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AZ EMLÉKEK ÉS 
A FORRÁSOK SZÜLETÉSE

A   Az emlékek születése

1.   A három nyúl története

a) Olvasd el az alábbi meserészletet!

1.

Zelk Zoltán: A három nyúl

Egyszer régen, nagyon régen,
zúgó erdô közepében,
három nyulak összegyûltek,
selyemfûre települtek,
ottan se ültek sokáig,
talán csak egy fél óráig,
amikor felkerekedtek,
hogy már végre hazamennek,
egy szarka felettük szállott,
s fölkiáltott: „Mit csináltok?
Mit csináltok, három nyulak?
Úgy ültök ott, mint az urak…”

– Úgy, úgy bizony, mint az urak! – 
felelték a három nyulak. 
– Ezután már urak leszünk, 
ebédre rókahúst eszünk! 
Nem fogjuk az idôt lopni, 
most indulunk rókafogni!… 

Csacsi szarka nem elhitte?
Röpült is már, a hírt vitte,
s buta róka is elhitte.
De hát hogyne hitte volna,
akármilyen ravasz róka,
mert a szarka így kiáltott:
„Egy jegenye fölött szállok,
mikor lenézek a földre,
három nyulak ülnek körbe.

Összebújva tanácskoznak… 
Jaj, mekkora nyulak voltak! 
Jaj, mekkora fejük, szájuk, 
a medve egér hozzájuk! 
Hát még mirôl beszélgettek? 
Hogy eztán csak rókát esznek…”

Ennek a fele se móka!
Szedte is lábát a róka.
Futott ki az erdôszélre,
csak mielôbb odaérne!
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2.   Az emlék fogalma

Az alábbiakban az „emlék” szó  
három jelentését olvashatjátok.  
Írjatok a példákhoz hasonlóan két-két  
mondatot a különbözô jelentésekkel!

Emlék (fônév)

1. A megtapasztalt pillanatok rögzített képe. Életünk esemé-
nyeinek az átélés pillanatában az elménkben rögzített képe. 
Erre általában vissza tudunk emlékezni.
Példamondatok: A balatoni nyaralás szép emlék marad. Szere-
tett az emlékeirôl mesélni. 

2. Emlékeztetô dolog. Tárgy, amely egy korábbi eseménnyel vagy egy ismerôs személlyel 
kapcsolatos, és így azt/ôt eszünkbe juttatja. 
Példamondatok: Ez a könyv szép emlék tôle. A fényképeket azért készítjük, hogy idôvel 
emlékké váljanak. 

3. A múltról tanúskodó dolog, ami a régi idôkbôl fennmaradt. 
Példamondatok: Budapesten sok szép építészeti emlék van a 19. század második felébôl. 
A Nemzeti Múzeumban sokféle tárgyi emléket ôriznek a honfoglalás korából. 

3.   Nyári emlékek

Keress egy olyan tárgyat, amely egy nyaralásodra emlékeztet!  
Írd meg a történetét, és ha lehet, hozd be az iskolába!

b) Válaszoljatok a kérdésekre! 

• Kik a történet szereplôi? Soroljátok fel ôket! 
• Milyen eseményekbôl áll a történet? Meséljétek el!
• Ez a történet az emlékezésrôl is szól. Ki emlékezik, és mi az emlék tartalma? 
• Az emlékezet milyen jellemzô tulajdonságát mutatja be a mese részlete? 

c) Írd le a mese történését az egyik szereplô szempontjából (egy nyúl, a 
szarka, a róka)! Miben különbözhet a te történeted azoktól, amelyeket 
más szereplô szemszögébôl írtak?
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B   A történelmi emlékek fajtái

1.   Emlékek és történelem

Nézzétek meg a behozott emlékeket (A/3. feladat), és állapítsátok meg, 
hogy van-e köztük olyan, amely valamilyen történelmi eseményre utal! 
Ha nem találtok ilyet, akkor az alábbi két,  
nyaralásról hozott emléket vizsgáljátok  
meg ebbôl a szempontból! 

2.   Történelmi emlékek

a) Tíz emlék képét láthatod és leírását olvashatod ebben a feladatban. 
Párosítsd a képeket a leírásokkal!

1

3 4

2

1

2
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Az emlékek leírása

A)  II. András 13. századi aranypecsétes oklevelének 14. századi másolata.
B) Emberelôd koponyája, kb. 350 ezer évvel ezelôttrôl.
C) Görög váza a Kr. e. 6. századból.
D) Festmény a 16. századból.
E) Magyar népdal, amelyet a 20. század elején jegyeztek le.
F) Nagymama története az elsô randevújáról.
G) Újság címlapja 1989-bôl.
H) Egyeurós pénzérme 2009-bôl.
I) Justin Bieber-póló 2012-bôl.
J) Képeslap 1912-bôl.

b) Történelmi emléknek nevezzük a múltról tanúskodó dolgokat. 
Vitassátok meg, hogy az a) feladatban látható valamennyi emlék 
történelmi emléknek tekinthetô-e!

3.   A történelmi emlékek fajtái

Olvassátok el a történelmi emlékek csoportosításáról szóló szöveget!  
Soroljátok be az elôzô feladatban látott emlékeket a három csoportba!

A történelmi emlékek többféle szempont alapján is csoportosíthatók, például a kelet-
kezésük ideje vagy helye szerint. Az egyik legfontosabb csoportosítási szempont, hogy 
mi az információ hordozója. Eszerint három csoportba tartozhat egy történelmi emlék: 
lehet szóbeli, írásos vagy tárgyi. 

A szóbeli emlék olyan ismeretet, tapasztalatot jelent, amelyet nem jegyeznek le, ha-
nem szóban terjed, hagyományozódik az emberek között. 

A múltban keletkezett és ránk maradt szövegeket, dokumentumokat írásos emlék-
nek nevezzük. 

A régi idôkben készült és megmaradt tárgyakat tárgyi emléknek nevezzük.

Kérdések

• Van-e olyan emlék, amelynek a besorolása nem egyértelmû?
• Ha igen, melyik az?
• Mi okozza a problémát?

4.   Gyûjtômunka

Találj te is két-két történelmi emléket mindhárom kategóriában  
(szóbeli, írásos, tárgyi)! Nézz utána annak, hogy mikor és hol  
keletkeztek az általad választott emlékek!
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C   Emlékbôl forrás

1.   Források

Írjatok három mondatot, melyben szerepel a forrás szó, más-más 
jelentésben! Milyen jelentésekben használtátok a forrás szót?

2.   Emlékbôl forrás

a) Olvassátok el a forrás meghatározását! Válasszatok ki a B) lecke 
2. feladatában felsorolt emlékek közül ötöt, és gondoljátok át, hogy 
milyen ismeretek forrásai lehetnek ezek az emlékek! (Mire következ-
tethettek belôlük?) Írjatok le két-két ismeretet a füzetetekbe! A meg-
oldást ábrázolhatjátok ehhez hasonló táblázatos formában is!

Forrás: A történelemtudományban forrásnak nevezzük mindazt, amibôl ismereteket 
szerezhetünk a múltról. A régebbi korok tanulmányozásához forrásokra van szükség, 
amelyek információt hordoznak ezekrôl az idôkrôl. A legfontosabb lehetséges források 
az elôzô leckében megismert történelmi emlékek. Ha a szóbeli, írásos és tárgyi emléke-
ket „vallatóra fogjuk” és megpróbálunk belôlük a múltra vonatkozó következtetéseket 
levonni, akkor forrássá válnak.

(Folytasd a táblázatot a füzetedben!)

b) Ti is találkoztatok már történelmi emlékekkel. Válasszatok ki két 
történelmi emléket és írjátok le, hogy ezek milyen ismeretek forrásai 
lehetnek! Használhatjá tok a házi feladatban gyûjtött példákat is.

Emlék Ismeretek, amiknek a forrása lehet

görög váza  
a Kr. e. 6. századból

A korabeli fazekasság módszerei és színvonala.
A görögök vallási elképzelései, mítoszai (a rajta levô kép alapján).

nagymama története  
az elsô randevújáról

Szokások, szórakozási formák, férfi–nô kapcsolat, szerelem  
a nagymama fiatal korában. Öltözködés, ételek. Korabeli beszédmód. 
A fényképek anyaga, a fényképezés technikája.
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3.   Forráshasználat

a) A mindennapi életben gyakran fordítva van: ha valamilyen  
információra van szükség, meg kell találni a megfelelô forrást.  
Milyen forrást használnál, ha az alábbi információkra lenne  
szükséged? Sorolj fel kettôt-kettôt!

• Mikor volt a középkor?
• Hova járt anyukád általános iskolába?
• Maximum hány fok lesz holnap Budapesten?
• Mit jelent az a szó, hogy triumvirátus?
• Mibôl készül a vargabéles?
• Mi Uganda fôvárosa?

b) Vitassátok meg az alábbi kérdéseket!

• Milyen forráscsoportot használtatok leggyakrabban? 
• Mi volt ennek a forráscsoportnak az elônye? 
• Mi volt a hátránya? 
• Használtátok-e az internetet? Ha igen, mi volt ennek az elônye? És mi a hátránya?

Tanuld meg!

EMLÉKEINK
Mindenkinek vannak emlékei. A tegnap hallott viccet vagy a családi kirándulást hosz-
szabb-rövidebb ideig ôrizzük emlékezetünkben. A tengerparti nyaralásról fotókat ké-
szítünk, amelyeket késôbb is nézegethetünk, a barátainknak is megmutathatunk, sôt a 
falra is kitehetünk. Van, aki szeret naplót írni. Ô évek múltán is elolvashatja valamely 
régebbi napjának történéseit. Emlékek maguk a tárgyak is: a megkopott plüssmackó, az 
elsô bicikli vagy az úszóversenyen nyert érem. Emlékeink segítségével tudjuk összerakni, 
hogy mi történt velünk tegnap, tavaly vagy még régebben.

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK
Az emberiség is rendelkezik emlékekkel. Az emberiség múltjának, a történelemnek a 
tanulmányozása is emlékek vizsgálatával történik. Ezek már nem csupán személyes em-
lékek, hiszen akkor csak az utóbbi évszázad eseményeit tudnánk felidézni, hanem széle-
sebb értelemben vett emlékek. Történelmi emlék mindaz, ami a múltból fennmaradt, 
amibôl ismereteket szerezhetünk a múltról. Ilyen lehet egy régészek által talált kopo-
nya, egy középkori törvényszöveg, egy faeke maradványa, egy levél vagy a közelmúlt 
híradói. 

17844_1-fejezet_001-034.indd   12 5/13/15   3:40 PM



13

Az emlékeket sokféleképpen csoportosíthatjuk: például, hogy mikor keletkeztek, vagy 
honnan származnak. A legelterjedtebb csoportosítás alapja, hogy mi az ismeretek hor-
dozója. E szerint három nagy csoportot lehet megkülönböztetni: a szóbeli, az írásos és 
a tárgyi emlékeket. A szóbeli emlék, más néven íratlan szellemi hagyomány mindaz, 
amit az emberi emlékezet megôrzött a múltról. Lehet ez mese, dal, régi történet egy hí-
res személyrôl vagy eseményrôl, vagy népszokás. Ha ezeket leírják, akkor írott emlékké 
válnak: ez történt a népdalokkal és a népmesékkel is, amelyeknek lejegyezték egy-egy 
változatát.

A múltban írott és ránk maradt történeteket, feljegyzéseket, dokumentumokat írásos 
emlékeknek nevezzük. Ezek jelentik a történész számára a legfontosabb forrásokat. Ide-
tartoznak a naplók, levelek, törvényszövegek és krónikák, de a tegnapi újság is. Érdekes 
módon idesorolják a képi ábrázolásokat (festményeket, fotókat, sôt a filmeket) is. A rég-
múlttól napjainkig az írásos emlékek száma nô: az ókorból, középkorból nagyon kevés 
maradt fenn, a közelmúltból rengeteg.

A régi idôkben készült és máig megôrzött tárgyakat tárgyi emlékeknek nevezzük.  
A tárgyi emlékek nagyon sokfélék lehetnek: eszközök, fegyverek, ruhák, épületek, pénz-
érmék vagy játékok. A tárgyi emlékeket nemcsak a történelemtudomány vizsgálja, ha-
nem a régészet, a mûvészettörténet és a néprajz is. A legrégebbi idôkbôl szinte csak 
ilyen emlékekkel rendelkezünk.

Néhány emlék besorolása nem egyértelmû: egy levél lehet tárgyi és írásos emlék is – 
ha a tartalmára vagyunk kíváncsiak, akkor írásos emléknek, ha a papírra, a tintára vagy 
a pecsétre, akkor inkább tárgyi emléknek tekinthetô. Hasonló a helyzet a festményekkel, 
fotókkal is.

EMLÉKBÔL FORRÁS
A szóbeli, írásbeli és tárgyi emlékek hozzásegítenek a múltbéli dolgok, a történelem 
megismeréséhez, ha forrásként használják ôket. A történettudományban forrásnak ne-
vezik mindazt, amibôl történelmi ismereteket szerezhetünk. A történészek megfelelô 
módszerekkel tanulmányozzák az emlékeket, és következtetéseket vonnak le belôlük a 
múltra vonatkozóan. Például egy régi fénykép alapján megállapítják, hogyan öltözköd-
tek akkoriban az emberek, vagy a régész az ôsember csontjai alapján megbecsüli az ak-
kori férfiak és nôk testmagasságát. Minél több forrás áll rendelkezésre egy adott korból, 
annál jobban megismerhetôk az akkori események és életkörülmények.

A mindennapi életben inkább ennek a folyamatnak a fordítottja fordul elô: nem egy 
adott emléket „vallatunk”, hanem bizonyos információk, ismeretek megszerzéséhez 
keresünk forrásokat. Általában több forrás közül is válogathatunk: utánanézhetünk az 
interneten, elôvehetünk egy könyvet vagy lexikont, megkérdezhetjük szüleinket, taná-
rainkat vagy esetleg beszélhetünk a téma szakértôivel. A fô kérdés az, hogy vajon az 
információ forrása mennyire megbízható. Ezzel a problémával a 3. leckében fogunk 
foglalkozni.
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TÖRTÉNELMI FORRÁSOK 
KÖRÜLÖTTÜNK

A   Források a könyvespolcon

1.   Eger képeken

Az alábbi képeken a 16. századi egri vár két ábrázolását láthatjátok. 
Beszélgessetek arról, milyen elônyei lehetnek az egyik, és milyenek a 
másik ábrázolásnak! Milyen információk forrása lehet a két ábrázolás?

2.

ÉSZAKFöldbástya
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2.   Írott források Eger ostromáról

a) Az alábbi írott források Eger 1552-es ostromával foglalkoznak. 
Párosítsátok a forrásokat a megfelelô mûfajjal, majd próbáljátok  
meg csoportosítani legalább két szempont alapján!

Mûfajok

A) Lexikon szócikkének részlete.
B) Szemtanú beszámolója.
C) Történelmi szakkönyv részlete.
D) Történelemtankönyv részlete.
E) Történelmi regény részlete.

Források

1. Az Eger ágyúzását szeptember 15-én megkezdô oszmán haderô létszáma a kutatók 
meg oszló véleménye szerint ötven-hetvenezer fô lehetett. Összetétele vegyes. Ahmed 
seregében a Balkán-félsziget keleti részébôl összevont egységeket anatóliai csapatok egé-
szítették ki, döntô erejét a janicsárok elit alakulatai képezték. A vár nem készülhetett 
fel kellôen a védelemre. Védômûveinek korszerûsítése évek óta húzódott, ôrségének ki-
egészítésével megkéstek. A vármegyék a védelmet a királyra bízták, s a veszély utolsó 
pillanatában a királyi városokkal együtt csekély segítséget adtak: összesen kétezer fônyi 
katona gyûlt össze, és a várbeliek számát bemenekült környékbeliek, városiak, parasztok, 
nôk és gyerekek növelték meg.

2. És másnap, szeptember 16-án a nap az ágyúk dörgésére, bömbölésére emelkedett elô 
a hegyek mögül. A föld remegett. Az ágyútelepekrôl a füst barna fellegekben szállt az égi 
felhôk közé, s már az elsô órában eltakarta a napot s az égnek kék tengerét. A bástyák és 
falak duhogtak, ropogtak. A belsô várba vegyesen csapkodott a nehéz és az apró golyó. 
Hullt a tüzes nyíl és a tüzes labda. Mindenfelé zuhant és hentergett az ágyúgolyó. Ember 
és állat élete nem volt többé biztonságban. De ezt a veszedelmet is készen várták a vár-
beliek. Dobó már éjjel felkürtöltette a katonaságot. Egy részük a palánkot magasította 
azokban az irányokban, ahonnan a Hécey prépost házától várták másnapra a golyóhul-
lást. Más részükkel elôhordatta a padláson maradt állatbôröket, s vizes kádakba hordat-
ta. Ismét mások gerendákat, hordókat és földdel megtöltött zsákokat hordtak a külsô 
várba, a tömlöcbástyához és a kapukhoz, hogy a törésnél minden tömôszer idején készen 
legyen. Amennyi üres csöbör s fazék csak volt a várban, azt mind meg kellett tölteni 
vízzel. A földszinti és föld alatti helyiségekbôl minden fölöslegest kihordtak, s ágyakat 
raktak be. A répa, tök, káposzta, só – minden olyan, aminek a golyó nem ártott – felülre 
került, s a helyét a dolgozó és pihenô ember foglalta el.

3. Fráter György halálát követôen rövid idôre Ferdinánd irányítása alá került a keleti 
országrész. A szultán ebbe nem nyugodott bele, s hadjáratot indított a török uralom 
visszaállítására. A török haderô 1552-ben a Tiszántúlt kívánta elfoglalni, hogy jobban 
elválassza egymástól a nyugati és keleti területeket. A hadjárat jórészt elérte célját: török 

17844_1-fejezet_001-034.indd   15 5/13/15   3:40 PM



16

kézbe került Nógrád megye (pl. a Szondi György védte Drégely), a Temesköz (a Loson-
czy István védte Temesvár) és a Tisza középsô vidéke (Szolnok). Csak Eger hôs védôi 
tudták Dobó István vezetésével a török sereg támadását visszaverni. A védôk önfelál-
dozása sehol sem volt hiábavaló.

4. Dobó István (*1500 k. Dobóruszka?, †1572 Szered): várkapitány, fôúr. Felvidéki bir-
tokos család sarja. Apját, Domokost családi birtokviszály során ölték meg, négy fia korán 
árvaságra jutott, ~ ennek ellenére gondos nevelésben részesült. […] 1552. szept. 11–okt. 
18. között mintegy kétezer fônyi védôsereggel megvédte Eger várát, Felsô-Magyarország 
kapuját Ahmed pasa és Ali budai pasa egyesült, kb. ötvenezer fônyi hada ellen. A nagy 
jelentôségû gyôzelem után azonban lemondott tisztérôl. I. Ferdinánd király jutalmul 
Dévát és Szamosújvárt adta neki. […]

5. Tekintetes és Nagyságos Úr, igen tiszteletreméltó urunk. […] Biztosak vagyunk ben-
ne, hogy Tekintetes Uraságod elôtt jól ismert: Eger várát a török, a keresztény név ellen-
sége milyen sokáig tartotta körülzárva és ostrom alatt. E kemény ostrom a mindenható 
Isten végtelen és kimondhatatlan könyörülete folytán tegnap véget ért. Az ostrom során 
Isten segítségével és támogatásával erônkhöz mérten arra törekedtünk, hogy hûségünket 
és igyekezetünket egészében megmutassuk a szent királyi felség, a mi kegyelmes urunk 
ügye iránt és ennek a nyomorúságosan tönkrejutott országnak védelmében katonáink 
nagyarányú elveszítésével, vérük és vérünk hullásával, egyúttal az ellenség súlyos kárával. 
[…]
Eger várából, az Úr 1552-ik évében, október 19. napján. 

Dobó István, Petheô Gáspár, Mekcsey István, Gergely deák, Zolthay István

b) Melyik forrásokra igazak az alábbi leírások?

•  Érdekes, olvasmányos leírás, de nem feltétlenül ábrázolja minden részletében  
hitelesen az eseményt. 

•  Részletes, alapos, de esetleg nehezen érthetô leírás egy szakértôtôl.
•  Olyan leírás, amely lehet, hogy elfogult, de jól bemutatja a kort, amelyben  

az események történtek. 
•  Rövid, tömör, érthetô összefoglalás az eseményekrôl, amely igazodik a gyerekek  

tudásához. 
•  Alapvetô tényeket, információkat összefoglaló és címszavak szerint elrendezô forrás.

3.   Keress forrást!

Keress az 1848–1849-es szabadságharccal kapcsolatos írott forrásokat! 
Legyen közöttük: lexikon szócikke; szakkönyv; történelmi regény; törté-
nelemtankönyv részlete; korabeli forrás!
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B   Iskolánk történetének forrásai

1.   Emlékek az iskolában

a) Az iskolának is megvan a saját története. Hogyan fognátok hozzá 
ennek megismeréséhez?

•  Kiket kérdeznétek meg? (szóbeli emlékek)
•  Hol keresnétek írásos forrásokat?
•  Mit néznétek meg feltétlenül? (tárgyi emlékek)

b) Vitassátok meg az a) feladatban szereplô három forráscsoport 
elônyeit, hátrányait az iskola történetének feltárásában!

c) Minden történelmi emléket használhatunk forrásként. A tudósnak 
minden régi hagyomány, írás vagy tárgy sokat elárul az adott korról. 
Vannak azonban olyan emlékek, amiket eleve a megörökítés szán-
dékával készítettek: ilyen egy középkori krónika vagy egy hivatalos 
fénykép. Szerintetek minek akarhat emléket állítani egy iskola?  
Írjatok néhány példát!

d) Egészítsétek ki az elôzô listátokat az alábbi történet segítségével!

Az én iskolám épülete a két világháború között épült, egy híres építész tervezte. Az is-
kola kezdetben fiúiskola volt, de a második világháború után már lányokat is felvettek. 
Egyre több gyerek járt ide, így a tanárok száma is nôtt. Változott az is, hogy milyen 
korú tanulók járnak ide: kezdetben általános iskola volt, késôbb gimnáziumi osztályokat 
is indítottak. Büszkék vagyunk arra, hogy itt érettségizett több híres színész. Ez annak 
köszönhetô, hogy drámatagozat is van az iskolában. Persze a természettudományokat 
sem hanyagoljuk el, matematikából is jól szerepelnek az idejárók. Az utóbbi években sok 
felújítás történt, többször a szülôk adományaiból tudott építkezni az iskola. A könyvtár 
is így szépült meg.
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2.   Mesélnek a falak

Szerintetek milyen történelmi emlékek találhatók az iskola folyosóin? 
Járjátok végig azokat a helyeket, ahol a legtöbb emléket elhelyezték  
(pl. a földszinti folyosót, az aulát, a bejárat elôtti részt)! Írjatok össze 
olyan emlékeket, amelyeket eleve a megörökítés szándékával készítet-
tek! Használjátok ehhez az 1. c) feladatban összeállított listát! Keres-
hettek olyan emlékeket is, amiket nem eleve az utókornak készítettek. 
Minden emléknél írjátok fel, hogy írásos vagy tárgyi emlék-e, illetve 
azt, hogy mire emlékeztet (milyen információ forrása)!

3.   Az én iskolám

Tanáraitok és az iskola honlapja segítségével keressetek választ 
a következô kérdésekre!

•  Mikor indult meg a tanítás az iskolátok épületében?
•  Mióta mûködik benne nyolcosztályos gimnázium?
•  Van-e névadója az iskolának? Ha igen, mit lehet tudni az életérôl?
•  Milyen különlegessége van az iskolátok tanítási rendjének (pl. sok szakkör,  

erdei iskolák)? 
•  Milyen különleges programot szervez az iskolátok (pl. tudományos nap,  

színjátszó fesztivál)?
•  Ha tudod, nevezd meg iskolád egy híres volt diákját!

C   Nagyszüleink emlékei

1.   Négy gyerek – négy iskola

a) Sok gyerek vált iskolát a negyedik osztály után.  
Olvasd el az alábbi szövegeket!

Gergô a Petôfi Sándor Általános Iskolába járt, a IX. kerületben. A nyolcosztályos általá-
nos iskola alsó tagozatának elvégzése után jött kisgimnáziumba. Gergô osztálya sport-
tagozatos volt, mindennap kosaraztak. A huszonnégy osztálytárs közül még nyolcan át-
mentek különbözô gimnáziumokba, a többiek maradtak a Petôfiben.
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Virág a Napraforgó Alapítványi Iskolába járt, Budakeszin. Itt eleve csak négy osztály 
mûködik, tizenkét-tizenkét tanulóval. Az iskola saját tanterve alapján tanultak, renge-
teget énekeltek, mozogtak, festettek, színészkedtek. A szülôk aggódnak is egy kicsit, ho-
gyan alkalmazkodik majd Virág egy hagyományos gimnázium elvárásaihoz.

Réka a Kis János Evangélikus Líceumba járt, a XIV. kerületben. Az iskola tizenkét év-
folyamos, de a kis- és nagygimnázium színvonala már nem annyira jó, ezért vitték át a 
szülei Rékát másik iskolába. Csak ô jött el, a többieknek már a szülei is odajártak, kitar-
tanak a Kis János mellett. Rékának hiányozni fog a kórus, a cserkészcsapat és Laci bácsi 
hittanórája.

Misi a Koch Valéria Német Nemzetiségi Általános Iskolába járt, Ajkán. Az iskola ugyan 
nyolcosztályos, de a család Budapestre költözött, ezért változtatott iskolát Misi. Eddig 
németül folytak az órák, nagy váltás lesz mostantól mindent magyarul tanulni. Ráadásul 
az osztálytársak zöme a Kochban maradt, aki meg nem, az is Ajkán vagy Veszprémben 
tanul.

b) Az elôbbi szövegek alapján írjátok össze, mit érdemes megtudni 
arról az iskoláról, ahová jelentkezni szeretnél! Mire lennétek még 
kíváncsiak?

2.   Készíts interjút!

a) Olvassátok el és beszéljétek meg az interjúkészítés szabályait!

Az interjúkészítés szabályai

•  Keress olyan interjúalanyt, aki szívesen ad interjút!
•  Beszéljetek meg egy mindkettôtöknek megfelelô idôpontot, amikor nem kell 

 kapkodni!
•  Találjatok egy csendes, nyugodt helyszínt!
•  Gondold át, hogy mit szeretnél kérdezni az interjúalanytól! Készíts kérdéslistát,  

de nyugodtan kérdezz mást is, ha a beszélgetés közben eszedbe jut, vagy valamilyen 
 érdekesség merül föl! 

•  Legyen nálad papír és írószer (esetleg diktafon), hogy rögzíthesd a válaszokat! 
•  Figyelmesen hallgasd végig a válaszokat! 
•  A beszélgetés során maradjatok a témánál, de ha valami érdekes dolog merül fel,  

azt is hallgasd végig!
•  Köszönd meg az interjút!
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Az interjú leírásának szabályai

•  Külön sorba írd a kérdéseket és a válaszokat!
•  Írj kerek mondatokat az élôbeszéd töredezett mondatai helyett! Ügyelj azonban arra, 

hogy az interjúalany által használt jellegzetes kifejezések, szófordulatok ne vesszenek 
el a szövegbôl!

•  Hagyd ki a témához nem tartozó dolgokat, rövidítsd a túl hosszúra nyúlt válaszokat!
•  Az interjú írott változatát mutasd meg az interjúalanyodnak!

b) Készítsetek rövid próbainterjút! Egyikôtök legyen a kérdezô,  
a másik az interjúalany, míg a csoport maradék két tagja a megfigyelô. 
A kérdezô az interjúalany volt iskolájáról és egy iskolai élményérôl 
érdeklôdik. A kérdezô írja le néhány mondatban, amit megtudott! 
A megfigyelôk írják le, mi az, ami jól sikerült az interjúban (a koráb-
ban megbeszélt szabályok alapján), és mi az, amin javítani lehetne! 
Az interjú után a megfigyelôk osszák meg tapasztalataikat az interjú 
készítôjével!
Ezután cseréljétek meg a szerepeket! Addig folytassátok az interjúkat, 
amíg mindenki sorra nem került interjúkészítôként és interjúalanyként!

c) A házi feladat az lesz, hogy készítsetek interjút a nagymamátokkal, 
nagypapátokkal vagy más idôs emberrel egy iskolai élményérôl.  
A próbainterjúk alapján gyûjtsétek össze, hogy milyen kérdéseket 
tesztek majd fel!

3.   Nagyszüleim iskolai emlékei

Készíts interjút a nagymamáddal, nagypapáddal vagy más idôs 
emberrel egy iskolai élményérôl! Használd az elôzetesen összeállított 
kérdéslistát, és tartsd be az interjúkészítés szabályait!  
Írd le a kérdéseidet és a válaszait!

4.   Készítsünk családfát!

Készítsd el a családfádat a dédszüleidig visszamenôen az ábrán látható 
minta szerint! A családfa alján helyezkedsz el te, és a fa ágain a szü-
leid, nagyszüleid, dédszüleid. Ennél több információt is feltüntethetsz 
rajta, például a testvéreket vagy a születési dátumokat.
(Ez természetesen önkéntes feladat. Beszéld meg otthon a szüleiddel,  
és ha nem szeretnéd, ne készítsd el! Ha elkészíted, akkor sem kell  
senkinek megmutatnod, nem kell az osztályban felolvasnod!)
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Tanuld meg!

FORRÁSOK A KÖNYVESPOLCON
A történelmi források egyik legfontosabb csoportját az írott források jelentik. Ezek sok-
félék. Lehetnek hivatalos dokumentumok (pl. törvények, diplomáciai iratok, külön-
bözô szerzôdések) vagy magánszemélyek iratai (pl. levelek, naplók). Keletkezhettek a 
mindennapi életben, az emberek, embercsoportok különbözô tevékenységei során (pl. 
politika, adásvétel, munka, magánélet), és írhatták ôket az események megörökítése 
céljából (pl. krónikák, történészek könyvei). Készülhettek abban a korban, amelyrôl in-
formációkat adnak, vagy évszázadokkal késôbb. A különbözô írott források más-más 
esetekben segítenek, más-más információ megszerzésére alkalmasak.

A hivatalos dokumentumok és az események szemtanúi, kortársai által hagyott írá-
sos források egyaránt értékes dokumentumok, mert elsô kézbôl származó információ-
kat tartalmaznak, amelyet csak ezekbôl a szövegekbôl ismerhetünk. A kortársak írásainál 
nehézséget jelent, hogy gyakran elfogultak, csak a saját szemszögükbôl mutatják be a 
történéseket. 

A történészek a különbözô írásos forrásokat megvizsgálják, és tudományos mun-
kákat, szakkönyveket írnak az eseményekrôl, melyek igyekeznek pontos, hiteles képet 
adni a korszakról. E munkák azonban legtöbbször csak a szakemberek (más történészek) 
számára érthetôek. A lexikonok különleges szakkönyvek, melyek szócikkekbe szedve 
tartalmazzák a legfontosabb információkat az adott tárgyról. A történelemtankönyvek 
a tudományos szakkönyvek alapján készülnek, de rövidebbek és szövegük az iskolás  
gyerekek számára érthetô. Ezekben többnyire kiemelések, kérdések, feladatok is segítik 
a meg értést. A történelmi regények olvasmányos, szórakoztató formában jelenítik meg 
az eseményeket, de gyakran vannak kitalált elemekkel fûszerezve.

dédapa

nagyapa

dédanya dédapa dédanya

nagyanya

dédapa

nagyapa

dédanya dédapa dédanya

nagyanya

apa anya

én
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Ha kíváncsiak vagyunk a múlt egy idôszakára, több forrás használata segítheti a 
megfelelô ismeretek megszerzését: a történelmi regények és egyes korabeli dokumentu-
mok közelebb hozzák a kor hangulatát, a tankönyvek, tudományos munkák és ugyan-
csak a korabeli dokumentumok pedig részletes, megalapozott tudással szolgálhatnak.

ISKOLÁNK EMLÉKEI 
Minden szóbeli emlék, írás vagy tárgy szolgálhat történelmi forrásként, akármilyen cél-
ból született is. Léteznek azonban olyan emlékek, amelyeket kifejezetten abból a cél-
ból hoztak létre, hogy az utókort emlékeztessék valakire vagy valamire. Például a 14. 
században keletkezett Képes Krónika a középkori magyar királyok tetteit örökíti meg, a 
Hôsök terének szoborcsoportja, a millenniumi emlékmû pedig az egész magyar történe-
lemnek állít emléket.

Minden közösség, így az iskola is rengeteg emlékkel rendelkezik, amelyeket forrás-
ként használhatunk. Megkérdezhetjük a tanárokat, az egykori és a jelenlegi diákokat, 
elolvashatjuk az iskola tantervét, az osztálynaplókat és más dokumentumokat, tanulmá-
nyozhatjuk magát az épületet. Az iskola tele van olyan emlékekkel is, amelyek célja kife-
jezetten az, hogy ne merüljenek feledésbe a múlt nagy személyiségei és fontos eseményei. 
Ilyenek az évkönyvek és a folyosókon látható tablók, de vannak szobrok, emléktáblák 
és emléktárgyak is. Érdemes megkeresni és tanulmányozni ezeket, hiszen rajtuk keresz-
tül ismerhetitek meg iskolátok történetét és értékeit.

A legtöbb iskolának van névadója, aki lehet író, politikus, tudós vagy más neves sze-
mélyiség. Elôfordul, hogy maga is az iskola diákja vagy tanára volt, vagy ahhoz a telepü-
léshez kötôdik, ahol az iskola áll. A leggyakrabban mégis úgy választ az iskola névadót, 
hogy ezzel is kifejezze a szellemiségét, valamilyen sajátosságát. Sok zeneiskolát neveztek 
el például Kodály Zoltánról. 

NAGYSZÜLEINK EMLÉKEI 
Ha a huszadik század eseményeire, történelmi szereplôire, életkörülményeire vagyunk 
kíváncsiak, megkérdezhetjük szüleinket, nagyszüleinket, idôsebb ismerôseinket. Sokkal 
érdekesebb az ô szájukból hallani a nagy eseményekrôl vagy a mindennapokról, mint 
elolvasni egy történelemkönyvben.

Ha valaki nemcsak beszélgetni szeretne, hanem mások számára is megismerhetôvé 
tenné a megszerzett ismeretet, készíthet interjút. Elôször meg kell kérdezni a kiválasztott 
személytôl (interjúalanytól), hogy adna-e interjút, majd következik az idôpont egyezte-
tése és egy nyugodt helyszín kiválasztása. Az interjúhoz alaposan fel kell készülni: végig 
kell gondolni, hogy mit szeretnénk megtudni, valamint vinni kell valamilyen eszközt, 
amivel megörökíthetô a beszélgetés (tollat és papírt, vagy diktafont). Az elkészült inter-
jút le kell írni, és illik legelôször az interjúalanynak megmutatni.
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