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Nem hagyományos órák és azok gyakorlati 
alkalmazása az iskolai történelemoktatásban

(Egy tudományos kutatás eredményeiből)
Napjainkban, mikor felgyorsult az információáramlat a vi

lágban, nem lehet nem észrevenni, hogy ez a legnagyobb ha
tást az iskolás korosztályra gyakorolja. A gyerekek, akiknek 
vizuális memóriájuk mindig is sokkal jobb volt, mint a verbá
lis úton történő emlékezésük, szinte „falják” a televízió, szá
mítógép és Internet által sugárzott információkat. Utóbbiak, 
persze, a piac megtartásáért és uralásáért, szinte bármit meg
tesznek. Így a gyerekeink által nézett, sokszor csodált képi 
„víziók” nem építő, hanem épp fordítva, gyakran lelket rom
boló tartalmat hordoznak.

Az iskolás korosztály a fentiek következtében már nem él
vezi, sőt, sokszor ignorálja a több száz éve használt prelegáló 
vagy kérdezz-felelek jellegű tanítási módszereket. Ez nem fel
tétlenül konkrétan a tantárgynak vagy a tanár személyének szól, 
hanem a gyerek információszerzési szokásainak változását jel
zi. Ha a pedagógia és a metodika idejében felfigyel, s egészsé
gesen reagál erre, akkor annak az iskolai oktatás és főleg a 
felnövekvő nemzedék látja a hasznát. Vekerdy Tamás pszicho
lógus is azt állítja, hogy a mai iskola a verbalitásra koncentrál, 
pedig gyermekkorban az intelligencia cselekvésben megnyil
vánuló fele az erősebb. Ám ha elzárkózunk a probléma meg
létének fel- és elismerése elől, ragaszkodva a régi, eddig be
vált tanítás-tanulási módszerekhez, folyamatokhoz, akkor le
hetséges, hogy az idő és az iskoláskorú gyerekek változását 
saját kudarcunkként éljük meg.

Utóbbiak elkerülésére és kiküszöbölésére, az utóbbi tizen
öt-húsz évben jelentek meg az első, ún. nem hagyományos 
típusú, interaktív készségfejlesztő órákkal kísérletező szakta
nárok. A kísérletezés nem csak egyes tárgyakra terjedt ki, ha
nem az általános és középiskola szinte minden tantárgyánál 
fellelhető volt.

A történelem, mint iskolai tárgy, igen kedvező helyzetben 
van, hisz egy sor olyan új tanítás-tanulási folyamat kipróbálá
sára ad lehetőséget, amit más tantárgyak nem nyújtanak. Az 
egyik lehetséges út, amikor a történelem tanításának a célja a 
tanulók szellemi és cselekvési aktivitásának fokozása, ahol a 
történelem megismerésének és a történelmi gondolkodás ki
alakulásának elérése érdekében a gyakorlás kerül az oktatás 
középpontjába (vagyis térképhasználat, helyzetfelismerés, tár
sasjátékok). A másik út a nem hagyományosnak nevezett órák 
szélesebb körű alkalmazása. Utóbbi esetben a tanulók nem a 
megszokott „szerepüket játsszák”, ugyanis nem passzív hall
gatóként vesznek részt az órán, hanem játékos módon, felhasz
nálva a már meglévő tudásukat, logikus következtetéseket 
vonnak le és fogalmaznak meg anélkül, hogy ennek kénysze
rét éreznék. Az együttműködés a tanulók részéről önkéntes 
alapon történik és a tanár pozíción alapuló tekintélye „beleol
vad” a "játék hevébe”. A növendékek kevésbé érzik magukat 
feszélyezve, mivel egy másik ember bőrébe bújnak és így mint
egy elrejtőznek az általuk „eljátszott” személy alakja mögé. 
Az is igaz, hogy egy-egy ilyen óra megszervezése sok időt és 
munkát igényel a szaktanártól. Az óra pontos megtervezése,

az óratípus célszerű és helyes megválasztása, az eszközök és 
kellékek előkészítése valamint a módszertani segédletek kivá
lasztása sokszor a levezetendő tanóra idejének többszörösét 
veszi igénybe. Ezeket azonban elegendő egyszer elkészíteni, 
hogy a későbbiekben újra tudjuk használni őket.

Napjainkban mindent a versenyszellem határoz meg, ami, 
sajnos, az iskolákra és a tanárokra is egyre inkább jellemző. Ez 
kedvezőtlenül hat a tanulók és, valljuk be, a pedagógusok sze
mélyiségére is. Az iskolai verseny növekvő pszichés hatása, a 
túlterhelés egyre több gondot okoz a gyermeknek, ami fokozó
dó teljesítmény-problémákhoz vezet. Előbbi folyamat pedig a 
tudás átlagos színvonalának csökkenését eredményezheti. A más 
típusú órák azonban, eltérően a hagyományostól, nem a ver
seny-paradigmára modelláltak.

Az, hogy a tanárok ezt a módszert válasszák, több tényező
től is függ. Közülük a legfontosabbak: a tanár személyisége, a 
téma és az óratípus. Elsőrendű azonban mégis a tanár személyi
sége és kreativitása, ami nélkül elképzelhetetlen és kivitelezhe
tetlen a nem hagyományos óra.

Sajnos sem Nyugat- vagy Közép-Európában, sem Ukrajná
ban nincs nagy hagyománya ennek az óratípusnak. Egyedül a 
drámajáték és a dráma iskoláskorúakra való nevelői hatásának 
következményeit kutató írásokat lelünk az angolszász pedagó
giai irodalomban. Sem magyar, sem ukrán nyelven nem találha
tunk olyan összefoglaló általános munkát, ahol rendszerezve 
ismertetnék és mutatnák be azon órák típusát, levezetési lehető
ségeit, amelyek nem a hagyományos verbális közlés, vegyes 
vagy új anyagot átadó óratípusát használják, hanem valami mást. 
Magyar és ukrán nyelvű szakfolyóiratokban azonban elvétve 
fellelhető egy-egy cikk, tanulmány vagy óraleírás, ami megpró
bál kitömi a hagyományok által teremtett keretek közül. Ezeket 
összegűjtve az alábbi óratípusokat és órán kívüli foglalkozáso
kat sikerült elkülöníteni:

• Tanórai játékos vetélkedők;
• Dramatizált elemek felhasználása a tanórán;
• Szerepjátékok beiktatása a tanóra folyamatába;
• Bírósági tárgyalás;
• Integrált órák (más tárggyal);
• Tudományos viták;
• Rekviem-órák;
• Találkozások még élő történelmi személyekkel;
• Tanulmányi konferenciák;
• Szemináriumi foglalkozások;
• Tanulmányi kirándulások, séták;
• Múzeumlátogatás;
• Szakkörök;
• Szaktantárgyi versenyek;
• Tanulmányi pályázatok.
Az alábbiakban а II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékén a fenti 
témában folyó tudományos kutatás egyik részeredményét ad
juk közre. A több mint két évig tartó, kísérleti jellegű kutatás
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témájának kiválasztásában elsődleges szempont az volt, hogy 
pedagógiailag hasznos és a gyakorlatban felhasználható legyen. 
Az általunk összegyűjtött elméleti információ, mondhatnánk, 
önmagában halott anyag. Ennek elkerülése végett az elméleti 
anyag alapján kidolgozott óravázlatok a főiskola által kötelező 
jellegű egyéni iskolai gyakorlat folyamán levezetésre kerültek, 
mivel csak a valóságban vizsgálható meg, s ezután vonható le a 
következtetés, hogy egy-egy forma, ötlet, lehetőség mennyire 
használható és effektív.

A továbbiakban bővebben is megvizsgálunk egypár típust 
a fent felsoroltakból. Összegezzük, melyek azok a követel
mények, feltételek, amelyeket ajánlatos betartani vagy figye
lembe venni az eredményes levezetés érdekében. Aztán konk
rét óravázlatokat adunk közre, majd azokat a pedagógiai és 
pszichológiai megfigyeléseket, amelyeket ezen órák leveze
tése közben tettünk.

Célszerű szem előtt tartani, hogy a más típusú órákat sem 
lehet állandó jelleggel alkalmazni, mivel unalmassá válhatnak. 
Fontos még, hogy fokozatosan kell hozzászoktatni a tanulókat 
ezekhez az óratípusokhoz, nem szabad felelőtlenül és megfele
lő felkészítés nélkül alkalmazni, mert ez kudarcélményhez ve
zet a tanulóknál és a tanárnál egyaránt.

Végeredményben leszögezhetjük, hogy érdemes időt és ener
giát áldozni ezeknek az óratípusoknak a kidolgozására, ugyanis 
az eredmények önmagukért beszélnek. (Próbálják ki!)

A szerepjáték és a dramatizálás elemeinek felhasználása
A hagyományos tanítási órán a tanulók általában olyan dol

gokról tanulnak, amelyek távol állnak tőlük nemcsak időben, 
hanem térben is. Ha egyszerűen csak beszélünk nekik a történe
lem folyamán lejátszódott dolgokról - mondjuk, a reformáció
ellenreformációról vagy a bíróság munkájáról -, nehezen kerül
nek közel a tananyag igazi mondanivalójához, nem értik meg, 
nekik mi közük ehhez, saját életproblémáik megoldásához az új 
tudás nem jelent segítséget. A szerepjáték és a dramatizálás ele
meinek beiktatása kísérlet a tudás személyessé tételére. Kulcs- 
fogalmai: szerep és azonosulás. A tanulók szerepbe lépnek: el
képzelik, hogy mit tennének egy adott helyzetben, egy adott 
személy szerepében. Vagyis valójában a feladattól függ, hogy 
mennyire adhatják önmagukat. Ezért célszerű olyan témákat 
kivinni ilyen feldolgozásra, melyek aktualizálhatóak, s melyek 
az adott tanulói és lakhelyi adottságok miatt „testközeliekké” 
válhatnak a gyerekek számára. A meghatározott szituáció és jel
lem, amellyel a diáknak egy bizonyos időre azonosulnia kell, a 
helyzetben lévő probléma belső átélését biztosítja a „szereplő” 
számára. Ez utóbbi kell, hogy fokozott óvatosságra intse a szak
tanárt, milyen témát bocsát „átélésre”.

A bírósági tárgyalás sajátos formája a dramatikus módszer 
alkalmazásának. Ha a tanult jelenségek értékeléséhez a történe
lemben és a közéletben is viták kapcsolódnak, néha érdemes bíró
sági tárgyalás formájában megszervezni annak megbeszélését. A 
tárgyalás folyhat a polgári perek mintájára (alperes - felperes), 
de rendezhetünk büntető pert is, ilyenkor valakit a vádlottak pad
jára kell ültetni. Utóbbi lehetőséget inkább felsőbb osztályokban 
(14-17 éves gyerekekkel) ajánlatos játszani, igen sokféle szerep 
kiosztható: szükség lehet a vádlott (-ak) mellett bíróra, vádlóra, 
védőre, tanúkra és legkülönbözőbb szakértőkre is.

Ha a témaválasztáson már túl van a történelem szaktanár, ak
kor a következő megoldandó kérdés merülhet fel benne: a dra
matizálás megelőzze vagy kövesse az új ismeretek tanári kifejté
sét. A hagyományos oktatói felfogás szerint a drámajáték csak

követheti a „komoly munkát”, és különben sem lehet eljátszani a 
tananyagot addig, amíg nem tanulták a gyerekek a tényeket. Ez 
néha így van, néha azonban nem. Az „eljátszás” sokszor már nem 
érdekes akkor, amikor pontosan értik a tanulók, hogy mit is kell 
eljátszani. Az általunk alábbiakban feldolgozásra ajánlott témá
nál az "utána" esetét ajánljuk, mivel vitatkozni a reformáció-el
lenreformáció témakörében csak akkor lehet és érdemes, ha arról 
van némi tárgyi elképzelésük a tanulóknak.

Problémaként merül még fel az is, hogy az eljátszott „sze
rep” tartalma igaz vagy kitaláció. Ez viszont nem predesztinál
ja, hogy csak olyan témát vihetünk ki dramatizálásra, amely a 
valóságban is bírósági tárgyalással zárult. Ami viszont minden 
esetben betartandó, hogy dramatikus feladatok esetében olyan 
megoldásokra kell törekedni, amelyek hihetőek, valószerűek. 
Ezt próbáltuk elérni a következő órával.

1. óravázlat
Bevezető; Ez az óra egy olyan településen került levezetés

re, ahol a római katolikus és protestáns vallású lakosok körülbe
lül azonos számban élnek. Ennek megfelelően az osztályban is 
hasonló volt a gyerekek vallási megoszlása, ami azért lényeges, 
mert így saját tapasztalataikat, a felnőttek közegében észlelteket 
is beleépíthették érveléseikbe.

Az óratípus kiválasztásánál figyelembe vettük a témát, hogy 
alkalmas legyen egy bírósági tárgyalás levezetésére. Ezen óratí
pus keretein belül a tanulók jobban megérthetik a reformátorok 
és az ellenreformátorok álláspontjait azáltal, hogy maguknak kell 
érvelniük az egyik vagy másik nézet mellett vagy ellen. Lénye
ges szempont még az is, hogy az óra folyamán fejlődik a tanulók 
logikus gondolkodása is. A levezetés előtt kiadtuk a szerepeket és 
a szempontokat, amely szerint a tárgyalás zajlani fog. Szükség 
van bírókra, min. 3 fő (akik közül egyik a tanár), írnokra, aki 
feljegyzi az eseményeket, védőügyvédre, ügyészre, a többi tanu
ló személyesíti meg a felperest és az alperest, valamint a tanúkat

A rendelkezésükre álló két hétben a tanulók a szerepüknek 
- és az előre meghatározott szempontoknak - megfelelően gyűj
tik a témához kapcsolódó anyagokat.

Az ügyész és a védőügyvéd fekete palástot és papírból ké
szült talárt visel a tárgyaláson.

A vita során a tanárnak oda kell figyelnie arra, hogy szabad 
gondolatcsere valósuljon meg. Bárki érvelhet vagy cáfolhatja a 
másik kijelentését, ha az nem üres ellentmondás.

Az értékelés a tanulókkal előre megbeszélt módon történik, 
aminek folyamán a logikus érvelést, a világos gondolatmenetet 
és a felkészülés minőségét vesszük figyelembe.

Levezetés helye: 8. osztály
Téma: Reformáció és ellenreformáció Európában
Az óra álatlános célja, hogy a tanulók átérezzék a reformá

ció és az ellenreformáció korának hangulatát, meg tudják véde
ni saját véleményüket vagy cáfolni egy másik ember (jelen eset
ben vallási irányzat) érveit.

Óratípus: Dramatizált óra, bírósági tárgyalás formájában, 
összefoglaló-rendszerező óra keretein belül.

Eszközök: Minimális szerepkellék (fekete palást, papírból 
készült bírói talár, paraszt ruházata)

Az óra menete
I. Bevezetés, óraszervezés
Ismertetjük a tanulókkal az óra témájának főbb szempontjait:
1. Milyen problémák váltották ki a reformációt?
a) Hogyan oldja meg ezeket a katolikus egyház?
b) Mi lenne a megoldás a reformátorok szerint?

24



2003/4-5 TAPASZTALATCSERE

2. Milyen néptömegeket céloz meg a katolikus és a protes
táns egyház?

Miért éppen azokat?
3. Mit hirdet a reformáció és az ellenreformáció Isten és em

ber kapcsolatáról?
4. Miért lett népszerű a reformáció az emberek körében?

II. Tárgyalás:
A bíró közli a tényállást: „Az Úr 1562. esztendejében, 

Beregszász városában, bizonyos Balog Péter ügyének tárgyalása 
vagyon folyamatban. Főméltóságú Tisza Mátyás Úr, Beregszász 
város ispánja, panasszal folyamodott a Tisztelt Bíróság fenséges 
színe elé a fent említett Balog Péterrel szemben. Főméltóságú Is
pán Úr azzal vádolja Balog Pétert, hogy elhagyva az igaz hitet, 
más vallásra tért, amely egyenlő az ördög tanításával és jelen 
időben sok balga és tudatlan embert megcsal és letérít az egy igaz 
hitről. Akkor sem engedelmeskedett, amikor is a főméltóságú Ti
sza Mátyás Uram pedig megparancsolta volt néki, hogy térjen 
észhez és bánja meg bűneit, mert különben elkárhozik. ”

Elsőnek az ügyész kap szót.
Ügyész: „Tisztelt Bíróság! Ez az ember bűnös! Bűnös, mert 

engedett a gonosz kísértésének és elfogadta ennek az új tanítás
nak a tételeit, amit maga a sátán nyilatkoztatott ki. Elragadták 
azok a bűnös eszmék, amelyek napjainkban, ebben a bűntől 
mocskos világban oly gyorsan terjednek a tudatlan emberek 
körében. Annál is nagyobb a vétke, mivel nem átallotta e tano
kat nyíltan hirdetni és terjeszteni. Kérdem én, mit érdemel egy 
ilyen bűnös ember? Természetesen a legsúlyosabb büntetést, amit 
csak ki lehet róni. Kérem a Tisztelt Bíróságot, vegyék figyelem
be az ügy fontosságát és veszélyességét. Az ilyen ügyekben pél
dát kell statuálni, hogy mindazok tanuljanak belőle, akiknek ilyes
mi még csak meg is fordul a fejükben. ”

Aztán a védőügyvédé a szó.
Ügyvéd: „ Tisztelt Bíróság! Kérdem én, miért lenne véden

cem bűnös? Azért, mert nem követi az évszázados szokásokat és 
elfogadja az új tanokat? De hát hol tartana a világ, ha sohasem 
újulna meg, és mindig csak a régi dolgokkal és eszmékkel fog
lalkoznánk? Nem hiszem, hogy csak azért, mert új valami, el 
kellene vetni. Hogyan ítélhetnénk el egy embert olyan dologért, 
amit mi magunk sem ismerünk és nem tudjuk, hogy honnan ered? 
Még az is lehet, hogy ez az igazság, hisz ez is Istenről szól. Ké
rem a Tisztelt Bíróságot, hogy jól fontolja meg a döntését és 
mentse fel védencemet a súlyos vádak alól. ”

Szót kapnak a felperes és alperes mellett felszólalók, akik 
mindkét részről beidézett tanúk. Ezt a részt a tanulók egyedül 
készítik és fogalmazzák meg, nincs előre megszabott tartalma. 
Itt lehetőség van a tanulóknak véleményük ütköztetésére, a fő
bíró (vagyis a tanár) felügyelete mellett. Utóbbi dolga a bírósá
gi tárgyalás „tiszta” menetének fenntartása.

Végül a bíró összegzi az elhangzottakat, a Bírákra bízza a 
döntés meghozatalát, akik döntéshozatal után megindokolják 
véleményüket.

Bíró:.. Tisztelt Bíróság. Tisztelt Bírák, Ügyész Úr! Meghall
gattuk mindkettőjük érveit, valamint a tanúk vallomásait is, 
amellyel a Bíróság színe elé járultak. A felsorakoztatott tények 
alapján a Bírák a lehető legigazságosabb döntést hozták meg. 
Megkérem, hogy ismertessék döntésüket, amelyet gondos mér
legelés után hoztak.

(Az írnok átadja az ítéletet tartalmazó borítékot a főbírónak, 
aki felolvassa azt.)

„Főméltóságú Tisza Mátyás Ispán Úr azon vádjai, misze
rint Balog Péter elhagyva az igaz hitet, más vallásra tért és nem 
átallotta ezen vallás tanait tanítani is - bizonyítást nyertek. Ezen 
súlyos bűnök méltó büntetést érdemelvén Balog Péter köteles 
30 nap robotot teljesíteni a Főméltóságú Tisza Mátyás Ispán Úr 
tulajdonában lévő földbirtokon. Amennyiben ezt elmulasztaná 
teljesíteni, minden vagyona elkobzásával büntettessen.

Kelt az Úr 1562. esztendejében, Beregszász városában. ”
Az ítélet nem jogerős!

III. Befejezés, értékelés, házi feladat kijelölése
A tanár személyében lévő bíró végül lezárja az ülést, kije

lentvén, a bírói végzés nem jogerős, az ellen 30 nap alatt felleb
beznie lehet bármelyik félnek.

Miután leülve mindenki „visszavedlett” saját szerepébe, 
közösen elemezzük, mit volt könnyű megvalósítani, és mi oko
zott gondot akár az előkészüléskor, akár magának a tárgyalás
nak a levezetésekor.

Megpróbáltunk közösen válaszolni a táblára felírt négy szem
pont-kérdésre.

Megkérdezzük mind a felperest, mind az alperest, mit érez
tek ők, és mit érezhették a valóságban az általuk megszemélye
sített emberek az adott korban.

Megbeszéljük még azt is, a kívülállóknak mennyire volt hi
teles a felperes ispán és az alperes paraszt alakítása. Mi tetszett a 
játékukban és ők mit csináltak volna másképpen?

Milyen elv érvényesülését érhettük tetten a bírósági tárgya
láskor? (Akié a föld, azé a vallás.)

A következő órán a Reformáció Európában című témakör
ből írnak témazárót a tanulók esszé formájában, amelyben ter
mészetesen fel lehet és kell használni az ezen az órán elhangzott 
információkat és tényeket.

Az elsó' óra megfigyelésének eredményei
A tanulók izgalommal fogadták a bírósági tárgyalás hírét. Nagy 

lelkesedéssel láttak neki a felkészülésnek. A felkészülést pontos 
útmutatás előzte meg, hogy elkerüljék az esetleges félreértéseket. 
A kellékeket a gyerekek maguk készítették el. Az óra lebonyolí
tása azonban nem ment probléma nélkül. A tárgyalás hitelessége 
érdekében a csapatokat úgy alakítottuk ki, hogy a katolikusok a 
katolicizmust képviselők csoportjába kerüljenek, a protestánsok 
a reformációt képviselők csoportjába, mivel a községben mind
két felekezet képviselteti magát. Ebből kifolyólag parázs vita ala
kult ki, de a felkészülésben sajnos hiányosságok mutatkoztak. A 
tanulók, noha több forrásból is készültek, mégsem tudták a lénye
ges dolgokat minden esetben kiszűrni, gyakran általánosságok
ban beszéltek és túlságosan ragaszkodtak az előre leírt mondani
valójukhoz. Ez néha fennakadást okozott, de ilyenkor a bíró (a 
tanár) új irányt szabott a tárgyalás menetének.

A fennakadás oka az lehetett, hogy nagyon új volt számukra 
ez a helyzet. Az osztályterem átrendezése, a jelmezek és kiegé
szítők alkalmazása: mind-mind ismeretlen volt eddig előttük. Ilyen 
esetben, azt gondolták, hogy az óra csak játék, és nincs szükség a 
fegyelmezett viselkedésre. Kissé zavart volt a viselkedésük. Meg 
kellett velük értetni, hogy a tanóra ugyan játékos formában kerül 
levezetésre, de ez ugyanolyan komolyságot és odafigyelést igé
nyel mindannyiuk részéről, mint bármelyik más tanóra.

Az óra folyamán sajnos megmutatkozott, hogy a tanulók 
eddig nem voltak hozzászokva, hogy a lényeges dolgokra fi
gyelni kell, és így nem is voltak képesek azokat felismerni és
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megkülönböztetni. Ezen munkafolyamat lényege pedig éppen 
abban áll, hogy a tanulók megtanulják kiszűrni a lényegbevágó 
információkat, önállóságot tanuljanak, maguk döntsenek abban, 
hogy a tananyagot milyen megközelítésben és milyen módszer
rel dolgozzák fel. A munka során a gyerekek nem pontosan 
ugyanazt tanulják meg, mivel nem pontosan úgy oldják meg a 
problémákat, mint társaik.

Az a tény, hogy a tanulók maguk szervezik meg a munkát, 
lehetővé teszi a képességek, az érdeklődés, a személyiségvoná
sok, a megelőző tudás, a kulturális háttér térén megmutatkozó 
különbségek megfigyelését.

A történelemtanításban a hangsúly a tények közötti kapcso
latok megértésén van, nem egyszerűen a tények bevésésén. A 
megértést pedig a kommunikáció mozdítja elő. Fontos szerepe 
van a tanárral való beszélgetésnek, de a tanulók egymás közti 
megbeszélése annyiban előnyösebb, hogy a kortársak gondol
kodási mintái közelebb állnak egymáshoz, jobban megértik azt.

A csoportmunka motiválhat is, mivel alkalmas a tanóra lég
körének oldottabbá és kellemesebbé tételére. Köztudomású, hogy 
a feszültségmentes légkörben, jó érzéssel végzett munka - fej
lesztő. Mindezt úgy éri el a csoportmunka, hogy a tanulók több
ségét nem kényszeríti passzivitásba, minden tanulónak biztosít 
szereplési, megnyilvánulási lehetőséget. A megnyilvánulás 
stresszmentesebb, biztonságosabb lehet a kortársak csoportjá
ban, mint az egész osztály és a tanár nyilvánossága előtt.

Végeredményben az óra sikeresnek volt mondható, hiszen a 
tanulók átérezték a reformáció és ellenreformáció korának szel
lemét, amely zavaros, néha túlzottan is szubjektív volt. Ezt bi
zonyította a reformáció korához hasonló parázs vita szelleme és 
hangulata, ami kialakult az osztályteremben. Bevallásuk szerint 
talán ezt követően érthetővé vált számukra az adott kor szelle
misége és nem utolsó sorban élvezetesebb volt, mint bármely, 
addig tartott hagyományos tanóra.

Konferencia
A konferencia nem tartozik azok közé az óratípusok közé, 

amelyeket gyakran vagy szívesen alkalmaznak a tanárok. En
nek oka sokszor a felnőttek saját tapasztalataiban gyökeredzik. 
Sokan azt gondolnák, mi érdekes lehet egy felolvasásban vagy 
előadásban a gyerek számára. Pedig a valóság egészen más - a 
tanulókat minden alternatíva érdekli, ami eltér az egy kaptafára 
készült és megtartott iskolai óráktól.

Lényeges szempont, hogy a tanulói konferencia témáját min
dig előre (legalább két-három héttel) kell közölni a tanulókkal. 
A típusától függetlenül a konferenciának két szakasza van:

1. Első: a konferencia témájának meghatározása, a célok és 
a feladatok összeállítása. A téma alpontokra bontása, a tanulók 
feladatainak kiosztása, a szakirodalom, szemléltetők szétosztá
sa, az információs tábla elkészítése.

2. Második: a konferencia tartalma. A tanár az elsődleges 
segítőtárs a tanulók számára, áttekinti és elemzi a tartalmat.

A beszámoló lényegét mindenkinek ismernie kell. Ezekhez, 
plusz információként, statisztikai adatokat, az olvasmányokból 
példákat hozhatnak fel, amellyekkel felkelthetik a hallgatóság 
(osztálytársaik) érdeklődését. Ez a munkafolyamat szerkezeti
leg a következőképpen épül fel:

• a téma kihirdetése,
• előadások,
• kiegészítések.
Nagyon fontos szerepet játszik a megfelelő pszichológiai lég

kör - a tisztelet és bizalom. A konferencia végén minden eset
ben le kell vonni a következtetést, amibe célszerű bevonni a

résztvevőket is. Az értékeléshez akár a tanulókból álló zsűrit is 
össze lehet hívni.

Az elemzés folyamatában célszerű figyelembe venni a kö
vetkezőket:

• a téma ésszerű kiválasztását, a célok és a feladatok helyes 
felállítását;

• az előkészületek pontos elkészítését (beszámoló tartalma, 
segédirodalom kiosztása, szemléltetők előkészítése);

• a tanulók érdeklődését és hozzáállását a tartalomhoz;
• a konferencia tartalmát (téma, részletesség);
• konferencia hatását a tanulók nézeteire;
• a tanulók tudásának elmélyítését az adott tudományágban;
• a tanulói önálló munka fejlesztését;
• a felelősségtudat fejlesztését.
Az ilyen típusú foglalkozást akár a 7. osztálytól kezdődően 

alkalmazhatjuk, de nem ajánlatos túl gyakran használni. A leg
optimálisabb félévente egyszer, mivel sok időt és energiát igé-. 
nyel a felkészülés a tanulók részéről. 

2. óravázlat
Bevezető: Az óratípus kiválasztásának elsődleges szempont

ja az volt, hogy bővítsük a tanulók ismereteit a kötelező tan
anyagon kívül, valamint hogy a hagyományos óratípust felvált
suk valami mással. A feladatot két héttel előbb megkapták. A 
felszólalók önként vállalkoztak az előadásra. Mivel elég sok 
anyag gyűlt össze egy-egy császárról, ezért azokon két-két ta
nuló osztozott. Ez együttműködési gyakorlatnak is jó volt, ter
mészetesen maguk választhatták meg társaikat. A konferencia 
színhelyét (egy tantermet) „U” alakban átrendezzük úgy, hogy 
az előadók a hallgatósággal szemben egy sorban helyezkedje
nek el. Az előadó tanulók a legmagasabb érdemjegyben része
sülnek, ezt is előre eldöntöttük közösen.

Levezetés helye: 7. osztály
Téma: A középkor nagy császárai
Oratípus: Tanulói kiselőadás/konferencia
Az óra célja: Bővíteni a tanulók jártasságát a középkori is-, 

meretek terén a kötelező tananyagon felül, ill. a tanulók önálló 
munkára és toleranciára való nevelése.

Eszközök: Képek, ábrák.
Felhasznált segédirodalom: Sz. Jónás Ilona: A középkor 

nagy császárai. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1993.; Az emberiség 
krónikája. Officina Nova Kiadó, Bp., 1996.

Az óra menete:
I. Bevezetés, óraszervezés:
Átalakítjuk az osztálytermet, és mindenki elfoglalja helyét.
II. Motiváció:
A mai óránk rendhagyó. Egy konferencia keretein belül arra 

vállalkoztak az osztály egyes tanulói, hogy a tankönyv anyagán 
túl olyan új dolgot mutassanak meg a középkor nagy uralkodó
iról, ami mindenki számára érdekes és hasznos lehet, mivel bő
víti ismereteinket az adott korról.

III. A konferencia menete:
Moderátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mai konferenciánk témája: „A középkor nagy császárai." 

Több neves kutató is elfogadta felkérésünket és megtisztelt je
lenlétével. A történelem mai állása szerint már nagyon sok in
formációt tudunk a középkor neves uralkodóiról, mégis a mai 
konferencián, remélhetőleg, sok új dologra derül fény. Kérem, 
hallgassák figyelemmel a felszólalásokat. Kérdéseiket az egyes 
előadások után tegyék fel (akár szóban, akár írásban).
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Első témánk Nagy Károly élete, amiről két kitűnő kutató 
tart beszámolót.

Első előadás: Nagy Károly
A VI. század második felétől Nagy Károly (768-814) trónra 

kerüléséig a Frank Királyság története szüntelen harcok soroza
ta. Az örökösök osztozásai, a testvérviszály még kegyetlenebb 
fordulatot nyert attól a vendettától, amelynek a Brunhilda, Auszt
ria királynője és Fredegunda, Neusztria királynője közti ellen
ségeskedés nyitott utat. A hosszú és kegyetlen háborúskodás 
nemcsak az egyes részkirályságok urai, hanem a királyi ház fő 
hivatalnokai és saját uralkodóik között is folyt.

639 és 719 között - a gyermekkirályok névleges független
ségét megtartva - a nemesség a major domusok (háznagyok) 
vezetése alatt a teljes hatalom megszerzéséért harcolt. A 
majordómuszok közül Martel Károly volt az, aki Austrasián kívül 
kiteijesztette hatalmát mindhárom királyságra. 741-ben bekö
vetkezett halála után fiai, Pippin és Karlmann az örökösei, de 
mivel Karlmann szerzetes lett Montecassinóban, Pippin egye
düli urává vált a Frank Királyság területének. 751 őszén Szent 
Bonifác, „Germánie apostola”, Mainz érseke Soissonban királlyá 
szentelte. Ezzel a királyi hatalom törvényesen is átkerült a 
Merovingoktól a Karolingok dinasztiájához. A felkenés szertar
tása - a bibliai Saul felkenésének mintájára - a frank király és 
az egyház kapcsolatának változását is jelezte.

Két életrajz, két portré alakította azt az ideált, amellyel a 
középkor Nagy Károlyt, Nyugat első keresztény császárát fel
ruházta.

Az első munka a Vita Caroli Magni, 817 és 821 között ké
szült, kevéssel a császár halála után. Szerzője Einhard, Károly 
udvarának szűkebb köréhez tartozott, s az életrajz sok vonatko
zásban saját emlékein alapul, de felhasználta a korra vonatkozó 
fontosabb forrásokat, így a Királyi Annales-1 és más iratok szö
vegét is.

Az életrajznak az volt a törekvése, hogy bemutassa, hogyan 
tette naggyá Károly a frankok királyságát. Ugyanakkor élethű 
képet rajzol a császár személyéről és családjáról.

A másik életrajz, egy költemény, majd két emberöltővel ké
sőbb született. A nagy császár dédunokája, Vastag Károly ren
delésére írta 883 és 887 között egy sankt-galleni szerzetes. Az 
anonim szerző annyit mond magáról, hogy sohasem járt frank 
területen. Le tudta írni az aacheni palotát és a Károly által épít
tetett mainzi hidat. E két életrajz alapján formálódott az a ke
resztény császár-idea, amely példaként szolgált a későbbi korok 
ambiciózus császárainak.

Károly, Pippin idősebbik fia, 742-ben született a Main mel
letti Ingelheimben. Szent Bonifác keresztelte meg. Einhard nem 
beszél Károly születéséről, talán ez is hozzájárult, hogy később 
származásához a lovagkor színes legendákat szőtt.

Károly két öccse közül az ifjabb még gyermekként meghalt, 
a nagyobbik, Karlmann vele együtt királyi nevelésben része
sült. A lovaglás, a vadászat, a harc elsajátításán kívül apjuk be
vezette őket az igazságszolgáltatás gyakorlatába, a hatalmasok 
fölötti befolyás megszerzésének módjába is. Pippin halála előtt, 
768-ban felosztotta királyságát két fia közt: Károly az északi 
területeket kapta. 771-ben Karlmann meghalt, és Károly egye
dül maradt a trónon. Károly anyja befolyására elvette a longo- 
bárd király lányát, Desireé-1, 770-ben. De a király már egy év
vel később elűzte longobárd feleségét és az alemann hercegi 
udvarból vette házastársul Hildegardot, akitől három fia: Ká
roly, Lajos és Pippin született. Hildegard 783-ban halt meg. Ká
roly harmadik feleségét is elragadta a halál. Utolsó, talán leg-

szeretettebb felesége, Liutgard 800-ban halt meg. Károly ez
után már nem házasodott újra.

Einhard leírásából tudjuk, hogy az udvar a politikai élet szín
tere volt, középpontban az uralkodó személyével. Károly maga 
kormányzott hivatalnokaival, nem volt majordómusza, nem tar
tott kegyelteket. Hivatalnokai állandóan mellette éltek palotájá
ban. A palota tisztviselőit palatini-nek, azaz az udvar tagjainak 
nevezték. A világi főhivatalnokok ifjú koruktól az udvar „táp- 
láltjai”, egy ideig udvari szolgálatot láttak el: így a király ta
nácsadói, oklevelek aláírói, egy-egy expedíció vezetői. A kirá
lyi kápolna tagjai klerikusok voltak.

Einhard Nagy Károlyt magas, erőteljes, határozott és intelli
gens, életszerető uralkodónak ábrázolta, aki tekintélyt és méltó
ságot árasztott. Szokásairól elmondja, hogy ételben és italban 
mértékletes volt, „az ittasságot bárki másban igen elítélte, de 
leginkább magánál és családja tagjainál".

Nagy elismeréssel szól Einhard az uralkodó kulturális ér
deklődéséről, intelligenciájáról, tudásvágyáról. Szokásai közt 
említi, hogy étkezés közben zenét vagy felolvasást hallgatott. 
„Történeteket és a régiek viselt dolgait olvasták föl neki" - írja. 
Azt is megtudjuk az életrajzból, hogy „bőségesen meg volt áld
va ékesszólással, és akaratát könnyen és világosan ki tudta fe
jezni."... „Foglalkozott a számolás művészetével és éles elméjé
vel nagy érdeklődéssel szokta vizsgálni a csillagok járását. Pró
bálkozott az írással is: e célból ágyának vánkosa alatt elrejthető 
viasztáblákat és kis jegyzőkönyveket szokott magával hordozni, 
hogy amikor ráérő ideje van, kezét a betűvetéshez szoktassa.”

Nagy Károly jól felismerte a kultúra és a műveltség fontos
ságát az állam irányításában. Valójában neki tulajdonítják az írás
beliség bevezetését. Számtalan rendeletet íratott, s ezek között 
több az iskolák fenntartásáról szólt. Megbecsülte és az udvará
ba hívatta a kor neves tudósait. E kiváló személyiségek nem 
csak az udvar fényét emelték, de munkásságuk kezdetét jelen
tette annak a kulturális fellendülésnek, amit a művelődéstörté
net karoling reneszánsznak nevez.

A Nagy Károly uralkodása során létrejött intézmények nagy 
része tovább élt, s meghatározó módon alakította a középkori 
Európa fejlődését.

814. január 27-én, 72 éves korában meghalt a nagy császár. 
Testét aacheni palotájának kápolnájában temették el. Sírján ez 
áll: „E kő alatt pihen Károly, a nagy és igazhívő császár teste, 
aki 47 éves uralma alatt hatalmasan megnövelte a frankok ki
rályságát, amelyet szerencsésen kormányzott. ”

Moderátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, 
hogy megköszönjem ezeket a kitűnő beszédeket előadóink
nak, s egyben átadjam a szót következő két történészünknek, 
akik I. Ottó német császárról mondanak majd el, valószínűleg, 
sok érdekes dolgot.

Második előadás: I. Ottó
A császárság felújítása a X. század második felének zava

rokkal és bizonytalanságokkal teli Európájában következett be. 
A belső anarchia, a törvénytelenségek, a népvándorlás újabb 
hulláma, az arab, a magyar, a normann támadások rettegésből 
fakadó békevágya is táplálta a birodalmi illúziókat, a rendet és a 
békét fenntartani képes hatalom létrejöttét.

A X. század folyamán a Karoling királyokat új dinasztiák 
váltották fel. A trónutódlás kérdésében a frank örökösödés kao
tikus százada után visszatértek a választás elvéhez. Az egyes 
hercegségeket csak igen laza függés kapcsolta a királysághoz, a 
király gyakran harcolni kényszerült elismertetéséért, annál is
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inkább, mert rendszerint csupán saját hercegségének a válasz
tottja volt.

911-ben Konrád frankóniai herceget választották királlyá. 
Hatalmát azonban nem tudta elismertetni a többi hercegséggel. 
Mintegy kudarcának beismeréseként, halála előtt a hatalmas 
szász herceget jelölte utódjául.

/. Madarász Henrik (919-936) egyenes természetét, igazsá
gosságát, katonai képességeit, politikai intelligenciáját hangsú
lyozzák a korabeli történetírók. Míg Konrád az egyház segítsé
gével próbált e hercegek ellen küzdeni, Henrik ezzel szemben a 
hercegek mellé állt, hogy elnyerje támogatásukat a külső invá
zió ellen. Elutasította, hogy a mainzi érsek felkenje és megkoro
názza, ily módon függetlenítette magát az egyházi befolyástól.

936. július 2-án Madarász Henrik meghalt. Tizennyolc éves 
szerencsés uralkodása, bel- és külpolitikai sikerei biztosították 
fia, Ottó megválasztását. Ottó 912. november 23-án született és 
24 éves korában lépett apja örökébe. Életrajzírója, Widukind le
írása szerint magas, vállas, energikus, arcát sűrű, vörös szakáll 
keretezi, tüzes, parancsoló tekintete bátorságot sugároz. Fáradt
ságot nem ismer, nem hátrál meg a harcban.

Igaz, Ottó nem volt művelt. Teljesen katonai nevelést kapott, 
nem tudott latinul, nem írt, olvasni is csak későn tanult meg. Mégis 
okossága, igazságos ítéletei, hadvezéri képességei, államférfiúi 
adottságai népszerűséget és híveket szereztek neki a világiak és 
az egyháziak körében egyaránt. Apjával ellentétben, uralkodását 
azzal kezdte, hogy felszenteltette és megkoronáztatta magát. 936. 
augusztus 8-án Aachenben nagygyűlést hívott össze, ahová nagy
számban érkeztek fő- és alvazallusai. A hercegek felújították meg
választását, hűséget fogadtak, majd a mainzi érsek az oltárnál át
adta Ottónak a királyi jelvényeket. Ezután a templom közepére 
vezette, bemutatta a népnek, az pedig mint az Isten és a hercegek 
választottját éltette az új uralkodót.

Ottó ennek révén, s már a hely - Aachen - kiválasztásával is 
a régi Karoling hagyományt újította fel. Hatalmának vallási 
megerősítést adott és egyidejűleg kinyilvánította együttműkö
dési szándékát az egyházzal és a püspökökkel. Azonkívül kife
jezte akaratát, hogy a királyi hatalom tekintélyének rendeli alá a 
hercegségeket. A hűségeskü után a négy törzsi herceg, Frankónia, 
Svábföld, Bajorország és Lotharingia hercegei mint a királyi 
udvar fő hivatalnokai (asztalnoki, pohámoki, istállómesteri mi
nőségben) látták el személyes szolgálataikat. A szimbolikus gesz
tusok azonban távolról sem jelentették, hogy a hercegek tényle
gesen alávetették volna magukat Ottó akaratának. Ellenállásuk 
nemsokára meg is mutatkozott. Miközben a keleti határon a szlá
vok és a magyarok újabb betörései veszélyeztették az ifjú ural
kodó uralkodását, a hercegek belső háborúja is kibontakozott. 
Az első konfliktus 937-ben a bajor herceg, Arnulf halálával 
kezdődött. Ottó, apja engedményével ellentétben, vissza kíván
ta venni a hercegségben a püspökök kinevezésének jogát. Arnulf 
fia, Eberhard azonban szembeszállt a király törekvésével. Ottó 
csak két hadjárat árán tudta ellenfelét megtörni. Eberhardot szám
űzte, s a hercegséget Arnulf öccsének, a hozzá hűséges 
Bertholdnak adta.

Ottó a királyi hatalom megerősítésében támogatásra talált az 
egyházban. 937-ben Magdeburgban nagygyűlést hívott össze, 
hogy ítélkezzen az ellene lázadó frankóniai herceg ügyében. 
Meghívta a mainzi és a hamburgi érseket, s a német királyság 
különböző részeiből nyolc püspököt, hogy a döntéshez vélemé
nyüket kérje, ezzel is aláhúzva, hogy az egyházzal együttműköd
ve kíván kormányozni. A püspökségeknek jelentős földbirtoko
kat és kiváltságokat adományozott. Ezzel kivonta a hercegek ha
tásköréből és természetes szövetségesekké nyerte meg őket.

Még trónra lépése előtt, ifjú korában, egy szép szláv rab
szolgalánytól született fia, Vilmos, Mainz érseke, öccse, Bruno 
pedig Köln érseki székét foglalta el.

962. január 2-án Ottó feleségével, Adelheid királynővel, 
bevonult a Szent Péter-bazilikába, ahol XII. János pápa - kö
vetve a régi bizánci-frank szertartást - fejére helyezte a császári 
koronát. A nép a hagyományoknak megfelelően éltette Kons
tantin és Nagy Károly utódját, majd a pápa és a császár kölcsö
nösen kicserélték ajándékaikat.

Ottó császársága sok hasonlósága ellenére sem volt azonos 
Nagy Károlyéval. Ottó körül nem szerveződött Nagy Károly 
udvarához hasonlóan nemzetközi tudósok köre, nem gyakorolt 
személyes befolyást a tudományra és az irodalomra. Bizonyos 
fokig ezt a feladatot öccse, Kölni Brúnó látta el. Azonban Ottó 
is rendelkezett művelt, képzett püspökökkel és apátokkal, akik 
tanáccsal, diplomáciájukkal segítették munkáját. Az ő uralko
dása idején is virágzó latin nyelvű irodalom bontakozott ki. 

Moderátor: Hölgyeim és Uraim! Szeretném az Önök nevé
ben is megköszönni az érdekfeszítő előadásokat, s átadom a szót 
annak a két messziről érkezett kollégánknak, akik I. Barbarossa 
Frigyes német császárról fognak értekezni.

Harmadik előadás: I. Barbarossa Frigyes
Az uralkodók dinasztikus öröklődési elvével szemben a né

met trón betöltésében a választás elvét vitték győzelemre а XII. 
században. Amikor V. Henrik gyermektelenül hunyt el, nem az 
általa kijelölt utódot, hanem a szász herceget, Lothárt választot
ták meg. III. Lothár (1125-1137) után pedik Stuart Konrádot 
emelték trónra.

Konrád viszont saját hétéves fia, Rothenburgi Frigyes mel
lőzésével unokaöccsét, Staufen Frigyes azonos nevű fiát szánta 
utódjának. A hercegek a jelölést vita nélkül fogadták el. I. Fri
gyes melléknevét vöröses színű szakálláról az itáliaiaktól kapta 
(barba rossa = vörös szakáll). Harmincnyolc éves uralkodása a 
császári hatalom csúcsát jelentette Németországban. Súlyos 
kudarcokkal váltakozó ragyogó sikerei ellenére sem sikerült elő-     
deinél erősebb, tartós királyi hatalmat felállítania. Katonai és     
politikai kiválóságai dacára beleütközött a központi hatalom
mal szembenálló erőkbe. A tökéletes lovag mintaképe volt, s 
mint ilyen, túlságosan is a lovagságra kívánt támaszkodni, hol
ott éppen ennek a rétegnek az érdekei ütköztek leginkább a ha
talom konszolidációjával.

I. Frigyes a nagy feudális hatalmasságokkal, mint egyenlő 
felekkel tárgyalt, elismerte megszerzett jogaikat, az állam veze
tő méltóságaiba helyezte őket, miközben igyekezett a hercegsé
geket megtörni. Felállította a „birodalmi béke” intézményét a 
nemesség magánháborúinak fékezésére. Egyúttal kedvezett a 
városok fejlődésének, a szabad falvak születésének. Arra töre
kedett, hogy az egész birodalomban létrehozza a kizárólag csak 
az uralkodótól függő alattvalók csoportját. Az egyházat a hata
lom oszlopává akarta tenni, ahogy az Ottó uralkodása alatt volt. 
Létrehozott egy széles miniszteriális réteget, amely megbízható 
hivatalnokok és katonák forrásául szolgált számára. Végül szisz
tematikusan megnövelte saját domíniumainak területét.

Tervei kudarcát nagymértékben meghatározta a királyi és a 
császári hatáskör egybekapcsolódása. A királynak a német ne
messég, a császárnak viszont Itália urává kellett lennie. I. Fri
gyes egy új elemet is hozzákapcsolt a császármítoszhoz, még
pedig Nagy Károlyét. 1165-ben elérte a frank császár szentté 
avatását. Az aacheni katedrálisban pedig egy korona formájú 
csillárt készíttetett, amely felirata szerint az égi Jeruzsálemet il-
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lusztrálta. Mindezekhez jogi igazolást kapott a római jog meste
reitől. Bologna volt a központja a par excelence császári jognak 
tekintett római joggyűjtemény, a Corpus Juris tanulmányozásá
nak. Frigyes 1154-ben a bolognai mesterek és diákok számára 
adott kiváltságlevele képezte a későbbi egyetem alapokmányát.

Azzal, hogy Frigyes megpróbálta az egyetemes császáresz
mét legalábbis részben realizálni, elkerülhetetlenül konfliktus
ba került a pápasággal. A császári propagandával párhuzamo
san erősödött az egyházi reform és a pápai főhatalom elméleti 
és jogi alátámasztása. A császárság és a pápaság harca a keresz
ténység fölötti dominanciáért még teljesebben bontakozott ki.

I. Barbarossa Frigyes huszonnégy évesen került a trónra. 
Első intézkedése volt a IV. Henrik óta eltűnt császári hagyo
mány, a „birodalmi béke” felújítása 1152-ben. A béke meg
szegőit, függetlenül jogi vagy társadalmi helyzetüktől, azonos 
büntetés sújtotta. Több nagy feudálist a béke megtörése miatt 
megszégyenítő büntetés alá vetett. Ez abból állt, hogy a vét
kesnek mezítláb, a vállán kutyát cipelve kellett egy meghatá
rozott útvonalat bejárnia.

A városok gazdasági gyarapodását is szolgálta az 1155-ös, a 
vámokra vonatkozó intézkedése.

A császárkoronázás fegyverek védelme alatt zajlott, s a ko
ronázást megelőző találkozás a király és a pápa között meglehe
tősen hideg volt. Frigyes nem akarta a hagyományoknak meg
felelően a pápa lovának kantárát vezetni, a pápa pedig nem akart 
békecsókot adni.

Frigyes, hogy családja kontinuitását biztosítsa, Henrik fiát, 
akit korábban már királlyá koronáztatott, 1186-ban császári cím
mel is felruházta és társává tette a trónon. I. Frigyes magát a 
világ urának tekintette.

A birodalmi gyűlések fontos részét alkották a kormányzat
nak, ahol az uralkodó tanácskozott a birodalom különböző ré
széről összegyűlt fejedelmekkel, püspökökkel, nagy feudálokkal, 
lovagokkal, polgárokkal: egyházi és világi ügyekben, katonai 
hadjáratok, külső kapcsolatok, adók, a béke fenntartása stb. kér
désében. Mégis a birodalom lassan, de feltartóztathatatlanul a 
széttagolódás felé haladt. A folyamat gyökerei jóval a Frigyes 
előtti időkre nyúlnak vissza, s következményei pedig inkább a 
következő században váltak érezhetővé. A nagy törzsi herceg
ségek helyén létrejött kisebb hatalmi egységek örökös birtokai 
felett teljhatalmat igyekeztek szerezni. Váraik, erődjeik, függet
lenségük tárgyi jegyei megsokszorozódtak, s velük szemben a 
központi hatalom egyre kevésbé tudott fellépni. A miniszteriálisok, 
akikre Barbarossa Frigyes is elsősorban támaszkodott, akikre 
erődöket, várakat bízott, akiknek hivatalokat adott, sokszor okoz
tak csalódást. Gyakran nem a király, hanem a város érdekeit 
szolgálták, a várurak pedig önállóságukat védték. A nemesség 
soraiba emelkedve igen hamar maguk is a császári hatalommal 
ellenséges táborba sorolódtak. Nem jelentett biztos támaszt a 
felső hivatalnokok rétege sem, pedig hivatalaikat ugyancsak a 
császártól kapták.

Mindezek a birodalom széthullásához vezettek.

Moderátor:
Mindannyiuknak köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

Amennyiben közvetlenül szeretnének megismerkedni valamely 
témakörrel, érdeklődjenek az előadóknál vagy a szerzőknél, 
mivel tervezzük a konferencia anyagának kötetben való publi
kálását.

IV. Összefoglalás:
(A tanár összegzi a konferencia eredményeit. Értékeli a fel

készüléseket.)

Mindenkinek megköszönöm a felkészülést és a részvételt, 
aminek segítségével ilyen színvonalas konferenciát sikerült meg
rendeznünk. A felkészülők munkáján látszik, hogy lelkiismere
tesen dolgoztak és a lehető legjobbat hozták ki témáikból és 
önmagukból egyaránt. Ahogy azt előre megbeszéltük, vala
mennyi előadó tanuló megkapja a legmagasabb érdemjegyet a 
lelkiismeretes munkájáért. Remélem, tetszett ez az óra. Ha igen, 
akkor a következő félévben megismételhetjük.

V. Házi feladat kijelölése:
Következő órán témazárót írunk, ahol ezekből az előadá

sokból pótkérdések kerülnek a dolgozatba, amiért plusz ponto
kat lehet majd szerezni.

A második óra megfigyeléseinek eredményei
A konferencia sikeresnek bizonyult. A tanulók felkészültek. 

A kezdetleges izgalmat lépésről lépésre sikerült legyőzniük. Az 
izgalom legyűrése után élvezték, hogy ők kerültek a figyelem 
középpontjába. Ebben a korban a szereplési vágy igen erőssé 
válik, főként a lányok körében. Arra törekszenek, hogy kivív
ják társaik és a tanár elismerését, megbecsülését. Fontos szá
mukra osztálytársaik véleménye.

A reformpedagógia jelenlegi állása szerint a legfontosabb 
dolog, hogy az egyén milyennek észleli magát, a tanítás alapve
tő célja pedig, hogy pozitív énképet alakítson ki minden egyes 
tanulóban. A pedagógus feladata nem az, hogy előírjon, végez
tessen, formáljon, erőltessen, kényszerítsen, faggasson vagy rá
beszéljen. Az igazi pedagógusszerep azt követeli, hogy legyen 
a tanuló segítője, támogatója, munkatársa és barátja.

Többször fel kellett hívni az előadó tanulók figyelmét, hogy 
az előadás nem a tanárnak szól, hanem a társaiknak. Ez azt bi
zonyítja, hogy az előadást is úgy fogták fel, mintha órán felel
nének és a tanártól várták a megerősítést a „feleletükre”. A fel
készülést önállóan végezték el.

Régi tapasztalat, hogy vizsgán vagy feleléskor azok a tanu
lók nyújtanak jobb teljesítményt, akik a saját jegyzeteikből ta
nulnak, nem pedig másokéból. A saját magunk által feldolgo
zott információk mindig jobban megmaradnak az emlékezetünk
ben, mint amelyeket másoktól készen veszünk át. Azzal tehát, 
hogy a tanuló maga fedezheti fel a történelmi személyeket, dol
gokat, egy univerzális módszer birtokosává válik.

A megerősítés nagyon fontos pszichológiai szempontból. 
Az emberek a sikeresen végrehajtott tevékenységeket követő
en magasabbra teszik a mércét, kudarc után pedig alacsonyabb
ra. Ez a magatartás egyfajta védekező mechanizmusnak tekint
hető, hiszen megvéd a folyamatos kudarctól és a túl könnyű 
teljesítéstől, mely utóbbi esetben az egyén nem él át sikerél
ményt.

Egy-egy tanulónál előfordult, hogy elakadt a hangja vagy 
elfelejtette mondanivalóját. A tanárnak nyugalomra kellett inte
nie, és ezután folytatta. Az előadók mondanivalójukat megta
nulták szinte kívülről, de jegyzeteik is náluk voltak, s a bizton
ság kedvéért bele is nézhettek. A hallgatóságot figyelve az de
rült ki, hogy némelyek kétkedve figyelték az előadásokat vagy 
komolytalanul viselkedtek. Többségük viszont valóban odafi
gyelt. A hangulat az óra végére feloldódott, és az előadók is 
megnyugodtak. Ez abból adódhat, hogy egy kis idő elteltével 
hozzászoktak a teljesen új helyzethez, az osztályterem átrende
zéséhez. Azok a tanulók, akik előadóként vettek részt a foglal
kozáson, sokkal jobban értékelték a tanár munkáját az elkövet
kezendőkben, mert átérezték, mit jelent egy osztálynyi tanuló 
előtt „szerepelni”. Ez a tanulók megnyilvánulásaiban kapott
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hangsúlyt, miszerint nagyon nehéz lekötni az osztály figyelmét 
huzamosabb ideig, sőt akár néhány percig is.

Vannak, akik felvetik azt a kifogást, hogy ez így túl „magas” 
a hetedik osztályos tanulók számára. Vitába szállnánk velük, 
mivel a mai hetedikesek másak, mint 20-30 évvel ezelőtt. Aztán 
meg azt se felejtsük el, hogy ezzel a túl komolynak nevezett órai 
foglalkozással egy sor olyan dologra neveljük gyerekeinket, amit 
szabályok formájában kevésbé hajlandóak elfogadni tőlünk. Pél
dául a komoly viselkedésre, a figyelemre, bizonyos formasá
gok betartására, a másik munkája iránti toleranciára. Közben ők 
meg csak azt érzékelik, hogy játszottunk egy jót. S utóbbi a fon
tos!

Végeredményben azt mondhatjuk, hogy a konferencia elér
te célkitűzéseit. Az osztályban érezhetően jó hangulat uralko
dott, ami kedvezően hatott a tanulók teljesítményére.

Gyakorlati foglalkozás (tanórai játékos vetélkedő)
Iskoláinkban talán a leginkább elterjedt nem hagyományos 

óratípus, a gyakorlati foglalkozás, amit leggyakrabban órai játé
kos vetélkedő formájában valósítanak meg a történelem szakta
nárok. Alkalmazásának célja, hogy a tanulók rendszerező képes
ségét fejlesszék és önállóságra ösztönözzék őket, ezenkívül for
málja a szokásokat, valamint javítja a megfigyelési készséget.

A gyakorlati foglalkozás célja: a jelenségek kapcsolatainak 
a felderítése és hasznos szokások kialakítása.

Az órához való anyaggyűjtés elengedhetetlen. Az időtartam 
lehet kötött, de nem feltétlenül szükséges. A feladatok megol
dására egyénileg és csoportosan is van lehetőség. Fontos a pon
tos cél felállítása, segédanyag és felszerelés előkészítése. A ta
nárnak mindenképpen ellenőriznie kell az alkalmazás folyama
tát és segítenie kell a tanulókat útmutatásaival, de nem korlá
tozva érdeklődésüket, aktivitásukat, önállóságukat. A munka 
végén történő tanári elemzés és értékelés az egyik legfontosabb 
része a munkafolyamatnak.

A gyakorlati foglalkozásokat, tanórai vetélkedő formájában, 
már a hatodik osztálytól lehet alkalmaznia a tanárnak egy-egy 
témakör végén, mint rendszerező-összefoglaló órát a témazáró 
előtt. Ezen az órán rábírhatja a tanulókat különböző feladatok 
elvégzésére. Nagyon fontos, hogy precíz útmutatást kapjanak, 
ami jelentősen megkönnyíti munkájukat és felkészülésüket.

A gyakorlati foglalkozások legfőbb követelményei a kö
vetkezők:

• a gyakorlat helyének meghatározása az óra menetében,
• az óraterv összeállítása a gyakorlat levezetéséhez,
• az útmutatás és a feladatok előkészítése,
• a segédeszközök előkészítése,
• a munkafolyamat átgondolása.
A következő szempontok megfigyelését és elemzését aján

latos szem előtt tartanunk:
• a cél kitűzése és a feladatok összeállítása a gyakorlati mun

kában,
• felkészülés a gyakorlati munkára, kiemelve a lényegesebb 

tudnivalókat és készségeket, amelyeket használni fognak a ta
nulók az órán,

• a szükséges munkaeszközök elkészítése,
• a helyes módszer megválasztása,
• a munka célszerűsége vagy hatékonysága (elméleti tudás 

alkalmazása a gyakorlatban).
A gyakorlati foglalkozás beépülhet a tanóra menetébe, an

nak egy részét kitöltve, de külön tanórát is képezhet. A tanárnak 
módszertani szempontból figyelembe kell vennie a tanulók ér
deklődési körét, életkorát, a begyakorló órához való felkészü

léskor. A tanulók észrevétlenül rögzítik érdekes és változatos 
feladatok megoldásakor az ismeretek egy bizonyos mennyisé
gét és fázisát anélkül, hogy külön energiát fordítanának rá, ezál
tal hatékonyabban tudnak közreműködni az óra menetében is. 
Pszichológiai szempontból is fontos eredmény, hogy a tanulók 
az óra folyamán nem érzik kényszerét annak, hogy állandó jel
leggel megfeleljenek, minek következtében jobban tudnak kon
centrálni az egyes feladatok megoldására. A gyakorlati foglal
kozás bármely korosztálynál hatékonyan alkalmazható.

3. óravázlat
Bevezető: Az óratípus kiválasztásának elsődleges szempont

ja az volt, hogy játékos formában rendszerezzük és foglaljuk 
össze a tanulók tudását az adott témakörből. Az óra-előkészüle
tet előre elkészítettük. Az osztályt két csapatra osztottuk úgy, 
hogy körülbelül egyforma arányban legyenek az erősebb és 
gyengébb átlaggal rendelkező tanulók. Az osztályzás formáját 
a tanulók maguk dönthetik el, de még az óra elején.

Levezetés helye: 6. osztály
Téma: Az ókori Egyiptom
Az óra célja: Összegezni és rendszerezni a tanulók tudását 

az Ókori Egyiptom című témakörben, ill. önállóságra, munka- 
megosztásra és önálló gyakorlati tanulói munkára való nevelés.

Óratípus: Gyakorlati foglalkozás összefoglaló-rendszere- 
ző óra alkalmával, játékos vetélkedő formájában.

Eszközök: A tanár által készített feladatlapok.

Az óra menete
I. A vetélkedő lebonyolítása
Ismertetjük a tanulókkal a vetélkedő feltételeit, valamint fel

osztjuk az osztályt két csapatra.
а) Villámkérdések ("Válaszok azonnal, írásban.)

Pontozás: válaszonként 1 pont, összesen 10 p.
Idő: 5 perc

1) Hogyan nevezték az egyiptomiak az országukat?
2) Mit jelent ez a kifejezés?
3) Mi a „kamszin” kifejezés jelentése?
4) Miért nevezik Egyiptomot a Nílus ajándékának?
5) Mi a „nom” kifejezés jelentése?
б) Kinek a nevéhez fűződik az Óbirodalomban a királyi 

hatalom megszilárdítása?
7) Miért tisztelték az írnokokat?
8) Hogyan nevezzük az ókori Egyiptom írásjegyeit?
9) Milyen állatokat istenítettek az egyiptomiak?
10) Ki volt Ehnaton fáraó felesége?

b) "Egérrágta” szöveg
Pontozás: elemenként 2 pont, max. 8 p.

Idő: 2 perc
Feladatlapon mindkét csapat kap egy-egy szövegrészletet, 

amelyből hiányoznak a kulcsszavak. Pótolni kell őket.
1. Csapat

Az ókori Egyiptom történelmét a tudósok három nagy
korszakra osztották:___________ ,___________ és__________. A
királyi hatalom megszilárdulása az_________ korában, Dzsószer
uralkodása idején kezdődik.

2. Csapat
Egyiptomban minden hatalom a____________ kezében

összpontosult. Az őt körülvevő_____________mind rokonai vol
tak. Utána az első ember a__________volt. A__________ volt az,
aki az államigazgatás egész munkáját szervezte.
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c) Ki kicsoda? (Név és meghatározás párosítása.)
Pontozás: elemenként 2 pont, max. 8 p.

Idő: 5 perc
a) Dzsószer
b) Hatsepszut
c) Ehnaton
d) III. Tutmosz
1) Csodálatos sírtemploma volt. Ő volt a „legszebbek közt 

az első”.
2) A királyi hatalom megszilárdítása az ő nevéhez fűződik.
3) Uralkodása alatt Egyiptom területe a háromszorosára nőtt. 

A leigázott országokat megadóztatta.
4) Megtagadta a régi egyiptomi isteneket és létrehozta az 

egy isten, Aton napisten kultuszát.

d) Igaz.-hamis?
Pontozás: elemenként 1 pont, max. 6 p.

Idő: 5 perc
a) Az ókori egyiptomiak rovásírással írtak.
b) Az egyiptomiak parókát viseltek.
c) A férfiak álszakállt viseltek a nagyobb ünnepekkor, mivel 

nem nőtt szakálluk.
d) Egyiptomban már tudtak üveget olvasztani homokból és 

szódából.
e) Nem ismerték a sört, csak bort fogyasztottak.
f) Az egyiptomiak bőrtekercsekre írtak.

e) Megszemélyesítés
Pontozás: Max. 10 p. Előkészület: 3 perc 

Előadás: 3 perc
1) írnok egy napja
2) Paraszt egy napja

II. Befejezés, értékelés
A játék közben vagy a tanár maga, vagy egy tanuló az osz

tályból, aki nem vesz részt a játékban, folyamatosan jegyzi a 
táblára a csapatok által szerzett pontokat. A végén összeadjuk 
és köszöntjük az elsőt, de a másodikat is.

Röviden értékeljük, mely kérdések voltak a legkönnyebbek, 
s melyek a nehezebbek a játékosok számára. Utóbbiak tisztázá
sát közösen oldjuk meg.

Végül értékeljük, mennyire volt sikeres az óra, mennyire 
érezték jól és oldottan magukat a tanulók.

III. A házi feladat kijelölése
Jelezzük a tanulóknak, hogy a következő órán témazárót 

írunk, és az összefoglalóban használt tények szerepelni fognak 
a dolgozatban.

A harmadik óra megfigyelésének eredményei
A 6. osztály kivételesen aktív társaság volt. Nem jelentettük 

be előre a vetélkedőt, csak azt tudták, hogy összefoglaló órát tar
tunk. Az osztályt úgy osztottuk fel, hogy kb. egyenlő képességű 
tanulók kerüljenek mindkét csapatba. A heterogén csoport kiala
kításával kisebb a lehetősége a beskatulyázásnak. Ez a fajta cso
port általában nagyon jól működik, s a gyengébb tanulók számá
ra is kedvező, mert elszakítjuk őket a megszokott környezettől. 
Sőt így elkerülhetjük a legjobb és leggyengébb tanulóknak a töb
biek előtti összehasonlítását is, ami a pszichoszociális fejlődésre 
nagyon rossz hatással van.

Az osztályteremben a padokból két külön négyzetet formál
tunk, amelyek körül leültek a tanulók, s ez az egyszerű változta

tás már óriási változást jelentett számukra. Ez annak köszönhető, 
hogy a tanulók tanulmányaik során megszokták a mindig egyfor

ma ülésrendet és a katonás fegyelmet. A munkafolyamat először 
felborította a rendet, mivel a tanulók nem tudnak mit kezdeni a 

rájuk szakadt szabadsággal: azt hitték, nem kell dolgozni, meg
szűntek a követelmények. Idő kellett hozzá, míg megértették, hogy 

ez koránt sincs így. A különböző fordulók változatossága meg
lepte a gyerekeket, hiszen a megszokottól teljesen eltérő módon 

folyt az óra. A hangulat oldottá és felszabadulttá vált.
A csapatok igazi közösséggé váltak, akik a közös ügy érde

kében együttműködésre is hajlandóak voltak. Előfordult, hogy 
maguk is meglepődtek azon, milyen tudás birtokában vannak. 
Ez annak köszönhető, hogy az egészséges izgalom és győzni 
akarás megmozgatta a rég elfeledett ismeretanyagot is. Különb
ségek mutatkoztak a nemek között. Általában a lányok jártak 
élen minden feladattípus megoldásban. Pszichológiai szempont
ból ez azzal magyarázható, hogy ebben a korosztályban a lá
nyoknak jobb a beszédkészségük, helyesírásuk és olvasásuk. A 
fiúk viszont a lokgikai gondolkodásban jártak élen és a belátást 
igénylő problémák megoldásában. A lányokat a tetszésvágy mo
tiválja, míg a fiúk az őket érdeklő feladatokra koncentráltak.

A jelenlegi kutatások szerint a gyerekeknek két csoportja 
van: impulzív és reflektív. Az impulzív gyerekek gyorsan „kap
csolnak”. A reflektívek előbb gondolkodnak, aztán beszélnek. 
Ezek a különbségek befolyásolták a tanulók iskolai munkáját 
az adott órán is.

Áltatában mindenki dolgozott a feladatokon és aktív szere
pet játszottak, ami szintén szokatlan volt számukra.

Ezzel szemben jellemző volt, hogy nem tudtak játszani, mert 
nagyon komolyan vettek mindent és így veszíteni sem tudtak. 
Meg kellett velük értetni, hogy ez a vetélkedő nem vérre menő 
küzdelem, hanem arra szolgál, hogy rendszerezzük és össze
foglaljuk tudásukat.

A kognitív fejlődés szempontjából ebben a korosztályban 
a konkrét feladatok dominálnak, az absztrakt feladatok nehéz
ségeket okoznak. A munka folyamán a tanulók bevallása sze
rint a Villámkérdések és az „Egérrágta” szöveg okozott gon
dot. Főképpen a megoldásra adott időt kevesellték, ami pedig 
a feladat lényege volt: rövid időn belül megválaszolni a kérdé
seket. A legjobban Megszemélyesítést élvezték, mind az elő
adók, mind a hallgatóság.

A témazárót a gyengébb képességű tanulók is jobban írták 
meg, mint általában szokták. Összehasonlításként táblázatban 
közöljük az eredményeket, amelyek magukért beszélnek.

A témazárók eredményeinek összehasonlítása

Utószó helyett
A nem hagyományos órák alkalmazásakor sok meglepetés 

érte mind a tanulókat, mind a tanárt, aki jelen munka társszerző
je is egyben. Pozitív és negatív élményeket egyaránt megéltünk, 
ami persze természetes, ha valami új dologgal „kísérletezünk”.

OSZTÁLYZAT HAGYOMÁNYOS TÍPUSÚ JÁTÉKOS VETÉLKEDŐ FORMÁJÁBAN

ÖSSZEFOGLALÓ ÓRA UTÁN LEVEZETETT ÖSSZEFOGLALÓ ÓRA UTÁN

Kitűnő: 3 tanuló 5 tanuló

Jó: 7 tanuló 9 tanuló

Közepes: 8 tanuló 6 tanuló

Elégséges: 3 tanuló 1 tanuló

Pedagógiai és pszichológiai szempontból hasonlóan megdöb
bentő, mennyire jó hatással van a tanulási eredményekre a szok
ványos módszer újjal történő felváltása. A tanulók visszajelzései,
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a tanár megfigyelései és nem utolsósorban a témazárók eredmé
nyei mind-mind azt bizonyíthatták, hogy érdemes új módszere
ket alkalmazni a tanítás-tanulás folyamatában.

Az óravázlatok kidolgozásánál nagy hangsúlyt fektettünk a 
részletességre. Fontosnak tartottuk, hogy pontos útmutatást ad
junk kollégáinknak a hasonló órák kidolgozásához. Azt gon
doljuk, hogy ezeket az óraelőkészületeket, akár átalakítás nél
kül is, felhasználhatják a tanárok és maguk is felmérhetik pozi
tív hatásait.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya 
Sztojka Beáta
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„...Erősebb a baltánál a fa”
A szórvány vidék magyar nyelvű oktatásának gondjairól és eredményeiről

A kárpátaljai magyarság
nak is megvan a saját kisebb
sége, szoktuk mondani. Még
pedig a szórványban élő ma
gyarok. Kárpátalján szór
ványban a legnagyobb lélek- 
számban a Felső-Tisza-vidé- 
ken élnek magyarok, a jelen
legi közigazgatási felosztás 
alapján a Huszti, a Técsői és 
a Rahói járásban. A Borzsa 
völgyében Ilosván, Bilkén és 
Dolhán; a Latorca völgyében 
pedig Szolyva az egyetlen 
olyan település, melynek szá
mottevő a magyarsága. Az itt 
élők nagy része ajkán bizony 
már erősen „biccen a szó a 
száj szögletén”, illetve sokan 
már lassan el is felejtették 
szüleik, nagyszüleik anya
nyelvét.

- A magyar nyelv ezek
ben a közösségekben hosszú 
ideig a templomi, illetve a 
szűk családi nyelvhasználat

ra korlátozódott. Elsősorban 
a nagymamák-unokák nyel
ve volt a magyar - kezdi be
szélgetésünket P. Punykó 
Mária, a Kárpátaljai Ma
gyar Pedagógusszövetség 
szórványprogram-feleló'se. - 
A magyar nyelv iránti álta
lánosabb, szélesebb körű ér
deklődés és tanulás első for
mái a nyolcvanas évek végén 
jöttek létre a szórványban. A 
gyerekek szervezetten elő
ször a hitoktatás keretein 
belül találkoztak anyanyel
vűnkkel. Az első vasárnapi 
iskolai csoportot Bilics Éva 
indította el Rahón. A sikeres 
kezdeményezés után a Fel- 
ső-Tisza-vidék településein 
sorra szerveződtek a csopor
tok.

- A Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség megala
kulása óta foglalkozik a szór
ványban éló' magyar gyere

kek nyelvélesztésével, anya
nyelvi oktatásának szervezé
sével, koordinálásával...

- Így van. A szülők és 
gyerekek, a helyi pedagógu
sok lelkesedése, a KMPSZ 
szervezőmunkája eredmé
nyeként a 2002/2003-as 
tanévben Kárpátalja 21 
helységében 72 csoportban 
heti 166, havi 664 órában 
41 tanár irányításával  
több mint  ezer  magyar 
gyökerekkel rendelkező 
gyerek tanulja ősei nyelvét. 
Ez az oktatási forma bevál
totta a hozzá fűzött remé
nyeket. A vasárnapi iskolá
ból nőtt ki a rahói magyar 
iskola, ahol már hatodiko
sok a legnagyobb diákok. 
Ugyancsak a vasárnapi is
kola folytatásaként nyílt a 
2001/2002-es tanévben első 
osztály Gyertyánligeten, a 
2002/2003-as tanévben pe

dig Kőrösmezőn és Szoly- 
ván. 

Szövetségünk munkatár- 
sai állandó munkakapcso
latban vannak a helyi taná
rokkal. A KMPSZ nem csu
pán az oktatás szervezését 
és irányítását tekinti felada
tának, rendezvényeink sorá
ban mindig különös figyel
met kapnak a szórvány vidé
ken élő magyar gyerekekkel 
kapcsolatos események: 
szavalóversenyek, nemzeti 
ünnepeink műsoros rendez
vényei, az anyanyelvi tábo
rok.

- Vannak-e már látható 
eredményei ennek a munká
nak?

- A vasárnapi iskolák 
eredményes munkájának te
kintjük, hogy évről évre van 
szórványvidékről érkezett 
felvételizője а II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar
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gólyája. 32. Világítóeszközök. 33. Japán 
drámai műfaj. 34. Magyar „TV-s” hegy. 
35. Téli sport. 37. Készlet jelzője lehet. 
38. Görög betű. 39. Becézett női név. 42.

A laurencium vegyjele. 44. Mozgáskép
telen. 46. A tetejére. 47. Párosán kiveti! 
49. Részben leáll! 50. Rajna-vidéki vá
ros. 52. Francia város. 54. Csomót bogoz. 
57. Igényel. 58. A mélyére hatol. 59. Ci
garettát elfüstöl (népies). 60. A bizmut és 
a hidrogén vegyjele. 61. Magas növény. 
62. Viharban van! 63. Csuk. 64. Az USA 
egyik államának lakója. 67. Favágáskor 
lehasadt darabka. 69. Az idézet második 
sora (Zárt betű: T).

FÜGGŐLEGES: 1. A tenor is ez. 2. 
Hasadó (hajnal). 3. Balkon. 4. Papírmér
ték. 5. Micimackó barátja. 6. Spanyol ex- 
királyné. 7. A lantán vegyjele. 8. Belül 
puha! 9. Fejteget, analizál. 10. Numero, 
rövidítve. 11. Rangjelző szócska. 12. 
Bicikli. 13. Sima felületű. 16. Piros bo- 
gyójú bokrok sűrűje. 19. Labdarúgó pá
ros lábbal való becsúszása az ellenfélbe. 
23. Állóvíz. 24. Csónakgerinc. 25. Azo
nos betűk. 26. Fehérorosz város lakója. 
28. Ritka férfinév. 29. Akadály. 34. ... 
tojás; üreges csokoládétojás. 36. Szintén. 
38. Kapzsi. 40. Azonos mássalhangzók. 
41........ Leino; finn költő. 43. Nagy fa
doboznyi füzet (két szó). 44. Az Urál és 
a Volga közt élő, törökös nyelvű nép. 45. 
Páros barack! 48. Sötétedéskor szólít. 49. 
Bátor, kitartó. 50. Az idézet negyedik 
sora (Zárt betű: E). 51. Német költő 
(Ludwig). 53. Belső belseje! 54. Állam. 
55. Buenos Aires része! 56. Talmi. 60. 
Téli sportszer. 61. Tragikusan elhunyt ka
meruni labdarúgó. 62. Helység a huszti 
járásban. 65. Rögzítés eleme! 66. Azo
nos római számok. 67. Csodarab! 68 
Éneklő szócska.
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