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A képek témája
1. kép:

Felirat

2. kép:

Magyarország térképe, domborzata és vizei.
Hortobágy, Debrecen felirat kinagyitva.

3. kép:

Magasb6l a sik, végeláthatatlan. tá.j. kis ta-

4. kép:

Markó Károly: Alföldi táj c. képének reproduk-

nya.
ci6ja.

5. kép:

Végtelen pusztaság - előtérben

6. kép:

7. kép:

Itatás a gémeskútnál. csik6so
Delelő gulya

8. kép:

Junnyáj, az előtérben lila bojtorján.

9. kép:

AlkonYt vágtató ménes.
Napnyugta, ökrök. pásztor körvonalával.

gémeskutak -.

távoli ménes foltja.

10. kép:
ll. kép:
12. kép:

13. kép:
14. kép:

15.
16e
17.
18.
19.

kép:
kép:
kép:
k6pz
kép:

Tókésréce
Fácánkakas felröppenőben.
G61yák a fészken.
Sik vidék tóval, fölötte és a vizben gólya, a
parton sás.
Bevezet~ kép: Mit lát a mai utaz6?
Kisborjak a karámban.
Palántázóg6p.
Megmüvelt slkBág. az út mellett kerékpárok.
A halast6b61 gazdag zsákmányt emelnek a csónakba.
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c.::

J..

~~~p:

A csárda
A kilenc lyukú hid,

a

parton gyerekek

ját-

szanak.
22. kép:

Csontváry: A viharos Hortobágy

c.

képének

reprodukci6ja.
23. kép:
24. kép:
25. kép:
26. kép:

Hodern hid, miiúttal, rajta aut6k.
-Légi felvétel Debrecenról, felirattal.
A debreceni temető, Csokonai sirjával.
városszéli
Jellegzetes alföldi település,

27. kép:

házak.
Utcakép, közelebb a város központ jához.

28 .• kép:

Debrecen központi tere a Nagy templommal.

29. kép:

A Nagy templom közelről.

30. kép:
31. kép:

Az 6s1 kollégium épülete, egykori rajz.
A kollégium ma, kivUlról.·előtte a Bocskai szobor.
A kollégium ma, kivUlről oldalnézetben.

32. kép:
33. kép:
34. kép:
35. kép:

A kollégium udvara ma, háttérben a tanul6k.
A kolldgium könyvtára.
Régi könyvek egymás mellett,
olvashat6.

ir6juk, cimük

A képek felhasználásának lehetőségei és m6djai
A BortobágJ-Debrecen c. diafilm képsora
iskola

5. osztályos Magyar irodalmi

az általános

olvas6könyvének

4
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következ6 szemelvényeihez ad vizuális eszközt:
Petőfi:

Az Alföld c. költeményéhez és
Hortobágy, dicső r6naság c. útilevél részletéhez.

A képek válogatásánál azonban nem volt utolsó szempont
a le1r6 fogalmazás fogalmának megtanitása után a sorrend. gyakorláaá.Z!.a·
is alkalmas képsor összeállítása.
A képsor a következő egységekre bontható:
1.

A hortobágyi sik vidék, jellemző állat- és

madár-

világával.. /2-14. képI
2.

3.

Mit lát a mai utazó a nortooágyoü? 115-19. képI
Hortobágy régi nevezetességei: a csárda ás a hid;
s a mai Keleti-fócsatornán

4.

átvezető hid, mUút./20-

2}.kép/
Leirás az útközbeni haladás érzékeltetésével:
al

Debrecen szélétől a Nagy templomig 125 -

bl

29. képi
Az ősi kollégium épületétól, ennekkö~
táráig /3O-}4. képi

A Tanterv utasitásának megfelelően a tanári kézikönyv
tananyagbeosz.tásának levegóssége számol azzal, hogy a
Tájak és emberek e. fejezet az 50 osztályos

anyag tu-

5
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lRjrlonképpeni próbaköve, legnehezebb része. Nemcsak azért. ~ert a gyerekek által jól ismert és

szeretett

meséket nehezebb szemelvények váltják föl. hanem ebben
a fejezetben kerül sor a leiró fogalmazás megtanitásá-

ra is.
A tankönyv leiró részéből 6 szemelvényt kell megtanitaní. A dolgozatra szánt órákkal együtt 6 óra van
a
gyakorlásra is. Élnünk kell tehát a vetités

lehetósé-

gével. mert a tanulók számára meglehetósen nehéz

lei-

rást az ehhez a részhez készUlt diafilmek IBalaton,

A

tenger. HortobágyI részleteinek bemutatásával nagyban
megkönnyithetjük. MegkönnyitjUk pedig azért, mert ennek a korosztálynak a hallatlan kOnkrétság a

sajátos-

sága. Az országban nagyon sok olyan 5. osztályos gyermeknek tanitjuk az elóbb felsorolt műveket, akik

még

nem jártak ezeken a vidékeken. A képsorral elsosorban
ezekhez a tanu16khoz kivánjuk közelebb hozni e 1ájaka~,
igy az Alföld képeit is. A hortobágyi táj mellett .az
ismertebb állattenyésztési képek, valamint a
lág, a korszerU növényápolás, s a napszakok

madárviváltozása

együtt találhat6 a filmekben, s ezen belUI
a
szemléltetése konkréttá teheti tanulóink előtt
méleti tUdnival6kat, elvont rogalmaka~

leirás
az el-

De ezeknek a diafilmeknek a konkrét vizuális, szemléltetésen kivül nagy nevelési teladataiklis vannak.
HA téma alapvető nevelési célja az, hogy

tanul61nkban

6
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tovább mélyitsUk a nazaszeretet érzését azáltal,

hogy

megmutat juk a magyar haza irodalomban is sokszor kifejezett szépségét, gazdagságát, nagy iróink példamutato
ragaszkodását. szüloföldjükhöz és népükhöz. A

múltról

és a máról szóló szemelvények következetes
összevetésévei pedig azt is meg kell értetnünk tanulóinkkal,
és
élménnyé kell tenni számukra, hogy a magyar tájt a magyar haza szeretete egyet jelent szocialista eredmályeink és az ezeket létrehozó dolgozó nép szeretetével.
tlgyelnUnk kell azonban arra, hogy tanulóink

hazafias

érzése! soviniszta szineket ne kapjanak. Ne azt lássák
meg tehát, hogy a magyar föld a legszebb a világon, hanem azt, hogy

Q

mi számunkra a legszebb. Más népek fi-

ai is a saját hazájukat

tartják

a

leggyönyörübbnek,

ahhoz vonzódnak minden érzésükkel. Minden ország egyaránt szép,de

mindenki ahhoz ragaszkodik legjobban, a-

melyikben született, él és dolgozik.
A

hazaszeretet érzelem. NevelésÜDknek ezért itt is ér-

zelmi alapokból kell kiindulnia." - irják as.zerzók, a
Tantervre .alapítva megállapi tásaika.t.
Azt akartuk tehát, hogy errol a tájról is olyan
ket tudjunk bemutatni, amelyek alkalmasak annak
gulatnak a felkeitéséret ami Petófit és J6kait
magasfokú elragadtatásra késztette és, hogya
a haza egy tája láttán érzelmeket keltsünk a

képea

han-·
olyan

szűlát'öJd,
tanulók-

ban.

7
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Ezért választottuk
szemléltetésére,
sző Ló képeket
:etes

a

leir6

fogalmazás

az útközbeni

Debrecenröl.

~örténelmi

korának

szinhelye,

haladó

hagyományaink

sorrendjének
érzékeltetésére

A nagy multú város, a neve-

események

lom, as, ősi kollégium,

haladás

szinhelyévé

vált Nagytemp-

annyi nagy költőnk,

ahol ma könyveiket

irónk diák-

becsben

szép ápolására,

őrzik-

tiszteletére

is

nevel.

Az eddigieKben

a Hortobágy-Debrecen

jak és emberek
dó céljairól

nA

természetesen

hez fogalmazási

nitsuk

gonddal

"Először

a közelebbit5l

feladatokat

is

kell megtanitanunk.

mert eb-

felé haladva.!

egyik módját

JEgy pontról

a távolabbi

a
ta-

nézve a tájat-

felé vagy a távolabbitól

Nagyon

fontos,

kifejező

hogya

helyhatározók

a

tárgyak
hasz-

is begyakoroltassuk."

Bármelyik
tásnál

a didaktikai

csak a tájleirás

egyrnashoz való viszonyát
nálatát

kapcsoló-

anyag is társul" - irja máshelJUtt

meg és gyakoroljuk.

közelcGbi

oldalához

megvalósitani.

leirást különös

kézikönyv.

nevelési

beszéltünk.

A tervezésben
igyekeztünk

c. fejezet

c. diafilmnek a Tá-

- előbb emlitett

akarjuk

hogy az Alföld

- szempont

is felhasználni
képeivel

a képeket.

már korábban

János vitéz Vihar a pusztán

szerinti

tani-

ne feledjUk,

is találkoztak.

c. fejezet

ide il15

A

rész-

8

ó73-456

leteit elevenitsük id:
"A puszta, mint tenger, feküdt körülötte;
A nap fölkeltétől a nap enyésztéig
Egyenes rónaság nyújtózkodott végig."
E költői kép konkrét megfogalmazást kapott a képsor 3.
és 4. képében. A 3. kép a sik r6naságot hiven

mutatja

be, de " a puszta, mint tenger, feküdt körülötte" - igazán id.Mark6 Károly: Alföldi táj gémeskúttal c.festményén érezheto. Kapcsoljuk hozzá Petőfi

útilevelének

ide illő részletét: "Megállok a közepeden, s körültekintek ••••" "Megmérhetetlen a láthatár, olyan, mint egy
kerek asztal."
Yelhi vnánk mindjárt kollégáink figyelmét arra. hogy

a

4.-10. képig, majd a 12.,14.,15.,18
•• 21 •• 23., képen ezt a végtelenséget ismételten mutassák meg. Ezeknek aképeknek, igaz, más az elsodleges mondanivalójuk,
de a háttérben, a horizontig terül el a sik vidék,
nem egy ké.pen."egy fe-lhócske-,
sem..homályoslt.-"•
Ebbol. a költő által

a Hortobágyra vonatkoz6

s

leglé-

nyegesebb jellemzóból indultunk ki. ezt fejezi
ki a
müvész is. Ezen a képen megjelenik a gémeskút is, mint
a másik alföldi jellegzetesség, ezért következik a gémeskutak képe az itatóvályúkkal, s igy kapcsolódhat az
útilevél 'költői szövegéhez, mert ehhez méltó képek mu-

9

tatják meg a "T" alakú gémeskutakat, vékony ostorfájukkal. Az eddigiek és a 6. és 10. képek segitségével,
a
leiró fogalmazás sorrendjével kapcsolatban megvalósi~
azt az esetet, amikor kiválasztunk egy nézőpontot, s Ebhoz viszonyitva mutatjuk be a táj részleteit. A
ban, közelünkben, az itató mellett, a

kép

távol-

előterében,

tőlünk jobbra stb. viszonyitó helyhatározók jól

gyako-

rolhat6k.
"Nem volt virág, nem volt fa, nem volt bokor ott",- találkoztak ugyancsak az előbb már emlitett János vitézben az alföld leirásával a gyerekek; a gémeskút, ménes,
gulya képei ezt is jól bizonyitják, sót a juhnyáj

18. képi felvétele ugyanezt bizonyit ja, azzal a különbséggel, hogy a kép előterében az alföldi szikes
tipikus lil~ bojtorján virága látszik.

vidék.

A nap változásait nem tudtuk megfelelo képanyaggal

ki-

sérni Jókai leirása szerint, de a délutáni 19. képi és
a késo alkonyi felvétel IlO. képi lehetové teszi az olyan
feladatok megoldását, hogy keressék meg J6kai müvében a
tanul6k azokat a leirásokat, amelyek a látott képek valamelyikéhez kapcso16dnak.
Ezután a hortobágyi madárvilág néhány tipikus

képvise-

lojét természetes környezetben mutatjuk be. Nem véletlen, hogy a g6lya két képet kapott. Megint utalhatunk a
Vihar a pusztán c./János vitézVrészletre, vagy a KiskUDság c. Petőfi versre, de az útilevél részlet szinte i-
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lyen illusztráci6t kivánt:
"Néhány lépésnyire az útt6l csillog egy kis t6, szélén
sötétzöld káka és világoszöld sás;
mellette bibicek
nyargalásznak búbos fejeikkel, s a t6 közepén nagyokat
lép hosszú, piros lábával a melaDk6likus gólya •••

ft

Az eddig elemzett képek ma készültek ugyan. de tartalmukban, hangulatukban Petófi és J6kai korának
zői. Ezeket a tájakat a XIX. század hortobágyi
is igy láthatták.

felidéutazói

A 15-23. kép azonban már a mai utazó szemével nézi
a
Hortobágyot. Az útilevél utáni 4. feladat: "Keressétek
meg a térképen HortobágyQtt

Mondjátok el, mit olvásta-

tok, hallottatok erről a pusztár6l? Milyen ma a Hortobágy?" A 15. és 17. képen a Hortobágyon keresztülvezetó FUzesabony-Debrecen vasútvonal is látszik, ott füstöl egy tehervonat, s a vasúti töltés alján érnek véget a palántasorok is. De igazában itt a nagyiizemiga~
dálkodás s a közös munka örömét is bemutathatjuk.
A két régi emlék képe, a csárda és a kilenc lyukú hid,
amelyről J6kai is megemlékezik leirásá.ban, lassan átvezet a következő témához, az útközbeni haladás

érzé-

keltetéséhez. De előbb még összevetjük a két hid-képe~
a fényképet és Csontváry: Viharos Hortobágy c. képét.
A kilenc lyukú hid nemcsak az előza téma

zár6képeként
II

jelenhet meg, hanem a Debrecenről hozott képsor bevezetojeként is szerepelhet.
Helyes Jókai szemléletes szövegét is idézni:

"Áz

szágút nem messze a csárdától egy monumentális

or-

kohidon

visz keresztül, mely kilenc boltozatos oszlopon

nyug-

szik." A Csontváry kép pedig az elóbb emlitett

tájban

mintegy süriti az Alföldről, a Hortobágyr61 eddig

el-

mondottakat. Majd a betonút, a Kéletl-fócsatornán
átvezető modern hid a ma Hortobágyát reprezentálják. Mintha mi is ott utaznánk a Debrecen felé suhan6 autón.
A leirás sorrendjével kapcsolatban tanitjuk:

n •••

végig-

utazunk képzeletben a tájon. s olyan sorrendben·rögzitjük benyomásainkat, ahogy az utazás során értek bennünket."
Ezt a képsort a 24. kép vezeti be: Debrecen ~tképe
a
magasb61. Alkalmazkodunk Az Alföld c. vers utáni 4. feladathoz:
"Figyeljétek meg. hogyan mutatja be a költő az Alföldetl Gondolatban a magasba emelkedik, 8 e16stör a Dunát6l Tiszáig húz6d6 r6naság teljes képét .vetiti elénk. A részleteket csak ezután figyeli

meg

é8

mutatja be. Soroljátok fel,d
látott a költő 8zültróldjén. Tartsá~ok meg a vers sorrendjét isI"
A nagy területen fekvő alföldi város légifelvételén azután mi. is megfigyelhetjUk a részleteket, a Nagytemplomot, mögötte jobbra a kollégium szürke tömbjét. Gon12
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dolatban ugyan, de a képek segitségével végighaladunk a
városszéli temetót61 egészen a Nagy templomig. ~~jd ~
pÜDk a kollégium kapuján, ennek könyvtárában fejezzükbe
debreceni sétánkat.
A képek tartalma
2. kép:

Magyarország domborzata, és

vizei.

Kiemeltük

rajta a Hortobágy és Debrecen

felirást.

Ez a

bevezetés részben azt akarja

szolgálni,

hogy

minden gyerek valóban megfeleloen
lyezni az ország térképén
részint pedig azért, hogya

e

tudja elhe-

tájat és várost,
földrajzzal

való

koncentrációra is felhivjuk a figyelmet. Ez utóbbit azért is hangsúlyozzuk, mert e diafilmnek földrajz órán is jó hasznát veheti a szaktanár. A földrajzi diapozitivek sorában
nem
kaphatott ilyen részletes képanyagot a téma,
azonban segitsünk e filmmel a másik tantár~
is. Szükséges ez a kép a Petőfi-útilevél utáni
4. feladat miatt is.

3. kép:

A szélesen elterülő sik vidéket csak a háttérben húzódó jegenyesor zárja le. Tipikus alföldi kép.

A tanyarendszer - tudjuk - kiveszóben'

van, ezért választottuk ezt a képet, hogya tanyát is bemutathassuk~Magányos épület, szomszéd sehol. Az épület körűl kis kert,
árnyas
f~.

13
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4. kép:

Id.Markó Károly mUvészi képe az általánost ragadja meg a pusztában.

Az Alföld

kopár

tája

szinte összeolvad a horizonttal, csak a "T" a~
lakú gémeskút töri meg a pusztaságot, a végtelen sikságot.
5. kép:

Az előzo festményen a mllvész által kiemelt gémeskút a mai Hortobágynak is jellemz5je. A ménes, a gulya itatása.
delelése a gémeskútnál
történik. Az előtérben nyúlik el az itatóvály~
távolabb egy ménes foltja, jobb oldalon, még
messzebb, facsoport. "Nem volt virág, nem volt
fa, nem volt bokor ott" - a Petofi

versidézet

a képen is érzékelhető. Az ég teljesen tiszt~
szinte érzik a meleg nyári idO.
6. kép:

Az elóbb látott kettos ~útnál

itat

a

ménes.

Balról a csikós, lova szép alakú, büszke fejtartású paripa.

A csik6s

egész

magatar~ása.

nyugodt figyelmet mutat. Öltözéke:
szélesen
felhajtott csik6s kalap árvalányhajjal, sötétkék gatya, cifraszür.
7. kép:

A gulya itatása a gémeskútnále Ezen a felvételen hasonlít a gémeskút leginkább a Mark6 kép
kút jára.

8. kép:

Juhnyáj legelészik sovány füvön. A kép

előte-

rében az ugyancsak jellegzetes alföldi növénYt
14
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a lila bojtorján. A nyáj mögött, a pusztai emberek nyugalmával a juhász. A képekkel gyakorolhatjuk azt is, hogyan nevezzük a

nagyobb

csoportban levő juhokat, teheneket,

sertése-

ket, libákat stb.

f

s hogyan hivjuk az

őrző embereket. A juhász fején az

ezeket

érzékelhe-

tően nagy meleg ellenére is kalap van. A nyá~
ri hőségben a nap szúrás ellen

védi.

Mögötte

szikes föld foltja fehérlik kopárant s
szen messze tanya látszik. A 3. kép kis

egéta-

nyája körül lombos fák állnak, itt már minden
kopár. Val6szinüleg ezt már csak gazdasági épületnek használják.

9. lép: A fény késo délutánt mutat. A vágtató
csik6sok terelik. Jobbr6l. a kép
szénaboglya. A háttérben az Alföld
je.
10. kép:

ménest

előterében
vé~elen-

Abesötétedés előtti pillanatokat örökiti meg
a felvétel. A lenyugv6 nap utols6 visszaverő~
do sugarai a botjára támaszkod6 gulyás

s

az

ökrök, tehenek sziluettjét mutatja.
ll. kép:

A tokésrécét9 ezt a hazai vizeken

közönséges

madarat látjuk a békanyálas vizen, texmészetes
környezetben.
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12. kép:

A

fel'u:,·,'

',,;'telenfelröppeno fácánkakast

ábrázol. Ritka pillanatot kapott lencsevégre a
fotómüvész. Az alföldi sikság ezen a képen

is

jól bemutatható. noha a háttér homályos.
13. kép:

"Nekem legkedvesebb madaram a gólya, édes szulőföldem, a drága szép alföld

hüséges

lakó-

ja." ••E képnél Petőfi sorait szivesen

idéz-

zük. Az egész gólyacsalád az elröppenő gólyafiókát figyeli. Szétterjesztett szárnyai
gött a bárányfelhős nyári ég.
14. kép:

A Petőfi útilevél-részlethez

ennél

jobb

mö-

il-

lusztrációt fotómegoldásban aligha
találhatnánk. Az egyik gólya éppen zsákmányra csap le
a kis tavon, egy másik
hosszú lábaival.
15. kép:

a

t6

közepén

A Hortobágyon húzódik keresztül a

lépked

FUzesabony-

Debrecen vasútvonal. A sinen éppen egy

teher-

vonat halad, mozdonya feketén fÜ.stöl.Nem

mo-

dern vonat ez, mégis a mi világunkat idézi. Az
előtérben a száraz nád bugája és a vadon termo
korpafü még a régi Hortobágy, de a vonat a mai
Hortobágy életéhez ad bevezeto képet.
16. kép:

A nagyüzemi állattenyésztés képét látjuk. Háttérben az istállók, előtérben a karámban

kis-

16
6

borjak.

17. kép:

A nagyüzemi mezőgazdaság. Palántázógép könynyiti a növénytermesztés

munkáját. A palán-

tasor a vasúti töltés tövében végződik.
18. kép:

Az előző kép folytatása. Igaz, a Hortobágyra
nem éppen ez a legjellemzőbb a növénytermesztés szempontjából. Azért választottuk mégis
ezt a képet, mert a párhuzamos _ sorok

vég-

telenben érzékelt találkozása az alföldi s~
&ágot kitünoen kiemeli. A földtábla végén
kerékpárok. Jellegzetes alföldi

a

közlekedési

eszköz. Nagyok a távolságok, kevés a kiépitett út. A kerékpár a ki,taposott keskeny
f'öldúton is segiti az embereket, hogy

köny-

nyebben és rövidebb id6 alatt árjék el céljukat. Az előtérben a Hortobágyfolyó vize.
19. kép:

A Hortobág1 halastava sok embernek ad kenye;ret. A gazdag zsákmányt a halászati szövetkezet tagjai éppen cs6nakba emelik.

20. kép:

A hortobágyi csárda. Ez a csárd~ már

Petőfi

és Jókai idejében is megvolt. Azóta többször
átépitették, de jellegében 1 ugyanaz maradt.
Ma idegenforgalmi érdekesség.
Bolthajtásos
tornácával, piros muskátlikkal, kis előkert-
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jével a régi falusi házak életének

hangula-

tát kelti.

21. kép:

A kilenc boltozaton nyugvó hidat látjuk. Ezzal a hiddal még a következő képen is találkozunk. A Hortobágyon vezet áto Túlsó végénél balról a csárda, jobbról egy parasztház
látható. A kép azonban elsosorban azért ~
kedves tanulóink elott, mert a vizparton kiránduló gyerekek vidám és tarka
csoportját
látjuk. Szaladgálnak, uzsonnáznak,
egynéhányan pedig horgásszerencsével próbálkoznak a
vizparton.

22. kép:

Csontváry: A viharos Hortobágy. Megfelelő e-

5.

lőkészités után nyugodtan bemutathatjuk

osztályos tanitványainknak a zseniális festé
képét. Ez a müvészi kép sűriti mindazt, amit
az előző képeken az alföldi tájjal

kapcso-

latban megbeszéltünk, valamint, amit
olvastunk róla. A müvész célja nem az

eddig
volt,

hogy a hidat ábrázolja, hanem a kitörő vihar
elotti perceket örökitse meg. Mégis mindaz
viss~atér, illetve megjelenik a képen, amiről az olvasmánYOk alapján eddig beszéltünk.
Felfokozott szinekkel festi az égen a közelgő zivatart, a horizont alján sötétlő felhők
érzékeltetik, hogyacsikósok

vágtatása

a
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hidon és a legelőn, a lovak ágaskodása, száguldása indokolt, a vihar mindjárt ideér. ~
zel teljesen ellentétes nyugodtságot tükröz
a

botra támaszkodó gulyás alakja, s a Horto-

bágy vize szélében álló szomjas állatok.

A

kép előterében levő ökrök felemelt fej tartása érzékelteti még, hogy valami váratlan van
a levegőben, amelyet ezek az állatok is érez-

nek.
23. kép:

Ezzel a képpel inditjuk meg tulajdonképpen a
Debrecenről szóló témát. A bevezetőben szóltunk a következő képsor nevelési lehetőségeiről. Itt arra mutatunk rá, hogyan tudjuk
statikus képekkel az útközbeni haladást

a
ér-

zékeltetni. Mintha mi is a Debrecen felé ~
tó autóban ülnénk sebból názve haladnánk a
városba.
24. kép:

Debrecen látképe a magasból. Áttekintjük

e

képen az egész várost, miként Petőfi tette a
versében. Látjuk az alráld! városokra leginkább jellemző települési formát: a'kö~ntját
nagyobb házakkal, s a szélesen elterülő várost. kisebb házakkal, kertekkel a távolban ••
Azonban e képen is jól megfigyelheto már
a
Nagy templom, valamint mögötte jobbról.a kollégium szürke tömbje, amelyeket majd

köze-
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lebbről is bemutatunk.
25. kép:

"Estefelé értünk Debrecenbe. A temetéSmellett
jöttünk el, hol Csokonai pihen." Szükségesnek
tartottuk, hogy megmutassuk

a

költéS sirját,

még akkor is, ha Csokonai nevével

a

tanul6k

később találko~nak. Petőfi példaképe volt, ez
érződik az útilevél soraiban is,

ezért

kell

nekünk is ezt a nevelési lehetőséget megragadnunk. A képet természetesen a 7. osztályban ismét bemutat hatjuk.
26. kép:

Az alföldi városok tipikus
különbözik

a

falutól.

városszéle. Nem

Földszintes,

hosszú

házak, amelyeknek csak egy helyisége nyilik
az utcára, magas deszkakerités. Az
alföldi
parasztember zárkózottsága az épitkezésben~
nyilvánul meg. Az utca sincs kövezve, a házak
előtt húzódik csak a keskeny
téglajárda. A
szegények negyede volt ez minden alföldi -városban. A képen jobbról az Alföld fája,
az
akácfa.
27. kép:

Haladunk a város közepe felé. Az utca rendezettebb, a házak ~ szebbek, nagyobbak,az úton
autó halad, s az emberek a villamosmegál16ban
állnak.
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28. kép:

Debrecen központi tere. A légifelvétel

köz-

pontjában is ez állt. Szemben a Nagy templom,
jobbról a városháza és a MÁV igazgatóság épülete.
29. kép:

A Nagytemplom közelről. A

reformot

megelőző

fellendülés az épitkezésben is megnyilvánult.
Hazánkban is tért hóditott európai mintára

a

klasszicizmus, ennek egyik jelentős reprezentánsa a Nagy templom, Péchy Mihály
alkotása.
Ennek és az előző képnek a megmutatása az

i-

rodalom órán kivül még a földrajz - és a történelem órán is lehetséges. Hiszen az 1849 -i
szabadságharc idején Debrecenben volt a kormány székhelye. A Nagytemplomban szavazta meg
l849~ április l4-én az országgyülés a Függetlenségi Nyilatkozatot. A II. világháború folyamán 1944. október 19-én Slabadult.fela vároS;
és az ország teljes felszabadulásáig ismét itt
székeIt az ideiglenes Nemzeti Kormány,

s

az

Ideiglenes Nemzetgyülés ismét a Na~mplomban
ült össze 1944. december 2l-én.
30. kép:

Az ~si kollégium több, mint 400

éves

múltra

tekint vissza, shire túlterjed az ország határain. l660-ban alakult, de ennek az iskolának az elődje l549-től már

hires iskola vol~

A XVIII. század végén a kollégiumban már

ma-
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gyar nyelven tanitottak. Ez a rajz a
giumot az l802-es nagy tüzvész elotti

kolléidők-

bOl ábrázolja.
31. kép:

Az ősi kollégium mai képe kivürol. Igaz. magából az épületbol itt kevés látszik,

mégis

szívesen közöljük ezt a képet. Igy illeszkedik ma a városképbe. Előtte Bocskai
István
szobra áll, aki 1557-l606-ig erdélyi fejedelem is volt. E képnél is a történelemmel való koncentrációra gondolunk. Bocskai sikeresen harcolt hajdúíval a császári önkény ellen. Segitségükkel aratott Álmosdnál 1604-ben
győzelmet a császári csapatok ellen. Hálából
Bocskai megvédelmezte a székelyeket és a ~dúka~ a nemesi elnyomást61, az utóbbíaknak
nemességet adott és letelepitette őket. Igy
keletkeztek a hajdúvárosok. Méltó tehát szobrára, és indokolt, hogy

éppen

Debrecenben

állitották ezt fel.
32. kép:

A kollégium épülete más nézetből. A jelenleg
már klasszicista stílusú bejárat, a.
nonnal és az oszlopokkal már az elsó

tümpalégi-

felvételen is kivehető, s minden további képen is látható. Ezen a képen oldalnézetben is
ezt látjuk.
33. kép:

A kollégium udvarán vagyunk. A 31. képen ~
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figyelhető árkádos udvar ma is változatlan. A
kollégium udvarán ott látjuk a

diákokat

Ebbe az épületbe az elso osztálytól a
zista korú gyerekek is járnak, de

is.

gimna-

teológiai

akadémiája is van.
34. kép:

A kollégium hires könyvtárában vagyunk. A budapesti Országos Széchenyi Könyvtár után

ha-

zánk második legnagyobb könyvtára, ahol

igen

sok régi és ritka nyomtatványt is óriznek.
35. kép:

A könyvtárból azoknak az iróknak

a

ból mutatunk be eredeti kiadásokat

t

könyveiakik a kol-

légium diákjai voltak, s akikrol tanulóink is
hallanak. Arany János Toldijának l847-es kiadása, és Csokonai két könyve látható itt.

Az

általános iskolában kevésbé ismert Dorottya,
s 1804. április l5-én, Rhédei Lajosné temetésén elmondott Halotti beszédének kiadása. Majd
a 7. osztályban tanitjuk, hogy Csokonai
egy
temetésen mondott halotti beszéde alkalmával
fázott úgy meg, hogy ez a beteg tüdejü költőnek a halálát okozta. Ezt a képet tehát a 7.
osztályra is gondolva közöljük.

A képek leirása természetesen jóval részletesebb, mint
amennyit mi 5. osztályban
tanu 16inknak elmondhatunk.
Sokszor kapunk azonban váratlan kérdéseket egy-egy kép
23
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bemutatása alkalmával. Ehhez kivántunk segitséget adni.
Bár a képsor összeállitásánál,
kitünik, val6ban az

mint

5. osztályos

az eddigiekbói

tanterv

is

és

tankönyv

volt el6ttünk, de néhány helyen utaltunk a ~s

tárgyak-

kal. más osztályok irodalmi anyagával való koncentráci6
lehet6ségére.
Az 5. osztályban egy-egy alkalommal ne vetitsünk solt képet, ezzel nem segit jUk, hanem gátoljuk 6ket abban, ~
mondanivalójukat

jól fejezzék ki. Ha nagyon sok

képr61

akarunk il'atni, könnyen csak szintelen felsorolást kaphatunk, holott éppen azellenkez6je a célunk.
A képsor elsó réSzének együttes vetitését kiilanösen akkor tartanánk, szerencsésnek,amikor
a 8. osztályban le1.
rást vagy elbeszélést lratunk.Tanitványaink
ebben
az
osztályban,

természetesen,

sokkal nagYGbbátfogó

kint6~épességgel
'; rendelkezn~k..tipikus
tanitásáboz is alkalmas lehet a képsor.

átte-

fogalmának

Konkréten Váci Mihály: TanyateiDetó c. ripol'tjuagondol"
tunk, a 8. osztályban valótelhas~álásnál.
Hosszabban
idoznénk itt a tanyák képénU, melynek temetését látja
a költő. aki hiába keresi az ég felé
nyú16 kutágast
/Markó: Alföldi táj gémeskúttal: 3. kép~ az otthonukat
vesztett gólyákat, de éppen úgy, mint másfél évszázada,
itt megj.elenik a ménes, két csikóssal, karlká~
cser-
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ditve és kiáltozva. A végtelen pusztaság azonban termőfölddé

változik, háromezer hold őszi búzavetést lát

a költő, s kétezer holdas "ágyásokat" - melyek láttán,
a teremtő emberi munka előtt való tisztelgésként

1e-

emelné a kalapját.
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