal is rögzíthetjük. A játék hosszát a 
meghódítandó területek számával szabályozhatjuk: 
ha kevesebb darabra osztjuk fel, gyorsabban a végére 
érhetünk. Innentől a játék a honfoglaló szabályai szerint 
folyik: területszerzés és hódítás, a témakör alapján 
összeállított kérdésekkel és válaszokkal.

A képen megjelenő személyek, események szinte 
mindegyike kapcsolódik egy helyhez, de a tablón ez csak 
utalás formájában jelenik meg. Ez lehetőséget biztosít 
számunkra egy saját korabeli térkép elkészítésére, amelyen
bejelölhetjük a tabló témáinak helyét. Először a tanulók 
beazonosítják a képek szereplőit és helyszíneit, majd 
elkészítik a három részre szakadt Magyarország térképét.
Végül ezen bejelölik a kikutatott helyszíneket, sőt akár 
egy-egy évszámot is kapcsolhatnak hozzá. Így egy helyen 
megtalálják a későbbiekben a személyeket, helyszíneket, 
évszámokat. A folyamat gyorsítható, ha a pedagógus 
készül fénymásolt vaktérképekkel.

Az irodalmi olvasónaplóhoz hasonlóan lehetőségünk 
van történelemből is olvasónaplót készíteni, néhány 
egyszerű lépésben. Ehhez nagy segítséget nyújthat 
a Kereszt és félhold tabló és animáció. A tanulók 
mindegyike kap egy gyűjtőmappát, és a témakör 
feldolgozásába becsempészünk egyet-egyet a  
tabló részképeiből, hátoldali szövegeiből, vagy az 
animációval dolgozunk. A hozzájuk kapcsolódó 
szövegeket, feladatokat a tanulók a mappájukba 
gyűjtik, ebből fog összeállni a témakör végére a teljes 
tudásbázis. Példa: a hódoltsági életnél bekerülhet egy 
recept (lásd 2. ötlet), a végvári viadaloknál egy részlet 
az Egri csillagok leírásaiból, vagy akár a 40 gályarab 
története az ellenreformáció témájához.

Kreativitás fejlesztése, ismeretek elmélyítése, együtt-
működési készség fejlesztése, atmoszférateremtés

Előzetes tudás felelevenítése és elmélyítése, együttmű-
ködés, versenyszellem, vállalkozói kompetencia fejlesztése

Kreativitás, vállalkozói szellem, szem-kéz koordináció, 
alkotókészség, szövegértés, lényegkiemelés fejlesztése

Együttműködés, kreativitás, önálló szövegalkotás,
szövegértés fejlesztése

A feladat a többszörös érzékszervi stimulálással jól 
rögzíti az órán elhangzottakat, éljünk vele bátran!

Recept, főzőeszközök, Kereszt és félhold tabló és 
hátoldali szövegei, internet, okoseszközök

Vetítő, laptop, Kereszt és félhold tabló és hátoldali szövegei, 
tankönyvi szöveg, alternatív források, betonfelület (udvar  
vagy sportpálya) vagy elég nagy terem (tornaterem), 
szigetelőszalag/aszfaltkréta

A Kereszt és félhold tabló és animáció, fehér papír (lehet 
műszaki lap), színes ceruza, � lc, zsírkréta, olló, ragasztó

A Kereszt és félhold tabló és animáció, egyéni források, 
csomagolópapír, füzet, íróeszköz, lapok, olló és ragasztó, 
vetítő, laptop, internet, okoseszközök

Jól kapcsolható A török kiűzése és az abszolutizmus tabló 
2. ötletéhez (Mindent vagy semmit!).

6. évfolyam 6. évfolyam 6. évfolyam 6. évfolyamváltozó 25 perc 45 perc projekt (15 perc/alkalom)

1 2 3 4Feketeleves és törökborsó Térfoglaló Térképen a témakör Történelmi olvasónapló

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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A feladat során a tanulók az animáció és a tabló forrásai 
alapján képet kapnak a korabeli öltözékek kinézetéről. 
Ez után kutatásokat végeznek, és megtervezik a korszak 
egy-egy társadalmi vagy etnikai csoportjának öltözetét, 
amelyet meg is alkotnak. A kész munkákból kiállítás is 
készülhet, amelyet „Képtár”-technikával mutatnak be: 
mesélhetnek a ruhadarabok nevéről, arról, hogy miből 
készítették, kik hordták, esetleg milyen speciális alkalom-
mal viselték. A kész műveket a csoport pontozólapokon 
értékelheti, közösen. 

A gyakorlat első felében a tanulók megismerik a 
tablóról a peregrinusok fogalmát, megtekintik a 
mellékelt digitális forrást, majd saját maguk számára 
készítenek peregrinációt. Először a ma is működő 
neves külföldi református egyetemeknek kutatnak 
utána, majd a céljuk kijelölése után következik az 
útvonal megtervezése. Ehhez bármely internetes 
útvonaltervező használható. A feladat jól bővíthető 
miniprojektté, ha hozzácsatolunk egy kérdéssort, 
amelyben a tanulók feladata, hogy meghatározzák, 
mennyi idő alatt érnek céljukhoz, esetleg ez mekkora 
költséggel jár, hol tudnának megszállni, milyen 
lehetőségeket kínál az adott helyszín a megélhetésre.  

Kreativitás, szövegértés, vállalkozói szellem fejlesztése Lényegkiemelés, szövegértés, térképhasználat, mérés, 
becslés fejlesztése

A „Képtár” struktúráról a Szent királyok nemzetsége tablóhoz  
kapcsolódó ötlettárban olvashat bővebben.

Érdemes megnézni a témához kapcsolódó videót a
reftantar.hu oldalon.

A Kereszt és félhold tabló és hátoldali szövegei és képei, 
vetítő, laptop, internet, okoseszközök, A/4-es lapok, 
rajzeszközök

A Kereszt és félhold tabló és hátoldala, egyéb források, 
internet, kivetítő, okoseszköz 

6. évfolyam 6. évfolyam15 perc + változó perc 15 perc

5
1/a. Hány nemes és főpap halt meg a mohácsi csatában?
A korabeli beszámolók szerint hét püspök, tizenhat zászlósúr és másik tizenkét főúr, 
valamint maga az uralkodó, II. Lajos.

?

!

1/b. Melyik híres festmény az alapja a halott királyt ábrázoló képnek?
A kép alapjául Székely Bertalan II. Lajos holttestének megtalálása című festménye 
szolgált mintaként.

?

!

3. Megtalálod Gül baba türbéjét a képen?

4. Melyik híres író sírja található az egri várban?

5./a Mire vonatkozik a „Hátra van még a feketeleves!” kifejezés?

6/b. Ki volt az a híres peregrinus, aki később iskolát is alapított?

5/b. Milyen növényeket fedezel még fel a képen? 

7. Hol található a gályarabságba hurcolt prédikátorok emlékműve?

6/a. Hol született Sztárai Mihály?

A kis és a nagy képen is a „G” betűvel jelzett épület az.

1922-ben itt helyezték örök nyugalomra Gárdonyi Gézát, az Egri csillagok íróját.

A kifejezés eredetéről részletesebben O. Nagy Gábor Mi fán terem? című
könyvében is olvashatunk.

Több híres peregrinusra is akadhatsz az interneten: Apáczai Csere János neve 
biztosan feltűnik majd. 

A szövegben említetteken túl megtalálható a napraforgó, a tök, a dohány és a paradicsom. 

A leghíresebb emlékmű a Debrecenben, a Református Nagytemplom mellett található. 

Mint a neve is mutatja, a Baranya megyei Drávasztárán született 1500 körül. 

?

?

?

?

?

?

?

!

!

!

!

!

!

!

6 Peregrináció
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Gül baba költő és a bektási rendhez tartozó 
dervis (harcos szerzetes) volt. E rend tagjainak 
fő feladata a janicsárok nevelése és a hittérítés 
volt. Gül baba Buda 1541-es elfoglalása 
közben lelte halálát, és itt is temették el. 
Alakja köré a kezdetektől legendák fonódtak, 
díszes sírja őrzi emlékezetét. 

Erdély címere, amelyen a három 
kiváltságos erdélyi nemzet: a magyar, 
a székely és a szász jelképei láthatóak, 
valószínűleg 1590 körül alakult ki.
A magyar nemzetet a fekete turulmadár, 
a székelyeket a nap és a hold, a szász 
székeket a hét vörös bástya jelezi.

Az ország azon részein, ahol hegyes 
vidékek híján nem lehetett követ találni az 
útépítéshez, rossz állapotú földutakon folyt 
a közlekedés. Az Alföldön és a Duna–Tisza 
közén nem volt használható út, ezért a kor 
alapvető szállítási útvonalai a folyók voltak. 

A korszak legfontosabb viseletei a nadrág, 
a mente (hasított köpeny) és a dolmány 
(gombsoros kabát) voltak. A női viselet to-
vábbra is követte a nyugati divatot: szoknyát, 
fodros ujjú és gallérú ruhát hordtak, amelyet a 
legtöbbször virág- és pillangóminták díszítettek. 

A hódoltság alatt békés és háborús időszakok 
váltakoztak. Igazán tragikus következmé-
nyei a tizenöt éves háborúnak, valamint az 
1680-as évek háborús eseményeinek és jár-
ványainak voltak. Ezek következményeként 
nagy területekről tűnt el a magyar etnikum.

A török korban a marhakereskedelmet 
és -szállítást szárazföldön, fegyveres 
hajtók intézték. A hajtókat katonai 
szolgálatra is szívesen felfogadták: ők
lettek a hajdúk, akik az erdélyi fejedelmek 
kiváltságos szabadcsapatait alkották. 

A perzsa „sepah” szóból eredő török kife-
jezés jelentése: elit lovaskatona. A szpáhik 
katonai szolgálatukért hűbérbirtokot, 
„timár”-t kaptak a szultántól. Anyagi 
helyzetüktől függött felszereltségük, ezért 
könnyű- és nehézlovasként is feltűntek.

Az ellenreformáció idején a hitük meg-
tagadását elutasító protestáns lelké-
szeket örökös gályarabságra ítélték.
Michiel de Ruyter admirális szabadí-
totta ki őket 1676-ban. A megpróbál-
tatásokat alig 32 rab élte túl. 

A XVI. század második felében a magyar 
várépítészetet már a fejlett oszmán tüzérség
elleni védelem határozta meg. Ez részben
a meglévő várak kiegészítését, részben új 
erődítmények létrehozását jelentette. Alap-
anyagként a romboló ágyúgolyók ellen leg-
inkább cölöpök közé döngölt földet használ-
tak. Az állandó háborúban álló, kivéreztetett
magyar királyság végvárrendszerét omladozó, 
toldozott-foltozott várak és eredetileg nem 
katonai jellegű épületekből átalakított,
hevenyészett erődítmények jellemezték.

A kor ostromtüzérségénél egyre nagyobb sze-
repet kapott a tudományos megalapozottság. 
Kezdték felismerni a röppályáják törvényszerű-
ségeit, emellett az ágyúk és lőporok minősége 
is javult. A lövegek méretének egységesítése 
pedig enyhítette az utánpótlási gondokat.

Az egri vár 1552-es sikertelen ostroma 
44 évre megfékezte a jelentős török 
hódításokat hazánkban. A tizenöt éves 
háború idején, 1596-ban az akkor már 
7000 védővel rendelkező, de leromlott 
állapotú vár 3 hetes ostrom után elesett. 

A lófarkas tug méltóságjelvény volt 
és nem zászló, amely csak bizonyos 
katonai és közigazgatási rangokhoz járt.
A rangot a tugok darabszáma jelezte. 
A tugok csúcsán nem félhold, hanem egy 
rézgömb látható. 

A kétfejű sas ősi jelkép, már a Kr. e. V. 
században is megjelent Kis-Ázsiában. 
Európában a német-római uralkodók 
a XII. századtól használják birodalmi 
címerükként: így vált később a Habsburgok 
családi, majd Ausztria nemzeti címerévé.

A janicsárhadtest gyalogsági alakulat volt, 
nevük, a „jeni seri” kifejezés új hadsereget 
jelent törökül. Az egységet 1362-ben I. 
Murád szultán hozta létre, és tagjai  – a 
korszakban szokatlan módon – állandó 
zsoldot kaptak, hivatásos katonaként 
szolgálták a szultánt. Magas színvonalú 
kiképzésük és modern hadfelszerelésük 
kiemelte őket a kor katonái közül. 

A XVI. század európai hadseregei valójában 
zsoldosseregek voltak, amelyek a nemesek 
nehézlovascsapatait egészítették ki. Hűségük 
csak a pénz irányában volt, és gyakoriak 
voltak a zendülések, fegyelmezetlenségek. 
Ha a � zetség késett, a katonák kegyetlenül 
végigpusztították a vidéket, amit védeniük 
kellett volna. Fegyverzetük számszeríjból, 
puskából és az 5-6 méter hosszú pikából állt. 
A leghíresebbek a svájci csapatok és a színes, 
fodros ruhájú német „Landsknechtek” 
voltak. Az előbbiek azonban kikötötték, 
hogy soha nem harcolnak hon� társaik ellen.

Buda a török megszállás alatt látványosan 
átalakult: 1596 után minden katolikus 
templomot dzsámivá alakítottak. Eközben 
a keresztények rovására jelentősen nőtt a 
görög-keleti vallásúak (főleg szerbek és 
koptok), a zsidók és a muszlimok aránya.

A dél-amerikai gumós növény, a „földi 
körte” vagy „svábtök”, a XVI. században 
a konkvisztádor Pizzaro révén került 
Európába. Nálunk a XVIII. században, II. 
József idején terjedt el, aki adókedvezményt 
és ingyen vetőgumót adott a termesztőknek. 

Jezsuita szerzetes, egyházjogász és író, 
esztergomi érsek, valamint bíboros. 
Nevéhez kapcsolódik a magyarországi 
ellenreformáció és a katolikus megújulási 
mozgalom. Prédikációival számos protestáns 
nemest térített vissza a katolikus hitre. 

A rézmetszet a legrégibb mélynyomású 
sokszorosító eljárás, mely a XV. században 
jelent meg. A rajzot kis vésők segítségével 
vésik a sima rézlemezbe, majd a lemezt bekenik 
sűrű festékkel. Ezután a lemezre áztatott 
papírlapot helyeznek, és áthúzzák a présen.

Gül baba

Erdély címere
Kereskedelmi utak

A XVl. századi divat

150 év háború A hajdúk

A szpáhik

A gályarab prédikátorok

A belső végvárrendszer

Az ostromtüzérségEger két ostromaA lófarkas zászlóA kétfejű sasA janicsárok

A nyugati hadművészet

Buda a török uralom alatt

A krumpli története
Pázmány Péter

A tabló stílusa
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Gül baba költő és a bektási rendhez tartozó 
dervis (harcos szerzetes) volt. E rend tagjainak 
fő feladata a janicsárok nevelése és a hittérítés 
volt. Gül baba Buda 1541-es elfoglalása 
közben lelte halálát, és itt is temették el. 
Alakja köré a kezdetektől legendák fonódtak, 
díszes sírja őrzi emlékezetét. 

Erdély címere, amelyen a három 
kiváltságos erdélyi nemzet: a magyar, 
a székely és a szász jelképei láthatóak, 
valószínűleg 1590 körül alakult ki.
A magyar nemzetet a fekete turulmadár, 
a székelyeket a nap és a hold, a szász 
székeket a hét vörös bástya jelezi.

Az ország azon részein, ahol hegyes 
vidékek híján nem lehetett követ találni az 
útépítéshez, rossz állapotú földutakon folyt 
a közlekedés. Az Alföldön és a Duna–Tisza 
közén nem volt használható út, ezért a kor 
alapvető szállítási útvonalai a folyók voltak. 

A korszak legfontosabb viseletei a nadrág, 
a mente (hasított köpeny) és a dolmány 
(gombsoros kabát) voltak. A női viselet to-
vábbra is követte a nyugati divatot: szoknyát, 
fodros ujjú és gallérú ruhát hordtak, amelyet a 
legtöbbször virág- és pillangóminták díszítettek. 

A hódoltság alatt békés és háborús időszakok 
váltakoztak. Igazán tragikus következmé-
nyei a tizenöt éves háborúnak, valamint az 
1680-as évek háborús eseményeinek és jár-
ványainak voltak. Ezek következményeként 
nagy területekről tűnt el a magyar etnikum.

A török korban a marhakereskedelmet 
és -szállítást szárazföldön, fegyveres 
hajtók intézték. A hajtókat katonai 
szolgálatra is szívesen felfogadták: ők
lettek a hajdúk, akik az erdélyi fejedelmek 
kiváltságos szabadcsapatait alkották. 

A perzsa „sepah” szóból eredő török kife-
jezés jelentése: elit lovaskatona. A szpáhik 
katonai szolgálatukért hűbérbirtokot, 
„timár”-t kaptak a szultántól. Anyagi 
helyzetüktől függött felszereltségük, ezért 
könnyű- és nehézlovasként is feltűntek.

Az ellenreformáció idején a hitük meg-
tagadását elutasító protestáns lelké-
szeket örökös gályarabságra ítélték.
Michiel de Ruyter admirális szabadí-
totta ki őket 1676-ban. A megpróbál-
tatásokat alig 32 rab élte túl. 

A XVI. század második felében a magyar 
várépítészetet már a fejlett oszmán tüzérség
elleni védelem határozta meg. Ez részben
a meglévő várak kiegészítését, részben új 
erődítmények létrehozását jelentette. Alap-
anyagként a romboló ágyúgolyók ellen leg-
inkább cölöpök közé döngölt földet használ-
tak. Az állandó háborúban álló, kivéreztetett
magyar királyság végvárrendszerét omladozó, 
toldozott-foltozott várak és eredetileg nem 
katonai jellegű épületekből átalakított,
hevenyészett erődítmények jellemezték.

A kor ostromtüzérségénél egyre nagyobb sze-
repet kapott a tudományos megalapozottság. 
Kezdték felismerni a röppályáják törvényszerű-
ségeit, emellett az ágyúk és lőporok minősége 
is javult. A lövegek méretének egységesítése 
pedig enyhítette az utánpótlási gondokat.

Az egri vár 1552-es sikertelen ostroma 
44 évre megfékezte a jelentős török 
hódításokat hazánkban. A tizenöt éves 
háború idején, 1596-ban az akkor már 
7000 védővel rendelkező, de leromlott 
állapotú vár 3 hetes ostrom után elesett. 

A lófarkas tug méltóságjelvény volt 
és nem zászló, amely csak bizonyos 
katonai és közigazgatási rangokhoz járt.
A rangot a tugok darabszáma jelezte. 
A tugok csúcsán nem félhold, hanem egy 
rézgömb látható. 

A kétfejű sas ősi jelkép, már a Kr. e. V. 
században is megjelent Kis-Ázsiában. 
Európában a német-római uralkodók 
a XII. századtól használják birodalmi 
címerükként: így vált később a Habsburgok 
családi, majd Ausztria nemzeti címerévé.

A janicsárhadtest gyalogsági alakulat volt, 
nevük, a „jeni seri” kifejezés új hadsereget 
jelent törökül. Az egységet 1362-ben I. 
Murád szultán hozta létre, és tagjai  – a 
korszakban szokatlan módon – állandó 
zsoldot kaptak, hivatásos katonaként 
szolgálták a szultánt. Magas színvonalú 
kiképzésük és modern hadfelszerelésük 
kiemelte őket a kor katonái közül. 

A XVI. század európai hadseregei valójában 
zsoldosseregek voltak, amelyek a nemesek 
nehézlovascsapatait egészítették ki. Hűségük 
csak a pénz irányában volt, és gyakoriak 
voltak a zendülések, fegyelmezetlenségek. 
Ha a � zetség késett, a katonák kegyetlenül 
végigpusztították a vidéket, amit védeniük 
kellett volna. Fegyverzetük számszeríjból, 
puskából és az 5-6 méter hosszú pikából állt. 
A leghíresebbek a svájci csapatok és a színes, 
fodros ruhájú német „Landsknechtek” 
voltak. Az előbbiek azonban kikötötték, 
hogy soha nem harcolnak hon� társaik ellen.

Buda a török megszállás alatt látványosan 
átalakult: 1596 után minden katolikus 
templomot dzsámivá alakítottak. Eközben 
a keresztények rovására jelentősen nőtt a 
görög-keleti vallásúak (főleg szerbek és 
koptok), a zsidók és a muszlimok aránya.

A dél-amerikai gumós növény, a „földi 
körte” vagy „svábtök”, a XVI. században 
a konkvisztádor Pizzaro révén került 
Európába. Nálunk a XVIII. században, II. 
József idején terjedt el, aki adókedvezményt 
és ingyen vetőgumót adott a termesztőknek. 

Jezsuita szerzetes, egyházjogász és író, 
esztergomi érsek, valamint bíboros. 
Nevéhez kapcsolódik a magyarországi 
ellenreformáció és a katolikus megújulási 
mozgalom. Prédikációival számos protestáns 
nemest térített vissza a katolikus hitre. 

A rézmetszet a legrégibb mélynyomású 
sokszorosító eljárás, mely a XV. században 
jelent meg. A rajzot kis vésők segítségével 
vésik a sima rézlemezbe, majd a lemezt bekenik 
sűrű festékkel. Ezután a lemezre áztatott 
papírlapot helyeznek, és áthúzzák a présen.

Gül baba

Erdély címere
Kereskedelmi utak

A XVl. századi divat

150 év háború A hajdúk

A szpáhik

A gályarab prédikátorok

A belső végvárrendszer

Az ostromtüzérségEger két ostromaA lófarkas zászlóA kétfejű sasA janicsárok

A nyugati hadművészet

Buda a török uralom alatt

A krumpli története
Pázmány Péter

A tabló stílusa

27



Mindent vagy semmit! Drámázzunk! ll. Három igazság, egy hazugság Iskolába (óra)rendet!1 2 3 4

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

Összefoglaláskor jó lehetőség az ismeretek 
átismétlésére a klasszikus tévés vetélkedő 
elkészítése és lejátszása. Itt a pedagógusra 
hárul az előkészítésben nagyobb feladat a játék 
keretét adó ppt elkészítésével. A témakörök 
kijelölésekor jól felhasználható A török kiűzése 
és az abszolutizmus tabló, valamint annak 
hátoldali ismertetői is, amelyeket beépíthetünk 
a tananyagok feldolgozásakor a tanórákba. 
A csoportot csapatokra osztjuk, majd a ppt-t 
kivetítve az első csapat választ egy témakört és 
azon belül egy nehézségi szintet. A kérdésre 
helyesen válaszolva a csapat megkapja annak 
pontértékét, ha elrontja, a pontok felét elveszíti. 
Ezután jön a következő csapat és így tovább.

Előzetes tudás felelevenítése és elmélyítése, 
együttműködés, versenyszellem, vállalkozói 
kompetencia fejlesztése

Vetítő, laptop, internet, A török kiűzése és az 
abszolutizmus tabló és hátoldala, tankönyvi szöveg

6. évfolyam 15 perc

Megjegyzések

Megjegyzések

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A feladat során a tanulók a drámapedagógia eszközeit 
felhasználva megjelenítik A török kiűzése és az 
abszolutizmus tabló valamelyik jelenetét. Először 
meg� gyelik a tablót, majd kiválasztják azt a képet, 
amelyik a leginkább tetszik nekik, és az ott látható 
alaphelyzetből „továbbviszik” a történést a saját 
szabad asszociációjuk szerint. Megkomponálják 
a jelenetet, amit jelre be is mutatnak. A feladatot 
lehet versenyszerűen, pontozással értékelni, ahol 
a többi csoport és a pedagógus is – előre megadott 
szempontok szerint – értékel.

Együttműködés, kreativitás, érzelmi intelligencia, 
társértékelés fejlesztése

Az osztályterem felszerelési tárgyai, kendők

6. évfolyam 5 + 5 perc

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

Egyszerű szövegalkotási gyakorlat, amely alkalmas az új
információk rögzítésére, de a már ismert elemek 
felidézésére is. A török kiűzése és az abszolutizmus 
tabló anyagait jól felhasználhatjuk arra, hogy a 
tanulók állításokat fogalmazzanak meg, amit leírnak 
jegyzetfüzetükbe. Az állításokból három valós, egy 
pedig hamis állítás legyen. A kész állításokat keverve 
felolvassák, a többieknek pedig ki kell találniuk, mely 
állítások a valótlanok. A feladat önállóan és párban is 
végezhető.

Önálló szövegalkotás, kreativitás, szövegértés, logikus 
gondolkodás fejlesztése

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló és animáció, 
íróeszköz, füzet, vetítő, laptop, kihangosítás

6. évfolyam 5 + 5 perc

Megjegyzések

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A gyakorlat során a diákok meg� gyelik a 
tablón ábrázolt osztálytermet, és kigyűjtik az 
ott látható tanszereket. A közös ellenőrzés 
után kérjük meg tanítványainkat, hogy 
képzeljék el, milyen lehetett egy korabeli 
tanuló egy napja. Adjunk nekik segítő 
szempontokat/kérdéseket (pl. Mikor 
érkezhettek? Milyen tanóráik lehettek? 
stb.). Az elkészült napi-/órarendeket közös 
megbeszélés során ellenőrizzük, értékeljük. 
A feladat önállóan, párban, de akár 
csoportmunkában is végezhető.

Kreativitás, önálló szövegalkotás, szövegértés 
fejlesztése

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló és 
animáció, füzet, íróeszköz, vetítő, laptop

6. évfolyam 10 + 5 perc

Javasoljuk, hogy a pedagógus irányítsa a csoportokat 
a választás során, így elkerülhető, hogy mindenki 
ugyanazt a képet válassza. Ez lehetőséget ad a
di� erenciálásra is (könnyebben-nehezebben kivitelezhető).

A ppt elkészítése nem bonyolult, a diáknál a 
kérdést jelölő pontértéket kell hiperhivatkozni 
a kérdést tartalmazó diára, onnan pedig a 
vissza gombbal a nagy táblára. A reftantar.hu 
oldalon található ppt-minta.

A feladat végeztével át is beszélhetjük, vélemé-
nyezhetjük, kinek mi tetszene abban az iskolá-
ban, mit tart elfogadhatónak/elfogadhatatlannak.

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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Mindent vagy semmit! Drámázzunk! ll. Három igazság, egy hazugság Iskolába (óra)rendet!1 2 3 4

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

Összefoglaláskor jó lehetőség az ismeretek 
átismétlésére a klasszikus tévés vetélkedő 
elkészítése és lejátszása. Itt a pedagógusra 
hárul az előkészítésben nagyobb feladat a játék 
keretét adó ppt elkészítésével. A témakörök 
kijelölésekor jól felhasználható A török kiűzése 
és az abszolutizmus tabló, valamint annak 
hátoldali ismertetői is, amelyeket beépíthetünk 
a tananyagok feldolgozásakor a tanórákba. 
A csoportot csapatokra osztjuk, majd a ppt-t 
kivetítve az első csapat választ egy témakört és 
azon belül egy nehézségi szintet. A kérdésre 
helyesen válaszolva a csapat megkapja annak 
pontértékét, ha elrontja, a pontok felét elveszíti. 
Ezután jön a következő csapat és így tovább.

Előzetes tudás felelevenítése és elmélyítése, 
együttműködés, versenyszellem, vállalkozói 
kompetencia fejlesztése

Vetítő, laptop, internet, A török kiűzése és az 
abszolutizmus tabló és hátoldala, tankönyvi szöveg

6. évfolyam 15 perc

Megjegyzések

Megjegyzések

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A feladat során a tanulók a drámapedagógia eszközeit 
felhasználva megjelenítik A török kiűzése és az 
abszolutizmus tabló valamelyik jelenetét. Először 
meg� gyelik a tablót, majd kiválasztják azt a képet, 
amelyik a leginkább tetszik nekik, és az ott látható 
alaphelyzetből „továbbviszik” a történést a saját 
szabad asszociációjuk szerint. Megkomponálják 
a jelenetet, amit jelre be is mutatnak. A feladatot 
lehet versenyszerűen, pontozással értékelni, ahol 
a többi csoport és a pedagógus is – előre megadott 
szempontok szerint – értékel.

Együttműködés, kreativitás, érzelmi intelligencia, 
társértékelés fejlesztése

Az osztályterem felszerelési tárgyai, kendők

6. évfolyam 5 + 5 perc

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

Egyszerű szövegalkotási gyakorlat, amely alkalmas az új
információk rögzítésére, de a már ismert elemek 
felidézésére is. A török kiűzése és az abszolutizmus 
tabló anyagait jól felhasználhatjuk arra, hogy a 
tanulók állításokat fogalmazzanak meg, amit leírnak 
jegyzetfüzetükbe. Az állításokból három valós, egy 
pedig hamis állítás legyen. A kész állításokat keverve 
felolvassák, a többieknek pedig ki kell találniuk, mely 
állítások a valótlanok. A feladat önállóan és párban is 
végezhető.

Önálló szövegalkotás, kreativitás, szövegértés, logikus 
gondolkodás fejlesztése

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló és animáció, 
íróeszköz, füzet, vetítő, laptop, kihangosítás

6. évfolyam 5 + 5 perc

Megjegyzések

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A gyakorlat során a diákok meg� gyelik a 
tablón ábrázolt osztálytermet, és kigyűjtik az 
ott látható tanszereket. A közös ellenőrzés 
után kérjük meg tanítványainkat, hogy 
képzeljék el, milyen lehetett egy korabeli 
tanuló egy napja. Adjunk nekik segítő 
szempontokat/kérdéseket (pl. Mikor 
érkezhettek? Milyen tanóráik lehettek? 
stb.). Az elkészült napi-/órarendeket közös 
megbeszélés során ellenőrizzük, értékeljük. 
A feladat önállóan, párban, de akár 
csoportmunkában is végezhető.

Kreativitás, önálló szövegalkotás, szövegértés 
fejlesztése

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló és 
animáció, füzet, íróeszköz, vetítő, laptop

6. évfolyam 10 + 5 perc

Javasoljuk, hogy a pedagógus irányítsa a csoportokat 
a választás során, így elkerülhető, hogy mindenki 
ugyanazt a képet válassza. Ez lehetőséget ad a
di� erenciálásra is (könnyebben-nehezebben kivitelezhető).

A ppt elkészítése nem bonyolult, a diáknál a 
kérdést jelölő pontértéket kell hiperhivatkozni 
a kérdést tartalmazó diára, onnan pedig a 
vissza gombbal a nagy táblára. A reftantar.hu 
oldalon található ppt-minta.

A feladat végeztével át is beszélhetjük, vélemé-
nyezhetjük, kinek mi tetszene abban az iskolá-
ban, mit tart elfogadhatónak/elfogadhatatlannak.

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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A memóriám a régi (Fel)Szabadulószoba5 6 1. Miből épült a református templomtorony? 
A képen látható templomtoronynak két érdekessége is van: az egyik, hogy nem 
építették hozzá a templom épületéhez, a másik, hogy fából készült. A legrégebbi 
ma is látható ilyen torony Nyírbátorban található. 

?

!

2. Mária Terézia gyermekei
Az uralkodónőnek 16 gyermeke született, közülük ketten váltak történelmi híressé-
gekké: � a, József lett az utóda az osztrák (és magyar) trónon II. József néven, míg lánya, 
Mária Antónia XVI. Lajos francia király felesége lett, és a forradalom idején kivégezték. 

?

!

3. Mi Rodostó török neve?

5/a. Hol található a leghíresebb barokk kastély Magyarországon? 

4. A Savoyai-szobor

8. Milyen neveken vált ismertté a Nagyharsányi csata?

5/b. Melyik magyar városban a legmagasabb a német kisebbség aránya?

6. Mennyit kellett Hadik András csapatainak egy nap 
lovagolniuk a berlini akciójuk során?

A várost törökül Tekirdagnak nevezik. Magyar nevezetessége a Rákóczi Múzeum. 

A leghíresebb, korában Versailles-jal vetekedni akaró barokk kastély a fertődi 
Eszterházy-kastély. 

A művész a hadvezér Budai várban álló lovasszobrát vette alapul a rajz 
elkészítéséhez. A szobrot Róna József készítette.

Nevezik Harsány-hegyi csatának, villányi csatának, és jelentősége miatt második 
mohácsi csatának is. 

A Tolna megyei Bonyhádon, ahol a lakosság 15%-a vallja  magát német nemzetiségűnek. 

A katonáknak napi 75 km-t kellett megtenniük, hogy 6 nap alatt odaérjenek.

?

?

?

?

?

?

!

!

!

!

!

!

A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló (de bármely 
másik tabló) szövegei és képei jól alkalmazhatók 
egy memóriafejlesztő játék kivitelezésére.
A feladatunk az előkészítésben annyi, hogy a 
szövegekből és képekből cetlipárokat alkotunk 
(fénymásolással megoldható), majd párban a 
gyerekek párosító játékot játszhatnak vele. Egy 
szöveg és egy kép tartozik össze, aki megtalálja a 
párokat, elteheti. Az nyer, aki a legtöbb párt meg-
találja. A feladat digitálisan is kivitelezhető a Refor-
mátus Tananyagtár digitális rendszerében, ahol a 
feladattípushoz feladatszerkesztő is rendelkezésre áll.

Logikus gondolkodás, szövegértés, memória fejlesztés

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló, annak 
hátoldali szövegei és képei, vetítő, laptop, internet

6. évfolyam 5 + 5 perc

A gyakorlat leírása

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

Korunk nagy divatja lett a szabadulószoba, ami 
iskolai keretek között is kivitelezhető: ragyogó 
lehetőség a tantárgyközi tartalmak feldolgozására 
is. A török kiűzése és az abszolutizmus tabló 
képeit, szövegeit, animációját felhasználva 
készítsünk egy szabadulószobát tanítványa-
inknak. A képeket fénymásolva, a szövegeket 
átalakítva minijátékok tucatjait készíthetjük el,
ezzel fejlesztve számos területen a diákokat.

Logikai gondolkodás, együttműködés, vizuális 
és auditív fejlesztés, matematikai-technológiai 
készségek, deduktív képességek fejlesztése

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló, annak 
hátoldala és a kapcsolódó animáció, tankönyvi 
ismeretek, egy helyiség, a megvalósításhoz 
szükséges tárgyak, eszközök

6. évfolyam 1–1,5 óra (előkészület) 
+ 20 perc játék
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A memóriám a régi (Fel)Szabadulószoba5 6 1. Miből épült a református templomtorony? 
A képen látható templomtoronynak két érdekessége is van: az egyik, hogy nem 
építették hozzá a templom épületéhez, a másik, hogy fából készült. A legrégebbi 
ma is látható ilyen torony Nyírbátorban található. 

?

!

2. Mária Terézia gyermekei
Az uralkodónőnek 16 gyermeke született, közülük ketten váltak történelmi híressé-
gekké: � a, József lett az utóda az osztrák (és magyar) trónon II. József néven, míg lánya, 
Mária Antónia XVI. Lajos francia király felesége lett, és a forradalom idején kivégezték. 

?

!

3. Mi Rodostó török neve?

5/a. Hol található a leghíresebb barokk kastély Magyarországon? 

4. A Savoyai-szobor

8. Milyen neveken vált ismertté a Nagyharsányi csata?

5/b. Melyik magyar városban a legmagasabb a német kisebbség aránya?

6. Mennyit kellett Hadik András csapatainak egy nap 
lovagolniuk a berlini akciójuk során?

A várost törökül Tekirdagnak nevezik. Magyar nevezetessége a Rákóczi Múzeum. 

A leghíresebb, korában Versailles-jal vetekedni akaró barokk kastély a fertődi 
Eszterházy-kastély. 

A művész a hadvezér Budai várban álló lovasszobrát vette alapul a rajz 
elkészítéséhez. A szobrot Róna József készítette.

Nevezik Harsány-hegyi csatának, villányi csatának, és jelentősége miatt második 
mohácsi csatának is. 

A Tolna megyei Bonyhádon, ahol a lakosság 15%-a vallja  magát német nemzetiségűnek. 

A katonáknak napi 75 km-t kellett megtenniük, hogy 6 nap alatt odaérjenek.
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A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló (de bármely 
másik tabló) szövegei és képei jól alkalmazhatók 
egy memóriafejlesztő játék kivitelezésére.
A feladatunk az előkészítésben annyi, hogy a 
szövegekből és képekből cetlipárokat alkotunk 
(fénymásolással megoldható), majd párban a 
gyerekek párosító játékot játszhatnak vele. Egy 
szöveg és egy kép tartozik össze, aki megtalálja a 
párokat, elteheti. Az nyer, aki a legtöbb párt meg-
találja. A feladat digitálisan is kivitelezhető a Refor-
mátus Tananyagtár digitális rendszerében, ahol a 
feladattípushoz feladatszerkesztő is rendelkezésre áll.

Logikus gondolkodás, szövegértés, memória fejlesztés

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló, annak 
hátoldali szövegei és képei, vetítő, laptop, internet

6. évfolyam 5 + 5 perc

A gyakorlat leírása

Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény

Korunk nagy divatja lett a szabadulószoba, ami 
iskolai keretek között is kivitelezhető: ragyogó 
lehetőség a tantárgyközi tartalmak feldolgozására 
is. A török kiűzése és az abszolutizmus tabló 
képeit, szövegeit, animációját felhasználva 
készítsünk egy szabadulószobát tanítványa-
inknak. A képeket fénymásolva, a szövegeket 
átalakítva minijátékok tucatjait készíthetjük el,
ezzel fejlesztve számos területen a diákokat.

Logikai gondolkodás, együttműködés, vizuális 
és auditív fejlesztés, matematikai-technológiai 
készségek, deduktív képességek fejlesztése

A török kiűzése és az abszolutizmus tabló, annak 
hátoldala és a kapcsolódó animáció, tankönyvi 
ismeretek, egy helyiség, a megvalósításhoz 
szükséges tárgyak, eszközök

6. évfolyam 1–1,5 óra (előkészület) 
+ 20 perc játék
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Mária Terézia az uralkodóház iránt lojális 
nemesekből hűségük jutalmául magyar kirá-
lyi testőrséget állíttatott fel. A döntés azt a
célt is szolgálta, hogy az udvarral addig 
semmiféle kapcsolatban nem lévő magyar
középnemesség körében is erősítsék a 
Habsburg-uralkodók iránti elkötelezettséget.

A barokk festészetben minden esetben a 
mozgás, a dinamizmus jelenik meg: még a 
portrék is egy folyamat részeként ábrázolják 
a szereplőket. A legismertebb barokk stílusú 
magyar festő Mányoki Ádám, II. Rákóczi 
Ferenc portréjának megalkotója.

A reformáció terjedésével a katolikus templo-
mokat az új igényeknek megfelelően alakították 
át. Ezeknek többnyire nem volt tornyuk, ezért 
fából készült haranglábakat emeltek melléjük. 
A díszítő festményeket lemeszelték, és a fehér 
falakra több helyen növényi mintákat festettek.

A Magyar Királyság területén élő német 
nyelvű népcsoport elnevezése. A török 
kiűzése után a XVIII. században három 
szakaszban telepítették őket az országba. 
Jelentős köztük a bajor, osztrák, pfalzi, 
hesseni, németalföldi és elzászi gyökerű.

A barokk építészetre a nyitott formák, a 
díszítés, a pompa, az erő hangsúlyozása 
jellemző. Hazánkban a templomok mel-
lett a kastélyépítészetben jelent meg, és 
számos település arculatán tetten érhető.

A tűzfegyverek elterjedése miatt a lovasság, 
azon belül a nehézlovasság elveszítette
csatadöntő szerepét. Páncélzatából csak
a sisak és a mellvért maradt meg, ami alá 
vastag bőrkabátot vettek. Fegyverzetük 
egyenes kard és karabély volt.

A korszak oktatásának alapvető eszközei. 
A fakeretbe foglalt fekete palalap, amelyet 
könnyen le hetett letörölni, ideális eszköz volt 
az írás és a számolás gyakorlására. A szivacs, 
amelyet tengeri és tavi élőlények (a szivacsok) 
nagy nedvszívó képességű vázából készítettek, 
jól kiegészítette a palatáblát.

Az ókorból származó, csúsztatható golyók-
kal működő számolóeszköz: segítségével a 
gyorsan összeadhatunk vagy kivonhatunk 
akár milliós számokat is. 

Az régi parasztházak lakó- és gazdasági  
egységek voltak egyben. Az épületek 
hármas tagolásúak és soros elrendezésűek 
voltak, vagyis a helyiségek sorban egymás 
mögött épültek, legtöbbször egy fedél 
alatt, néha két épületben.

A ma Nap-hegyként ismert domb a budai 
palotával szemben kiváló terepet biztosított az 
ostromlóknak, hogy faltörő ágyúkat helyezzenek 
el rajta. Nevét valószínűleg az ott végrehajtott 
kivégzésekről kapta. Itt fejezték le az áruló 
Conrad Finck hadnagyot is, aki 1687-ben 
megpróbálta a várat a török kezére játszani.

A XVII. századi európai hadművészetben a 
kézi lőfegyverek robbanásszerű fejlődése és 
elterjedése lehetővé tette a vonalharcászat 
kialakulását. A nagyobb alakzatban végre-
hajtott hadmozdulatok ugyanakkor már 
jól kiképzett és fegyelmezett katonaságot 
követeltek meg. A tüzérség is átalakult: az 
addig nehézkes és megbízhatatlan ágyúkat 
felváltották a kisebb, hatékonyabb és jóval 
mozgékonyabb lövegek.

Az ostrom alatt a vár szinte megsemmisült: a 
védművek romokban hevertek, a fosztogatás 
alatt fellobanó tűzben az összes ház leégett. 
A török fenyegetés miatt az udvar jelentős 
összeget küldött a helyreállításra, de 50 évbe 
tellett, amíg Buda visszanyerte régi fényét.

Az ostromlók jelszava, „A Boldogságos Szűz 
ad segítséget!”, latinul „Beata Virgo Dabit 
Auxilium”, ami a B.V.D.A. betűszót adja ki.
A kép háttere Franz Ge� els alkotása, az 
előtér Benczúr Gyula festményének rész-
leteit és a budai Savoyai-szobrot idézi meg.

Az 1707. évi kuruc országgyűlésen viharos 
események történtek: Túróc vármegye 
követeit lemészárolták, és kimondták a 
Habsburg-ház trónfosztását. Több festő, 
köztük � an Mór, Orlai Petrics Soma és 
Madarász Viktor is megfestette az eseményt.

A korábbi évszázadokban a török hadsereg 
élen járt a taktika, a logisztika és a felszerelés 
terén. Az 1600-as évek végére azonban a 
hatalmi harcok és a korrupció következtében 
ezt az előnyét teljes mértékben elveszítette. 
A haderő továbbra is a nagy létszámú, de
képzetlen és fegyelmezetlen gyalogos 
azabokra és a szárnyakon támadó, kopjával, 
íjjal és szablyával felszerelt lovasságra épült. 
Az egyetlen katonai képzést kapott alakulat 
a janicsárhadtest volt, amely azonban 
továbbra sem volt képes a csatamezőn 
manőverezni, és már a tűzfegyverei is 
elmaradtak az európai versenytársakéitól.

A barokk túldíszítettsége és monumentalitása 
az öltözködésben is megjelent. A fér� divatban 
a mente és a dolmány mellett nyugati hatásra 
divatba jönnek a díszes mellények és a frakk, 
valamint a csizmák mellett a cipők.  Az előkelő 
hölgyek körében az abroncsos szoknya vált 
népszerűvé. A vázszerkezet anyagaként hal-
csontot vagy acélabroncsot használtak.

A korszak szimbólumává vált a rizsporral 
kifakított műhaj, a paróka. A természetes 
módon vagy betegség következtében 
kialakult kopaszság a XVII–XVIII. század-
ban nagy szégyennek számított, ezért 
póthajjal igyekeztek eltakarni. A  paróka 
viselésének divatját Samuel Pepys londoni 
polgár indította el. 

A mikroszkóp, vagy régebbi nevén górcső, 
megjeleníti a szabad szemmel láthatatlan 
apró tárgyakat, élőlényeket. Már a XVI. 
század végén feltalálták Hollandiában: a 
teleszkópok kifejlesztése közben, mintegy 
véletlenül alakították ki ezt másik nagyon 
hasznossá váló új vizsgálati eszközt. 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 
után a kihalt területek újra benépesedtek. Voltak, 
akik tudatos betelepítés útján (svábok), mások 
az ország egyéb részeiről érkezve (románok, 
szlovákok), megint mások a Balkán felől, a határt 
átlépve (szerbek) telepedtek le új lakhelyükön.

Nemesi testőrség
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Mária Terézia az uralkodóház iránt lojális 
nemesekből hűségük jutalmául magyar kirá-
lyi testőrséget állíttatott fel. A döntés azt a
célt is szolgálta, hogy az udvarral addig 
semmiféle kapcsolatban nem lévő magyar
középnemesség körében is erősítsék a 
Habsburg-uralkodók iránti elkötelezettséget.

A barokk festészetben minden esetben a 
mozgás, a dinamizmus jelenik meg: még a 
portrék is egy folyamat részeként ábrázolják 
a szereplőket. A legismertebb barokk stílusú 
magyar festő Mányoki Ádám, II. Rákóczi 
Ferenc portréjának megalkotója.

A reformáció terjedésével a katolikus templo-
mokat az új igényeknek megfelelően alakították 
át. Ezeknek többnyire nem volt tornyuk, ezért 
fából készült haranglábakat emeltek melléjük. 
A díszítő festményeket lemeszelték, és a fehér 
falakra több helyen növényi mintákat festettek.

A Magyar Királyság területén élő német 
nyelvű népcsoport elnevezése. A török 
kiűzése után a XVIII. században három 
szakaszban telepítették őket az országba. 
Jelentős köztük a bajor, osztrák, pfalzi, 
hesseni, németalföldi és elzászi gyökerű.

A barokk építészetre a nyitott formák, a 
díszítés, a pompa, az erő hangsúlyozása 
jellemző. Hazánkban a templomok mel-
lett a kastélyépítészetben jelent meg, és 
számos település arculatán tetten érhető.

A tűzfegyverek elterjedése miatt a lovasság, 
azon belül a nehézlovasság elveszítette
csatadöntő szerepét. Páncélzatából csak
a sisak és a mellvért maradt meg, ami alá 
vastag bőrkabátot vettek. Fegyverzetük 
egyenes kard és karabély volt.

A korszak oktatásának alapvető eszközei. 
A fakeretbe foglalt fekete palalap, amelyet 
könnyen le hetett letörölni, ideális eszköz volt 
az írás és a számolás gyakorlására. A szivacs, 
amelyet tengeri és tavi élőlények (a szivacsok) 
nagy nedvszívó képességű vázából készítettek, 
jól kiegészítette a palatáblát.

Az ókorból származó, csúsztatható golyók-
kal működő számolóeszköz: segítségével a 
gyorsan összeadhatunk vagy kivonhatunk 
akár milliós számokat is. 

Az régi parasztházak lakó- és gazdasági  
egységek voltak egyben. Az épületek 
hármas tagolásúak és soros elrendezésűek 
voltak, vagyis a helyiségek sorban egymás 
mögött épültek, legtöbbször egy fedél 
alatt, néha két épületben.

A ma Nap-hegyként ismert domb a budai 
palotával szemben kiváló terepet biztosított az 
ostromlóknak, hogy faltörő ágyúkat helyezzenek 
el rajta. Nevét valószínűleg az ott végrehajtott 
kivégzésekről kapta. Itt fejezték le az áruló 
Conrad Finck hadnagyot is, aki 1687-ben 
megpróbálta a várat a török kezére játszani.

A XVII. századi európai hadművészetben a 
kézi lőfegyverek robbanásszerű fejlődése és 
elterjedése lehetővé tette a vonalharcászat 
kialakulását. A nagyobb alakzatban végre-
hajtott hadmozdulatok ugyanakkor már 
jól kiképzett és fegyelmezett katonaságot 
követeltek meg. A tüzérség is átalakult: az 
addig nehézkes és megbízhatatlan ágyúkat 
felváltották a kisebb, hatékonyabb és jóval 
mozgékonyabb lövegek.

Az ostrom alatt a vár szinte megsemmisült: a 
védművek romokban hevertek, a fosztogatás 
alatt fellobanó tűzben az összes ház leégett. 
A török fenyegetés miatt az udvar jelentős 
összeget küldött a helyreállításra, de 50 évbe 
tellett, amíg Buda visszanyerte régi fényét.

Az ostromlók jelszava, „A Boldogságos Szűz 
ad segítséget!”, latinul „Beata Virgo Dabit 
Auxilium”, ami a B.V.D.A. betűszót adja ki.
A kép háttere Franz Ge� els alkotása, az 
előtér Benczúr Gyula festményének rész-
leteit és a budai Savoyai-szobrot idézi meg.

Az 1707. évi kuruc országgyűlésen viharos 
események történtek: Túróc vármegye 
követeit lemészárolták, és kimondták a 
Habsburg-ház trónfosztását. Több festő, 
köztük � an Mór, Orlai Petrics Soma és 
Madarász Viktor is megfestette az eseményt.

A korábbi évszázadokban a török hadsereg 
élen járt a taktika, a logisztika és a felszerelés 
terén. Az 1600-as évek végére azonban a 
hatalmi harcok és a korrupció következtében 
ezt az előnyét teljes mértékben elveszítette. 
A haderő továbbra is a nagy létszámú, de
képzetlen és fegyelmezetlen gyalogos 
azabokra és a szárnyakon támadó, kopjával, 
íjjal és szablyával felszerelt lovasságra épült. 
Az egyetlen katonai képzést kapott alakulat 
a janicsárhadtest volt, amely azonban 
továbbra sem volt képes a csatamezőn 
manőverezni, és már a tűzfegyverei is 
elmaradtak az európai versenytársakéitól.

A barokk túldíszítettsége és monumentalitása 
az öltözködésben is megjelent. A fér� divatban 
a mente és a dolmány mellett nyugati hatásra 
divatba jönnek a díszes mellények és a frakk, 
valamint a csizmák mellett a cipők.  Az előkelő 
hölgyek körében az abroncsos szoknya vált 
népszerűvé. A vázszerkezet anyagaként hal-
csontot vagy acélabroncsot használtak.

A korszak szimbólumává vált a rizsporral 
kifakított műhaj, a paróka. A természetes 
módon vagy betegség következtében 
kialakult kopaszság a XVII–XVIII. század-
ban nagy szégyennek számított, ezért 
póthajjal igyekeztek eltakarni. A  paróka 
viselésének divatját Samuel Pepys londoni 
polgár indította el. 

A mikroszkóp, vagy régebbi nevén górcső, 
megjeleníti a szabad szemmel láthatatlan 
apró tárgyakat, élőlényeket. Már a XVI. 
század végén feltalálták Hollandiában: a 
teleszkópok kifejlesztése közben, mintegy 
véletlenül alakították ki ezt másik nagyon 
hasznossá váló új vizsgálati eszközt. 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 
után a kihalt területek újra benépesedtek. Voltak, 
akik tudatos betelepítés útján (svábok), mások 
az ország egyéb részeiről érkezve (románok, 
szlovákok), megint mások a Balkán felől, a határt 
átlépve (szerbek) telepedtek le új lakhelyükön.
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Szövegből képet Képből szöveget Az elveszett aradi tabló Disputa1 2 3 4

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeretIdőkeret Időkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény Eszközigény Eszközigény

A pedagógus előkészít a Napóleontól a kiegyezésig 
tabló hátulján lévő szövegekből egyet (akár ki 
is egészítheti, vagy a tabló képeit felhasználva 
alkothat szöveget), majd megkéri a tanulókat, hogy 
koncentráltan � gyeljenek rá. Felolvassa a szöveget, 
akár két-három alkalommal is, majd megkéri a 
tanulókat, hogy készítsenek egyszerű rajzos ábrát 
a hallott szöveg alapján. A kész munkák könnyebb 
ellenőrzéséhez felhasználhatják a tabló képét, 
amelyet a pedagógus választott, vagy a tanár maga 
is készíthet egy megoldási javaslatot előzetesen.

A feladat a „Szövegből képet” feladat inverze: itt azzal 
segítjük a diákokat a szövegalkotásban, hogy egy vagy 
több képet, képeket bocsátunk a rendelkezésükre.
A feladat elején kivetítjük a képkészletet, és 
megkérjük a tanulókat, hogy alkossanak történetet 
belőle: meghatározhatjuk, hogy egy képhez hány 
mondatot írhatnak. A megszülető szövegeket fel 
is olvashatjuk, majd közösen ellenőrizhetjük és 
értékelhetjük a végeredményt.

A gyakorlat alkalmas az iskolai október 6-i ünnepség 
előkészítésére is. A feladat célja, hogy a 13 aradi vértanú 
mellett megemlékezzünk a másik öt, „elveszett" aradi 
vértanúról is. A tabló animációjának megtekintése 
után a tanulók megismerik a szövegek 8. témáját, „Az 
elveszett aradiak” című részt. A nevek kigyűjtése után 
kutatást végeznek, majd megalkothatják a „18 aradi 
vértanú” tablóját, amelyen már szerepel az öt elveszett 
is. Megrajzolják képüket, felírjak neveiket és születési 
adataikat – számtalan lehetőség közül választhatunk. 
Az elkészült tablót például felhasználhatjuk a 
megemlékezés során vagy ünnepi faliújság díszeként is.

A témakör alkalmas a disputa gyakorlására is: 
szervezzünk „vitaestet” diákjaink számára! Az 
előkészítés során a tanulókat ismertessük meg a 
disputa lényegével, a szabályokkal (akár alakítsuk 
ki közösen a saját vitaszabályainkat). Ezután 
jelöljük ki a témát/témákat: ebben nagy segít-
séget nyújthat a Napóleontól a kiegyezésig tabló 
bármely témája, de maga a tankönyvi törzsanyag 
is. Javasoljuk a csapatalapú feldolgozást: akár 
négy csapat is versenghet és vitatkozhat a 
témákban. Javasoljuk továbbá, hogy előzetesen 
készüljenek fel a csapatok, hogy valóban 
élvezetes, izgalmas lehessen a „vitaestünk”.

Javasoljuk a fejlesztőgyakorlat folyamatos, több-
szöri ismétlését, akár egyre nehezedő kihívásokkal.

Javasoljuk, hogy már a témakör feldolgozása közben 
használjunk képeket, amelyeket az összefoglalás vagy 
akár a számonkérés során is alkalmazhatunk.

Javaslat: a korrekt időmérés biztosítása érdekében hasz-
náljuk falra kivetíthető vagy digitális visszaszámlálós órát.

Kreativitás, asszociációs képesség, vizuális kultúra, 
szövegértés fejlesztése

Asszociációs készség, önálló szövegalkotási készség, 
kreativitás fejlesztése

Szövegértés, kreativitás, vizuális kultúra, logikai 
gondolkodás fejlesztése

Kreativitás, önálló szövegalkotás, szövegértés, 
versenyszellem, vitakészség, érdekérvényesítő és 
kommunikációs készség fejlesztése

Napóleontól a kiegyezésig tabló és annak hátoldala, 
A/4-es lap, rajzeszközök

Napóleontól a kiegyezésig tabló, jegyzetfüzet, íróeszköz Napóleontól a kiegyezésig tabló és animáció, a hátoldali 
szövegek 8. témája (Az elveszett aradiak), íróeszköz, 
füzet, vetítő, laptop, kihangosítás, rajzlap, rajzeszköz

Napóleontól a kiegyezésig tabló és animáció, füzet, íróeszköz, 
vetítő, laptop, kihangosítás, (kivetíthető) óra

6. évfolyam 6. évfolyam 6. évfolyam 6. évfolyam10 perc10 perc 10 perc + változó perc 5 + 5 perc/téma

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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Szövegből képet Képből szöveget Az elveszett aradi tabló Disputa1 2 3 4
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A feladat elején kivetítjük a képkészletet, és 
megkérjük a tanulókat, hogy alkossanak történetet 
belőle: meghatározhatjuk, hogy egy képhez hány 
mondatot írhatnak. A megszülető szövegeket fel 
is olvashatjuk, majd közösen ellenőrizhetjük és 
értékelhetjük a végeredményt.

A gyakorlat alkalmas az iskolai október 6-i ünnepség 
előkészítésére is. A feladat célja, hogy a 13 aradi vértanú 
mellett megemlékezzünk a másik öt, „elveszett" aradi 
vértanúról is. A tabló animációjának megtekintése 
után a tanulók megismerik a szövegek 8. témáját, „Az 
elveszett aradiak” című részt. A nevek kigyűjtése után 
kutatást végeznek, majd megalkothatják a „18 aradi 
vértanú” tablóját, amelyen már szerepel az öt elveszett 
is. Megrajzolják képüket, felírjak neveiket és születési 
adataikat – számtalan lehetőség közül választhatunk. 
Az elkészült tablót például felhasználhatjuk a 
megemlékezés során vagy ünnepi faliújság díszeként is.

A témakör alkalmas a disputa gyakorlására is: 
szervezzünk „vitaestet” diákjaink számára! Az 
előkészítés során a tanulókat ismertessük meg a 
disputa lényegével, a szabályokkal (akár alakítsuk 
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élvezetes, izgalmas lehessen a „vitaestünk”.

Javasoljuk a fejlesztőgyakorlat folyamatos, több-
szöri ismétlését, akár egyre nehezedő kihívásokkal.

Javasoljuk, hogy már a témakör feldolgozása közben 
használjunk képeket, amelyeket az összefoglalás vagy 
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1. Mikor vált Kölcsey Ferenc verse hivatalosan nemzeti himnusszá?
A Himnusz már 1844-es megzenésítése óta betölti a nemzeti imádság szerepét,
de hivatalosan csak az 1989-ben életbe lépő Alkotmány törvényesítette.

?

!

2. Ki zenésítette meg és ki írta a Bánk bán szövegkönyvét?
Katona József művéből 1861-ben Erkel Ferenc írt operát, amelynek szövegét Egressy 
Béni, a Szózat megzenésítője írta. A művet először 1861. január 6-án mutatták be.

?

!

4. Széchenyi mely munkáit rejti a kép?

6. Petőfi tájleíró versei

7. Kik voltak a legfontosabb nyelvújítók?

8. Hol áll ma emlékműve az aradi vértanúknak?

A bal oldali festményen „Szondi két apródja” látható, míg a jobb oldalin „Toldi” áll. 
Arany lábánál a költő „letészi a lantot”. Pető�  mögött az „Alföld” látható, felette
a „Gólya” repül, míg „Zöld Marci” lován léptet. 

Széchenyi munkái közül hármat is rejt a kép: az MTA épületét, melynek alapítója volt, 
a folyón úszó gőzhajót, amely utal a dunai és balatoni gőzhajózás megszervezésére, 
valamint a Lánchidat, amely élete egyik fő műve volt.

Főbb tájleíró versei: Az Alföld (1844), A csárda romjai (1845), A Tisza (1847), 
A puszta, télen (1848), Kiskunság (1848). 

Kazinczy Ferenc mellett Bessenyei Györgyöt emelhetjük ki, aki a magyar nyelvújítás 
elindítójának tekinthető. 

Az aradi vértanúk leghíresebb emlékművét Aradon állították fel 1890-ben.
Az aradi Szabadság-szobor készítője Zala György volt. A szobor felavatásán a 
vértanúk még élő rokonai mellett részt vett Klapka György is. 

?

?

?

?

?

!

!

!

!

!

3. Mely művekre utalnak a tablón elrejtett műalkotások?

Közös esszé Drámázzunk! lll. – Az élő szobor5 6

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Megjegyzések

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény Eszközigény

A feladat során a diákok csoportokban dolgoznak: a
meghatározott témához kapcsolódó források 
feldolgozása után közösen alkotnak meg egy 
kifejtést. A feladat körökre osztott, minden körben 
minden csoport egy-egy mondattal bővíti a közös 
kifejtést. Ennek előzményeként önálló munkában 
mondatajánlásokat adnak a tanulók, amit a közös 
szövegalkotás előtt csoportban megbeszélnek: a 
csoport által támogatott mondatok maradnak, 
amit elvetnek, nem kerül fel a papírra. A téma 
kiválasztása lehet közös, előzetes feladat, de mi 
is kijelölhetjük azt: ebben nagy segítséget ad a 
Napóleontól a kiegyezésig tabló, valamint annak 
hátoldali témái: megalkothatjuk közösen a tájleíró 
költészet ismertetőjét, a nyelvújítók történetét, de 
akár március 15-e eseménytörténetét is. A feladat 
ellenőrzése önműködő: a mondatokat azonnal 
értékelhetjük, és azok az ellenőrzés után felkerülnek 
a táblára/csomagolópapírra. A post-it használata 
lehetővé teszi a mondatok csoportosítását, 
összegzését, átrendezését is. Az elkészült esszé 
később felhasználható a tudásfelmérésre. 

A gyakorlat során kérjük meg tanítványainkat, hogy 
a tabló anyagaiból (képek, szövegek, animáció) 
képzeljenek el egy történetet, és az azt legjobban kifejező 
szót, eseményt mutassák be egy szoborcsoportként. A 
feladat megoldásához használhassák fel a teremben 
rendelkezésre álló tárgyakat (székek, asztal stb.) Az 
ellenőrzés során a kész szobrokat bemutathatják, 
a többi csapatnak pedig kell találnia, melyik témát 
dolgozták fel.

Javasoljuk, hogy mindenkinek más-más téma jusson, 
így tényleg meglepetés lehet a többi csapatnak a mások 
által mutatott feladvány. A módszer alkalmas az 
ismétlés megvalósítására is.

Logikus gondolkodás, önálló szövegalkotási készség, 
asszociációs készség, együttműködési készség fejlesztése

Vizuális és auditív fejlesztés, logikai gondolkodás, 
együttműködési készség, érzelmi intelligencia fejlesztése 

Napóleontól a kiegyezésig tabló, annak hátoldali szö-
vegei és képei, csomagolópapír, post-it, íróeszközök

Napóleontól a kiegyezésig tabló, annak hátoldala és a 
kapcsolódó animáció, a tanterem felszerelése

6. évfolyam 6. évfolyam 10 + 5 perc

Időkeret

10 + 5 perc
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1. Mikor vált Kölcsey Ferenc verse hivatalosan nemzeti himnusszá?
A Himnusz már 1844-es megzenésítése óta betölti a nemzeti imádság szerepét,
de hivatalosan csak az 1989-ben életbe lépő Alkotmány törvényesítette.

?

!

2. Ki zenésítette meg és ki írta a Bánk bán szövegkönyvét?
Katona József művéből 1861-ben Erkel Ferenc írt operát, amelynek szövegét Egressy 
Béni, a Szózat megzenésítője írta. A művet először 1861. január 6-án mutatták be.

?

!

4. Széchenyi mely munkáit rejti a kép?

6. Petőfi tájleíró versei

7. Kik voltak a legfontosabb nyelvújítók?

8. Hol áll ma emlékműve az aradi vértanúknak?

A bal oldali festményen „Szondi két apródja” látható, míg a jobb oldalin „Toldi” áll. 
Arany lábánál a költő „letészi a lantot”. Pető�  mögött az „Alföld” látható, felette
a „Gólya” repül, míg „Zöld Marci” lován léptet. 

Széchenyi munkái közül hármat is rejt a kép: az MTA épületét, melynek alapítója volt, 
a folyón úszó gőzhajót, amely utal a dunai és balatoni gőzhajózás megszervezésére, 
valamint a Lánchidat, amely élete egyik fő műve volt.

Főbb tájleíró versei: Az Alföld (1844), A csárda romjai (1845), A Tisza (1847), 
A puszta, télen (1848), Kiskunság (1848). 

Kazinczy Ferenc mellett Bessenyei Györgyöt emelhetjük ki, aki a magyar nyelvújítás 
elindítójának tekinthető. 

Az aradi vértanúk leghíresebb emlékművét Aradon állították fel 1890-ben.
Az aradi Szabadság-szobor készítője Zala György volt. A szobor felavatásán a 
vértanúk még élő rokonai mellett részt vett Klapka György is. 
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3. Mely művekre utalnak a tablón elrejtett műalkotások?

Közös esszé Drámázzunk! lll. – Az élő szobor5 6

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Megjegyzések

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Időkeret

Eszközigény Eszközigény

A feladat során a diákok csoportokban dolgoznak: a
meghatározott témához kapcsolódó források 
feldolgozása után közösen alkotnak meg egy 
kifejtést. A feladat körökre osztott, minden körben 
minden csoport egy-egy mondattal bővíti a közös 
kifejtést. Ennek előzményeként önálló munkában 
mondatajánlásokat adnak a tanulók, amit a közös 
szövegalkotás előtt csoportban megbeszélnek: a 
csoport által támogatott mondatok maradnak, 
amit elvetnek, nem kerül fel a papírra. A téma 
kiválasztása lehet közös, előzetes feladat, de mi 
is kijelölhetjük azt: ebben nagy segítséget ad a 
Napóleontól a kiegyezésig tabló, valamint annak 
hátoldali témái: megalkothatjuk közösen a tájleíró 
költészet ismertetőjét, a nyelvújítók történetét, de 
akár március 15-e eseménytörténetét is. A feladat 
ellenőrzése önműködő: a mondatokat azonnal 
értékelhetjük, és azok az ellenőrzés után felkerülnek 
a táblára/csomagolópapírra. A post-it használata 
lehetővé teszi a mondatok csoportosítását, 
összegzését, átrendezését is. Az elkészült esszé 
később felhasználható a tudásfelmérésre. 

A gyakorlat során kérjük meg tanítványainkat, hogy 
a tabló anyagaiból (képek, szövegek, animáció) 
képzeljenek el egy történetet, és az azt legjobban kifejező 
szót, eseményt mutassák be egy szoborcsoportként. A 
feladat megoldásához használhassák fel a teremben 
rendelkezésre álló tárgyakat (székek, asztal stb.) Az 
ellenőrzés során a kész szobrokat bemutathatják, 
a többi csapatnak pedig kell találnia, melyik témát 
dolgozták fel.

Javasoljuk, hogy mindenkinek más-más téma jusson, 
így tényleg meglepetés lehet a többi csapatnak a mások 
által mutatott feladvány. A módszer alkalmas az 
ismétlés megvalósítására is.

Logikus gondolkodás, önálló szövegalkotási készség, 
asszociációs készség, együttműködési készség fejlesztése

Vizuális és auditív fejlesztés, logikai gondolkodás, 
együttműködési készség, érzelmi intelligencia fejlesztése 

Napóleontól a kiegyezésig tabló, annak hátoldali szö-
vegei és képei, csomagolópapír, post-it, íróeszközök

Napóleontól a kiegyezésig tabló, annak hátoldala és a 
kapcsolódó animáció, a tanterem felszerelése

6. évfolyam 6. évfolyam 10 + 5 perc

Időkeret

10 + 5 perc
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A XVIII. és XIX. század bujdosó rablói 
voltak: mocsarak, hegyek és puszták 
mélyén rejtőztek, majd onnan ki-kitörve 
fosztogatták a környéket. Később egyfajta 
népi hősökké váltak, akiket a magyar iro-
dalom is megörökített. Rózsa Sándor, Zöld 
Marci és Sobri Jóska voltak a leghíresebb 
magyar betyárok. 1848-ban a Honvédelmi 
Bizottmány amnesztiában részesítette Rózsa 
Sándort, aki 150 felfegyverezett lovassal 
szabadcsapatot alakíthatott.

A XIX. századi magyar művelődéstörténet egyik 
meghatározó alakja: elbeszélő költeményei mel-
lett számos műfordítással is gazdagította a ma-
gyar kultúrát, emellett a ballada Shakespeare-
jének is nevezik. Ahogy mondták róla: „ő volt 
a magyar vers és nyelv legnagyobb mestere”.

Az 1849. július 2-án a szabadságharc leg-
nagyobb lovassági rohama zajlott le Ko-
máromnál, amelyben 24 lovasszázad 3000
huszára vett részt. A támadást a skar-
látvörös inget viselő Görgei vezette, és 
Haynau csak 50 ágyúval tudta visszaverni.

A kávéház, mely nevét tulajdonosáról Pillwax 
Károlyról kapta, az 1840-es években a radi-
kálisan gondolkodó � atal pesti értelmiség 
törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal 
Magyarország nevű kör, amely 1848. március 
15-én kirobbantotta a pesti forradalmat.

Már a XIII. században is templom állt a 
helyén, azonban az többször is leégett. 
Végül 1805-ben Péchy Mihály tervei 
alapján építették fel a mai épületet, 
neoklasszicista stílusban. 1849 áprilisában 
itt kiáltották ki a magyar függetlenséget.

A huszárság feladatai a XV. századi 
megjelenésük óta változatlanok marad-
tak: portyázás, az ellenség üldözése és
a felderítés. A szabadságharc alatt azon-
ban sokszor csatalovasságként is alkal-
mazták a huszárokat, mivel nehézlovasok 
nem álltak rendelkezésre.

Bernhard Antal pécsi feltaláló Carolina 
nevű hajója volt az első magyar gőzös, 
melyet a Dráva menti Sellyén épített 
1817-ben. A következő évtizedekben 
folyamatosan épültek a hajók: köztük a 
balatoni gőzhajózást megindító Kisfaludy.

A magyar szabadságharc megtorlásában 
jelentős szerepet játszó „bresciai hiéna” 
Európa-szerte közutálatnak örvendett.
A nemzetközi közvélemény tettlegességgel is 
hangot adott felháborodásának, Londonban 
és Brüsszelben a felbőszült tömeg megverte.

A XVIII. századi újjáépítés utáni időszakban 
nem történt jelentős átalakítás a vár épületén. 
Az 1867-es kiegyezés után azonban először 
Ybl Miklós, majd Hauszmann Alajos tervei 
alapján elkészült az új, krisztinavárosi szárny. 
Ekkorra a komplexum már több mint 1000 
díszes lakosztállyal rendelkezett. 

Zsinórozással készült, különféle motívu-
mokat alkotó díszítés; főként a magyar 
szabású fér� viseleteken és egyenruhákon 
alkalmazták. Elterjedt tévhit, hogy az 
egyenruhák zsinórozásában fémszálak 
voltak, amelyek védtek a kardvágások 
ellen. A tiszti dolmányok zsinórozása ugyan 
valóban tartalmazott nemesfémszálakat, de 
csak csekély mértékben. Másrészt a zsinór 
átmérője olyan kicsi volt, hogy akkor sem 
tudott volna ellenállni egy vágásnak, ha 
acélbetét van benne.

A magyar lótenyésztés angol minták
szerinti megújítója Széchenyi István volt.
A versenylótenyésztésnek külön lendü-
letet adott, hogy 1824-ben megalakult 
a Pályafuttatási Társaság, ami 1827-től 
rendszeresen szervezett lóversenyeket.

Báró Sina Simon 1858-ban nagy összegű 
adományt ajánlott az MTA székházának 
építésére, ami közadakozást indított el. 
A klasszicista palotát a berlini Friedrich 
August Stüler tervezte, az ünnepélyes meg-
nyitóra 1865. december 11-én került sor.

A hortobágyi hidat a XVII. század végén 
épült fahíd helyett építtették a debreceni 
polgárok 1827 és 1833 között. Ez az épít-
kezés volt az első közbeszerzési projekt 
Magyarországon. A győztes Povolny 
Ferenc lett, ő építhette meg a hidat.

A kétkarú emelő elvén működő vízkiemelő 
eszköz, amelyet már az ókori Egyiptomban és 
Mezopotámiában is alkalmaztak. Arab és török 
közvetítéssel vált ismertté hazánkban a XVI–
XVII. században. A gém különböző állásba 
helyezésével jelzéseket is adhattak vele, így 
korának fontos kommunikációs eszköze is volt. 

A koronázási domb Magyarország vármegyéinek 
és szabad királyi városainak földjéből összehordott 
mesterséges halom, melyre a megkoronázott és a 
nemzetnek esküt tett magyar király koronázási 
díszben föllovagolt, s tetején a 4 égtáj felé 
napvágást tett, általában Szent István kardjával. 

1837-ben nyitotta meg kapuit, majd 1840-
től felvette a Nemzeti Színház nevet.
Az épületet 1913-ban lebontották, helyét 
emléktábla jelzi a mai Astorián. 

Jókainé Laborfalvi Róza (született Benke 
Judit), magyar színésznő, Jókai Mór felesége. 
A realista magyar színjátszás úttörője, aki 
kiemelkedő drámai színésznőként beírta 
magát a magyar színház történetébe. 
Leghíresebb szerepe Katona József Bánk 
bánjának Gertrudis királynéja. 

A közös címeren az Osztrák–Magyar 
Monarchia két államának címere szerepel az 
adott állam társországaival egybekötve. Ezek 
mellett az egyik oldalon egy gri� , a másik 
oldalon egy angyal áll, alattuk pedig a jól 
ismert mottó olvasható: ,,Feloszthatatlanul 
és elválaszthatatlanul.”

� an Mór � lozó� át és jogot tanult Pesten, 
emellett Barabás Miklós festőnövendéke 
is volt. Az 1848–49-es szabadságharc alatt 
Görgei tábornok mellett lett hadifestő, és 
neki köszönhetjük a csatákat bemutató ak-
varelleket. Később Lotz Károly mellett dol-
gozott a Pesti Vigadó és a Magyar Nemzeti 
Múzeum lépcsőházának falfestményein. 
1890 és 1896 között a Nemzeti Múzeum 
képtárának őre, majd 1896-ban rövid ideig 
az Országos Képtár igazgatója volt.

A betyárok

Arany János

A komáromi rohamA Pilvax A debreceni nagytemplomA szabadságharc huszárai

A magyar gőzhajózás

Haynau öröksége

A budavári palota

A vitézkötésA lótenyésztésAz Akadémia épületeA kilenclyukú hídGémeskút

A koronázási domb

A Pesti Magyar Színház

Laborfalvi Róza

A közös címer

A tablóstílus mintaadója
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A XVIII. és XIX. század bujdosó rablói 
voltak: mocsarak, hegyek és puszták 
mélyén rejtőztek, majd onnan ki-kitörve 
fosztogatták a környéket. Később egyfajta 
népi hősökké váltak, akiket a magyar iro-
dalom is megörökített. Rózsa Sándor, Zöld 
Marci és Sobri Jóska voltak a leghíresebb 
magyar betyárok. 1848-ban a Honvédelmi 
Bizottmány amnesztiában részesítette Rózsa 
Sándort, aki 150 felfegyverezett lovassal 
szabadcsapatot alakíthatott.

A XIX. századi magyar művelődéstörténet egyik 
meghatározó alakja: elbeszélő költeményei mel-
lett számos műfordítással is gazdagította a ma-
gyar kultúrát, emellett a ballada Shakespeare-
jének is nevezik. Ahogy mondták róla: „ő volt 
a magyar vers és nyelv legnagyobb mestere”.

Az 1849. július 2-án a szabadságharc leg-
nagyobb lovassági rohama zajlott le Ko-
máromnál, amelyben 24 lovasszázad 3000
huszára vett részt. A támadást a skar-
látvörös inget viselő Görgei vezette, és 
Haynau csak 50 ágyúval tudta visszaverni.

A kávéház, mely nevét tulajdonosáról Pillwax 
Károlyról kapta, az 1840-es években a radi-
kálisan gondolkodó � atal pesti értelmiség 
törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal 
Magyarország nevű kör, amely 1848. március 
15-én kirobbantotta a pesti forradalmat.

Már a XIII. században is templom állt a 
helyén, azonban az többször is leégett. 
Végül 1805-ben Péchy Mihály tervei 
alapján építették fel a mai épületet, 
neoklasszicista stílusban. 1849 áprilisában 
itt kiáltották ki a magyar függetlenséget.

A huszárság feladatai a XV. századi 
megjelenésük óta változatlanok marad-
tak: portyázás, az ellenség üldözése és
a felderítés. A szabadságharc alatt azon-
ban sokszor csatalovasságként is alkal-
mazták a huszárokat, mivel nehézlovasok 
nem álltak rendelkezésre.

Bernhard Antal pécsi feltaláló Carolina 
nevű hajója volt az első magyar gőzös, 
melyet a Dráva menti Sellyén épített 
1817-ben. A következő évtizedekben 
folyamatosan épültek a hajók: köztük a 
balatoni gőzhajózást megindító Kisfaludy.

A magyar szabadságharc megtorlásában 
jelentős szerepet játszó „bresciai hiéna” 
Európa-szerte közutálatnak örvendett.
A nemzetközi közvélemény tettlegességgel is 
hangot adott felháborodásának, Londonban 
és Brüsszelben a felbőszült tömeg megverte.

A XVIII. századi újjáépítés utáni időszakban 
nem történt jelentős átalakítás a vár épületén. 
Az 1867-es kiegyezés után azonban először 
Ybl Miklós, majd Hauszmann Alajos tervei 
alapján elkészült az új, krisztinavárosi szárny. 
Ekkorra a komplexum már több mint 1000 
díszes lakosztállyal rendelkezett. 

Zsinórozással készült, különféle motívu-
mokat alkotó díszítés; főként a magyar 
szabású fér� viseleteken és egyenruhákon 
alkalmazták. Elterjedt tévhit, hogy az 
egyenruhák zsinórozásában fémszálak 
voltak, amelyek védtek a kardvágások 
ellen. A tiszti dolmányok zsinórozása ugyan 
valóban tartalmazott nemesfémszálakat, de 
csak csekély mértékben. Másrészt a zsinór 
átmérője olyan kicsi volt, hogy akkor sem 
tudott volna ellenállni egy vágásnak, ha 
acélbetét van benne.

A magyar lótenyésztés angol minták
szerinti megújítója Széchenyi István volt.
A versenylótenyésztésnek külön lendü-
letet adott, hogy 1824-ben megalakult 
a Pályafuttatási Társaság, ami 1827-től 
rendszeresen szervezett lóversenyeket.

Báró Sina Simon 1858-ban nagy összegű 
adományt ajánlott az MTA székházának 
építésére, ami közadakozást indított el. 
A klasszicista palotát a berlini Friedrich 
August Stüler tervezte, az ünnepélyes meg-
nyitóra 1865. december 11-én került sor.

A hortobágyi hidat a XVII. század végén 
épült fahíd helyett építtették a debreceni 
polgárok 1827 és 1833 között. Ez az épít-
kezés volt az első közbeszerzési projekt 
Magyarországon. A győztes Povolny 
Ferenc lett, ő építhette meg a hidat.

A kétkarú emelő elvén működő vízkiemelő 
eszköz, amelyet már az ókori Egyiptomban és 
Mezopotámiában is alkalmaztak. Arab és török 
közvetítéssel vált ismertté hazánkban a XVI–
XVII. században. A gém különböző állásba 
helyezésével jelzéseket is adhattak vele, így 
korának fontos kommunikációs eszköze is volt. 

A koronázási domb Magyarország vármegyéinek 
és szabad királyi városainak földjéből összehordott 
mesterséges halom, melyre a megkoronázott és a 
nemzetnek esküt tett magyar király koronázási 
díszben föllovagolt, s tetején a 4 égtáj felé 
napvágást tett, általában Szent István kardjával. 

1837-ben nyitotta meg kapuit, majd 1840-
től felvette a Nemzeti Színház nevet.
Az épületet 1913-ban lebontották, helyét 
emléktábla jelzi a mai Astorián. 

Jókainé Laborfalvi Róza (született Benke 
Judit), magyar színésznő, Jókai Mór felesége. 
A realista magyar színjátszás úttörője, aki 
kiemelkedő drámai színésznőként beírta 
magát a magyar színház történetébe. 
Leghíresebb szerepe Katona József Bánk 
bánjának Gertrudis királynéja. 

A közös címeren az Osztrák–Magyar 
Monarchia két államának címere szerepel az 
adott állam társországaival egybekötve. Ezek 
mellett az egyik oldalon egy gri� , a másik 
oldalon egy angyal áll, alattuk pedig a jól 
ismert mottó olvasható: ,,Feloszthatatlanul 
és elválaszthatatlanul.”

� an Mór � lozó� át és jogot tanult Pesten, 
emellett Barabás Miklós festőnövendéke 
is volt. Az 1848–49-es szabadságharc alatt 
Görgei tábornok mellett lett hadifestő, és 
neki köszönhetjük a csatákat bemutató ak-
varelleket. Később Lotz Károly mellett dol-
gozott a Pesti Vigadó és a Magyar Nemzeti 
Múzeum lépcsőházának falfestményein. 
1890 és 1896 között a Nemzeti Múzeum 
képtárának őre, majd 1896-ban rövid ideig 
az Országos Képtár igazgatója volt.

A betyárok

Arany János

A komáromi rohamA Pilvax A debreceni nagytemplomA szabadságharc huszárai

A magyar gőzhajózás

Haynau öröksége

A budavári palota

A vitézkötésA lótenyésztésAz Akadémia épületeA kilenclyukú hídGémeskút

A koronázási domb

A Pesti Magyar Színház

Laborfalvi Róza

A közös címer

A tablóstílus mintaadója
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1 2 3 4 Terepasztal Iskolatörténeti kutatás „Magyar vagyok, magyar; 
magyarnak születtem” Becsüld meg!

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret Időkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény Eszközigény Eszközigény

Ebben a projektben a témakör 1. (Budapest, a 
világváros), valamint 6. (A magyar millennium) 
témájához kapcsolódóan ajánlunk ötletet. 
Készítsük el közösen, egyszerűen a Városliget 
makettjét, terepasztalát! Heterogén csoportokba 
osztjuk a tanulókat, akik ezt követően kooperatív 
technikákkal feldolgozzák a forrásokat (szövegek, 
képek, videóforrások stb.). A Városliget korabeli 
alaprajzának kialakítása után az általunk választott 
technikával készítsük el a méretarányos makettet. A 
legegyszerűbben egy-egy gyufásskatulya, építőkocka 
helyettesítheti az épületeket, de komoly kivitelezésre 
is lehetőség van (makettfákkal, épületmodellekkel). 
Az elkészült művet be is mutathatjuk egy tehetségnap 
vagy éves iskolai kulturális bemutató keretében. 

A gyakorlat során az 1868-as iskolatörvényhez 
kapcsolódóan végezhetünk kutatást. Utánajárunk, milyen 
hatása volt a mi intézményünk életére/születésére a 
népiskolai törvény. A tanulók dolgozhatnak csoportban, 
párban, de akár önállóan is. A pedagógus segítheti a 
munkát azzal, hogy előzetesen összegyűjti a forrásokat 
vagy megadja azok fellelhetőségét a diákok részére.
A projektum lehet esszé, kiselőadás (egy-egy jubileumra), 
vers, novella, ami egy-egy történést dolgoz fel, kis� lm, 
interjú, plakát. Az ellenőrzést javasoljuk közösen elvégezni, 
hogy az elkészült produktumok egy közös projektbe 
épülhessenek bele.  A bonyolultabb projektumok elkészí-
tését lehet önállóan otthon végezni (rendszeres pedagógusi 
ellenőrzés mellett), de akár vizuális kultúra, technika-
technológia vagy magyar irodalom óra keretében is. 

A tabló térképének vizsgálata során segítsük a diákokat, 
hogy azonosítsák be a korszak – térképen megjelenített 
– nemzetiségeit. Ezt követően az atlasz segítségével 
állapítsuk meg, hogy a mi lakóhelyünkön vajon milyen 
nemzetiségek fordulhatnak elő. A foglalkozás bővített 
változatában bevezethető az anyakönyvek vizsgálata, a 
foglalkozás kiegészíthető egy levéltári látogatással, de akár 
a temető bejárásával és az ottani információk vizsgálatával 
is.  A feladat harmadik és egyben leghosszabb fázisa a saját 
nemzetiségi kötődésekkel is kibővített családfa elkészítése. 
Ez maradhat a kutatás és jegyzet szintjén, de a diákok el is 
készíthetik saját családfájukat. 

Egyszerű fejlesztő/bemelegítő gyakorlat. Vegyük a tabló 
egyik olyan épületét, amelynek ismertek a méretei, majd 
adjuk meg az egyik méretét, és kérdezzünk rá a többire. 
A diákok próbálják megbecsülni a kérdezett fal, torony, 
kupola szélességét, magasságát, egyéb tulajdonságát.

Kreativitás, vizuális kultúra, szövegértés, asszer-
tivitás és együttműködés, mérés és matematikai
kompetenciák fejlesztése

Szövegértés, önálló szövegalkotás, vizuális kultúra fejlesztése Szövegértés, térképolvasási készség, lényegkiemelés, 
� gyelemkoncentráció, kommunikációs készség fejlesztése

Figyelemkoncentráció, becslés, mérés, logikai 
készségek fejlesztése

Boldog békeidők tabló és annak hátoldala, papír/
gyurma/gyufásdoboz stb., jegyzetfüzet, íróeszköz, 
� lcek, olló, ragasztó, alternatív források

Boldog békeidők tabló, jegyzetfüzet, íróeszköz, források Boldog békeidők tabló nemzetiségi térképe, 
történelematlasz, hangrögzítő, jegyzetfüzet, íróeszköz, 
műszaki lap, vonalzó, � lcek

Boldog békeidők tabló, füzet, íróeszköz, vetítő, laptop

7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyamHosszabb időszakot 
felölelő projekt

45 perc + változó perc 10 perc + változó perc 5–10 perc 
(kérdések számától függően)

A feladat bármely másik tabló segítségével, de egyéb 
képekkel is jól játszható, akár pontokra is, ezzel 
izgalmasabbá téve a játékot.

Megjegyzések

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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Ebben a projektben a témakör 1. (Budapest, a 
világváros), valamint 6. (A magyar millennium) 
témájához kapcsolódóan ajánlunk ötletet. 
Készítsük el közösen, egyszerűen a Városliget 
makettjét, terepasztalát! Heterogén csoportokba 
osztjuk a tanulókat, akik ezt követően kooperatív 
technikákkal feldolgozzák a forrásokat (szövegek, 
képek, videóforrások stb.). A Városliget korabeli 
alaprajzának kialakítása után az általunk választott 
technikával készítsük el a méretarányos makettet. A 
legegyszerűbben egy-egy gyufásskatulya, építőkocka 
helyettesítheti az épületeket, de komoly kivitelezésre 
is lehetőség van (makettfákkal, épületmodellekkel). 
Az elkészült művet be is mutathatjuk egy tehetségnap 
vagy éves iskolai kulturális bemutató keretében. 

A gyakorlat során az 1868-as iskolatörvényhez 
kapcsolódóan végezhetünk kutatást. Utánajárunk, milyen 
hatása volt a mi intézményünk életére/születésére a 
népiskolai törvény. A tanulók dolgozhatnak csoportban, 
párban, de akár önállóan is. A pedagógus segítheti a 
munkát azzal, hogy előzetesen összegyűjti a forrásokat 
vagy megadja azok fellelhetőségét a diákok részére.
A projektum lehet esszé, kiselőadás (egy-egy jubileumra), 
vers, novella, ami egy-egy történést dolgoz fel, kis� lm, 
interjú, plakát. Az ellenőrzést javasoljuk közösen elvégezni, 
hogy az elkészült produktumok egy közös projektbe 
épülhessenek bele.  A bonyolultabb projektumok elkészí-
tését lehet önállóan otthon végezni (rendszeres pedagógusi 
ellenőrzés mellett), de akár vizuális kultúra, technika-
technológia vagy magyar irodalom óra keretében is. 

A tabló térképének vizsgálata során segítsük a diákokat, 
hogy azonosítsák be a korszak – térképen megjelenített 
– nemzetiségeit. Ezt követően az atlasz segítségével 
állapítsuk meg, hogy a mi lakóhelyünkön vajon milyen 
nemzetiségek fordulhatnak elő. A foglalkozás bővített 
változatában bevezethető az anyakönyvek vizsgálata, a 
foglalkozás kiegészíthető egy levéltári látogatással, de akár 
a temető bejárásával és az ottani információk vizsgálatával 
is.  A feladat harmadik és egyben leghosszabb fázisa a saját 
nemzetiségi kötődésekkel is kibővített családfa elkészítése. 
Ez maradhat a kutatás és jegyzet szintjén, de a diákok el is 
készíthetik saját családfájukat. 

Egyszerű fejlesztő/bemelegítő gyakorlat. Vegyük a tabló 
egyik olyan épületét, amelynek ismertek a méretei, majd 
adjuk meg az egyik méretét, és kérdezzünk rá a többire. 
A diákok próbálják megbecsülni a kérdezett fal, torony, 
kupola szélességét, magasságát, egyéb tulajdonságát.

Kreativitás, vizuális kultúra, szövegértés, asszer-
tivitás és együttműködés, mérés és matematikai
kompetenciák fejlesztése

Szövegértés, önálló szövegalkotás, vizuális kultúra fejlesztése Szövegértés, térképolvasási készség, lényegkiemelés, 
� gyelemkoncentráció, kommunikációs készség fejlesztése

Figyelemkoncentráció, becslés, mérés, logikai 
készségek fejlesztése

Boldog békeidők tabló és annak hátoldala, papír/
gyurma/gyufásdoboz stb., jegyzetfüzet, íróeszköz, 
� lcek, olló, ragasztó, alternatív források

Boldog békeidők tabló, jegyzetfüzet, íróeszköz, források Boldog békeidők tabló nemzetiségi térképe, 
történelematlasz, hangrögzítő, jegyzetfüzet, íróeszköz, 
műszaki lap, vonalzó, � lcek

Boldog békeidők tabló, füzet, íróeszköz, vetítő, laptop

7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyamHosszabb időszakot 
felölelő projekt

45 perc + változó perc 10 perc + változó perc 5–10 perc 
(kérdések számától függően)

A feladat bármely másik tabló segítségével, de egyéb 
képekkel is jól játszható, akár pontokra is, ezzel 
izgalmasabbá téve a játékot.

Megjegyzések

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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5 6Közös számonkérés „Fészbúk”

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény

A tanulók együttműködésén alapuló számonkérés 
elsőre szokatlannak hangzó technikája rejtetten 
számos készséget fejleszt. A tanulók csoportokba 
rendeződnek, és mindegyikük kap egy-egy feladat-
lapot. Ezt adott időre kitölti, majd a csoport egyik 
tagjával cserélve átolvassa és kiegészíti a társa hiányait, 
a másik pedig az övét. Ezután a csoport minden tagja 
elmondja a véleményét, majd közösen kialakítják a 
feladat megoldását a teljes osztállyal. A feladat nemcsak 
számonkérésre, de gyakorlásra is kiválóan alkalmas.

Ajánlás: az objektívebb mérés érdekében kérjünk 
számon úgy, hogy a feladatok egy része önállóan meg-
oldandó, egy része kollektívan kivitelezendő legyen. 

A „Képgaléria” kooperatív struktúra leírását lásd a
Szent királyok nemzetsége tabló  ötlettárában.

A híres személyek élettörténetének feldolgozására 
alkalmas technika lehet, ha a diákok elkészítik az adott 
személyek Facebook-pro� lját. Először vizsgáltassuk 
meg, mit is tartalmaz egy Facebook-pro� l, amelyből 
kiválasztjuk, hogy melyek jelenjenek meg a híres ember 
pro� ljában. A kutatást a tanulók végzik, akár önállóan, 
akár párban. A kutatást követi a megvalósítás: vezessük rá 
a gyerekeket arra, hogy a kész mű tényleg nézzen ki úgy, 
mint egy pro� loldal, és ebbe kerüljenek bele az életrajzi 
adatok. Később ezt „Képgalériában” be is lehet mutatni. 

Logikus gondolkodás, önálló szövegalkotási készség, 
együttműködés, asszertivitás fejlesztése

Logikai gondolkodás, együttműködés, vizuális kultúra, 
digitális készségek fejlesztése

Boldog békeidők tabló, annak hátoldali szövegei és képei, 
valamint a kapcsolódó animáció, tankönyvi szövegek 
és képek, feladatlapok, íróeszközök, atlasz

Boldog békeidők tabló, annak hátoldala és a kapcsolódó 
animáció, A/3-as lap, rajz- és íróeszközök

7. évfolyam 7. évfolyammaximum 45 perc 35 perc

?
!

1. Kit neveztek „Budapest vőlegényének”? Miről kaphatta a nevét?
Podmaniczky Frigyes politikus és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke volt. Az ő 
elképzelései alapján újult meg Budapest, neki köszönhetjük számos sugárút és három Duna-
híd tervét is. Sohasem nősült meg, egész életét szeretett városa fejlesztésének szentelte. 

?

!

3. Milyen tantárgyakat tanultak a diákok a XX. század elején?
Rendkívül érdekes, de pontosan ugyanazt tanulták a � úk és a lányok is: modern 
természettudományokat, élő idegen nyelveket (ebből rögtön hármat is kötelező volt tanulni), 
és még az irodalmi alkotások is napirendre kerültek. 

?

!

4. Mi történt Sissi gyermekeivel?

5. Kinek az alakját rejti a Nyugat emblémája?

6. Kik láthatók a millenniumi emlékművön? 

8. Honnan ered a „kubikusok” neve? 

7. Hogy működik a robbanómotor?

Erzsébetnek négy gyermeke született, és nagyon változatos életutat jártak be. Legidősebb 
gyermekük, Zsó� a, kisgyermekként halt meg tífuszban. Gizella megérte a felnőttkort, és 
Lipót bajor herceg felesége lett. A család harmadik gyermeke, Rudolf trónörökös is tragikus 
sorsra jutott: 30 éves korában öngyilkos lett. A leg� atalabb gyermek, Mária Valéria házassága 
révén elnyerte a toszkániai hercegné címet.

Az embléma Beck Ö. Fülöp munkája, és az asztalnál ülő Mikes Kelement ábrázolja. 

Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Károly Róbert, Nagy 
Lajos, Hunyadi János és Mátyás, Bocskai István, Bethlen Gábor, � ököly Imre, II. Rákóczi 
Ferenc Kossuth Lajos. Érdekesség, hogy a jobb oldalon eredetileg Habsburg uralkodók (I. 
Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia, II. Lipót és I. Ferenc József ) szobrai álltak.

A német köbméter (Kubikmeter) szóból, mert a kubikusok a megmozgatott föld mennyisége 
után kapták a � zetségüket. 

A robbanómotorok hőerőgépek: az üzemanyag robbanásszerű elégése közben mechanikai 
energia jön létre, és ez hajtja meg a járműveket. 

?

?

?

?

?

!

!

!

!

!

Megjegyzések
Megjegyzések
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A tanulók együttműködésén alapuló számonkérés 
elsőre szokatlannak hangzó technikája rejtetten 
számos készséget fejleszt. A tanulók csoportokba 
rendeződnek, és mindegyikük kap egy-egy feladat-
lapot. Ezt adott időre kitölti, majd a csoport egyik 
tagjával cserélve átolvassa és kiegészíti a társa hiányait, 
a másik pedig az övét. Ezután a csoport minden tagja 
elmondja a véleményét, majd közösen kialakítják a 
feladat megoldását a teljes osztállyal. A feladat nemcsak 
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Ajánlás: az objektívebb mérés érdekében kérjünk 
számon úgy, hogy a feladatok egy része önállóan meg-
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A „Képgaléria” kooperatív struktúra leírását lásd a
Szent királyok nemzetsége tabló  ötlettárában.

A híres személyek élettörténetének feldolgozására 
alkalmas technika lehet, ha a diákok elkészítik az adott 
személyek Facebook-pro� lját. Először vizsgáltassuk 
meg, mit is tartalmaz egy Facebook-pro� l, amelyből 
kiválasztjuk, hogy melyek jelenjenek meg a híres ember 
pro� ljában. A kutatást a tanulók végzik, akár önállóan, 
akár párban. A kutatást követi a megvalósítás: vezessük rá 
a gyerekeket arra, hogy a kész mű tényleg nézzen ki úgy, 
mint egy pro� loldal, és ebbe kerüljenek bele az életrajzi 
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digitális készségek fejlesztése

Boldog békeidők tabló, annak hátoldali szövegei és képei, 
valamint a kapcsolódó animáció, tankönyvi szövegek 
és képek, feladatlapok, íróeszközök, atlasz

Boldog békeidők tabló, annak hátoldala és a kapcsolódó 
animáció, A/3-as lap, rajz- és íróeszközök

7. évfolyam 7. évfolyammaximum 45 perc 35 perc

?
!

1. Kit neveztek „Budapest vőlegényének”? Miről kaphatta a nevét?
Podmaniczky Frigyes politikus és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke volt. Az ő 
elképzelései alapján újult meg Budapest, neki köszönhetjük számos sugárút és három Duna-
híd tervét is. Sohasem nősült meg, egész életét szeretett városa fejlesztésének szentelte. 

?

!

3. Milyen tantárgyakat tanultak a diákok a XX. század elején?
Rendkívül érdekes, de pontosan ugyanazt tanulták a � úk és a lányok is: modern 
természettudományokat, élő idegen nyelveket (ebből rögtön hármat is kötelező volt tanulni), 
és még az irodalmi alkotások is napirendre kerültek. 

?

!

4. Mi történt Sissi gyermekeivel?

5. Kinek az alakját rejti a Nyugat emblémája?

6. Kik láthatók a millenniumi emlékművön? 

8. Honnan ered a „kubikusok” neve? 

7. Hogy működik a robbanómotor?

Erzsébetnek négy gyermeke született, és nagyon változatos életutat jártak be. Legidősebb 
gyermekük, Zsó� a, kisgyermekként halt meg tífuszban. Gizella megérte a felnőttkort, és 
Lipót bajor herceg felesége lett. A család harmadik gyermeke, Rudolf trónörökös is tragikus 
sorsra jutott: 30 éves korában öngyilkos lett. A leg� atalabb gyermek, Mária Valéria házassága 
révén elnyerte a toszkániai hercegné címet.

Az embléma Beck Ö. Fülöp munkája, és az asztalnál ülő Mikes Kelement ábrázolja. 

Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Károly Róbert, Nagy 
Lajos, Hunyadi János és Mátyás, Bocskai István, Bethlen Gábor, � ököly Imre, II. Rákóczi 
Ferenc Kossuth Lajos. Érdekesség, hogy a jobb oldalon eredetileg Habsburg uralkodók (I. 
Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia, II. Lipót és I. Ferenc József ) szobrai álltak.

A német köbméter (Kubikmeter) szóból, mert a kubikusok a megmozgatott föld mennyisége 
után kapták a � zetségüket. 

A robbanómotorok hőerőgépek: az üzemanyag robbanásszerű elégése közben mechanikai 
energia jön létre, és ez hajtja meg a járműveket. 

?

?

?

?

?

!

!

!

!

!

Megjegyzések
Megjegyzések
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A korszakban már készen állt a Lánchíd, ami 
az első állandó összeköttetést biztosította 
Buda és Pest között. Ezt 1876-ban a 
Margit, 1896-ban a Szabadság (akkor 
Ferenc József ), 1903-ban pedig az Erzsébet 
híd követte. Érdekesség, hogy a hidak a 
nemesi adómentesség megszűnésének 
első lépcsőfokát jelentették: a hídpénzt 
mindenkinek, társadalmi rangra való tekintet 
nélkül, meg kellett � zetnie. 

II. József számára háziorvosa, Zwack József 
készítette el az alkoholos gyomorkeserűt. 
A császár a legenda szerint elismerően 
kiáltott fel: „Das ist ein Unicum”. A gyógy-
növényekből főzött likőr, az Unicum innen 
kapta a nevét. Gyáruk és központjuk 1892 
óta Budapesten áll, a Dandár utcában.  

A földalatti tervezését és kivitelezését a 
Siemens&Halske cég végezte, a megállókat 
borító csempéket a pécsi Zsolnay-gyár 
készítette. A majd 2 év alatt elkészült 
kéregvasútat maga az uralkodó adta 
át a közönségnek 1896. május 3-án.

A hatalmas tér három fő eleme az 
1896-ban épült Műcsarnok, az 1906-
ban átadott Szépművészeti Múzeum 
(az ország  utolsó eklektikus stílusú 
középülete) és a kettőt vizuálisan össze-
kötő millenniumi emlékmű. 

Borosjenői Tisza Kálmán a leghosszabb ideig 
hatalmon lévő magyar miniszterelnök volt. 
Generálisnak csúfolták, míg követőit mame-
lukoknak (az egyiptomi szultán elit testőrei 
után). Miniszterelnöksége idején szilárdult 
meg a dualista államberendezkedés.

A szecesszió latin eredetű szó, a sēcēdō igéből 
ered, és kivonulást, elszakadást jelent. A XIX. 
század végének új művészeti irányzata, amely 
Bécsben alakult ki a század utolsó éveiben. 
Jellemzői az élénk színek, a geometrikus 
ábrázolások és a növényi díszítés. Alkotói 
szakítani akartak mindennel, amit a korabeli 
akadémikus művészet képviselt. Legjelentősebb 
magyar képviselője a híres építész, Lechner 
Ödön, aki népszerűvé tette a szecessziót mint 
nemzeti stílust. 

Az első magyar gyártású autó 1905-
ben  a Posta számára készült. Tervezője 
és építője Csonka János – a karburátor 
feltalálója – nem rendelkezett diplo-
mával, de nyugdíjazása előtt a 
Mérnöki Kamara feljogosította a 
gépészmérnöki cím használatára.  

A magyar vasúthálózat kiépülése a XIX. 
században alapított számos magánvasút- 
társaságnak volt köszönhető. A dualizmus 
évtizedeire azonban az eladósodó vállaltok mind 
állami kézbe kerültek: megszületett a Magyar 
Királyi Államvasutak. A Baross Gábor miniszter 
által kidolgozott zónatarifa-rendszer a mai napig 
az európai vasutak díjszabásának alapja. 

A dualizmus évtizedeiben országunkban 
11 nemzetiség élt, és a magyar anya-
nyelvűek aránya csak 46% volt. A román, 
a szerb, a horvát, a szlovák és a német 
nemzetiségi csoportok mellett fontosak 
voltak még a zsidó és cigány kisebbségek.

A másik iparos óriás még gyerek volt, mikor 
Ganz élete véget ért: a leg� atalabb Weiss � ú 
Hamburgban tanult kereskedelmet, majd 
1882-ben alapította meg a Weiss Manfréd 
Acél- és Fémműveket. Eleinte konzervet, 
később hadianyagot gyártottak. 

Egy református tanító legidősebb � aként 
született. Karrierje során későbbi utódával, 
Mechwart Andrással dolgozott együtt:
közös szabadalmuk a kéregöntésű vasúti 
kerék. Nem érte meg a vállalat nemzetközi 
sikereit: 1867-ben öngyilkos lett. 

A Parlament északi szárnyában a felsőház, a 
déliben az alsóház ülésterme kapott helyet, 
amelyek tükörképei egymásnak. Az alsóházi 
társalgóban a padlószőnyeg piros, a felsőhá-
ziban kék, mivel a felsőház tagjai nemesek 
voltak. Róluk azt tartották, hogy kék a vérük.

Lechner Ödön szecessziós stílusú budapesti 
épületei nagy sikert arattak. A mezővárosok 
is igyekeztek követni a népszerűvé vált új 
irányzatot. Számos vidéki városban építettek 
fel épületeket szecessziós stílusban: ekkor 
épült meg a kiskunfélegyházi, a szabadkai és 
a marosvásárhelyi városháza. A tehetősebb 
polgárok lakóházaikat is az új stílusban újíttat-
ták fel: számos szép példa látható ezekből is 
Kecskeméten, Tiszakécskén vagy Temesváron. 

A XIX. században a még kevésbé fejlett 
szárazföldi útvonalak helyett a nagy 
folyókon szállították a létfontosságú árukat 
(gabonát és fát). A szabályozott vízi utakon 
és a Dunát a Tiszával összekötő Ferenc-
csatornán gyakran láthatott az ember 
,,bőgőshajót” és nagy tutajokat. 

A század második felében élte újabb 
reneszánszát a merevített alsószoknya, a 
krinolin. A sokszor több méteres átmérőjű 
ruhadarabot váltotta fel a magyar nyelvben 
csak „fardagály” néven csúfolt turnűr (hátul 
kitömött, merevített alsószoknya).  

1894-ben nyitotta meg kapuit a New York 
kávéház. Pazar belső tere szintekre és több, 
egymástól csavart oszlopokkal elkülönített 
térre tagozódott. A bejáratnál szökőkút 
várta a vendégeket, a termekben velencei 
csillárok függtek. Volt egy hölgyterem, 
játék- és biliárdterem is. A XX. századra ez 
a hely vált a pesti irodalmi élet központjává: 
számos költő és író karrierje indult el itt, 
a „kutyanyelvekre” – vagyis a kávé mellé 
ingyen kapott lapokra – írt művekkel.

A Fővárosi Állat- és Növénykert Magyar-
ország legrégebbi és legnagyobb gyűjte-
ménnyel rendelkező állatkertje. 1866-os 
megnyitásától egészen az 1950-es évekig, 
az első vidéki állatkertek megalapításáig az 
ország egyetlen ilyen intézménye volt. A 
Városligetben 18,4 hektáron fekvő állatkert 
1986 óta természetvédelmi terület. 

Budapest hídjai

Unicum

A New York kávéház

A kisföldalattiA Hősök tere

Tisza Kálmán

A tabló stílusa

Az első magyar autó

A vasúthálózat kiépülése

A nemzetiségek
Weiss Manfréd

Ganz Ábrahám Két ülésterem
A vidéki nagyvárosok 
építészete

A vízi szállítás

A krinolin és a turnűr 
Az állatkert
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A császár a legenda szerint elismerően 
kiáltott fel: „Das ist ein Unicum”. A gyógy-
növényekből főzött likőr, az Unicum innen 
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szakítani akartak mindennel, amit a korabeli 
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magyar képviselője a híres építész, Lechner 
Ödön, aki népszerűvé tette a szecessziót mint 
nemzeti stílust. 

Az első magyar gyártású autó 1905-
ben  a Posta számára készült. Tervezője 
és építője Csonka János – a karburátor 
feltalálója – nem rendelkezett diplo-
mával, de nyugdíjazása előtt a 
Mérnöki Kamara feljogosította a 
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A magyar vasúthálózat kiépülése a XIX. 
században alapított számos magánvasút- 
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Hamburgban tanult kereskedelmet, majd 
1882-ben alapította meg a Weiss Manfréd 
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később hadianyagot gyártottak. 
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született. Karrierje során későbbi utódával, 
Mechwart Andrással dolgozott együtt:
közös szabadalmuk a kéregöntésű vasúti 
kerék. Nem érte meg a vállalat nemzetközi 
sikereit: 1867-ben öngyilkos lett. 
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déliben az alsóház ülésterme kapott helyet, 
amelyek tükörképei egymásnak. Az alsóházi 
társalgóban a padlószőnyeg piros, a felsőhá-
ziban kék, mivel a felsőház tagjai nemesek 
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Lechner Ödön szecessziós stílusú budapesti 
épületei nagy sikert arattak. A mezővárosok 
is igyekeztek követni a népszerűvé vált új 
irányzatot. Számos vidéki városban építettek 
fel épületeket szecessziós stílusban: ekkor 
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szárazföldi útvonalak helyett a nagy 
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krinolin. A sokszor több méteres átmérőjű 
ruhadarabot váltotta fel a magyar nyelvben 
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Harapófogó Interjú Véleménysor A repülős kártya1 2 3 4

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret Időkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

Eszközigény Eszközigény

Egyszerű és rövid mozgásos gyakorlat, amelyet 
jól alkalmazhatunk az első világháborús téma 
bevezetésére. Kérjük meg két tanítványunkat, 
hogy kapaszkodjon össze szorosan, és vegyenek 
fel olyan (álló) pózt, amelyből nagyon nehéz őket 
kibillenteni. Ne áruljuk még el nekik, de ők játsszák 
a központi hatalmakat. A többiek közül jelöljük ki 
az őket harapófogóba záró antanterőket. A „antant” 
célja, hogy lökéssel, húzással kibillentsék a középen 
stabilan állókat, míg nekik az a céljuk, hogy ezt minél 
tovább megakadályozzák. Ezzel jól modellezhetjük a 
diákoknak az első világháború alapfelállását. 

A családokban még élő nagy- és dédszülőkkel 
folytatott beszélgetés maga lehet az „élő történelem”. 
A feladat első részében a tanulók megismerik a 
Háborúból háborúba tabló hátoldalán lévő események 
történetét, majd ezekre re� ektáló kérdéssort állítanak 
össze. (Pl. Ismert-e olyan személyt/családot, akit 
elhurcoltak? Látott-e ilyen esetet? Volt-e hasonló 
meghurcoltatásban része?) Amennyiben ez lehetséges, 
családjukban, esetleg a közösségben felkereshetnek 
egy-egy idős személyt, akik még megélhették ezeket az 
eseményeket, és interjút készíthetnek vele. Az elkészült 
interjúk publikálása, bemutatása méltó emlékállítás 
a vérzivataros évtizedek hőseinek és áldozatainak is. 
A téma választásánál és a kérdések összeállításánál 
ajánlott a nagyobb mértékű pedagógusi kontroll.

A terem közepén húzunk egy krétacsíkot: ez a 
középállapot. Kérjük meg a diákjainkat, hogy akik 
befogadók az idegen népekkel, kultúrákkal szemben, 
álljanak jobbra; akik elutasítóak, nem befogadók, azok 
a vonaltól balra. Kérjük meg őket továbbá arra is, hogy 
annál távolabb álljanak, minél inkább jellemző rájuk az 
exkluzív, illetve az inkluzív viselkedés. A záró fázisban 
kérdezzük meg a befogadó oldalon állókat, hogy 
mit tennének a kirekesztő társaikkal. Valószínűleg 
változatos módokat találnak ki a megbüntetésükre, és 
csak a legritkább esetben kerül szóba az exkluzív csapat 
meggyőzése, érvelés. Ekkor kaphatunk a lehetőségen, 
és érzékenyíthetünk mindkét társaságon: az is kizárás, 
ha valakit büntetek a véleményéért. 

Bizonyára emlékszünk még a gyűjthető járműves 
kártyákra: az autók, buszok, hajók, repülők adatait 
és képét tartalmazó paklival számos játéktípusban 
lehetett kártyázni, de mindeközben ismeretterjesztésre 
is alkalmas volt. Itt az alkalom, hogy saját repülős-
kártyapaklink legyen! A foglalkozás első részében a 
csoportok megismerik a tablóról a magyar repülés 
történetét bemutató szöveget, majd végrehajtják a 
kutatást is. Ennek köszönhetően számos magyar 
gyártású és vonatkozású repülőgép kerül a látóterükbe, 
melyeknek kártyalapokat készíthetnek feltűntetve a 
gyártás évét, a végsebességet, a hatótávot, a fegyverek 
számát stb. Fontos, hogy azonos kategóriák legyenek, 
így össze lehet hasonlítani az egyes gépeket. Az elkészült 
kártyával aztán játszani is lehet, és kicsit jobban meg is 
ismerjük a magyar hadtörténet egy érdekes szeletét.

Mozgásfejlesztés, versenyszellem, lényeglátás 
fejlesztése, atmoszférateremtés

Szövegértés, önálló szövegalkotás, kommunikációs 
készségek fejlesztése 

Érzelmi nevelés, az asszertivitás és a kommunikációs 
készségek fejlesztése

Logikai készségek, szövegértés, vizuális kultúra, 
digitális kultúra fejlesztése

A Háborúból háborúba tabló és a kapcsolódó animáció A Háborúból háborúba tabló és a hátoldali szövegek, 
jegyzetfüzet, íróeszköz, hangrögzítő eszköz

A holokauszt és a kényszermunkára hurcoltak 
témakörében végzett kutatások jól felhasználhatók az 
éves megemlékezések szervezésekor.

Lehet az egész osztály bevonásával párhuzamosan 
több csoportban is végezni a feladatot: aki először 
győz, jutalmat is kaphat.

A feladat elvégzésére ajánljuk a csoportmunkát.

Egy darab kréta A Háborúból háborúba tabló, füzet, íróeszköz, műszaki lap, 
rajzeszköz, nyomtató, laptop/PC/okoseszközök, internet

7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyam5 perc előkészítés a tanórán,
2–6 óra egyéni munka

10 perc előkészítés a tanórán, 
5-6 óra egyéni/páros munka 

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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Háborúból háborúba tabló hátoldalán lévő események 
történetét, majd ezekre re� ektáló kérdéssort állítanak 
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rajzeszköz, nyomtató, laptop/PC/okoseszközök, internet

7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyam5 perc előkészítés a tanórán,
2–6 óra egyéni munka

10 perc előkészítés a tanórán, 
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Filmforgatás Művek a magyar sírból5 6

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény

A témakör számos témája alkalmas kis� lm forgatására. 
A foglalkozás során a tanulók csoportokban tevé-
kenykednek: elkészítik a jelenet forgatókönyvét, szöveg-
könyvét (ha van, de lehet néma� lm is!), jelmezeit, 
esetleg a zenéjét, hange� ektjeit. Ezt követi a szere-pek 
kiosztása, a jelenet begyakorlása és a próbafelvételek 
elkészítése. A harmadik fázisban készül el a jelenetek 
nyers felvétele, majd ezt követi az utómunka: a hangok 
igazítása, a fények beállítása és a vágás. 

A gyakorlat lényege, hogy a „Trianon-hatást” – azaz a  
békediktátum és következményeinek magyar kollektív 
tudatot sújtó nyomait – kutassuk a magyar művészetben: 
versekben, festményekben, írásművekben, akár 
zenében is. A gyakorlat során a diákok kutatást 
végeznek, és minél több művészeti alkotást gyűjtenek 
össze. Ezeket csoportosíthatják, majd egy egyszerűbb 
gondolattérképen rendszerezhetik is: kifejezett érzések, 
érzelmek vagy akár történelmi/gazdasági tényekre, 
következményekre re� ektálás alapján. A műveket a 
kutató bemutatja, és segít a többieknek is megérteni 
annak kapcsolatát a trianoni magyar tragédiával.

Logikus gondolkodás, önálló szövegalkotási készség, 
együttműködés, asszertivitás, vizuális kultúra fejlesztése

Szövegértés, érzékenyítés, atmoszférateremtés, 
lényeglátás, digitális kompetencia fejlesztése

A Háborúból háborúba tabló, annak hátoldali szövegei 
és képei, valamint a kapcsolódó animáció, tan-
könyvi szövegek és képek, videórögzítő, vágóprogram, 
fények, mikrofonok

A Háborúból háborúba tabló, annak hátoldala és 
a kapcsolódó animáció, ezen belül is a Trianonra 
fókuszáló részek; versek (digitális és analóg kiadások), 
jegyzetfüzet, íróeszköz, A/3-as lap/műszaki lap

7. évfolyam 7. évfolyam3–5 óra 35 perc

2. Hol található ma a „vörös térkép”?
A térkép több változatban is létezik: a legtöbb a Magyar Földrajzi Intézet tulajdonában van, 
de több példány megtalálható magángyűjteményekben, sőt külföldi földrajzi intézetekben is. 

?

!

8. Hogy hívták Horthy Miklós híres paripáját?

A ló a Szellő névre hallgatott.

?

!

4. Mi a Fekete Kéz kevésbé ismert, másik elnevezése?

„Egység vagy Halál” (Ujedinjenje ili smrt).

?

!

3. Melyek voltak az első cserkészcsapatok?
A legelső csapatokat a Budapesti I� úsági Egyesületben, az Egyetemi Főgimnáziumban, 
valamint a Regnum Marianumban alapították. 

?

!

5. Kik voltak a két világháború közötti időszak leghíresebb 
színészei és színésznői?
A korszakban mindenképpen említést érdemel Karády Katalin, Tolnay Klári és Turay 
Ida, míg a fér� aknál Csortos Gyula, Kabos Gyula és Jávor Pál. 

?

!

6. Mi a Jad Vasem? Kik a Világ Igazai?
A héber kifejezés jelentése „emlékjel és hírnév”. Ez az emlékbizottság (emlékhatóság) a 
holokauszt áldozatainak és hőseinek emlékét gondozza. Ők ítélik oda a zsidó életeket 
mentő nem zsidó származású hősöknek a „Világ Igaza” címet.   

?

!

7. A „málenkij robot” mellett egy másik „elhurcoltatás” is történt 
hazánkban. Mire gondolhatunk?
A holokauszt során zsidó és rendszerellenes személyek százezreit vitték erőszakkal 
haláltáborokba. 

?

!

1. Kiket győzött le Kiss József légiharcokban?
Számos győzelmet aratott: legelső ellenfele egy Farman típusú repülőt vezetett, legutolsó 
legyőzött ellenfele pedig egy SAML 2-t. 

?

!

Megjegyzések

A kész munkákat akár emléknapok, akár egy-egy 
kulturális nap/tehetségnap keretében be is mutathatjuk.
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Megjegyzések

A kész munkákat akár emléknapok, akár egy-egy 
kulturális nap/tehetségnap keretében be is mutathatjuk.
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Sokan a német Panther mellett a szovjet 
T–34-est tartják a 2. világháború legjobb 
harckocsijának. A remek harcászati tulaj-
donságokkal (tűzerő, mozgékonyság, pán-
célozottság) rendelkező jármű kezdetben 
komoly nehézségeket okozott a németeknek. 
Az olcsón, nagy számban gyártott harckocsi 
tervezési és gyártási hibái, az ergonómia és a 
felszereltség hiányosságai azonban számta-
lanszor visszaütöttek. A háború alatt gyártott
65 000 „acélfecskéből”, ahogy az orosz katonák 
becézték, 45 000 semmisült meg a harcokban. 

Az antant hadvezetése Otrantónál elzárta az 
osztrák–magyar hadihajók elől az Adriáról 
a Földközi-tenger felé vezető hajózó útvo-
nalat.Ez volt az otrantói tengerzár, ahol a 
legtöbb és legnagyobb tengeri csata zajlott 
a Földközi-tenger térségében az első világ-
háború alatt. 1917-ben itt aratott nagy 
tengeri győzelmet Horthy Miklós. Ez a hadi 
siker jelentős szerepet játszott katonai és 
politikai karrierjének alakulásában.

A 2. világháború a gépesített hadseregek 
képeivel vonult be a történelembe. Ke-
véssé ismert, hogy nagy számban alkal-
maztak lovakat szállításra és lovassági egy-
ségekben is, ami a keleti fronton a háború 
végére sem változott meg számottevően.

1882 és 1945 között katonai elvek sze-
rint működő rendőri szervezet volt, 
amely a közrend fenntartásáért felelt.
A második világháborúban számos eset-
ben vett részt a zsidók deportálásában.  

A 39M Csaba páncélgépkocsi a Királyi 
Honvédség által a 2. világháborúban 
rendszeresített felderítő harci jármű volt.
Teljesítménye megfelelt a korabeli pán-
célos felderítő járművek világszínvonalá-
nak, de a háború végére már elavulttá vált. 

A lövészárokok járatainak sűrű szöve-
déke új taktikát és fegyvereket igényelt. 
A hosszú puskák helyett gránátokat, 
pisztolyt, szuronyt, ásót használtak 
a közelharcban, sőt újra előkerült a 
buzogány, a magyaroknál pedig a fokos.

A  30-as évek magyar � lmiparának is 
megvoltak a maga sztárjai: a fér� aknál 
ki kell emelni Jávor Pált, Páger Antalt és 
Kabos Gyulát (aki később a tengerentú-
lon is sikeres lett), a hölgyeknél Tolnay 
Klárit, Karády Katalint és Turay Idát. 

A magyar mellett angolul, franciául, németül 
és olaszul is folyékonyan beszélő arisztokratát 
bízták meg a magyar békedelegáció vezetésével. 
Elismertségét jól mutatja, hogy halálakor számos 
európai lap vezércikke mellett a román újságok is 
méltató szavakkal emlékeztek meg róla.

Eduard Beneš csehszlovák külügyminiszter 
Párizsban Magyarország nyugati határ-
vidékének szláv államok közötti fölosztását 
javasolta, hogy „elválassza a németeket a 
magyaroktól”. Az új csehszlovák–jugoszláv 
határ Szombathelynél húzódott volna, 
és a magyar állam gazdasági és politikai 
ellehetlenítését célozta.

Aba Novák Vilmos a magyar expresz-
szionizmus nagy alakja. Festészetének
értéke az erőteljes, dinamikus ábrázolás.
Számos freskót festett, köztük a szegedi 
Hősök kapuját vagy a Pannonhalmi 
Apátság emlékkápolnájának seccóját.

Kiss József a Császári és Királyi Légierő 
legeredményesebb magyar pilótája volt az 
első világháborúban. Összesen 19 igazolt 
légi győzelmet aratott Olaszországban. 
1918 májusában a kanadai Gerald Birks-
szel vívott légi csatában vesztette életét.  

Az osztrák–magyar hadvezetés 1909-ben a 
kékes csukaszürkét (Hechtgrau) választotta 
az egyenruha színének. A harctéren azonban 
annyira elütött a környezettől, hogy a 
katonák túlélését veszélyeztette, ezért 1915-
ben a zöldesszürke „Feldgrau”-ra cserélték.

A cserkész jelmondatot – „Légy résen!” – több 
millió cserkész használja. A cserkészek bal 
kézzel fognak kezet, jobb kezük három ujját 
tisztelgésre emelve. Ez a három ujj jelképezi 
kötelességeiket Istennel, hazájukkal és em-
bertársaikkal szemben. A magyar cserkészek 
nyakkendője zöld színű, ingükön a háromszögű 
Hungária-jelvény jelzi magyarságukat.

A legenda szerint a szarajevói merénylet 
napján a trónörökös által használt Gräf & 
Stift autó átkot hoz tulajdonosára: Ferenc 
Ferdinánd halála után bárkihez került, az bal-
esetet szenvedett vagy meghalt az autó miatt. 

Erdély kulturális életének jelentős alakja, építész, 
gra� kus, író, tanár, politikus. Erdélyi szász család-
ba született, és a budapesti Műegyetemen végzett 
építészként. Munkáiban az erdélyi népművészet 
és történelmi építészet motívumait használta 
fel. Könyveit ő maga illusztrálta jellegzetes, a 
fametszetek technikájára emlékeztető stílusában.

A 38M Botond a Magyar Királyi Honvédség 
hadszíntéren kiválóan bevált, másfél ton-
nás teherautója volt. A doni áttörésnél a 
Botond maradt az egyetlen olyan jármű, 
ami a hideg ellenére működőképes ma-
radt, és amelyet ezért a németek sokszor 
erővel próbáltak megszerezni. A háború 
után kiváló tulajdonságai ellenére poli-
tikai okokból nem fejlesztették tovább.

1940 szeptemberében a magyar hadsereg  
újra birtokba vette Észak-Erdélyt. Az ün-
neplő tömeg minden település határában 
virágokkal díszített, úgynevezett „bevonulási 
kapukat” állított fel. 

A 2. világháború alatt a főváros légterét közel 
360 légvédelmi löveg vigyázta. A légitámadások 
alatt és után a városnak még az „acélesőt” is 
el kellett viselnie, amikor a kilőtt lövedékek 
csörömpölve visszahullottak a háztetőkre.

A Pest megyei völgyet 1686 óta leginkább 
német származású svábok lakták. A második 
világháborúban előbb a zsidó lakosságot 
hurcolták el innen, majd a hadköteles fér� akat 
besorozták a Wa� en SS-be. Legtöbbjük 
meghalt a Budapesten zajló harcokban (a 
szovjetek általában nem ejtették foglyul 
az SS-katonákat). 1946-ban pedig a még 
itt élő németek 95 %-át Németországba 
deportálták, helyükre székelyeket telepítettek.

T-34 harckocsi

Otranto és az Adria

Lovak a háborúban A csendőrségCsaba páncélgépkocsi

A közelharc fegyverei

Magyar filmsztárok

gróf Apponyi Albert 

Szláv korridorA tabló stílusaA magyar Richthofen Csukaszürke

A cserkészek jelképei

A „halálautó”

Kós Károly

Botond teherautó

A bevonulási kapu

Légvédelem

A zsámbéki medence sorsa
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harckocsijának. A remek harcászati tulaj-
donságokkal (tűzerő, mozgékonyság, pán-
célozottság) rendelkező jármű kezdetben 
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Ferdinánd halála után bárkihez került, az bal-
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gra� kus, író, tanár, politikus. Erdélyi szász család-
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el kellett viselnie, amikor a kilőtt lövedékek 
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szovjetek általában nem ejtették foglyul 
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5 5 55Pantomim Közös(ségi) szabályok Freedom!!!Egy kis (rock)történelem

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírásaA gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatásFejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlásÉletkori ajánlásIdőkeret Időkeret IdőkeretIdőkeret

Eszközigény Eszközigény EszközigényEszközigény

A gyakorlatot a foglalkozás ráhangoló részében 
valósítsuk meg. A diktatúra évtizedei tabló bármely 
képével, a szövegekben megjelenő fogalmakkal 
kapcsolatban a tanulók csoportokban együtt-
működve készítenek egy hangok nélküli bemuta-
tót/jelenetet. A többieknek a némajátékból ki kell 
találniuk a fogalmat vagy eseményt. (Hasonlóan 
az „Amerikából jöttem” játékhoz, csak itt nincs 
könnyítés a szókezdő betűkkel).  

A tabló, valamint a források segítségével a tanulók 
előbb megértik a TTT-rendszer lényegét, ezt köve-
tően a feladat második felében csoportszabályokat
fogalmaznak meg. A szabályok közül legyen egy-egy a 
támogatott, a tiltott és a tűrt kategóriában is. Az önál-
ló szövegalkotás után párban értékeljék a munkájukat, 
majd közösen válasszák ki a nekik legjobban tetsző 
szabályokat, amit javasolnak a csoportnak elfogadásra 
(szintén mindegyikből egyet-egyet). Ezután a párosok 
javasolnak egy-egy szabályt; a pedagógus moderálása 
mellett mindhárom kategóriából arányosan kerüljön 
be javaslat a közös szabályrendszerbe.

A feladat célja, hogy a tanulók az ismeretszerzés 
mellett gyakorolják az általuk tanult idegen nyelvet 
A diktatúra évtizedei tabló hátoldalán található 
szövegek fordításával. A szövegek lehetőséget 
biztosítanak a di� erenciálásra is, mert egyszerűbb 
és rövidebb, de hosszabb és bonyolultabb részek is 
találhatók bennük. A foglalkozás során a tanulók 
megismerik a tabló hátoldalán található szövegek 
tartalmát, és lefordítják annak részleteit vagy akár 
egészet. A szövegek mennyisége lehetővé teszi, 
hogy a feladatot szétosszuk tanítványaink között, 
így minden szövegből, szövegrészletből készülhet 
idegen nyelvű tartalom.

A korszakban népszerű zeneszámok szövegei segít-
hetik egy-egy résztéma jobb megértését, és jól alkal-
mazhatóak szövegértési gyakorlatként is. A pedagógus 
először kiosztja a dalszöveget, majd a tanár által össze-
állított feladatlap/kérdéssor mentén a tanulók elolvas-
sák/feldolgozzák azt. Javasoljuk, hogy a szövegértésre 
re� ektáló kérdések mellett képanyag/egyéb forrás is 
kapcsolódjon a feladatlaphoz: például a tablón szerep-
lő lyukas zászlóban látható sárga rózsa szimbóluma, a 
pesti utcákat „taposó lánckerekek” ábrázolása. A cél a 
készségfejlesztés mellett a történelmi tények művészi 
ábrázolásának bemutatása. A feladat második felében 
a közös fogalomalkotás/fogalomkapcsolás következ-
het, ami kontextusba helyezi a dalokban rejtőző törté-
neti/politikatörténeti vonatkozásokat. 

Kreativitás, együttműködés, motoros készségek 
fejlesztése, érzelmi nevelés

Szövegértés, önálló szövegalkotás, együttműködés, 
asszertivitás fejlesztése

Szövegértés, idegen nyelvi kompetencia fejlesztéseSzövegértés, lényegkiemelés, � gyelemkoncentráció 
fejlesztése

A diktatúra évtizedei tabló és annak hátoldala,
a terem felszerelési tárgyai, egyéb kellékek (kendők)

A diktatúra évtizedei tabló és a hátoldali szöveg
4. témája (Tiltott, Tűrt, Támogatott), jegyzetfüzet, 
íróeszköz, források

A diktatúra évtizedei tabló hátoldali szövegei, szótár 
(lehet digitális is), internet, okoseszköz/laptop/PC, 
jegyzetfüzet, íróeszköz

A diktatúra évtizedei tabló, a témához kapcsolódó, 
korabeli, magyar dalszövegek, feladatlap/jegyzetfüzet, 
íróeszköz

8. évfolyam 8. évfolyam 8. évfolyam8. évfolyam10 perc 20 perc 25 perc15 perc

A munkába vonjuk be az idegen nyelvet oktató 
pedagógus kollégánkat!

Javasolt dalszövegek: Illés: Miért hagytuk, hogy így 
legyen; Bródy János: Ha én rózsa volnék; East - 1956

A feladat akár pontra is játszható. Jól alkalmazható 
ismétlő foglalkozás elemeként is, a tanult fogalmak 
átismétlésére, rögzítésére.

A fenti technika segítségével osztályszintű szabályokat 
is felállíthatunk, de egy-egy szakos fog-lalkozás, 
délutáni tanulás szabályainak kialakítására, valamint a 
csoportdinamika fejlesztésére is alkalmas.

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

1 2 43

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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szabályokat, amit javasolnak a csoportnak elfogadásra 
(szintén mindegyikből egyet-egyet). Ezután a párosok 
javasolnak egy-egy szabályt; a pedagógus moderálása 
mellett mindhárom kategóriából arányosan kerüljön 
be javaslat a közös szabályrendszerbe.

A feladat célja, hogy a tanulók az ismeretszerzés 
mellett gyakorolják az általuk tanult idegen nyelvet 
A diktatúra évtizedei tabló hátoldalán található 
szövegek fordításával. A szövegek lehetőséget 
biztosítanak a di� erenciálásra is, mert egyszerűbb 
és rövidebb, de hosszabb és bonyolultabb részek is 
találhatók bennük. A foglalkozás során a tanulók 
megismerik a tabló hátoldalán található szövegek 
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állított feladatlap/kérdéssor mentén a tanulók elolvas-
sák/feldolgozzák azt. Javasoljuk, hogy a szövegértésre 
re� ektáló kérdések mellett képanyag/egyéb forrás is 
kapcsolódjon a feladatlaphoz: például a tablón szerep-
lő lyukas zászlóban látható sárga rózsa szimbóluma, a 
pesti utcákat „taposó lánckerekek” ábrázolása. A cél a 
készségfejlesztés mellett a történelmi tények művészi 
ábrázolásának bemutatása. A feladat második felében 
a közös fogalomalkotás/fogalomkapcsolás következ-
het, ami kontextusba helyezi a dalokban rejtőző törté-
neti/politikatörténeti vonatkozásokat. 

Kreativitás, együttműködés, motoros készségek 
fejlesztése, érzelmi nevelés

Szövegértés, önálló szövegalkotás, együttműködés, 
asszertivitás fejlesztése

Szövegértés, idegen nyelvi kompetencia fejlesztéseSzövegértés, lényegkiemelés, � gyelemkoncentráció 
fejlesztése

A diktatúra évtizedei tabló és annak hátoldala,
a terem felszerelési tárgyai, egyéb kellékek (kendők)

A diktatúra évtizedei tabló és a hátoldali szöveg
4. témája (Tiltott, Tűrt, Támogatott), jegyzetfüzet, 
íróeszköz, források

A diktatúra évtizedei tabló hátoldali szövegei, szótár 
(lehet digitális is), internet, okoseszköz/laptop/PC, 
jegyzetfüzet, íróeszköz
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8. évfolyam 8. évfolyam 8. évfolyam8. évfolyam10 perc 20 perc 25 perc15 perc

A munkába vonjuk be az idegen nyelvet oktató 
pedagógus kollégánkat!

Javasolt dalszövegek: Illés: Miért hagytuk, hogy így 
legyen; Bródy János: Ha én rózsa volnék; East - 1956

A feladat akár pontra is játszható. Jól alkalmazható 
ismétlő foglalkozás elemeként is, a tanult fogalmak 
átismétlésére, rögzítésére.

A fenti technika segítségével osztályszintű szabályokat 
is felállíthatunk, de egy-egy szakos fog-lalkozás, 
délutáni tanulás szabályainak kialakítására, valamint a 
csoportdinamika fejlesztésére is alkalmas.

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

1 2 43

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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5 5Felelj, kérdezlek! „A mi forradalmunk”

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény

A számokérések egyik érdekes módja lehet, ha 
a tanuló(k) nem válaszolnak, hanem kérdéseket 
tesznek fel, és így felelnek. A számokérésnek 
ebben a formájában nem feltétlenül a válaszokat 
értékeljük, hanem hogy ismereteinek biztos birto-
kában a tanuló képes-e jól kérdezni, rákérdezni a 
fontos elemekre a témában. Ehhez jól használható
A diktatúra évtizedei tabló képe, animációja és 
hátoldali szövegei is. A feleltetés ilyen formájában 
időt is spórolhatunk, ha rövid felkészülés után a 
tanulók párban, egymást feleltetik le. 

Készítsünk egy saját, egyedi, a mi közösségünk (falunk, 
városunk, gyülekezetünk, iskolánk) történetére, rész-
vételére, emlékére re� ektáló október 23-i ünnepséget! 
A első lépésben a tanulók történelmi kutatást végez-
nek: interneten keresnek információkat, interjúznak a 
még élő szemtanúkkal, majd ezek alapján elkészítik az 
ünnepi megemlékezés forgatókönyvét. Ezt követően a 
magyar szakos kolléga segítségével elkészül a megje-
lenítés: a versek/dalok/szövegkönyv, esetleg a drama-
tizált megjelenítés/színpadképek. A vizuális kultúrát 
oktató kolléga segítségével jelmezeket, díszleteket is ter-
vezhetünk. A projekt segítségével nemcsak a témakört 
dolgozzuk fel, hanem közösségünket is gazdagíthatjuk 
egy egyedi, saját emlékeken alapuló megemlékezéssel.

Logikus gondolkodás, önálló szövegalkotási 
készség, együttműködés, asszertivitás fejlesztése

Logikai gondolkodás, együttműködés, vizuális 
kultúra, digitális készségek, kommunikációs készségek 
fejlesztése, érzelmi nevelés, atmoszférateremtés

A diktatúra évtizedei tabló hátoldali szövegei és 
képei, valamint animációja, tankönyvi szövegek és 
képek, feladatlapok, íróeszközök, atlasz

A diktatúra évtizedei tabló hátoldala és animációja, 
jelmezek, papírok, író- és rajeszközök, kellékek

8. évfolyam 8. évfolyam10 perc projekt

1. Kiket tüntettek ki „Hősi munkájukért”?
A listán számos, a munkaversenyben élen járó munkás (esztergályos, bányász, kőműves, 
olvasztár, szövőnő) szerepel, annyian, hogy neveiket itt felsorolni sem tudjuk. 

?

!

3. Miről kapta a nevét a Molotov-koktél?
Nevét a második világháborúban kapta: a � nn katonák adták a palackoknak a gúnynevet. 
Molotov szovjet külügyminiszter a � nn–szovjet háborúban többször nyilatkozta, hogy 
nem bombázzák a � nneket, hanem élelmiszercsomagokat (Molotov-piknikkosarak) 
dobnak le. Erre reagáltak a � nnek, és lett a robbanó palack „Molotov-koktél”.

?

!

2. A mosonmagyaróvári sortűz
A sortűz az 1956-os események közé tartozik. A feldühödött tömeg a mosonmagyaró-
vári laktanya előtt gyűlt össze, hogy a bent rejtőző „ávósokat” önkezükkel megbüntes-
sék. A laktanya vezetésének parancsára géppuskákkal nyitottak tüzet az éneklő tömegre.

?

!

4. Melyik együttes látható a képen? Melyik kategóriába tartoztak?
A képen az Illés együttes  logója látható. Fennállásuk során – mind a saját stílusuk, 
szövegeik, mind a politikai környezet változásai miatt – mindhárom kategóriába 
bekerültek egy-egy alkalommal. 

?

!

5. Minek a jelképe a galamb? 
Mint állatalak számos dolog szimbólumává vált: a halhatatlanság, az anyaság jelképe 
mellett istennők szent állata. A kereszténységben a lélek, a Szentlélek szimbóluma lett. 

?

!

6. Mit bányásztak Recsken?
Recsk az egyetlen valaha is művelt magyar rézbánya, amely már a XIX. századtól 
feltárásra került. Később az államvédelmi hatóságok titkos kényszermunkatábora 
működött itt a 40-es és 50-es években. 

?

!

7. Kik voltak Nagy Imre társai?
A 301-es parcellában elhantolt testek közül Nagy Imrén kívül a következőket sikerült 
azonosítani: Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és Szilágyi József.

?

!

8. Az úttörők jelképe
Öltözékük leglátványosabb eleme a speciális piros színű kendő volt, melyet nyakba 
kötve viseltek. Ez egyértelműen utal a cserkészmozgalom nyakkendőjére, ahonnan az 
úttörőmozgalom a példát vette.

?

!

Gyakorlott csoportokkal dolgozva az értékelésben is 
számítsunk a diákok véleményére!

Ebben a projektben számos, az éves tervezésbe 
bekerülő elemet megvalósíthatunk. A tényleges 
kivitelezés során a tanulócsoport és az őket tanító/
nevelő felnőttek (akár szülők) együttműködése is 
megvalósul(hat).

Megjegyzések

Megjegyzések

5 6
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A nyilas mozgalom azon tagjaira hasz-
nált gúnyos kifejezés, akik 1945 után 
– igyekezve elfeledtetni a múltjukat –
a kommunista párt híveivé és a kommu-
nista diktatúra kiépülésének támogatóivá 
váltak. A kommunisták cserébe hajlandók 
voltak szemet hunyni a kisnyilasok múltja 
felett. „Kis ország vagyunk, egy csőcselé-
künk van, azzal kell mindent megoldani” 
– írta Heltai Jenő költő, a kor tanúja.

Bacsó Péter 1969-es � lmklasszikusa, 
amely a Rákosi-korszak legsötétebb éveibe 
kalauzol bennünket. A kommunisták egy 
egyszerű gátőrből hol uszodaigazgatót, hol 
kutatóintézeti vezetőt csinálnak, majd egy 
koncepciós per koronatanújának képzik 
ki. Pelikán József azonban sehol sem felel 
meg a tőle elvárt szerepnek. A szatirikus 
hangvételű � lm tíz éven át be volt tiltva, 
először csak 1979-ben mutathatták be. 

A német Katzenkopfstein, azaz macs-
kafejkő tükörfordításából született 
a macskakő szavunk. Az 1956-os 
forradalom alatt a könnyen fel-
szedhető kockákból építettek bari-
kádokat a forradalmárok.

A 2. világháború hatalmas pusztítást oko-
zott: a főváros épületeinek háromnegyede 
megsérült vagy leomlott. A legnagyobb 
károkat az V. kerület és a budai város-
rész szenvedte el. Az 56-os forradalom 
Budapesten további pusztításokkal járt: 
5000 épület, közel 11 000 lakás károso-
dott. Ez talán jelentéktelennek tűnhet a
város félmilliós lakásállományához képest, 
az építőipar kapacitása azonban évente 
csak kb. 3000–6000 új lakást biztosított 
a világháborús pusztítást még ki sem 
hevert, lakásínséggel sújtott fővárosnak.

Legendás magyar együttes, amely 1957 és 
1973 között alkotott. Nyugati ihletésű pop, 
beat és folk-rock zenét játszottak. A zenekar 
többször is átalakult. Leghíresebb tagjai 
Illés Lajos, Szörényi Levente, Bródy János, 
Szörényi Szabolcs és Pásztory Zoltán voltak.

A fegyverkezési verseny során rengeteg 
felszerelés érkezett a Szovjetunióból. 
Emellett a magyar költségvetés 25%-át 
fordították a hadseregre, amelynek létszá-
ma meghaladta a 200 000 főt, a párizsi bé-
kében engedélyezettek háromszorosát.

Hosszú téglalap alakú teresedés a Városli-
getnél, amit szovjet mintára hoztak létre a 
Regnum Marianum templom felrobban-
tását követően. A szocialista időkben ezen 
a téren tartották az állampárti tömegren-
dezvényeket és a katonai díszszemléket.

A két címer nagyon hasonló: mindkettő 
alapja egy gabonakoszorú, de amíg a 
Rákosi-címer (1949–1957) közepén a 
kommunista eszméket jelképező vörös 
csillag, addig a Kádár-címerben (1957–
1990) egy nemzeti színű pajzs volt.  

Sokan tévesen a szocialista időszak ünnepének 
tartják az egyébként 1894 óta létező ünnepet, 
mely az Egyesült Államokban született, és a 
munkásjogok kivívásának emléknapjaként 
ünneplik. 1955 óta a katolikus egyház ezt a 
napot Munkás Szent József napjának nyil-
vánította, így katolikus ünnepnap is egyben. 

A plakátművészet az ötvenes évektől virág-
zott fel ismét: az 1955-ös plakátkiállítá-
son részt vevő művészek kinyilvánították, 
hogy a párt által meghatározott irány he-
lyett színvonalasabb művészetet követnek.
A hatalom természetesen továbbra is elle-
nőrzése alatt tartotta ezt a művészeti ágat is.

„A krumplileves legyen krumplileves” 
– szokták idézni Kádár Jánost. Ebben 
a politikai hasonlatban arra utalhatott, 
hogy mindent tekintsünk annak, ami. 
Kedvenc étele azonban nem a krump-
lileves, hanem a stíriai metélt volt. 

Az úttörőmozgalom célja volt az i� úsá-
got „a haza és a párt iránti szeretetre és 
hűségre, proletár nemzetköziségre” ne-
velni. Az úttörőszövetség legkisebb, 8–10 
éves tagjait kisdobosoknak nevezték.
Ők kék, az úttörők vörös kendőt viseltek. 

A kifejezést Gerő Ernőnek tulajdonítják. 
Az ország szovjet nyomásra látott neki a 
nehézipar fejlesztésének. Ehhez azonban 
sem megfelelő technológia, sem nyersanyag 
nem állt rendelkezésre. A 90-es évekre 
minden nehézipari központ tönkrement.

A rendszerváltáskor a történelmi pártok 
mellett egy sor új politikai formáció jelent 
meg, amelyeknek emblémára volt szükségük. 
A Fidesz A tanú című � lmből ismertté vált 
„magyar narancs”- szimbolikát választotta, 
benne a laza, fal� rkaszerű felirattal, ami a 
párt � atalos karakterére utalt. Az MSZP vörös 
szegfűjének szirmaiból egy vörös csillagot 
is ki lehetett rakni. A SZDSZ szabadságot 
jelképező piros és zöld madara a fehér háttérrel 
együtt nemzeti trikolórt is alkot. Az MDF 
tulipános életfáját eredetileg Szörényi Levente 
rajzolta meg a „ Fénylő ölednek édes örömé-
ben” című lemez borítójának hátoldalára.

A kommunista hatalom nemcsak az embe-
reket ítélte meg politikai alapon. A budai vár 
épületeit is nemkívánatosaknak nyilvánították: 
számos még menthető épületet megsemmi-
sítettek. Szóba került a teljesen szétlőtt, de 
még álló budavári palota elbontása is, de 
erre végül nem került sor. Az évtizedeken 
keresztül elhanyagolt, romos épületegyüt-
tes újjáépítése csak 1985-re fejeződött be. A kifejezést először Winston Churchill 

használta fultoni beszédében 1946-ban: 
„...vasfüggöny ereszkedik le Európára”. A vas-
függöny kifejezés azoknak az eszközöknek 
a gyűjtőfogalma is, amelyekkel a kommu-
nista országok igyekeztek megakadályozni a 
határaikon való illegális átjutást: szögesdrót-
akadályok, elektromos kerítések, aknazárak.

1989. május 23-án az osztrák és a 
magyar külügyminiszter szimboliku-
san átvágta a vasfüggöny szögesdrótját. 
Addigra a már teljesen elavult határzár  
nem is állt, de a fotósok kedvéért 
alumíniumból ideiglenesen újraépítettek 
egy körülbelül harmincméteres darabot. 
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dezvényeket és a katonai díszszemléket.

A két címer nagyon hasonló: mindkettő 
alapja egy gabonakoszorú, de amíg a 
Rákosi-címer (1949–1957) közepén a 
kommunista eszméket jelképező vörös 
csillag, addig a Kádár-címerben (1957–
1990) egy nemzeti színű pajzs volt.  

Sokan tévesen a szocialista időszak ünnepének 
tartják az egyébként 1894 óta létező ünnepet, 
mely az Egyesült Államokban született, és a 
munkásjogok kivívásának emléknapjaként 
ünneplik. 1955 óta a katolikus egyház ezt a 
napot Munkás Szent József napjának nyil-
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Az én példaképem „Iskolámnak nevem adtam” Kakukktojás A „Kevin Bacon” játék1 2 3 4

A gyakorlat leírása

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása A gyakorlat leírása

Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás Fejlesztő hatás

Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlás Életkori ajánlásIdőkeret Időkeret Időkeret Időkeret

Eszközigény Eszközigény Eszközigény Eszközigény

A tabló tematikája lehetőséget ad az ott megjele-
nített „hírességek csarnokának” bővítésére, hiszen 
mindenkinek van/lehet saját példaképe. Kérjük 
meg tanítványainkat, hogy válasszanak maguk-
nak példaképet: lehet sportoló, tudós, gazdasági 
szakember, politikus, pedagógus, művész stb.
A választottjukról készítsenek egy bemutató plakátot 
vagy akár verset, dalt, videót, előadást. A projektu-
mok kidolgozottsága attól függ, mennyi időt adunk 
a feladatra. A kész munkákból kiállítás szervezhető, 
amelyet „Képtár” technikával be is mutathatunk. 

A művek egy-egy tematikus hónap keretében az 
iskolai faliújságot is díszíthetik.

Egy-egy érdekesebb kutatás akár az intézmény 
névváltoztatásához is vezethet.

A feladat digitálisan is kialakítható a 
feladatszerkesztőben a „Kakukktojás” feladattípus 
kiválasztásával.

A legtöbb intézménynek akad híres – akár országos 
vagy világszinten alkotó – tanítványa. A feladat során 
a tanulók kutatások, interjúk keretében feltárják a 
híres egykori diákok iskolai történeteit, majd ezeket 
egy bemutató keretében prezentálják. A kutatómunka 
elsősorban a készségfejlesztésre fókuszál, valamint a 
források kezelését fejleszti.

A tabló témája lehetőséget biztosít a klasszikus ka-
kukktojás típusú feladat létrehozására. A pedagógus 
a tablón szereplő hírességekből kiválaszt három 
összetartozót, és egy olyat, aki nem illik a sorba.
A tanulók feladata, hogy megtalálják a kakukktojást a 
hírességek között. A feladat jól szintezhető, hisz lehet 
egyértelmű triókat kiválasztani, de akár rejtett logika 
mentén látszólag négy össze nem függő hírességet is ki 
lehet választani. A fantáziánk szabadon szárnyalhat. 

A játéknak nevet adó színészről, Kevin Baconről tartja 
magát egy makacs anekdota: ő már minden híres em-
berrel dolgozott együtt Hollywoodban. Ha két � lmes 
szakembert össze szeretnénk kötni egy láncolatban az 
alapján, hogy már dolgoztak együtt, az szinte biztos, 
hogy Bacon szerepel benne. A mi játékunk alapja is ez: 
a tanulók a tablóról választanak egy-egy hírességet, 
de nem árulják el, kire gondoltak. Ezután egyszerre 
kimondják a nevet, majd az a feladatuk, hogy családi 
kapcsolatok, barátságok, közös munkák, munkatár-
sak láncán át összekössék a két személyt. Sok esetben 
egyszerű feladat, de akár hosszabb kutatást igénylő 
párosok is kijöhetnek. Már maga a kutatás is rendkí-
vül izgalmas és fejlesztő hatású lehet!

Kreativitás, önálló szövegalkotás, vizuális kultúra, 
lényegkiemelés fejlesztése

Szövegértés, önálló szövegalkotás, együttműködés 
fejlesztése

Lényeglátás, logikus gondolkodás, szövegértés fejlesztése Lényeglátás, lényegkiemelés, versenyszellem, 
együttműködés, logikus gondolkodás fejlesztése

Lábnyomaink a nagyvilágban tabló és annak hátoldala, 
jegyzetfüzet, íróeszköz, műszaki lap/karton, képek, 
nyomtató, rajzeszközök, laptop/PC/okoseszköz, internet

Lábnyomaink a nagyvilágban tabló és annak hátoldali 
szövegei, jegyzetfüzet, íróeszköz, források, internet, 
laptop/PC/okoseszköz

Lábnyomaink a nagyvilágban tabló, feladatlap/
jegyzetfüzet, íróeszköz

Lábnyomaink a nagyvilágban tabló, internet, 
okoseszköz/laptop/PC

8. évfolyam 9. évfolyam 8. évfolyam 8. évfolyam15 perc (miniprojekt 
esetén hosszabb)

több hét 10 perc 15 perc

Nézd meg a korszakról szóló videót!
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A MARSLAKÓK MAGYARUL BESZÉLNEK
Az 1930-as években tartotta magát az a makacs 
legenda az Egyesült Államokban, hogy a magyar 
tudósok biztosan nem földi lények. Nem csoda, 
hogy Los Alamosban elterjedt a híre, hogy ezeregyszáz 
esztendővel ezelőtt egy Marsról érkezett űrhajó kény-
szerleszállást hajtott végre Közép-Európában. Három 
kemény bizonyíték van a magyarok földöntúli eredetére:
1) Nagyon szeretnek vándorolni.
2) Rendkívül egyszerű és logikus nyelvet beszélnek, 
ami gyökeresen különbözik szomszédaikétól.
3) És végül sokkal okosabbak a földlakóknál. 
Mindehhez hozzáfűztek egy magyarázatot: annyival 
könnyebb megtanulni írni és olvasni magyarul, mint 
franciául vagy angolul, hogy a magyar gyerekeknek 
sokkal több idejük jut a matematika gyakorlására.

Nádasdy Kálmán operarendező még 
� atalember volt, mikor elhatározta, 
hogy Kodálytól szeretne tanulni. 
Telefonon kereste, leveleket írt neki, 
de semmi választ nem kapott. Egyszer 
a Király utca sarkán, a Zeneakadémia 
közelében sikerült elcsípnie. Megállította, és megkérte, 
hogy hadd tanulhasson nála. Kodály bizalmatlanul mé-
regette a � atalembert, aztán megkérdezte: “Ért maga a 
dinnyékhez?” Nádasdy torkán akadt a szó, de a zeneszer-
ző folytatta: „A Lövölde térre megyek dinnyét venni, ha 
van kedve, tartson velem.” A piacon Kodály kiválasztott 
négy szép dinnyét, kettőt Nádasdy kezébe nyomott, ket-
tőt a hóna alá csapott. Némán útnak indultak. Egészen 
Hűvösvölgyig gyalogoltak, ott aztán Kodály megállt 
a házuk előtt, és így szólt: „Úgy látom, van magában
segítőkészség. Ha komolyan gondolta a tanulást, várjon 
meg csütörtök délután a Zeneakadémián.”

KODÁLY ÉS A DINNYÉK NEKED, MR. PUSKÁS!
George Best, a legendás angol focis-
ta mesélte egyszer Puskás Ferencről 
a következőt: „Bobby Charltonnal, 
Denis Law-val és Puskással edzős-
ködtünk egy ausztrál futballakadé-
mián. A � úk nem tisztelték, kinevet-
ték a kövérsége és a kora miatt. Egyszer úgy döntöttünk, 
hogy a srácok kihívhatják versenyre az egyik edzőt: 
ki tudja többször eltalálni a felső lécet tíz kísérletből. 
Természetesen az öreg dagadtat választották. Law 
megkérdezte a kölköket, hogy mit gondolnak, hányszor 
találja majd el a lécet az idős, kövér edző. A legtöbben 
ötnél kevesebbre tippeltek. Jobban tették volna, ha 
tízet mondanak. Az öreg, kövér edző nekikezdett, és 
egymás után kilencszer talált. A tizediknél felküldte a 
levegőbe labdát, mindkét vállán és a fején is megpattin-
totta, majd sarokkal feltette, és a felső lécre bombázta. 
Mindenki elnémult, aztán az egyik kölyök megkér-
dezte, ki volt ez. Neked, kölyök, a neve Mr. Puskás”

SZÉCHENYI ZSIGMOND 
ÉS A FANTOMBIVALY
Széchenyinek mint Afrika-vadász-
nak számos kalandos történet lapult 
a zsebében: ezek közül az egyik a 
fantombivaly esete. „Újabb har-
madfél óra hosszat mentem utána, 
amikor váratlanul, hat-hét lépésre 
megpillantottam a sűrűség közt feketedő alakját. 
Biztonság kedvéért még a távcsövön is megszemlélem, 
fejét is látni vélem… és nehogy megszökjék, nyakát 
célozva elhúzom a ravaszt. Ezúttal egy szót sem szól-
hattam a puskámra. Kifogástalanul elsült. Csakhogy 
a fekete test mozdulatlan maradt, el sem esett, el sem 
szaladt. Nehezen is tehette volna, mert nem bivaly 
volt, hanem egy elszenesedett fatörzs.“

ÉDES ISTENEM, NE HARAGUDJ!
Fa Nándor, a világhíres magyar vi-
torlázó 1985-ben kerülte meg először 
a Földet Szent Jupát nevű hajójával. Ő 
meséli a viharos Horn-foki élményét:
„Talán a Horn-foknál volt a legnehe-
zebb. Az időjárás irgalmatlan volt, a 
köd és az erős szél is alaposan meg-
nehezítette a dolgomat. A szél olyan erős volt, hogy 
csak orrvitorlával haladhattam, de még ez is sok volt 
a hajónak. Aztán, amikor le akartam húzni, felbo-
rultam. Négy órán keresztül feküdtem a vízen, mire 
sikerült talpra állítani a hajót. A legnehezebb napok 
azonban még előttem voltak. A szél megfordult, az ál-
landó ellenszélben alig tudtam haladni. Káromoltam 
az eget, szörnyű dolgokat mondtam, aztán mégis 
visszanyertem a hitemet. Kiálltam a hajó szélére, és 
onnan kiáltottam: Édes jó Istenem, ne haragudj rám, 
hülye voltam, de most már túl vagyok rajta.”

A ZSOLNAY-KÓD
Pécsen áll a legendás gyáralapító 
Zsolnay Vilmos és felesége mauzóle-
uma. Zsolnay még a századfordulón 
dolgozta ki az eozinmáz receptjét, ami 
sokáig világhíres titoknak számított. 
Halála után a gyár alkalmazottai 
építették fel a síremléket, és ekkor kelt lábra a legenda: 
ha a téli napforduló idején belépsz az épületbe, és meg� -
gyeled a jeleket, feltárul a recept titka. Az igazsághoz az 
is hozzátartozik, hogy ez a titok már lelepleződött: mára 
ismertté vált a máz készítésének receptje.

A MÉRGES AUTOMATA
Egyszer még Kempelen Farkas 
híres sakkautomatája is „elvesztette 
a fejét”: 1809-ben maga I. Napóleon 
ült le játszani a géppel. A császár 
többször is rosszul lépett, amit az 
automata folyton kijavított. A har-
madik-negyedik hibás lépés után egyszer csak a gép 
se szó, se beszéd lesöpörte az összes bábut, és beszün-
tette a császári partit. A beszámolók szerint Napóleon 
csendes mosollyal az arcán felállt, és elhagyta a dísz-
termet: úgy látszott, örült, hogy neki még egy gépet is 
sikerült kihoznia a sodrából.

KODÁLY, A SZŰKSZAVÚ
A híres zeneszerzőt sokan szótlan, morcos embernek 
tartották, aki nem beszél. A következő történetben 
ez komoly félreértésre adott okot. „Ha már Kodály – 
különösen � atal korában – igen szűkszavú volt, akkor 
beszélt helyette felesége. Egy nyári napon i� . Bartók 
Béla rákoshegyi kertjében ebédeltek ötösben: Kodályék 
és a Bartók család. Szokás szerint Kodályné vitte a szót. 
Kodály egyszerre csak rámutatott, egyetlen szó nélkül, a 
felesége előtt lévő zöld salátára, melyet a feleség tüstént 
bekapott. Talán tíz perc elteltével megszólalt Kodály: 
»Csak azt mutattam, hogy egy hernyó mászik rajta.«”

EGY ÁLLATI PÉLDA
Kittenberger Kálmán, a jeles Afrika-kutató állat-
befogásból is élt, ő állítja szembe az állati erkölcsöt 
az emberi viselkedéssel: „A fogott állatok nevelése 
és ápolása közben tapasztaltam, hogy az egymástól 
legtávolabb álló fajok is csodásan összeszoknak,
elválhatatlan jó barátokká válnak, bizonyítva, hogy az 
állatok legtöbbje sem állhat meg társaság és részvevő jó 
barát nélkül. Részt vesz annak bánatában, és ujjongva 
örül, ha viszontlátja azt, akit szeret. Végül, az oktalan 
teremtményekben oly megható példáit láttam a hálá-
nak, hűségnek és ragaszkodásnak, hogy mintaképül 
merném állítani a teremtés koronája, az ember elé.”

A SIKEREN NEVELKEDETT GYEREKEK
Lehet-e bárkiből zseni? Polgár 
László, a híres sakkozó testvé-
rek, a Polgár lányok édesapja 
szerint igen. A lányokat az 
édesapa speciális program sze-
rint nevelte: kisgyerekkoruk 
óta folyamatosan a siker elérésére ösztönözték 
őket. Ahogy az édesapa fogalmaz: „sikeren éltek”.

AZ ÖKÖR FÉL
Semmelweis Ignácnak sok keserű-
séget, bonyodalmat okoztak a felfe-
dezésével szembehelyezkedő orvos-
tanárok. – Vajon miért gyűlölnek? 
– kérdezte egyszer Hannoverben élő 
nőgyógyász barátját, Kugelmannt.  
–  Ó, ez igazán kézenfekvő! Püthagorasz egyik 
felfedezése örömére ökröket áldozott az istenek-
nek. Azóta minden ökör fél az új felfedezésektől.

LESZ DOBOGÓ?
Balczó Andrástól megkérdezték az 
1960-as olimpia előtt: „Lesz dobogó? 
Mire meg is adta a szakszerű választ: 
„Lesz! Csak nem tudom, mi fel fo-
gunk-e rá állni…”

Az amerikai atomkutatásban 
számos magyar tudós is dolgo-
zott, erről az időszakról született 
a következő vicc: Nyolc atom-
tudós tart titkos megbeszélést 
az új amerikai atomfegyverről, 
természetesen angolul. Az egyikük elnézést kér, 
és kimegy a mellékhelyiségbe; a többi hét zavar-
talanul folytatja a megbeszélést – magyarul…

AZ ATOMKUTATÁS ÉS A MAGYAROK

SZENTGYÖRGYI AZ ISKOLÁBAN
Szentgyörgyi Albert nem volt 
éltanuló, az iskolában rendszeresen 
bukdácsolt. Magáról így beszélt 
később: “Nagyon buta gyerek 
lehettem. Velem szinte semmi sem 
történt. Az iskolában állandóan 
csak magoltam. A könyveket gyűlöltem. Mindent 
gyűlöltem. Senki sem tanított arra, hogyan éljek. 
Senki sem mutatta meg, milyen csodálatos dolog 
tanulni, megérteni a körülöttünk lévő világot, alkotni 
valamit.” A kudarcok elvették a kedvét a tanulástól. 
„Azt kérdeztem magamtól: Mi az ördögöt kezdjek 
az életben? Talán menjek külföldre tanulni? Mi a 
nyavalyának?” Házitanítót fogadtak mellé, hogy meg 
ne bukjon az iskolában.
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A MARSLAKÓK MAGYARUL BESZÉLNEK
Az 1930-as években tartotta magát az a makacs 
legenda az Egyesült Államokban, hogy a magyar 
tudósok biztosan nem földi lények. Nem csoda, 
hogy Los Alamosban elterjedt a híre, hogy ezeregyszáz 
esztendővel ezelőtt egy Marsról érkezett űrhajó kény-
szerleszállást hajtott végre Közép-Európában. Három 
kemény bizonyíték van a magyarok földöntúli eredetére:
1) Nagyon szeretnek vándorolni.
2) Rendkívül egyszerű és logikus nyelvet beszélnek, 
ami gyökeresen különbözik szomszédaikétól.
3) És végül sokkal okosabbak a földlakóknál. 
Mindehhez hozzáfűztek egy magyarázatot: annyival 
könnyebb megtanulni írni és olvasni magyarul, mint 
franciául vagy angolul, hogy a magyar gyerekeknek 
sokkal több idejük jut a matematika gyakorlására.

Nádasdy Kálmán operarendező még 
� atalember volt, mikor elhatározta, 
hogy Kodálytól szeretne tanulni. 
Telefonon kereste, leveleket írt neki, 
de semmi választ nem kapott. Egyszer 
a Király utca sarkán, a Zeneakadémia 
közelében sikerült elcsípnie. Megállította, és megkérte, 
hogy hadd tanulhasson nála. Kodály bizalmatlanul mé-
regette a � atalembert, aztán megkérdezte: “Ért maga a 
dinnyékhez?” Nádasdy torkán akadt a szó, de a zeneszer-
ző folytatta: „A Lövölde térre megyek dinnyét venni, ha 
van kedve, tartson velem.” A piacon Kodály kiválasztott 
négy szép dinnyét, kettőt Nádasdy kezébe nyomott, ket-
tőt a hóna alá csapott. Némán útnak indultak. Egészen 
Hűvösvölgyig gyalogoltak, ott aztán Kodály megállt 
a házuk előtt, és így szólt: „Úgy látom, van magában
segítőkészség. Ha komolyan gondolta a tanulást, várjon 
meg csütörtök délután a Zeneakadémián.”

KODÁLY ÉS A DINNYÉK NEKED, MR. PUSKÁS!
George Best, a legendás angol focis-
ta mesélte egyszer Puskás Ferencről 
a következőt: „Bobby Charltonnal, 
Denis Law-val és Puskással edzős-
ködtünk egy ausztrál futballakadé-
mián. A � úk nem tisztelték, kinevet-
ték a kövérsége és a kora miatt. Egyszer úgy döntöttünk, 
hogy a srácok kihívhatják versenyre az egyik edzőt: 
ki tudja többször eltalálni a felső lécet tíz kísérletből. 
Természetesen az öreg dagadtat választották. Law 
megkérdezte a kölköket, hogy mit gondolnak, hányszor 
találja majd el a lécet az idős, kövér edző. A legtöbben 
ötnél kevesebbre tippeltek. Jobban tették volna, ha 
tízet mondanak. Az öreg, kövér edző nekikezdett, és 
egymás után kilencszer talált. A tizediknél felküldte a 
levegőbe labdát, mindkét vállán és a fején is megpattin-
totta, majd sarokkal feltette, és a felső lécre bombázta. 
Mindenki elnémult, aztán az egyik kölyök megkér-
dezte, ki volt ez. Neked, kölyök, a neve Mr. Puskás”

SZÉCHENYI ZSIGMOND 
ÉS A FANTOMBIVALY
Széchenyinek mint Afrika-vadász-
nak számos kalandos történet lapult 
a zsebében: ezek közül az egyik a 
fantombivaly esete. „Újabb har-
madfél óra hosszat mentem utána, 
amikor váratlanul, hat-hét lépésre 
megpillantottam a sűrűség közt feketedő alakját. 
Biztonság kedvéért még a távcsövön is megszemlélem, 
fejét is látni vélem… és nehogy megszökjék, nyakát 
célozva elhúzom a ravaszt. Ezúttal egy szót sem szól-
hattam a puskámra. Kifogástalanul elsült. Csakhogy 
a fekete test mozdulatlan maradt, el sem esett, el sem 
szaladt. Nehezen is tehette volna, mert nem bivaly 
volt, hanem egy elszenesedett fatörzs.“

ÉDES ISTENEM, NE HARAGUDJ!
Fa Nándor, a világhíres magyar vi-
torlázó 1985-ben kerülte meg először 
a Földet Szent Jupát nevű hajójával. Ő 
meséli a viharos Horn-foki élményét:
„Talán a Horn-foknál volt a legnehe-
zebb. Az időjárás irgalmatlan volt, a 
köd és az erős szél is alaposan meg-
nehezítette a dolgomat. A szél olyan erős volt, hogy 
csak orrvitorlával haladhattam, de még ez is sok volt 
a hajónak. Aztán, amikor le akartam húzni, felbo-
rultam. Négy órán keresztül feküdtem a vízen, mire 
sikerült talpra állítani a hajót. A legnehezebb napok 
azonban még előttem voltak. A szél megfordult, az ál-
landó ellenszélben alig tudtam haladni. Káromoltam 
az eget, szörnyű dolgokat mondtam, aztán mégis 
visszanyertem a hitemet. Kiálltam a hajó szélére, és 
onnan kiáltottam: Édes jó Istenem, ne haragudj rám, 
hülye voltam, de most már túl vagyok rajta.”

A ZSOLNAY-KÓD
Pécsen áll a legendás gyáralapító 
Zsolnay Vilmos és felesége mauzóle-
uma. Zsolnay még a századfordulón 
dolgozta ki az eozinmáz receptjét, ami 
sokáig világhíres titoknak számított. 
Halála után a gyár alkalmazottai 
építették fel a síremléket, és ekkor kelt lábra a legenda: 
ha a téli napforduló idején belépsz az épületbe, és meg� -
gyeled a jeleket, feltárul a recept titka. Az igazsághoz az 
is hozzátartozik, hogy ez a titok már lelepleződött: mára 
ismertté vált a máz készítésének receptje.

A MÉRGES AUTOMATA
Egyszer még Kempelen Farkas 
híres sakkautomatája is „elvesztette 
a fejét”: 1809-ben maga I. Napóleon 
ült le játszani a géppel. A császár 
többször is rosszul lépett, amit az 
automata folyton kijavított. A har-
madik-negyedik hibás lépés után egyszer csak a gép 
se szó, se beszéd lesöpörte az összes bábut, és beszün-
tette a császári partit. A beszámolók szerint Napóleon 
csendes mosollyal az arcán felállt, és elhagyta a dísz-
termet: úgy látszott, örült, hogy neki még egy gépet is 
sikerült kihoznia a sodrából.

KODÁLY, A SZŰKSZAVÚ
A híres zeneszerzőt sokan szótlan, morcos embernek 
tartották, aki nem beszél. A következő történetben 
ez komoly félreértésre adott okot. „Ha már Kodály – 
különösen � atal korában – igen szűkszavú volt, akkor 
beszélt helyette felesége. Egy nyári napon i� . Bartók 
Béla rákoshegyi kertjében ebédeltek ötösben: Kodályék 
és a Bartók család. Szokás szerint Kodályné vitte a szót. 
Kodály egyszerre csak rámutatott, egyetlen szó nélkül, a 
felesége előtt lévő zöld salátára, melyet a feleség tüstént 
bekapott. Talán tíz perc elteltével megszólalt Kodály: 
»Csak azt mutattam, hogy egy hernyó mászik rajta.«”

EGY ÁLLATI PÉLDA
Kittenberger Kálmán, a jeles Afrika-kutató állat-
befogásból is élt, ő állítja szembe az állati erkölcsöt 
az emberi viselkedéssel: „A fogott állatok nevelése 
és ápolása közben tapasztaltam, hogy az egymástól 
legtávolabb álló fajok is csodásan összeszoknak,
elválhatatlan jó barátokká válnak, bizonyítva, hogy az 
állatok legtöbbje sem állhat meg társaság és részvevő jó 
barát nélkül. Részt vesz annak bánatában, és ujjongva 
örül, ha viszontlátja azt, akit szeret. Végül, az oktalan 
teremtményekben oly megható példáit láttam a hálá-
nak, hűségnek és ragaszkodásnak, hogy mintaképül 
merném állítani a teremtés koronája, az ember elé.”

A SIKEREN NEVELKEDETT GYEREKEK
Lehet-e bárkiből zseni? Polgár 
László, a híres sakkozó testvé-
rek, a Polgár lányok édesapja 
szerint igen. A lányokat az 
édesapa speciális program sze-
rint nevelte: kisgyerekkoruk 
óta folyamatosan a siker elérésére ösztönözték 
őket. Ahogy az édesapa fogalmaz: „sikeren éltek”.

AZ ÖKÖR FÉL
Semmelweis Ignácnak sok keserű-
séget, bonyodalmat okoztak a felfe-
dezésével szembehelyezkedő orvos-
tanárok. – Vajon miért gyűlölnek? 
– kérdezte egyszer Hannoverben élő 
nőgyógyász barátját, Kugelmannt.  
–  Ó, ez igazán kézenfekvő! Püthagorasz egyik 
felfedezése örömére ökröket áldozott az istenek-
nek. Azóta minden ökör fél az új felfedezésektől.

LESZ DOBOGÓ?
Balczó Andrástól megkérdezték az 
1960-as olimpia előtt: „Lesz dobogó? 
Mire meg is adta a szakszerű választ: 
„Lesz! Csak nem tudom, mi fel fo-
gunk-e rá állni…”

Az amerikai atomkutatásban 
számos magyar tudós is dolgo-
zott, erről az időszakról született 
a következő vicc: Nyolc atom-
tudós tart titkos megbeszélést 
az új amerikai atomfegyverről, 
természetesen angolul. Az egyikük elnézést kér, 
és kimegy a mellékhelyiségbe; a többi hét zavar-
talanul folytatja a megbeszélést – magyarul…

AZ ATOMKUTATÁS ÉS A MAGYAROK

SZENTGYÖRGYI AZ ISKOLÁBAN
Szentgyörgyi Albert nem volt 
éltanuló, az iskolában rendszeresen 
bukdácsolt. Magáról így beszélt 
később: “Nagyon buta gyerek 
lehettem. Velem szinte semmi sem 
történt. Az iskolában állandóan 
csak magoltam. A könyveket gyűlöltem. Mindent 
gyűlöltem. Senki sem tanított arra, hogyan éljek. 
Senki sem mutatta meg, milyen csodálatos dolog 
tanulni, megérteni a körülöttünk lévő világot, alkotni 
valamit.” A kudarcok elvették a kedvét a tanulástól. 
„Azt kérdeztem magamtól: Mi az ördögöt kezdjek 
az életben? Talán menjek külföldre tanulni? Mi a 
nyavalyának?” Házitanítót fogadtak mellé, hogy meg 
ne bukjon az iskolában.
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A „GYÚJTÓFÁCSKA”  KIKÍSÉRLETEZÉSE
Irinyi János mesél a gyufa feltalálá-
sáról: „Mikor a bécsi politechnikum 
kémia tanára Meisner élt, én az ő, 
ő az én kedvencem volt. Többek 
között az ólom hyperoxidjáról 
tartott felolvasást, és a barna port 
kénvirággal dörzsölgette üvegmozsárban, ígérvén a 
� gyelmes hallgatóságnak, hogy a kén meg fog gyul-
ladni. Mikor ez nem történt, nekem hamar eszembe 
jutott, hogyha kén helyett foszfort vett volna, ez már 
rég égne. Ebből áll a találmány. Egyik társamnak 
mondám: Hozzon nekem ólompapírt (mínium), 
választóvizet. A foszfort forró vízben granuláltam, 
kihűlés után a megmért barna porral, és hogy a fára 
ragadjon, arab mézgával összekevertem, a tíz szál 
olyan zündhölziről, aminőt akkor üvegbe szoktak 
mártani, lefaragván az üvegben meggyulladó ke-
veréket, ennek helyére a magam keverékét kentem, 
s a fácskákat az ablak párkányára tettem száradni.”

MEGKÉRDEM JOE-T
Galamb József nemcsak zseniális 
mérnök volt, de egyes beszámolók 
szerint a Ford Motor Company 
meghatározó alakja is. Állítólag 
Henry Ford, a gyáralapító, ha egy 
komoly megoldandó problémába üt-
között, egyszerűen csak azt mondta: 
„I”ll ask Joe” (Megkérdem Joe-t).

A DINAMITÖKLŰ
Papp László 1952-ben másodszor 
lett olimpiai bajnok. Az újságok 
meg voltak győződve, hogy csak két 
ember lehet a bajnok: az amerikai 
Webb vagy a kanadai Chase. Papp 
mindkettejüket kiütéssel győzte le. 
A legenda szerint, miután Chase-t felsegítette, és a sa-
rokba kísérte, az csak annyit tudott mondai: „Otthon 
mindenki azt mondta, Helsinkiben nagyváltósúlyban 
csak ketten számítunk, Webb és én. Erre jössz, s egy 
nap leforgása alatt, öt-öt perc alatt végzel velünk. 
Gratulálok, Te vagy a bajnok!”

MUNKÁCSY ÉS A BETYÁROK
A � atal festő saját épségét is kockáz-
tatta egy-egy téma tanulmányozása 
kedvéért. A történet szerint megbíz-
ta a kocsmárost, hogy jelezze neki, 
ha betyárok tévednek a kocsmába: 
ő meg lerajzolja őket. Egyik este 
sikerült is több vázlatot készítenie, ám a bandavezér, 
abbéli félelmében, hogy „fantomképek” készülnek, 
nagyon megverette a művészt, és a rajzait darabokra 
tépte. Később mégis két festményének ihletője lett a 
kalandos este: A búsuló betyáré és a Siralomházé.

A MI KOCKÁNK
Tudtad, hogy eredetileg csak 2 x 2 x 2
kockából állt volna, és egy szemlél-
tetőeszköznek indult? Rubik Ernő 
a térbeli mozgások problematikáját 
szerette volna szemléltetni, de mi-
kor sikerült megoldania a kocka 
működését, meglátta benne a játék és fejlesztőeszköz 
lehetőségét. Érdekes a színezése is: ha az egyik
oldalhoz hozzáadod vagy abból kivonod a sárga színt, 
megkapod a szemben lévő oldal színét.

A FERDE HAJÍTÁS
Történt egyszer egy szigorlat köz-
ben, hogy a félig nyitott ajtó előtt a 
folyosón egy diák a padlóra köpött. 
Látta ezt Eötvös Loránd és azon 
melegében meg is kérdezte a felelőt:
– Na, mi volt ez jelölt úr?
– Ez bizony, kegyelmes uram, nagy disznóság!
– Félig jó csak a felelete, mert önök most nem illem-
tanból, hanem � zikából kollokválnak – ha tudnának! 
Tudja, mi volt? Ferde hajítás! - javította ki a meghök-
kent tanulót Eötvös professzor.

DE KI ELLEN?
Az úszók mellett a másik vizes sportban, a vízilab-
dában is rendkívül sikeres hazánk, az alábbi vicces 
sztori hozzájuk kapcsolódik. Történt, hogy 1912-ben 
a stockholmi olimpián a Monarchia sportolói nem-
zeti színekben (nem a monarchia közös csapataként) 
versenyeztek: ezért fordulhatott elő, hogy osztrák–
magyar vízilabda mérkőzést rendeztek. Mikor az 
akkor 82 éves Ferenc József hallott a mérkőzésről, 
megkérdezte: „Jó, jó, de ki ellen játszunk?”

A GOLYÓSTOLL
Bíró László egyszer arról mesélt, 
hogy jutott eszébe a golyóstoll 
ötlete. Egyszer a teraszon üldögélve 
golyózó gyerekeket látott játszani. 
(A golyózás egy olyan játék, ahol a 
versenyzők egy golyóval egy másik 
golyóhoz a lehető legközelebb próbálnak gurítani.) 
Az egyik golyó átgurult egy pocsolyán, és szabályos 
vízcsíkot húzott maga után. Valójában ugyanez a 
jelenség zajlik le a toll fejében: a golyó gördül a papíron 
és csíkot fest a felületre. 

SZA-BÁCSI
Az öttusa válogatott lovasedzője 
Szabácsy Imre nevéhez kapcsolódik 
a vicces történet: a tanítványai – ne-
véből képezve – Sza-bácsinak hívták. 
Az egyik tanítvány szülője egy alka-
lommal meglátogatta a neves edzőt, 
de szintén felnőttként nem szerette volna „bácsizni”, 
ezért nemes egyszerűséggel csak „Sza úrnak” szólította. 

KUTYÁT OLIMPIÁRA
Hosszú Katinka számos � atalkori 
történetét osztotta már meg rajon-
góival: a következő főszereplője 
az olimpiáért járó kutya. „Amikor 
tizenöt éves voltam, nagyon-na-
gyon szerettem volna egy kiskutyát. 
Anyuék azt mondták, ha kijutok az olimpiára, kapok 
egyet. Kvali� káltam, de nem hittem, hogy emlékez-
nek az ígéretükre. Aztán amikor hazaértem Athénból, 
a kiskutya – egy bearded collie – ott várt a házban. Azt 
az örömöt sosem felejtem el.”

A VÍZBEN, FELSÉG!
Hajós Alfréd az 1896-os athéni olimpián viccelte meg 
a görög trónörököst. Az átfagyott, reszkető úszót 
Konstantin trónörökös az érem átadásakor kérdezte: 
„Hol tanult meg ilyen jól úszni?” Mire a fáradt olimpi-
kon egyszerű választ adott: „A vízben, felség!”

TELJESEN LEÍRT FOTÓK
A hologra� kus adatrögzítés felfede-
zéséért Gábor Dénes 1971-ben kapott 
Nobel-díjat. De mi is a hologram? A 
görög szó olyan (fény)képre utal, amely 
minden információt megjelenít a leké-
pezett tárgyról. Tulajdonképpen egy 
minden részletében a valóságnak megfelelő, 3D-s fotó-
ról van szó, amely szinte minden felületre kivetíthető. 

EGY FILM, EGY TÖRTÉNET
Szabó Istvánt egyszer arról kérdez-
ték, milyen � lmrendezőnek tartja 
magát. Ő alapvetően két csoportba 
sorolta a � lmeseket: az első csoport 
tagjai azért mesélnek el egy történe-
tet, mert � lmet akarnak csinálni, a 
másik csoport tagjai azért készítenek � lmet, mert egy 
történetet szeretnének elmesélni. Ahogy ő fogalma-
zott: „Én az utóbbi csoportba sorolom magam”. 

MOLNÁR MÁRIA ÉS A CSÓNAKOK
Az apró termetű misszionáriusban 
hatalmas lelkierő élt. Gyakran 
idézik tőle: „Hiába emlegetjük 
addig a Szentírást és a Krisztust, 
amíg nem tudjuk világosan meg-
mutatni, hogy azt valaki komolyan 
veszi.” Életrajzában írta: sokszor ő kísérte haza a félős 
kísérőjét, hogy aztán egyedül sétáljon haza a sötét 
éjszakában, vagy hogy mennyiszer adott a saját, kevés 
ételéből a rászoruló bennszülötteknek. Ha csónakra 
volt szüksége, mert beteghez kellett mennie, mindig 
kapott, de ahogy ő mesélte: „… de csakis Mánuszról 
Pitilura, Pitiluról Mánuszra nem akarnak vinni, hogy 
itt maradjak állandóan az ő körükben.”

NEM ELÉG MAGYARNAK LENNI
Zukor Adolf, a Paramount Pictures 
� lmvállalat és így Hollywood egyik 
alapítójának irodájában a sok díj és 
kép között volt egy csupa nagybetű-
vel írt tábla is, rajta a következő fel-
irattal: „Nem elég magyarnak lenni, 
tehetségesnek is kell lenned”. A híres producer gyak-
ran kiegészítette ezt a jótanácsot: De azért segíthet!

A KRITIKUS LISZT
Egyszer egy � atal zeneszerző meg-
mutatta egy művét Liszt Ferencnek, 
hogy a mester mondja meg róla a 
véleményét. Liszt Ferenc tanulmá-
nyozta a művet, és amikor néhány 
hét múlva újra elment hozzá a zene-
szerző, így szólt: „Kedves � atal barátom, a művében 
gyönyörű és új részletek találhatók.” A � atalember 
meg akarta köszönni a mesternek a bírálatot, de az a 
szavába vágott: „Csak az a baj, hogy amelyik részlet 
gyönyörű, az nem új, és amelyik új, az nem gyönyörű.”
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A „GYÚJTÓFÁCSKA”  KIKÍSÉRLETEZÉSE
Irinyi János mesél a gyufa feltalálá-
sáról: „Mikor a bécsi politechnikum 
kémia tanára Meisner élt, én az ő, 
ő az én kedvencem volt. Többek 
között az ólom hyperoxidjáról 
tartott felolvasást, és a barna port 
kénvirággal dörzsölgette üvegmozsárban, ígérvén a 
� gyelmes hallgatóságnak, hogy a kén meg fog gyul-
ladni. Mikor ez nem történt, nekem hamar eszembe 
jutott, hogyha kén helyett foszfort vett volna, ez már 
rég égne. Ebből áll a találmány. Egyik társamnak 
mondám: Hozzon nekem ólompapírt (mínium), 
választóvizet. A foszfort forró vízben granuláltam, 
kihűlés után a megmért barna porral, és hogy a fára 
ragadjon, arab mézgával összekevertem, a tíz szál 
olyan zündhölziről, aminőt akkor üvegbe szoktak 
mártani, lefaragván az üvegben meggyulladó ke-
veréket, ennek helyére a magam keverékét kentem, 
s a fácskákat az ablak párkányára tettem száradni.”

MEGKÉRDEM JOE-T
Galamb József nemcsak zseniális 
mérnök volt, de egyes beszámolók 
szerint a Ford Motor Company 
meghatározó alakja is. Állítólag 
Henry Ford, a gyáralapító, ha egy 
komoly megoldandó problémába üt-
között, egyszerűen csak azt mondta: 
„I”ll ask Joe” (Megkérdem Joe-t).

A DINAMITÖKLŰ
Papp László 1952-ben másodszor 
lett olimpiai bajnok. Az újságok 
meg voltak győződve, hogy csak két 
ember lehet a bajnok: az amerikai 
Webb vagy a kanadai Chase. Papp 
mindkettejüket kiütéssel győzte le. 
A legenda szerint, miután Chase-t felsegítette, és a sa-
rokba kísérte, az csak annyit tudott mondai: „Otthon 
mindenki azt mondta, Helsinkiben nagyváltósúlyban 
csak ketten számítunk, Webb és én. Erre jössz, s egy 
nap leforgása alatt, öt-öt perc alatt végzel velünk. 
Gratulálok, Te vagy a bajnok!”

MUNKÁCSY ÉS A BETYÁROK
A � atal festő saját épségét is kockáz-
tatta egy-egy téma tanulmányozása 
kedvéért. A történet szerint megbíz-
ta a kocsmárost, hogy jelezze neki, 
ha betyárok tévednek a kocsmába: 
ő meg lerajzolja őket. Egyik este 
sikerült is több vázlatot készítenie, ám a bandavezér, 
abbéli félelmében, hogy „fantomképek” készülnek, 
nagyon megverette a művészt, és a rajzait darabokra 
tépte. Később mégis két festményének ihletője lett a 
kalandos este: A búsuló betyáré és a Siralomházé.

A MI KOCKÁNK
Tudtad, hogy eredetileg csak 2 x 2 x 2
kockából állt volna, és egy szemlél-
tetőeszköznek indult? Rubik Ernő 
a térbeli mozgások problematikáját 
szerette volna szemléltetni, de mi-
kor sikerült megoldania a kocka 
működését, meglátta benne a játék és fejlesztőeszköz 
lehetőségét. Érdekes a színezése is: ha az egyik
oldalhoz hozzáadod vagy abból kivonod a sárga színt, 
megkapod a szemben lévő oldal színét.

A FERDE HAJÍTÁS
Történt egyszer egy szigorlat köz-
ben, hogy a félig nyitott ajtó előtt a 
folyosón egy diák a padlóra köpött. 
Látta ezt Eötvös Loránd és azon 
melegében meg is kérdezte a felelőt:
– Na, mi volt ez jelölt úr?
– Ez bizony, kegyelmes uram, nagy disznóság!
– Félig jó csak a felelete, mert önök most nem illem-
tanból, hanem � zikából kollokválnak – ha tudnának! 
Tudja, mi volt? Ferde hajítás! - javította ki a meghök-
kent tanulót Eötvös professzor.

DE KI ELLEN?
Az úszók mellett a másik vizes sportban, a vízilab-
dában is rendkívül sikeres hazánk, az alábbi vicces 
sztori hozzájuk kapcsolódik. Történt, hogy 1912-ben 
a stockholmi olimpián a Monarchia sportolói nem-
zeti színekben (nem a monarchia közös csapataként) 
versenyeztek: ezért fordulhatott elő, hogy osztrák–
magyar vízilabda mérkőzést rendeztek. Mikor az 
akkor 82 éves Ferenc József hallott a mérkőzésről, 
megkérdezte: „Jó, jó, de ki ellen játszunk?”

A GOLYÓSTOLL
Bíró László egyszer arról mesélt, 
hogy jutott eszébe a golyóstoll 
ötlete. Egyszer a teraszon üldögélve 
golyózó gyerekeket látott játszani. 
(A golyózás egy olyan játék, ahol a 
versenyzők egy golyóval egy másik 
golyóhoz a lehető legközelebb próbálnak gurítani.) 
Az egyik golyó átgurult egy pocsolyán, és szabályos 
vízcsíkot húzott maga után. Valójában ugyanez a 
jelenség zajlik le a toll fejében: a golyó gördül a papíron 
és csíkot fest a felületre. 

SZA-BÁCSI
Az öttusa válogatott lovasedzője 
Szabácsy Imre nevéhez kapcsolódik 
a vicces történet: a tanítványai – ne-
véből képezve – Sza-bácsinak hívták. 
Az egyik tanítvány szülője egy alka-
lommal meglátogatta a neves edzőt, 
de szintén felnőttként nem szerette volna „bácsizni”, 
ezért nemes egyszerűséggel csak „Sza úrnak” szólította. 

KUTYÁT OLIMPIÁRA
Hosszú Katinka számos � atalkori 
történetét osztotta már meg rajon-
góival: a következő főszereplője 
az olimpiáért járó kutya. „Amikor 
tizenöt éves voltam, nagyon-na-
gyon szerettem volna egy kiskutyát. 
Anyuék azt mondták, ha kijutok az olimpiára, kapok 
egyet. Kvali� káltam, de nem hittem, hogy emlékez-
nek az ígéretükre. Aztán amikor hazaértem Athénból, 
a kiskutya – egy bearded collie – ott várt a házban. Azt 
az örömöt sosem felejtem el.”

A VÍZBEN, FELSÉG!
Hajós Alfréd az 1896-os athéni olimpián viccelte meg 
a görög trónörököst. Az átfagyott, reszkető úszót 
Konstantin trónörökös az érem átadásakor kérdezte: 
„Hol tanult meg ilyen jól úszni?” Mire a fáradt olimpi-
kon egyszerű választ adott: „A vízben, felség!”

TELJESEN LEÍRT FOTÓK
A hologra� kus adatrögzítés felfede-
zéséért Gábor Dénes 1971-ben kapott 
Nobel-díjat. De mi is a hologram? A 
görög szó olyan (fény)képre utal, amely 
minden információt megjelenít a leké-
pezett tárgyról. Tulajdonképpen egy 
minden részletében a valóságnak megfelelő, 3D-s fotó-
ról van szó, amely szinte minden felületre kivetíthető. 

EGY FILM, EGY TÖRTÉNET
Szabó Istvánt egyszer arról kérdez-
ték, milyen � lmrendezőnek tartja 
magát. Ő alapvetően két csoportba 
sorolta a � lmeseket: az első csoport 
tagjai azért mesélnek el egy történe-
tet, mert � lmet akarnak csinálni, a 
másik csoport tagjai azért készítenek � lmet, mert egy 
történetet szeretnének elmesélni. Ahogy ő fogalma-
zott: „Én az utóbbi csoportba sorolom magam”. 

MOLNÁR MÁRIA ÉS A CSÓNAKOK
Az apró termetű misszionáriusban 
hatalmas lelkierő élt. Gyakran 
idézik tőle: „Hiába emlegetjük 
addig a Szentírást és a Krisztust, 
amíg nem tudjuk világosan meg-
mutatni, hogy azt valaki komolyan 
veszi.” Életrajzában írta: sokszor ő kísérte haza a félős 
kísérőjét, hogy aztán egyedül sétáljon haza a sötét 
éjszakában, vagy hogy mennyiszer adott a saját, kevés 
ételéből a rászoruló bennszülötteknek. Ha csónakra 
volt szüksége, mert beteghez kellett mennie, mindig 
kapott, de ahogy ő mesélte: „… de csakis Mánuszról 
Pitilura, Pitiluról Mánuszra nem akarnak vinni, hogy 
itt maradjak állandóan az ő körükben.”

NEM ELÉG MAGYARNAK LENNI
Zukor Adolf, a Paramount Pictures 
� lmvállalat és így Hollywood egyik 
alapítójának irodájában a sok díj és 
kép között volt egy csupa nagybetű-
vel írt tábla is, rajta a következő fel-
irattal: „Nem elég magyarnak lenni, 
tehetségesnek is kell lenned”. A híres producer gyak-
ran kiegészítette ezt a jótanácsot: De azért segíthet!

A KRITIKUS LISZT
Egyszer egy � atal zeneszerző meg-
mutatta egy művét Liszt Ferencnek, 
hogy a mester mondja meg róla a 
véleményét. Liszt Ferenc tanulmá-
nyozta a művet, és amikor néhány 
hét múlva újra elment hozzá a zene-
szerző, így szólt: „Kedves � atal barátom, a művében 
gyönyörű és új részletek találhatók.” A � atalember 
meg akarta köszönni a mesternek a bírálatot, de az a 
szavába vágott: „Csak az a baj, hogy amelyik részlet 
gyönyörű, az nem új, és amelyik új, az nem gyönyörű.”
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