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ÚTMUTATÓ
A hagyományos felfogás szerint a történelmet (néhány más
tárggyal egyUtt) az un. narrativ tantárgyak közé sorolták.
E felfogásnak az volt az alapja, hogy 'tárgyunk tanitásának alapvető és nélkulözhetetlen
módszere az ismeretek
beszéd utján történő közvetitése (az előadás, elbeszélés, \.
a magyarázat, a beszélgetés,
i II. ezek kombinációjának
formájában). Noha a legutóbbi id6'kig domináló szóbe li
köz lés ma már mindinkább elveszti egyeduralmát a középiskolákban is, a tanulók értelmét és érzelmeit aktivizáló
tanári előadás továbbra is egyik igen fontos eszköze a
történelmi korok m~gelevenitésének,
az eleven szemléletnyujtásnak. Ma azonban - kulföldön és hazánkban egyaránt - mind nagyobb teret nyer a tanulók közvetlen bekapcso lása az uj ismeretek megszerzésébe (egyén i és csoportmunka stb. formájában). A történelemtanitásban
ez
annyit je lent, hogy - meqfe le lő tanári irányitással - korabe li dokumentumok, továbbá ugyancsak korabe li tárgyi
emlékek, képek, rajzok, ábrázolások,
eszközök stb. elemzéséve I a tanu lók is részt vesznek a történe Imi megismerés
folyamatában,
a muIt rekonstruálásában.
A középiskolák 1-11. osztálya számára összeállitott történelmi diapozitiv-sorozatunk
azt a célt igyekszik szolgálni, hogya tankÖnyvekben közölt eredeti ábrázolásokhoz
és irott dokumentumokhoz,
i II. a középiskolai történe Imi
olvasókönyvekhez
hasonlóan megfelelő forrást, indukciós
bázist nyujtson a mult rekonstruálásához.
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Ismételten
hangsulyozni
kivánjuk,
hogya
korabeli
tárgyi
emlékek,
i II. azok képi ábrázolásai
ugyanolyan
értékü sőt a vizua Iitás révén sokszor még beszédesebb
szemléletesebb"
- kutforrásai
a történe lmi megismerésnek,
mint az irott szövegnek.
I

II

A történelmi
anyagot ezen szóbeli,
ill. képi források bemutatásával
és elemzésével
tehet jUk valóban szemIéletessé, szinessé,
életszerUvé,
ugyanakkor
hitelesebbé,
meggyőzőbbé,
tehát a szó szoros érte Imében u tudományos"
értékUvé.
Az egyes képekhez
irott rövid tájékoztatónkban
ezért jelöltUk meg azt az lrot+forröst , amelynek
feldolgoz.ása,
elemzése
oktatási
és neve lési szempontból
egyaránt
rendkivül gyUmölcsöző
lehet a kép vetitésével
párhuzamosan
(azt megelőzően
vagy követően).
A képi ábrázolás
ugyanis a maga eszközeivel
talán még köze lebb hozza a tanulókhoz azt a történelmi
valóságot,
amit a korabeli
történetiró szavakba
öntött,
vagy azt, amit pl. egy-egy törvény, ok levé I stb. szövege tarta Imaz.
Ugyanakkor
az irott forrás uj oldalról,
más összefUggésben
mutatja be azt a történelmi
jelenséget,
amit a képi ábrázolástUkröz.
Bizonyosak
vagyunk benne,
hogy ha valaki
egyszer ki próbá Ij:l ezt a - ku lönben - kézenfekvő
mego 1dást (hogy ti. két forrástipust
egymással
párhuzamosan
mutasson be), mindig szivesen és eredményesen
fogja azt alkalmazni.
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Nyi Ivánvaló, hogya diapozitiv-kocka
levetitésekor mindenekelőtt a tankönyvekben található dokumentumokra célszerU támaszkodni. Mivel ez annyira magától értetődő, a tankönyvek megfelelő lapszámát nem tUntettUk fel, csupán a
történelmi olvasókönyvek megfelelő fejezeteire hivtuk fel
lapszám szerint is a figyelmet utmutatónkban.
A hitelességet,
a korhUséget szolgálja, hogy válogatásunk
kizárólag eredeti, korabeli anyagot tartalmaz. A rendelkezésUnkre álló - meglehetősen szük - kereteken belul történe lemtanitásunk komp lex je liegének megfe le lően a kiválasztott képanyag a gazdaság-,
a társadalom-,
a politikaés a ku Iturtörténetet egyaránt fe löleli. Arra törekedtUnk,
hogy a régi korok emberének életét a technikai eszközök,
fegyverek, ruházat, butorok bemutatásával is igyekezzUnk
megeleveniteni.
Ugyanigy a vallási hiedelmek, varázseszközök, Unnepek, udvari bö lok , királr-i audiencia,
operaelőadások stb. bemutatása is a régi korszak megelevenitését szolgálja. A kiválogatott képanyag legnagyobbrész"t
mUvészet i a Ikotás
(kép, szobor, épU let stb.).
Ezek esztétikai elemzésére azonban nem vállalkozhat történelemtanitásunk
- mint ahogy ezt utmutatónk sem teszi.
A mUvészeti a Ikotások gazdasági, társadalmi, politikai
alapjait akarjuk megragadni s azokat a történelmi fejlődésbe állitva kiván juk vizsgá Ini.
Válogatásunk az ókor, a középkor és az u jkor anyagát
(a francia forradalomig) öleli fel, amely igya gimnáziumok, szakközépiskolák
és szakmunkásképző iskolák 1-11.
évfolyamaiban használható.
(Ha egészen pontosak akarunk
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lenni, az V. doboz
---- nak a XVIII. századi Magyarországot
bemutató 16-25. kockö ja - 1711-1790 között - már a
gimnáziumok Ill. osztályos anyagához kapcsolódik).
Arra törekedtUnk, hogy válogatásunk lehetőleg ne tartalmazzon olyan képeket, amelyek az általános iskolák számára készült történelmi és mUvészettörténetidiapozitiv-sorozatban,
ill. a tankönyvekben találhatók.
(Ettől csak
egy-két indokolt esetben tértUnk els ha diapozitiv-kockánk esetleg ugyanerra az eseményre is vonatkozik,
az
illető je lenséget más képpe I vagy a kép más beáll itásában, ill. részletesebb magyarázó szöveggel kiegészitve
ábrázo Ituk) .
Az 1. doboz 50 kocká ja az ókori anyagot tarta Imazza
4 nagy fejezetben (Egyiptom - Mezopotámia,
asszirok,
perzsák - Görögország - Róma). A középkori egyetemes és magyar történelmi anyaghoz kapcsolódó anyagot
is alfejezetekre
osztottuk (pl. az egyetemes történelemben: a Korai feudalizmus; a magyar történelemben: Honfog la lás és ka landozások kora stb.).
Ezzel a beosztással a diapozitivek felhasználásához
kivántunk segitséget nyujtani. Mivel a gimnáziumi és
szakközépisko lai tanterv mUvelődési anyaga és ennek
megfelelően a heti óraszám, ill. a tankönyv.ek fejezetbeosztása nem azonos, nem jelöltUk meg, hogy pl. a
Mátyás korával kapcsolatos kockákat melyik gimnáziumi,
ill. szakközépiskolai
órán ke llene'L'levetitenl . Nyi Ivánvaló, hogy történelemszakos kollégáink a legmegfelel6'bb
alkalmat fogják kiválasztani,
akár az uj anyag tárgyaII
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lásáná I - f6'ként ez látszik célravezetőnek
-, akár az ismétlésnél. $zemUk előtt tartva azt a gyakorlati megoldást
is, hogy egy-két diapozitiv-kocka
bemutatása egy történelemórán nem "klflzetédé"
(gondolva a vetitőgép felszerelésével kapcsolatos nehézségekre).
Viszont 3-4 kép vetitése az uj anyagot tárgya ló órán, illetve 8-10 kocka bemutatása az ismétlés alkalmával már sokkal gazdaságosabb,
s pedagógiai szempontból is jobban kiaknázható . Ennél
több kép vetitése viszont nem látszik aján latosnak, mert
a diavetités
időigényes" módszer - más, ugyancsak korszerU eljárásokhoz hason lóan. Ugyanis csak akkor vezet
megfelelő eredményekhez CI szóbeli és képi dokumentumok bemutatása, ha azokat a tanulók elemzik és a tanulók von ják le a képek alapján a megfe le 16 következtetéseket , tanUTságokat. A tanár szerepe
csupán" annyi,
hogy irányi tsa ezt az ismeretszerzési folyamatot. Utmutatónkban az egyes képekkel kapcsolatban közölrük a legfontosabb adatokat,
tudnivalókat.
De semmiképpen sem
azzal a céllal, hogy azokat a tanár "előadja".
A tanulóknak kell megtanulniok a képeket "Iötni'",
azokat "elolvasni", éppen ugy, mint a szóbe li forrásokat elemezni.
II

II

A tanárnak
kenységet.
mutatókhoz
ehhez meg

megalapoznia és irányitania kell ezt a tevéEz természetesen azt is je lenti, hogy - az uthason lóan s azt kiegészitve - magyarázatáva I
ke II adnia a szUkséges segitséget.
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TARTALOMJEGYZÉK
Egyiptom
1. Fels8-Egyiptom gy8zelmének je Iképes ábrázolása
2. Kefren szfinxe
3. Irnok
4. Egyiptomi pap
5. Hieroglifák

Mezopotámia,
ll.

6. Memnon-szobrok
7. Nefertari királyn8
Hórusz istenne I
8. Tutankhamon szarkofágja és arany álarca
9. Fáraó csa lád jáva I
10. Fáraóábrázo lások
fe leségUkke I

asszirok,

Sargon király

12. Gudea szobra Lagasból
13. Hammurabi törvényoszlopának fe Is8 része
14. Király és vezére
15. Asszurnaszirpál király

perzsák

16. Föniciai hadi- és kereskedelmi hajók
17. Asszurbanap li harci
szekéren
18. Er8d bevéte le (dombor mU)
19. A perzsa test8rség i jásza i

Görögország
20. A knosszoszi pa Iota
21. Akhilleusz és Hektór
párviadala
22. Kockavet6'k
23. Homéroszi harcosok
24. Hektór bucsuja feleségét81
25. Akhi Ileusz megöli Penteszi leuszt
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26. Hoplita
27. Mesterségek
28. Lakoma- és temetési
jelenet
29. Olimpiai futók, kockavet8k
30. Szabadtéri szinház
31. Athéni iskola

32. Akropolisz

33. Görög temp lom
Roma

34. Parasztok

és szerszá-

42. P reatori anusok te Ijes

maik

35. Szerszámkészit6

fegyverzetben
mUhe-

Iyében
Római polgár
Római senatus ülésterme
Rótncti vi lia
Forum Romanum (részlet)
Augustus, mint pontifex'
maximus
410 Augustus béke oltára
(rész letek)

36.
37.
38.
39.
40.

43. HajitÓQépek
44. Hercu laneumi utca és

45.
46.
47.
48.
49.
50.

bérház
Kereskedéhöz
Colosseum (belulr61)
Traianus oszlopa'
.
Pontheon
Marcus Aurelius lovasszobra
A császár beszéde a
katonákhoz
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TARTALOMJEGYZÉK
Korai

feudalizmus

1. Nomád pásztor,
2.

3.
4.
5.

6.

7. I • Ottó fe leségéve I és
lovakkal
fiával
8. Ill. Ottó fogadja néTheodóra császárnő és
kisérete
pei hódolatát
Justinianus és kisérete
9. Hercegek és harcosok
Vas- és vizpróba
10. Normann ha jók
ll. A Kábakő Mekkában
Nagy Károly trónja
12. Perzsa Korán-kézirat
Nagy Károly az aacheni
székesegyház mode IIjéve I
Ázsiai

13. Kivégzés Ögödej tatár kán előtt

14. Várat ostromló tatárok
15. Tatárok foglyaikkal
16. Az ellenséget lovával
Lovagok,

keresztes

19. Lovagi Utközet
20 . Keresztes lovagok
21. Keresztesek harca az
egyiptomiakkal
22. Lovagi torna résztvevőinek eskUtétele
23. Lovagok kegyetlenkedése
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feudalizmus
tapostató indiai harcos
17. Kinai parasztok, ökrösszekérre I
18. Kinai császár kiséretével
háboruk,

fegyverek

24. Keresztesek

behajózása

25. Lovagi páncél
26. Lovag és ló páncélban
27. Középkori hajitógép
·28. Számszerij és használata

29. Diszes piszto Iyok

a

Gazdas6g
vir6gzó

és t6rsadalom
feudalizmus
idején

30. Franci a parasztok
mezei munk6n
31. Ás6s, szUretelés,
arat6s
32. Szövészék
33. Fegyverkov6csok
34. Üvegfuvók
35. Aronymüves mühe Iye
36. Középkori v6roskapu
37. Terménykeresked8
38. PoIg6rasszony otthon6ban
39. A brémai v6rosh6za
nagy terme

Paraszti
49. Sv6jci parasztsereg

il

40. Bruges-i v6rosh6za
41. Bruges-i vérosrész let
42. Kórh6z, lepr6s betegekkel
43 • Pap és lovag
44. A Sorbone alapitó okleve le
45. Bencés kolostor
46. Invesztitura
47. A flandriai grófok viziv6ra
48. Az avignoni p6pai
v6r

oszt61yharc
50. John Ball a felkel8
. parasztok között
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TARTALOMJEGYZÉK
4. Huszit6k és keresztesek
csat6ja
5. A vak Zsiska, serege
élén

1. A konstanz i zsi nat
2. Husz J6nos megégetése
3. Huszita szekérvér

h6borúk

Nagy

6. Csatajelenet

a sz6zéves
h6borúból
7. Jeanne d'Arc
8. A grunwaldi csata
9. Török rabszolgav6s6r

A

gyarmati

13. Maya főnök hadi fog1yokka~
14. Azték harcos és 6ldozati kő
15. Kolumbusz pcrtrcszélldsa az Újvi 16gban

8

középkorban

a

10. A 30 éves h6ború kezdete
A 30 éves h6ború borzalmaiból
12. Guszt6v Adolfs a csatatéren

ll.

hódit6sok
16. Tengerész, mUszereivel
17. Szines vil6gtérkép
18. Spanyolok és indi6nok

Spanyol
,,-

n

é

me t c

abszolutizmus,
lf

ö

l d i szabadságharc

19. Karikatura a reformáció korából
20. Nyomda
21. Autodafé, Szent Domokos elnökletével
22. A Iba zsarnoksága
Anglia

dása
28. 1. Károly kivégzése
orosz

francia

29. CromweII ha lotfi maszkla
30. Ango I minisztertanács

k ic l o k u l d s o

nagyhatalom

31. A Kreml épitése
fv\oszkvában
32. Kozákok és orosz
nemesi lovasság"
A

Spanyolok visszavonulása
24. Tengeri csata
25. A Nyugati-Indiai
Társaság székháza

felemelkedése

26. A lordok háza
27. Az Armada megtáma-

Az

23.

abszolutizmus

34. Szent Bertalan éj
35. XIV. Lajos audienciája
. 36. Főuri ból
37. Királyi lakoma

33. Az orosz ha jóhad

és

a

felvilágosodás

38. A louvre épitése
39. A versailles-i kastély
40. XIV. Lajos biliárdozik
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41. Mme de Pompadour
42. Voltaire, dolgozóasztal6n61
43. Az Enciklopédia munMagyar

történe

Honfoglal6s
46. Avar sirle letek: magyar sUvegcsucs
47. LéI vezér és a német cs6sz6r
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kat6rsai
44. Szabadk&mUvesek ulése
45. II. József és Katalin
cörnd

és

lem

(1790-ig)

kalandoz6sok
48. Reg&sök és jocul6torok
49. Visszafelé nyilazó kun
lovas
50. EI6'kel& magyar harcos

TA RTALOMJEGYZÉK

Honfogldlás

és

kalandozások

(folytatás)

1. A hét vezér

A

feudális

2. A magyarok be jövete le

állam

3. 1. István
4. A mdgyar királyi
rona

A

feudális

létrejötte

ko-

álldtn

7. Ill. Henrik hajóinak
.pusztulása
8. Jelenetek L6szló herceg életébél

Az

11. KSfatagó fe je
12. Csötgődobot
- zenész

8

ver8

aranybulla

Magyarországon
5. I. István törvénykonyvéb81
6. 1. István obulusai

megszilárdulása

9. 1. László .erek Iyetartó
mellszobra
10. Kálmán király gyUrUje,
Szent Margit önsanyargató öve

kora
13. Aranybulla
14•. A tatárjárás

Az

Anjouk

kora
kité> festméry
18. Károly Róbert pénzei
19. 1. Lajos bevonulása
Zárába

15. A budai ak kiátkozzák
a pápát
16. Önkorbácsolók
17. Károly Róbert felvidéki gyé>zeImét megöröAz

anyagi
a

é

s szellemi

virágzó

kultura

feudalizmus

20. Féur és fami liárisai
210 Magyar jobbágyok termény ajándékot visznek Zsigmondnak
22. Karóbahuzás
23. Malom a XVI. század
elején
Mátyás
28. Mátyás arcképe kályhacsempén
29. Buda látképe
30. A középkori budai várpalota alaprajza
310 Mátyás kálváriája és
Uvegserlege

hazánkban
idején

24. BányamUvelés a XVI.
században
25. Egyetemi elé>adás
26. Falusi szárnyasoltár
27. Falusi szárnyasoltérrészletek

kora
32.
33.

Mátyás pajzsa
Kinizsi Pál páncélinge; egy gyalogzsoldos pajzsa
34. Corvin kódex diszlapja
35. Mátyás bécsi diadalmenete
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A

parasztháboruk

és

36. Kerékbetörés
37. Udvari ebéd
38. Tőneole hölgy és lo-

a

mo h

ö

c s l vész

40. Dózsa György kurucai
41. A mohöcsl csata
42 • Magyarorszdg térképe

vag

39. II. lajos

és menyasz-

szonya

A

török

43. Török portyúzök
44. Magyar és török vitéz pdrviadala

45. Huször
46. Magyarok és törökök
Utközete;
zérség
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magyar tU-

hóditds

47. Magyar ne mes török
rabsdgban
48. Szigetvdr ostroma
49. Miksa klrdly és Thury
György, mint törökver(5 vitézek
50. Magyar nemes

TA RTALOMJEGYZÉK
Gaz das á g é s t á rsa dalom

,..
2.

3.

4.

5.
6.

Hajduk Bocskaitói kapott közös cirnere
Bethlen Gábor feleségének asztali zongorája
Wesse lényi Ferenc nádor nászágya, a sárospataki vár "sub rose"
szobája
Buda visszafoglalása;
Pécs, Simontornya és
Siklós a török kiUzésekor
Kalodába zárt szegények
A nagyszombati ötvöscéh
ládájának felirata

A

7. A seirnecbányai bányászok céh ládája; szabócégér
8. Kisszebeni szabásmintakönyv
9. Arany- és ezUstterme lés
Magyarországon
lD. Polgári házak Eperjesen;
po Igári ház udvara Sopronban
ll. Gyorsjáratu kocsin utazó
keresked6'k
12. F6uri hölgy díszes ruhában i II. ravata Ion

Rákóczi-szabadságharc

13. F6ur és köznemes a
Rákóczi -szabadságharc
idején

8

a XVII. sz á z a d ban

14. Kurucok és labancok
összecsapása
15. Rákóczi libertásai

Magyarország
16. Bánsági telepesházak
17. liA barommal való
bönös''
18. Az 1735. évi parasztfelkelés vezetőinek
kivégzése
19. Habán céhkancsók
20. A debreceni főiskola
öregdiákjainak
viselete

a

XVIII. században

21. A magyar ember jellemzése

22. A kőszeg i .gyógyszertár
23. Magyar f&ur családja
körében
24. Operaelő'::Jdás az eszterházai kastély szinpadán
25. Az első magyar nyelvU
hirlap
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