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1. A DIASOROZAT KESZITESE,·FELHASZNALASA
A diasorozat pedaa6sW indoka

A korszerűsített történelemtanítás
az emberi történelmet lényegi totalitásában,
valós összefüggésrendszerében kívánja bemutatni. Ez azt jelenti, hogy az eddigi ilto~
anyagot képező, elsősorban gazdasági és politikai történet mellett, s ezzel összefüggésben
mutatja és teszi elemzése tárgyává az egyes társadalmaks az ezeket alltotó emberek életviszonyait, életformáját.
Ezzel az a célja, hogy a történelmi-társadalmi
mozgás egyes tényezőit sajátos belső viszonyrendszerében értesse meg, ahol a társadalmi fejlődés törvényszerűségeinek wpó
érvényessége és érvényesülése mögött mindig ott van az ember, az emberek társadalma,
életkörülményeivel, tudatával, vágyaival, törekvéseivel, küzdelmével a természettel, egymással és önmagával. Az ember, aki teremti, és akiért teremtődnek az új termelési és társadalmi viszonyok, az ember a kultúrák, civilizációk létrehozója, élóje, alakítója, aki az
alakítás folYamatában alternatívák elótt áll, amelyekben döntenie kell, amikért küzdenie
kell. Ez a küzdelem alakítja gondolkodását, s gondolkodása alakítja életformáját. Ez a
körforg4s jelenti azt. a szoros összefügésrendszert,
ami az életmód, életforma és a pzdasía, a politika között fennáll. Ennek a szoros oksági és okozati vis:ronyrendszerJ1ek minél
teljesebb bemutatása napjai."lk korszerÚ5Ített történelemtanitásának
a feladata, s .ezt akarja teljessé tenni a további, távlati fejlesztés integrált történelemtanitásának a koncepciója,
amely épp a társadalmi mozgás lényegi totális bemutatásának igényével bevonja kör6be
a társadalomtudományokat.
Bevonja egyrészl, mint megismerési területet, másrészt, mint a megismerés sajátos oldalát, aspektusát. Igy szélesedik ki a hagyományos történe1emtanítás anyaga és megközelítési módja elsősOrban a régészet, néprajz, szociológia, jog. és államtudomány, bizonyos
mértékben a pszichológia és a lJlozóf"sa anyagával.
A korszerűsítés tartalmi koncepciója tehát siiraetőcn követeli az emberi történelem minden oldalú összefüggéseinek feltárását, s ehhez a mesfelelő anyag nyújtúát az iskolák számára. A dolog pedig ott a legsÜlgetóbb, ahol legkisebb az oktatás hagyománya,
azon a területen, ahol a múltban a legkevesebbet adtunk, s legkevesebb áll a tanár és tanuló rendelkezésére. Ez az emberek mindennapi élete, életfo~a,
életmódja.
A jelenleg bevezetés alatt álló új tantervek azonban nemcsak a tartalmi, hanem
a peda&,ógiai korszerÚ5Ítés iaényeit is mqukban hordozzák. Mind DllYobb mértékben
szakítani kívánnak a történelemtanítás csupán narratív alapú hqyományaival, a törtme·
lemtanitás pedagógiájának középpontjába a történelmi vaiósía reproduülását, a történelem anyagának elemzését állítják.
Ez az igény azt kívánja, hogy minél többet keltsenek életre a tanítás folyamatában az
egyes korok, az egyes szituációk történeti jelenségeiból, s az ezt e1emző tanulók, tanulókollektívák saját gondolkodási folyamatukkal, folyamatukon szellemileg munkálkodva
(ha kell, nemcsak szellemileg tevékenykedve is) jussanak. el az összefüggések felísmeréséhez, a törvényszerűségek megértéséhez, a történelmi igazsághoz. Ehhez pedig elemzési
anyagokra van szükségük.
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Erre legkitűnőbb a korabeli történelem fennmaradt eredeti emlékeinek bevitele az iskolai oktatásba. Különösen jól használhatóak és hatásosak. a képi emlékek. Ezért a kerszerűsítés pedaJógiai koneepcíőja míatt is különösen fontos egy életmód történeti diasorozat
készítése és felhasználása.
~pp IZ életmód és életforma Ú, amit képi eszközökkel lehet leginkább életrekeltem. Sőt, bizonyo, menékig nincs is mú eszköz amegeleVenítésére. A képi bemutatás
egy lOt olyan tényez6t, vizuális megismerési lehetőséget hord magában, amit semmi más
fonnában sem lehet pótolni. A színeket, formákat, s különösen a korabeli hangulatot
csak képi anyagon lehet viszonylagos teljességében, valóságában bemutatni, érzékeltetni.
A miliönek olyan elemei tűnnek fel, amit elmondás, leírás, egy"BY fennmaradt tárgyi
emlék hatására il legfejlettebb fantáziával sem lehet hűenpótolni. Az életmód, életforma
bemutatására tehát képi eszközt kellett keresni. Amennyiben nem egy körülhatárolt témát, hane~· azéletrorma~etmód
változását kronológiai fejlődésében és horizontális
~vbzonyrendszer6ben
akarjuk bemutatni, akkor egy nagyobb lélegzetű, mintegy 800 képból álló, diapozitÍY-sorozat kidolgozása látszik célszerűnek. Ez annál inkább
lehetséges, mert a régebbi korok mindennapi életéről sok korabeli vagy hiteles korabeli
készítésű, különböző jellegű kép áll rendelkezésünkre.
Ezeknek a tanítás igényei szerinti gondos válogatása és csoportosítása képes lehet a teljes
történelmi folyamatot felölelni és a kérdéskörről lényegi teljességben áttekintést adni.
A diuorozat

jellese

Az életmódot bemutató sorozat témáját tekintve lényegi teljességre törekszik.
Mindannak az elemezhető módon való bemutatására, ami a különböző korok emberei
életviszonyaiból képileg megeleveníthető. Az embert természeti és társadalmi környezete, a mindennapi élet körülményei és tárgyai közepette mutatja be, ahol egyik oldalról
a környezet, mint meghatározó tényező, másrészt az ember, mint a környezetet alakÍtó
tényező tűnik fel. A környezet azonban csak háttér az embemek, mint társadalmi lénynek abemutatásához,
megismertetéséhez, megértetéséhez. A különböző korokban a különböző helyeken és viszonyok között élő emberek, embercsoportok tipikus életviszonyait ábrázoljuk, lehetőleg korabeli, hiteles, konkrét emlékeken keresztül. Tehát mindig
a konkrét, s konkrétságában az egyedi a bemutatás tárgya, de sohasem a különös, hanem
a sajátosságában is tipikus egyedi, amelyben, mint cseppben a tenger. az ábrázolni kMnt
jellemző benne foglaltatik. s érthetóYi válik a tanulók előtt.
Az életmód, a sorozat totalitásra töró jellege miatt szélesen értelmezendő. Magában foglalja, foglalhatja az emberi kultúra, civilizáció egészét, a termeléstÖl a fogyasztás§g, a tápWkoústól
a gondolkodásig és a cselekvésig tartó széles spektrumban és sokoldalú viszonyrendszerben. Mindent, ami ebből a nagyon sokágú emberi környezeti és cselekvési valóságból képileg ábrázolhat6, s megismerése, megértése szükséges a tantervi célkitl1aések megvalósítása szempontjából.
.
Az egészet két vonalon tekintjük áto Egyrészt a civilizációs-kulturális fejlődés kronolóJiailaI is előrehaladó vertikális útján, másrészt az egyes időszakok különböző civilizációinat, kuItúráinalt egyidejű egymúmellettiségét
és együttélését, egy-egy korszak strukturális rajúban, sajátos horizontális együttélési rendszerében.
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A válogatás szempontjai
A diasorozat jellege már önmagában meghatározta a rilogatás körét. A núndennapi élet környezeti tárgfai, eszközei s az ezek közötti emberi mozgás emlékeiból ílIitottult
össze képsorainkat. Talán úgy lehetne egyszerűen meghatározni, hogy IUIlÍYeI éltek az
emberek és akik éltek ezekkel az eszközökkel, milyen szokások közepette, azokat mutattuk be egymással való szerves összhangjukban. A válogatás alapvet6 szempontja tehát
egyszerúen az volt, hogy mikor, hol, mi volt jellemző az adott konkrét embercsoport
életviszonyaiIa, mi az,amivelleginkább
ábrázolni tudtuk az adott konkrét emberi-társadalmi-környezeti valóságot, s c~ ezután érvényesítettüt
akorokon és tereken átiYel6
tematikus egységes bemutatás szempontjait. A rilogatás Ilapja tehát núndig az adott
konkrét jellemző, 5 ezen belül érvényesülnek a tematiltus egységek, az összelwonlithat6sás szempontjai. Ezen belül gondosan Ogyelnünk kellett arra, hogy az életkörOlmények,
az életmódok és formák núnél többrétű valóságukban kerüljenek bemutatásra és megvilágításra, s ebben a többoldalúságban legyen bizonyos tematikai egysél.
1. Az ilelmiuer -

II

tdpl4l1cozd,

al

Mit termeltek?
bl Milyen eszközökkel termeltek?
el Hogyan termeltek (a termelés folyamatai)?
dl Az étkezés élelmiszerei, főzés
el Az étkezés eszközei
fl Az étkezés formái, cerem6niája
g/ Az étkezés mennyiségi. núnőségi tényez6i
2. A ruhDzkodd, -

II

divtlt

al A ruházati alapanyag-termelés növényi, állati bázisa
bl A ruhanemű, lábbeli termelésének eszközei
el A termelés folyamata, s a közben létrejött társadalmi, munltafolyamati stb.
kapcsolatok
d/ A termelvények jellemző fajtái stb.
el Az öltözködés formái, diYatja, a különböző tárSadaJmi OIZúlyok:, rétepk
öltözltödéae
fl Az alapruházk:odás, díszítés, ékszerek, kozmetikai 61 hajYileleti szokások stb.
gl Arubúkodás tőltségltihatúa, mennyisége az egyes rétegeknél
hl A ruha, cip6 stb. termelésében létrejött munkamegosztás, az iparok stb.
3. Az q,ttknb i.lttIcb
al A különböző tínadalmi oszúlyok, rétegek, tijak éptlletei
bl Az épületek egyes funkcioMJis Iázei, Jáe&észitáei
el A táj, épület, környék, pzdaác az életmód egY1itteI6ben
dl A lakás - bebeje, nagy ••• , az egyes részek funkciója stb.
el A bútorzat
fl Más laItberendezési tárgyak és haszúJatult
g/ A laItáS és az emba'
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al A caaládietyüttélés
bl A túsadalom tagozódásirendszerei
CI Kapcsolat a munkaszenezésben
d/ Kapcsolat a szabadid6ben, a társadalmi érintkezésben

s.

T4ntldidmi I%okbok

al SzWáltb.
bl Ház•••••• ótés - túsadalmi tényezők, anmóniák
CI ljaW, temetéa, öröbét Itb. ceremóniák
d/ Ünnepek, kultikus szokások
el Szórakozás,ldkapcsolóciáa,sport
6. Mú,,~lódi,- 8OMolkodb

al A tan., az iskolázásmódjai. formái
bl Ideológiát, hit, kultusz
cI Irók és olvu6k
dl A modem tómegkommunikáció és az ember

el Sportélet és az ember
fl VISelkedésszórakozásés tÚSadaIm.iérintkezés közben
7. Mozplmtllc

al Az osztályharc mozp1mai
bl vaUúo. CIOportosuJúok,mo'&llrnak
CI Táradabni, tudoJÚDYol,kulturilis mozplmak
d/ A tánadalmi-mozplmi élet fórumai

el A mozplmijeDtépek és az ember

A szerkesztá alapvet6 em a többirányú lényeP totalitú. A IOlOzatnUtaz óskortói IIIIPJaintiI az iJetm6d, életforma lényegi teJjesa6pt ken bemutatnia - ebból a 1.jellemzöbbeket, IZ iskolai tanítú szempontjából érzékelni a IepzÜJ6lesebbek.et. Ez
a &jta teIjeU6Pe törekfts két - penzc egymúul DalYon is ÖSlZefüg6, más-mú mest6relftá6 - köt~t
Iejt maPban. f.&YIéSZt a törtéoelcm auton6m tartalmi ftlósápbaa ftló IálYePteQesMi riloptáai. szedtesztési és caoportolÍtÚÍ dftt, másréazt
• taDlDy. autonóm pcdqótiai IZIkMIIeténet az ebét. Ez ~
azt jelenti, hOlY• szerkeaztésnek,bár alapwet6en a tanitás tantem és taatöoyYi ilJénYeihezkell
ip:r.odnia, UlYanattor lCJIUIÚképp lelD tapadhat ahhoz szolpian, határozottan figyelembe kell wnni • történelmi lény. teJ.iellÍil bemutatásának azQb6Ft.
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A sorozat kronolóJiai teljessége azonban nem jelenti etD'ben a kronolósW mechanikus terjedelem azonosságát. Amíg a tartalmi lényeg meghatározása a történelmi totalitás, addig a méreti, aránybeli lényeg meglillapítúának alapvető szempontja etD'részt az
életmód-életforma elemek, S az ezzel összefOgó eszközök és szokások egyre sokrétűbbé
YáIása, s emlékei fennmaradása által meghatározott hiteles bemutathatósíp,
másrészt
a tanításban tantervileg meghatározott növekvő aránya.
A szerkesztés második alapelve - a lényegi totalitás mellett - épp ezzel a differen~ódással
is összefügg, ez pedig - a lokális totalitás. A lokális totalitás a kronológiai teljesség mellett, s azon belül a jellemző régiók teljessé&ét jelenti. A szerkesztés tehát el6ször korszakonként válogat 61 csoportosít, az egyes korszakokon belül pedig a kor tö~
nelmi valósága szerinti jellemző régiók alapján bontja tovább az anyagot, hozza létre lU
egyes rIIIY korszakokon belüli regionális egységeket. A szerkezet alapja tehát a következő séma szerint képzelhető el:
Történelmi
korszak
A konzakon belüli
jellemző régió
(civilizáció) emlékei

A korszakon belüli
másik jellemző
régió

3. jellemző
ftÍIiÓ

21elmiszer-tápWkozás
Ruházltodás
2pitkezés-lakás
Túsadalmi érintkezés
Túsadalmi szokások
Műveiőd~ondolkodás
Mozgalmak
Az adott nagyobb korszakon belüli jellemző régiókon bellll az alcsoportok azonosak. Természetesen a csoportokon beilll - ha ez feltétlenlll szükséges -, lehet újabb
aJkronológiai bontást álkalmazni. Ezt az adott témán belüli egy korszakban bekövetkezett. változások nagysága dönti el. Alapvető szempont mindenképpen a diasorozat történetisége és pedagógiai haszna, használhatósága, amely épp a lényegileg azonos, tematikával és csoportoátjssal a változás, fejlődés - ftIY visszafejlődés - összehasonlíthatósáPt teszi lehetővé. Igy tesz ugyanis a sorozat egyszerre egy~ civilizációt - nagyobb
vagy mikrocivilizációt is - önmqában is 6rzéItelhetővé és elemezhetóvé. Ugyanakkor
a civilizációk fejlődését, CllYmással való vertikális összefügését, s egyben egymás mellett
és együttélését, egymásra gyakorolt közvetlen hatását, horizontális összefügéseit érzékelhetővé, elemezhetővé, mesérthetóvé teszi.
A szerkesités harmadik szempontja - amely természetesen szoros összeftigésben
van az előző kettővel -, a tematikai sokoldalú teljeués 61 korszakokon átlépő lényegi
tematikai, felfogásbeli azonoSSÍl. Természetesen nem ylllami merev, konkrét tematikai
azonosdgról van szó, hanem az életviszonyok- é1etforma- életmód minden korszakon
átvonuló tennészetes alapjainak a feltárásáról 6s bemutatásáról. Az életmód-életforma
csoportoltra bontásí.nál azokat a jellemzőket rapdtuk meg, amelyek oly mértékben részei az emberi életnek, hogy mindig 61 mindenütt megrapdhatók, az alapvető emberi
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létszükségleteket, a termelést, étkezést, ruházkodást, lakást, a társadalmi és tár,. érintkezést, a művelődést és a gondolkodást, s az ebból következő társadalmi cselekvést. Ez
a csoportosítás felfogásunk szerint az életmód.aetforma
mindenkori és·mindenütt meglévő ~t
magába foglalja, vagy legalább foglalhatja.

A:z. életforma~letmódtörténeti
diasorozat a történelmi taneszlcöuendszer szerves
részét képezi, ugyanakkor önmagában is szuverén egységet alkot.
A diasorozatnak be ken épOlnie az iskolai történelmi megismerésbe, az oktatási
folyamatba. A sorozat tehát pedagógiai funkcióját tekintve munkaeszköz, a tankönyv
után a legfontosabb munkaeszközök egyike.
Jenegénél fogva sokoldalú és sokrétű munkára ad lehetőséget. Fontos, hogy a felhasználásának ezt a sokrétúségét hangsúlyozzuk, magyarázzuk meg, s átplántáljuk a
gyakorlatba. csak ily módon aknázhatjulc Ici a tanítás mindennapjaiban az ebben a sorozatban lévő széles, tudatosan megtervezett lehetőségeket.
A:z. életforma-életméd a történelem egészének saerves része. Amikor tehát életmódról, életformáról szólunk, akkor ez mindig az egész történeti folyamaton belül jelenik meg. Nincs életforma-életméd történelmi összetevői nélkül, s csupán a vizsgálat ismeretelméleti, módszertani szempontja miatt ragadható ki abból egy összetevő - a vizsgálat egy szaka-dra, épp azért, hogy azután visszahelyezzük az egészbe. Ezzel a vizsgálatot sajátos aspektussal gazdagítjUk, ugyanakkor ennek a sajátos aspektusnak a szerepét,
jelentőségét, s egyben tárgyi anyagát visszahelyezzük most már a tanuló tudatában is
a nagyobb, szélesebb történeti képbe, saját valóságos történelmi-társadalmi
összefüggés-rendszerébe. Ezzel is az analizál.ás útján való pedagógiai megismerés, megközelítés útját
járjuk, hogy ezek a konkrét analízisek tárgyi anyagot szolgáltassanak a dolog önmagában
és természetes összefüggéseiben való kisebb, és végső soron nagyobb szintézisének meggyőző, valós létrehozásához. l!pp ezt szolgálja egyik oldalról az egyes képek információja, s a velük kapcsolatos megfllYelési és megoldási feladatok. másik oldalról a tanítási
folyamatban együttes kezelésük a megismerés más forrásaival, eszközeivel, módjaival.
Ezért, ahogy a sorozat tartalmilag szerves része az egész történelmi folyamat mínden
quatának,
végső soron épp ebben az egészben nyer végső értelmet. Ugyanakkor, mint
sajátos információs bázis, része az adott korszak iskolai teljes információs bázis~endszerének. S ez az elv ken, hogy kifejeződjék a felhasználás folyamatában is, ahol a korszakra
vonatkozó tanítási munka részeként, egészének egyik pedqógiailag szervezett faktoraként kell használni, mint az erre legalkalmasabb, sajátos eszközt.
l!rdemes egy piJlantást vetni ennek a faktomak a sajátosságaira az oktatási folyamat szempontjából. EIIŐ sajátoSÁp kétségtelenül tárgYa: az, hOlY a történelemnek egy
olyan ápzatát, részét mutatja be, amely a hagyom~yos
tananyagban kevéssé feldolgozott, amely kérdésben a tanulót iskolai információbázisa abszolúte és relatíve egyaránt
aqényes.
Olyan sajátos terület ez, amelynek megismertetése történelmi és pedagógiai igény, azonbIa részben a tudományos feldolgozás hiánya, részben az iskolai tradíciók, a jórészt a beautathatóúg
képi jellege miatt kevésbé fordul elő a hagyományos taneszltözökben, mint
pl. a politika, gazdaság vagy kultúra. Ez a soroZat tehát nem kis mértékben információ-kiegészítő jenegű, olyan információkat szolgáltat, amelyek nincsenek, vagy kevéssé élményszerűen, megközelithetőcn vannak a jelenlegi tantervi, tankönyYÍ dokumentumokban, megismertetésük és felhasználásuk azonban épp a sokágú, az integrált felé haladó
történelmi látás, történelemtanítás szempontjából rendkivül fontos és jelentős. ~pp ilyen

6

jellegilknél fogva részben direkt, másrészt indirekt módon jelC"'ltilt a taDítáS konkrét
any.pt, ez a direktség és mdirektség azonban nem befolyásolja, sót nem is differenc:Wja
felhasznílásuk fontossqát és jelentcSsését a konkrét oktatási folyamatban.
Az életforma~letrnódtörténeti
diasorozat azonban nemcsak tartalmi, hanem megismerési szempontból is szenes része az egésznek, az iskolai megismerési, megismerésre
ne.velési folyamatnak. Részben a megismerés sajátos tárgyából adódóan, az ebbcSlkövetkező megismerési folyamatok rmn, részben pedig a tárgyal kapcsolatos sajáto. megismerési módok folytán. Az életforma~etmód
történetét a wpő soron egy"s
történelemtudomány sajátos résztudományai tárják fel. epp az emberi-tírsadalmi moZ&Ú e területének sajátos wlta miatt alakultak ki feltárásának saját és sajátos történelmi jel1e&6
disciplinái, a néprajz, a régészet, a művészettörténet stb.
Ezek killönb"
az iskolai életben hagyományos történelmi stúdiumoktói, a pzdaúatörténet, politiltatÖlténet stb. különböző terilleteit61 predesztinált eltércS mesltözelit6li
aspektusában és módszereiben rejlik. Az életmódot, az életformát mi az iskolában is csak
fZOkkal a módszerekkel tudjuk megközelíteni, amelyekkel a tudomány tárta fel azokat.
Igy, épp a diasorozatunlt feldolgozásakor ét azzal kapcsolatban, új aspektusok, megismerési formák, módacrek kerülnek be a tanításba, az oktatási folyamatba. Ezzel élve maga
az oktatási folyamat rendkívüli módon pzdagodik, a tanulók megismerési kelléktúa,
képessége kiszélesedik. Ez pedig a korSZC1'ŰtörténelemtaDítás a1apvetö k&dése. A törtónelemtanitás alapvető célja az emberi társadalom mozgásának lényegi totalitásában való
megismerése, s ezen ken:sztü1 a mában eligazodni, az előtte lével alternatívák között választani képes, társadalmilaa tudatos és cselelcvcSember nevelése. Ha ez ilY van, akkor
alapvető a túsadalom moz&útömnyeinek
saját megismerési útján való felismerése,
I! megismerési módok ismerete és használni tudása, az önálló megismerésre képes és kész
ember kialaIdtáSa. aid a dolgokat, jelenségeket igaz valójában és jelentős6Fben képes önállóan megismerni. ehhez rögződik megismerő képessége. Ehhez ad sehol másutt az iskolai oktatásba meg nem lével területeket,anyagobt,
megközelitési aspektusokat, módokat
és módSzereket az életmódtörténeti diasorozat, s a vele összhangban lével más iskolai d0kumentumok együttese. Ezzel a történelmi-túsadalmi
moZ&Ú valósásánaJc mesltözelítése
saját sokoldalúúPban
és sokrétúségében teljessé tehető, ha a sorozattal túgyának és készitcSiszándékának megfelelócn dolgoznak az iskolában. AiapvetcSkérdés, hogy az aspektusok elemzésénél mindig a tartalomnak, a tartalom tudományos feltúásának, megismerésének adekvát módjait és módszereit aJkaJmanuk.
A sorozat konkrét felhasznílísa természetesen a konkrét pedagógiai szituációtói roa,
ezért erre nemcsak sablont, de még tanácsokat is kevéssé célszerű előre adni. A sorozat
azonban eleve komplex felhurní"sra
készillt, s bizonyos, hogy alk.almazásí.na lehetőséiei kaleidoszkópszcrúen sokrétűek, variációs lehetősépi gyakorlatilq szinte rigtelenek.
Igy van ez egyrészt más azonos VlIIY rokontáqyú
taneszközökkel való egyOttesilkben,
másrészt a lllIIY és sokoldalú itépsoros sorozat esetében, ÖJUnIIÍban is. Mi itt az önmagában való variálás néhány f6 tendenciájára hivjuk fel a figyelmet, az egyszeriWg és az áttekinthetőség kedvéért,sémán.
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MÁS TANESZKÖZÖKKEL
A tanJtönyvvel
Az olftl6könyvvel
Az oktatófl1mmel
A mepdott olvasmányokkal
Más dWtkal
Egyéb iJkolai szertúi
eszközökke.
Iskolar6dióval
Telmzi6ftl
qyéb iskolán kivüli információforrásokkal

ÖNMAGÁN BELÜL Variációit a 9. oldalon
bontjuk ki részletesen

Terméazetesen a más taneszközökkel w16 VariáJáSnáJ.a gyakorlatban nem csupán, s6t
~talában nem egy "kiegészítő" taneszköz, hanem valamennyi rendelkezésünkre álló
taneszköz számitásba jön, válogatva belóliikt vagy eaész egytlttesükben fellwználva az
adott konkrét any"oktatási folyamatához. Ezért, ha CI8lt az itt felsorolt Ulriileteket tekintjtik, s nem bontjuk tovább az információforrásokat
- amit könnyen mC!ltehetnénk -, akkor is a wriációkat tekintve CSaIC a más taneszközökkel együtt való felhasználás kUencedik hatYányán lévő képlete áll előttünk, a variációk tehát csak az eszköztípusok tekintetében is nyolcvanegyszeresek. Ha ZI típusokon belüli konkrét információhordozókat,
tartalmi tényezőket
tekintjük, akkor természetesen Yégtelenek.
Nézzük a továbbiakban a sorozat önmaPn belüli variálásának fó irányait:
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AZ ÖNMAGÁN BELÚU VAJUÁLÁS LEGFOBB CSOPORTJAI

FOLYAMATÁBAN

KITERJEDeSeBEN

pl.

Az. ósember élete
Az. 6kori Keleten
étkezés
A római konyha,
étkezés stb.

nyupt-eur6pai
angol

termelés

termelés

óKortól

más-más
ku'.túrákban

napjainkil

TÁRSADALMI
ÖSSZETEVOIBEN
pl.

pl.

pl.
egy korszak
étkezése pl.
a XIX. sz. 2.
fele

A XX. sz. eleji
francia konyha
stb.

TEMATlKUS
ÖSSZETEVOlBEN

TeMÁK KÖZÖTTI
pl.

fózés,étkezés
a dualista Magyaronúaon

a dualista
gon.

a szegény proletámál,

főzés - lakú ruházkodú - társadalmi
összef'llsPsei
érintkezés

egyidejűlea

magyar

a módos parasztságnál.

orosz

a potPrsígnál,

távoHceleti stb.

a nqypolgársígnál,
az értelmiségnél,
az arisztokríciánál stb.

Mqyarorszá-

Könnyű belátni, hogy a sémán bemutatott öt fócsoport számos további alcsoportra osztható, s az egyes fócsoportok számos módon variáJhatók egymással, s • megismerés során, majd különösen a nagyobb szintézisek létrehozásaltor szültségszerlÍen találkoznak. Ezért állítjuk, hogy a sorozat be1s6 összetevőinek, egyes danbjaina1c YllriáJáSilehetóségei az oktatás folyamatában gyakorlatilag végtelenek. Ennek pedagógiai kiaknázása
már a felhasználó feladata.
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II. A DIAK};:PEK JEGYZ};:KE
1.

K.épeIt az emberek életéből
eletm6dtörténeti
diasorozat
(Peter GoodfeUow graf"Jkájánalt felhasználásával)

2. Az 6rlcorlember
3.
4.
S.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Svájci cölöpházak
Az.qytérfopt
és a gerincoszlop változása
Rekonstruálás
BarlangJ.Us kívül és belOl
A k6 megmunkálása
Ttizgyújtás
Mai ház, nyilat készítő bennszülöttekkel
A nyilazás tanítása
Vadászat után
Halúzat
halászeszközök
Az.őrlés eszközei
szövcSszé1c
Szövés ma
Kemence rekonstrukció
Bronzkori edény, fegyverek, ékszerek, szerszámok
Magyarorszígi őskori eszközök
Az. ősi csonthasználattói a vasiparig
ekszerek
Emberábrázolások (Neolitikum)
Falfestmény (Tschata1hüyük)
Dolmen és készítése
Stonehenge
Egy rekonstrukció

cm
cm

23. Az ó1corlKekt
Tut·Anch·Amon &rea
Mez6pzdasili munka ábrázolása Egyiptomban
25. Szántás Egyiptomban
26. FöldmÚYelés Kínában
27. Cséplés (nyomtatás) Egyiptomban
28. Vadászat eszak·K.inában
29. Egyiptomi pásztor
30. Egyiptomi asztaloa
31. DatolyaszÜlet Mezopotámiában
32. Fonó nők Mezopotámiában
33. Ómó és szotpja Egyiptomban
34. Hettita viselet (ie. n. évezred)
35. ASSZir lons
24.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77 .
78.
79.
80.
81.
82.
83.
14

Indiai férfi és női viselet (i.e. n. sz.)
Egyiptomi ház homlobata
Egyiptomi ház metszete
Egy ház makettje
Babilon városa (rekonstrukci6)
Tut-Anch-Amon életnagysígú szobra
Tut-Anch-Amon tronszéke
Tut-Anch-Amon fülbevalója és meUcüsze
Tut-Anch-Amon koronája
Assurbanapli és felesége (i.e. VU. sz.)
ElóJtelő nő szobra Mezopotámiában
Férfi mellszobor (töredék)
Vándorló mezopotámiai család (i.e.kb. VU. sz.)
Két fejtámasz
Női ékszerek
Sumér maszk
Tut-Anch-Amon írókészlete
Az írás történetéből
Női zenészek Egyiptomban
Női zenészek egy asszír lakomán
Egyiptomi táncosnő
Hárem Indiában
Siratóasszonyok Egyiptomban
Kínai Nagyfal
Az ókorigórögók életéból
Templom romok Delphoiban
A knosszoszi királyi palota
Vár (Mykéné)
Az athéni agora az i.e. ll. században
Egy athéni ház fóJtapuja
Két kertes épület makett je
Görög köpeny és khiton
Görög női viselet
övvel tagolt elegáns ruha
Női hajviselet és fejkötő
Két karkötő
Görög sisak (az ún. Miltiádész sisak)
Athéni ifjak hajviselete
Nő ékszeres 61 szépítőszeres ládával (vázakép)
Udvaron álló tűzhely
Fazék a tűzhelyen - Kolbászsütő rács
Amforák
Színbort tartalmazó nagy edény - bottart61tratér
Athéni kút 61 hasznQ.ata
Ko"Yácsmúhely
Aranyműves üllóje éli kalapácsa
Hivatalos súlysorozat az agoráról
A peireioszi hajóépítómúhely makettje
Athéni pénzek (drakhmé, oboloszok)
Szavazó cserepek
Jellegzetes görög er6d (rekonstrukció)

84.
85.
86.
87.
. 88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
91.

Görög hadihajó (vázakép)
Görög gyermekjátékok
Arany sírálarc (Mykéné)
Dionüszosz papjainak ülőhelyei a színházban
Egy arkhón széke a színházban
Színházi belépőjegyül szolgáló cserép
Terrakotta női maszk SZÚlháZi használatra
Hiigeia, Aszklepiosz lánya
Az egész család könyörgése Aszklepioszhoz
(dombormű)
Távolugrás, birkózás, gerelyha,jítás
Birkózók
Táncosnő (vázakép)
Ugrás a bika hátára (krétai kultikus játék)
Apolló temploma Delphoiban és a színház
Az athéniek kincsesháza Delphoiban

98. Élet a Római Birocúzlomban
Via Appia
Faeke
Olajütő és szőlőprés
Kis gabonaőrlő malom
Kenyér Pompejiből
Kocsma Pompejiben
Baromfivásárlás
f:le1miszerkereskedő, hentes
Tóga (Cato szobra)
Derékon felkötött tuniea
Kisfiú tógában, nyakában bullával
Római asszony öltözete (derékon átkötött tunica és palla)
Különböző női hajviselet és fejkötő
Római ékszerek
A császárkori Róma makett je
A segoviai vízvezeték befejező kettős ívei
Pompeji. Via Abbondanza (a Bőség útja)
Pompeji. A Vettiusok házának peristyliuma
Fallal kÖIüii'Ctt ebédlő
Két bérház
A boseorealei villa rustica rekonstrukciója kivülről és belülről
Nyílás és esóvíztartó az atriumban
Kert Lívia császámé viUájából (részlet)
Az aquincumi közfürdő fűtőberendezése
Parázstartó é5 hordozható bronztűzhely
Lámpástartó
Centurio és legionárius fegyvereikkel
Hadihajó
Faltörő kos
Lövedéket ha,jító gép
121. Római hadijelvények
128. Ortorony a határon
129. Késárus, köszörűs

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
111.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
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130.

EzüstkOISÓ

1~1. V"~o..,Wpe1llOzaikon
l32. Teherhajó maket1je
ll3. Utazókocsi
134. Teherbordóbajó ~
135. Aranypénzek a császúsíg korából
136. Fémlemezelclcel boritott ftSIáda
137. Játszó gyerekek
138. A Colosseum belseje
139. A Circus Maximus makettje
140. Kocsihajtók
141. Larok
142. Könyvtár makett je
143. Peqamentekercsek
144. Viasztáblálc. fedélbekötött pergamenkönyvek
145. Római ifjú viasztáblával és íróvesszővel
146. Iskolamester tanítványaival
147. Orvosi műszerek Pompejiből
148. Szemorvos
149. Gyógyszerészmúhely. fogadalmi tábla a gyógyulásért
150. Venus és a kis Amor
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ID. A K);;PEK CSOPORTOSíTÁSA
aJ OlMem, t4pl4lkoZlÚ,

az

ilelem termeléle:

2.,6.,7., 10., 11.,12.,13.,14.,16.,24.,25.,26.,27.,28.,30.,31.,32.,
74.,75.,76.,99.,100.,101.,102.,103.,104.,105.

bt

Opltkezh.

iIIk4I:

5.,8.,37.,38.,39.,47.,
60.,61.,62.,63.,64.,98.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,

cI

72., 73.,

118.,119.,120.

Ruh4zk0d4 •• divllt:

15.,29., 34., 36.,42.,43.,44.,48.,49.,
65.,66.,67.,68.,69.,70., 710,106., 107., 108.,109., 110.,lll.

d/ TdnDdldmlérintkezi.,

aok4ro1c:

9.,23.,33.,35.,40.,41.,45.,46.,
59., 77., 78., 79., 80., 81., 82.• 83., 84., 85., 86., 87., 88.,89.,121.,122.,123.,
124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136.,137.,
138.,139.,140.

el Múvelódi., gondolkod4.,

mozgalmtzk:

3.,4., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
50.,51.,52.,53.,54., 55.,56.,57.,90.,91.,92.,93.,94.,95.,96.,97.,141.,142.,
143.,144.,145.,146.,147.,148.,149.,150.
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IV. INFORMÁ(,lÖK, ttPLEÍRASOK
1. Képek az emberek élet/ból
A sorozat nyitóképén

Peter Goodfellow

grafikáját láthatjuk (IPM, 1982. február)

2. Az 6lkori ember
Srijci c:ölöpbázalt
Kb. 4.000 évvel ezelőtt építették Unterhuldigenben, a Bodeni·tó partján.
A fákat még kőbaltával vígták ki, s azzal faragták ki a tartó cölöpöket és a gerendákat is.
A cölöpölae, a tóra épített házak a támadóval szemben több védelmet nyújtottak,
mint a szárazföldre épített házak.
3. Az agytérfogtlt él IIgerincorzlop vdltoz4.
(rekonstrukci6 )

1. A majomember
2. Előcmber
3. A neandervölgyi ősember
4. A cromagnoni ember típusa, az W. homo sapiens
..
Koponya térfogatok: a majomembemél még 500 cnt, a neandervöJayi ősembernél
1.000 aJ, a homo sapiensnél már 1.300 CrrI.
4. Re1co1lltrUdlál
A neandervölgyi ember koponyaleletének
segítségével a tudósok az ardormíkat
elöl- és oldalnézetben ábrázolva, hitelesen valószinúsítik a neander'föJayi ősember
portréját.
5. &uilmgllllc4, 1ctval é, beliil

al
bl

Lak6barlang a korai kŐkorszakból (bejárati nyílúa)
(NSZK)
Osemberek és tevékenységük egy barlanglakásban.

a Srib-Alb neW ndéken.
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6. A k6 megmuralcáUúa
A megmunkáláshoz kemény kőzetek (obszidián stb.) darabjait használták. Így készültek az ún. marokköwk, illetve szaJcócák, pengék, dárdahegyek stb.

7. TíízgyújtlÍ.
A túz gerjesztése még most is, - a Fülöp-szigetek egyes vadon élő törzseinél a képen látható módon történik. Úgy, ahogyan azt az ősember csinálhatta, tenyérrel, száraz fadarabkák ÖSlZedÖIZSÖléséwl.

8. Mai ház, nyilat kérzit6 bennrzUlönekke/
Osi módon készül a nyíl, a ház ma is egyes afrikai bennszülött törzseknél.
9. A nyilazd. tamt4.
Ez is afrikai felvétel, egy primitív módon élő törzset ábrázol.
10. Vadduat után
Az. elejtett vadról az állatbör lenyúzása
Délnyugat-Afrikában.
ll.

kóból pattintott

kaparokéssel

történik

Hal4rzat, 6,; Iral4rzerzközök
A halászat egyik legősibb módja nyilazással, csontból kifaragott horoggal, esetleg
szigonnyal történő fogú lehetett.

12. Az éJrlé. erzközei
Az. ősköZÖsség korínat végén már a földművelés eszközeivel is ta1á1ltozunk, különöscn a folyók völgyében.
Tudatosan termesztették a kenyérmagvakat is. ()déséhez kezdetben őrlókövet
formáltak ki - csiszolással -, amivel a magvakat dörzsőlték szét a kimélyített kőlapon.
13. (j,J rzóP6rzik - rzölIh

11IIl

A fonás-szövés sem volt ismeretlen mestersél az óstözöuég korában. A szövéshez
szövősz&et készítettek. Annak felső hevederléoéról fügóleges fona1szálak csüngtek alá, s azokat átfúrt, formás kis kőnehezékekkel - olSÓkkal - feszítették ki.
A keresztszálakat - egy wtélőwl - átfúzték a rugól.s
szálakon ••.
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14. Kemencerekonlt1Ukció
Az. őrlés által nyert lisztból tésztát, kenyeret gyúrtak, s azokat súból, Ip'qból kiképzett kemencékben sQtötték ki.
(A rekonstrukció az ausztriai Aspemben, IZ ottani Ostörténeti Múzeumban látható.)
IS. Bronzkori edény, fegyverek, ébzerek,

rzenzámok

I.e. 3:000-1.000 #tv között.
réz,. bronz (réz és ón ötvözete) és a vu el~.
használata lehetóvé tette, hogy öntófonúk
ldalakitÚÓU a haszoíJati táqyakat,
fegywrcket s az ékszereket is fémból készítsék. A diút látható fémedény (riza)
a bronzkor \'égén Görögországban készült. Ezt a formájÚB nézve ún. trat6r ridt
egy fejedelem sirjában találták a régészek. Nyaki részét dombormiMs frlz disziti és
csipvonaJas (volutás) fülek ékesítik. E riza formája, arányai, díszei, rcndkiYül esztótikusak.
Bronzfegyverek: kard, tőr, harci balta (fokos).
ekszerek: karperec és ruhafogó díszek. (Palást, lepel, köpeny)
Mezőgazdasági eszközök: három sarló bronzból, fanyéllel ellátva.
16. Magyll1'OrlZdgl61korl euk(Jzök
Marokkó, hasító, n,ó, kaparó, penaék obszdWíból
Továbbá állati csontból vastag tGk illetve fúrók.

és más kemény kőzetekból.

17. Az 611 clOnthalznállzttólll vuipQrig
(Az. őskor összefoglalása a haszJWatos eszközök szerint)
al Csont, tülök, szarv és agancs, valamint fogak eszközként való haszMlata.
I.e. 900.000 éve: marokkó, illetve szakóca
bl Az. elió lUllYobb csoportos Yadászatok kb. 400.000 éve
ci Fegyverkészítés kb. 120.000 éve
d/ Cscmtba vésett legrégJ.öb karcolatolt, elió festmények megjelenáe a btIdIugok
falán, kb. 30.000 éve
el A mezógazdasq kezdete, kb. 8.000 éve
fl Az.e1ió tóépitmények i.e. 3.000-1.000 av között (+ fazclwág)
gJ A réz. a bronz és a vas h.u:málata, el&i1litása kb. 3.000-1.000 #tv között.
18. $k:rzoek
Gyakran készítettek nyakláncot megkö'VeSedett, hosszúkás vizicsipházakból. amiket átfúrtak és zsinórra fűztek.
Az. északi vidékeken nem egyszer a sarki róka fogait is hozzáfGztélc dúzitésül. fa
.kombinálták, YIIY csat a fog.,dt fGzték fel efi'JDÚ mellé, egyik ~
átfúrva.
Az.utóbbi a ftdászok QgyCllégét és tekint6lyét is jelképezte.
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19. Emberdbrdzol4lok (Neolitikum)
osi tördtvéae a múYészkedő ősközösségi embemek. hogy pluztikusan is ábrázolja
magát az embert is. Ez a szembe- és oldalnézetból szemlélhető. kemény kőzetb6l
farqott szobrocska elmtaYoltan, expresszíven, jelképszer\Íen ábrázolja az embert.
(Lelőhelye: Románia)

Az. ósközöw« korából sok falfestmény maradt az utékorra, különöaen az európai
barlangok falán. Azok több.
köziamertté vílt. Újonnan fedezték fel, s még kevésbé ismert a dél-törötorszíp
Tschatalhüyiik faluban talált falfestmény, melyet
kb. 8.000 énel ezelőtt alkothatott a művészkedő Ő1közösségi ember. Ez egyrészt
vadászjelenetet, másrészt muópvt''''si
tevékenyséaet ábrázol.
A falut az elmúlt évtizedekben tárták fel a résészek.
21. Dolmen i. ki~itix
A dolmenek többnyire kultikus építmények voltak. Nagyméretű, faragatlan ngy
durván mcgmunltált sziltlaltövek, ún. megaJ.itok alkották. A tú körülhatárolása
a súlyos kőtömbökből, kőszálaltból, kőlapokból igen nehéz munkát jelentett az
óaözösségi ember számára. Nil>' összefogásra, közös munkára, találékonysígra
volt szilkÁl. A nqyméretilfed6lapot
- a lejtőn lefelé - gördítctték a kőlábaltra.
A . dolmeneket, mint ősépítményeket számos országban megtaWhatjult. (Franciaország, Spanyolország, Írország, Németország, Skandinávia, Afrika, Ázsia)
22. Stonehenp - Eo nkorutrukció
E kóoszlop-ltoSZOl'Ú a dél....,uai Salisbury közelében található, kb. 4.000 éve áll
ott. Kultikus építmény lehetett.
A hatalmas s épen muadt kőtömbök az ősi megaJ.itkultúra IcsjelentŐlebb emlékei,
a sarokkő kb. 6 m maps 2,5 m széles és 2,14 m YUtq, súlyát 35 tonnára becsülik.
A DIIY kör és I belső patkó roppant l1IIIYlIlÚetű éli súlyú kövei monlllJlenúlisak.
Európa lesaal)'obb kőem1é1tműve az őskorból. melynek szerltezetét jól szemlBteti
annak rekonstrukciója.

23. Az ólcorlKelet
Tut-Ancb-Amon Qarca.

24. M~

munb dbrúolútz EeyiptomlNm

A falfeatmény az újbirodaJom (xvm. diDasztia) koIábóllZÚmaZÓ thébai (flI)'iptomi nnén Vu:r.et v. Vezet) árból került c!ő. A tcl,jea
tehát az OJYÍptomi mldmtlvel& caész mcnetét ábrázolja. cébzer6 fclhimi a tanulók f"lIYelmét az ábrázolt

cm
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események időviszonyainak sajátos keleti gondolkodásmódra utaló ábrázolására.
illetve ennek festészeti megoldására. a mozgás (körforgás) és az örökkévalóság
(mozdulatlanság) ellentétében .

.25. Sz4ntds Egyiptomban
Egyiptomi fellah szántás közben, napjainkban.

26. Földművelés Klndban (a VII. szézad körül)
A témát ábrázoló falfestmény Oelooelye a nyugat-kínai Tunhuang egyik buddhista
temploma) meglehetősen késői. a 618-ban hatalomra került Tang-dinasztia korából
származik. Az ún. mesterember- festészet példája, s ellentétben a mandarin-festészettel, életképszerű, reális (Célját tekintve inkább íílusetratív-dídaktíkus, semmint
artiszikumra törekvő, összhangban a mahájána- buddhizmus ideológiájával). A kép
- az időbeli távolság ellenére - hiteles indukciós bázist nyújthat az ókori Kína
földművelésének bemutatásához, illetve ennek elemzéséhez. (A szántás- vetés- szórás múveletei - a Si king bizonysága szerint - az Le. VI. században is hasonlóképp
történtek.)
A kép elemzésekor célszerű felhívni a figyelmet arra, hogy a kompozíciós elrendezésben - akárcsak az egyiptomi festészetben - a térbe1iség időbe1iséget is jelez.
A hasonlóság egyéb vonatkozásban (az eke alakja, fogatoIása, a szórás művelete)
is feltfinő, nem beszélve a csatomázásról.
A kínaí specialitásokra a termelt növénnyel, illetve az öltözékkel lehet felhívni a figyelmet. Ez utóbbi egyébként viselettörténeti vonatkozásban is érdekes adalék
egyrészt önmagában, másrészt az előkelők öltözékével való összehasonlításban.
27. Cséplés [nyomtatás] az 6kori Egyiptomban
A falfestmény eredetijét egy Ójbirodalom-korabeli
sírban találták (Menena sírja
Nyugat-Thébában,
a XVIII. dinasztia ·idejéből). Párhuzamként kínálkoznak az
Obirodalom masztabáinak hasonló témájú ábrázolásai is, (Ti és Mereruka), illetve
az utóbbiban talált irodalmi emlék, az egyiptomi "munkadal",
Az elemzés során célszerű, ha a tanár rákérdez a munkafolyamatra, s felhívja a figyelmet arra, hogy a cséplés e módja a XlX. századig fennmaradt.

28.

Vaddnat Észak-Ktndban

(400 körül)

A vászonra festett jelenet egy Tungkou melletti sírból került elő. Viselettörténeti
vonatkoúsban
megemlithető: a ruházat északi barbárokra utal, feltehetőleg az elhunyt katonai kíséretének tagjait ábrázolja.
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29. Pásztor Egyiptomban

(az i.e. llJ. évezred 2. felében)

A képen mintegy premier planban látunk egyet az egyiptomi birtokos "fazendájának" pásztorai közül. Öltözéke, pontosabban öltözetlensége, térdben eltört - s kezeles híján rosszul összeforrt - lába figyelmeztet, hogy foglalkozása korántsem lehetett idillien vidám. Célszerú,ha a tanár felhívja a tanulói flgyelmét az arckifejezesre. Mit tiikröz?
30. Egyiptomi auta/Qs (az Le. lll. évezred 2. felében)
Ti masztabájának - e vonatkozásban is nagyon gazdag anyagából. Ez a dombormű
mintegy legjellemzőbbkent sűrítve mutatja, amit egy - az írnok munkáját magasztaló - "intelem" szóban is elmond; az egyiptomi kézmúvesek embertelenül nehéz
munkáját, emellett azonban szakértelmet, találékonyságát is. (NB: a módszert a közelmúltban ácsok, asztalosok - körfűrész híján - még allcalmazták. Célszerű rákerdezni az eszközre - eszköztörténeti vonatkozás -, a módszerre, a munkafolyamat
céljára stb.)
.

31. Datolyaszedés Dél·Mezopotámilíban
A képen látható ábrázolás: pecséthenger-lenyomat az akkád korbél, az i.e. Ill. évezred utolsó harmadából. Szélessége kb. 3 cm, tehát az alakok megformálása csak
első pillantásra tekinthető elnagyoltnak: tulajdonképpen miniatűr, míves munka.
(Az eredeti egy hágai (Hollandia) múzeumban látható).
Az ábrázolás egyértelműcn utal arra, hogy a datolya - akárcsak manapság - fontos
terménye volt a kézel-keleti mezőgazdaságnak. Az alakok merevsége, ünnepélyes
mozdulatai, az égitestekre utaló szimbólumok ugyanakkor valószínűvé teszik, hogy
a jelenet - földi és mindennapi vonatkozása mellett (ellenére) - mitikus vagy szakrális tartalmú is.
Az ábrázolás viselettörténeti vonatkozása kézenfekvő. Célszerű felhívni a ftgyelmet
az egyszerű ruha és a rafmáltan előkelő hajviselet közti ellentmondásra.
32. Fonó nők Dél-Mezopotámilíban

(az i.e. lll. évezred kozepén]

A képen látható ábrázolás Mariból került elő. Iparművészeti remek, kis méretű,
elefántcsont-berakásos tábla. (Eredetije állítólag Damaszkuszban található). A középső fJgUIa kezében tartott orsó egyértelműen a fonás múveletére utal. A három
nóalak láthatóan nem közrendbéli, tehát a korai periódusban az efféle foglalatosSÍimég az előkelők körében is természetesnek számított. A kép felhívja a fIgYelmet
a viselettörténeti vonatkozásokra, "valóságos divatrajz" (ruházat, főkötő, kendő).
33.

Úrnó é, uolgájlz Egyiptomban
A képen látható jelenet (eredetije egy- az Újbirodalom elejéről, a XVIII. dinasztia
';orából származó - thébai sírban található) mintegy sűrítve, ket személyre redukálva mutatja az egyiptomi emberi-társadalmi viszonyt.
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34. Hettita viselet (az ie. II. évezred kozepén}
Az ábrázolás egy Ankara mellett kiásott hettita agyagedény tÖredékén látható. A
töredék - magassága kb. 40 cm - jelenleg az ankarai RéBészeti Múzeumban van.
A primitív kidolgozású - hangulatában egyébként megkapóan derűs - jelenet az
épületre, illetve a szokásokra vonatkozóan keveset mond.
(Még azt sem lehet egyértelműen eldönteni, hOgy a két rJlUI3- középkorú házas..
pár - a ház ajtaja előtt, vagy annak. belsejében tartózkodik).
Megflgyelhetjük a hettita öltözék puritán egyszerúségét. (NB. a kisázsiai domborművek ábrázolta hettita kidlyok llIYanazt az egyszerű· szabású, díszítés nélküli
köpenyt viselik, mint a kerámián látható férfi.)

35. Asszir lovas (az i.e. VII. században)
Az újasszír korből származó dombormű Ninua - héberül Ninivé - romjai közül került elő. Az utolsó hódító asszír királyok - Szinahéeriba és Assurbanapli - hadseregének, illetve a hadsereg lovas alakulatának egy katonáját ábrázolja jellegzetes fegyverzetben. (Vashegyű lándzsa, vassisak, nyíltartó puzdra. Figyelemre méltó, hogy
a lószerszámhoz sem nyereg, sem kengyel nem tartozik.) A dombormű eredeti mérete közel embermagasságú (kb. 1,5 m) lehet.
A lovas alatt a csatornákkal felszabdalt termőföld, mögé dús lombú fák stilizált
formáit helyezte el a művész. Így e dombormű-részlet - totalitásában - az ókori
keleti államok lényeges sajátosságait tömörítő szimbólumként tekinthető.

36.

Férfi is női viselet az i. e. 2. századi IndidlHln
A képen látható férfi és nő tulajdonképpen mitológiai alakok, erdei szellemek.
(Feltehetőleg az árja hódítás előtti ős!akosság istenvilágának maradványaként húzodnak meg a brahmanista pántheon hierarchiájának legalsó szintjén.)
Mint domborművek, a bhárhúti sztúpa kerítéspilléreit díszítették, jelenleg a kalkuttai múzeumban
láthatók. Magasságuk 214 cm. Viseletük \';:;ymakkor földi, teljesen
a Ksatriják kasztjára jellemző, amely - ti. az öltözék - az ábrázoUsok tanúbizonysága szerint a muszlim hordák indiai betöréséig alig változott, illetve bizonyos
elemeiben máig él (A nők kar- és bokaperece, illetve a férfin látható turbán).

37. Egyiptomi ház homlokzata
A homlokzati kép (sírfestmény) az egyiptomi házról alkotott képet nemcsak függőleges és vízszintes tagolásával, hanem színeivel is teljessé igyekszik tenni.

38. Egyiptomi luiz metszete - Egy luiz makettje
A kép feladata, hogy "közelbe hozza" az egyiptomi házat, és bemutasaa annak
függőleges beosztását. A makett űn. lélekház, amelyet egy XVnI. dinasztia korabelí
sírban találtak. Az átmetszetes ábrázolást szintén egy thébai sírban találták: falfestmény.
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39. Babilon Vdro1O {rekonstrukciá}
Az. ókori Kelet városai - noha mindegyikük egy~gy sajátos építészeti stílust reprezentál - városrendezési koncepció szempontjából alapvetéien nem különböznek
egymástól.

40.

Tut-Anch-Amon

életNZg)l1tigú $Zobra

Az. életnagyságú - vagy annál valamivel magasabb - szobor a natalon meghalt
uralkodó sírJwnrájának bejáratánál állt, szemben egy másik, ugyanilyen alkotással. Nem tekinthető élethű ábrázolásnak, hagyományos, úgynevezett idealizáló
stílusban készült. Valósághűnek tekinthető ugyanakkor az öltözék (ágyékkötő,
ill. rövid, kötényszerű ruhadarab a derékon, formára szabott sapka-szerűség a fejen): az ábrázolások tanúsága szerint az ókori egyiptomi férnak szokásos viselete.
A királyi méltóságra az aranyozás, illetve a csak fáraókat megillető diadéma utal.
41. Tut-Anch-Amon

tronszék«

A képen látható trón emberméretű. Magassága 104, szélessége S3 cm.

42.

Tut-Anch-Amon

fáraó {albevalója

élf

melldi:sze

Mindkét ékszer az egyiptomi ötvösművészet remeke. Méretük II x. 5, illetve 50 cm.
Anyaguk: arany, karneol, színes üvegpaszta, kvarc, alabástrom, mázzal bevont terrakotta. A finom kidolgozás mellett célszerű felhívni a figyelmet a szkarabeuszra:
köztudomású, Ré Harahti, a napisten szimbóluma, amely mágikus védő funkciója
mellett az uralkodó isteni jellegére is utal.

43.

Tut-Anch-Amon

koronlija

A kép a méltóságjelvényt hozza "kőzelre", Arany pánt (átmérője kb. 20, magassága 2 cm), amelynek fiiggelékei a közísmert arany álarcon megfJgyelhető, parókát
imitáló fejek merevítésére szolgáltak. Vallástörténeti vonatkozás a diadéma homlokrészén található, szintén kőzismert két szimbólum: Nebhet istennő keselyűje és
Udsed istennő kobrája, amelyek egyrészt a fáraó Felső- és Alsó-Egyiptomra egyaránt kiterjedő hatalmát jelképezik, másrészt mágikus óvó-védő szerepet játszanak.
44. Assurbanapli és felesége (i:e. VII. sz.]
A dombormű (eredeti nagysága kb. 139 x 60 cm) Assurbanapli Ninua-i palotájának
falát diszítette, jelenleg a British Múzeumban található. Alapos domborművön ábrázolt jelenet életképszerű, hangulata békés, mondhatni idillikus. (Célszerű a tanulék fJgyelmét feUúvni a részletekre is: Mi a jelenet témája? Az etikett milyen szabályai fedezhetők fel rajta? Milyen a ruházat, a bútorzat? IGk találhatók a királyi pár
környezetében'? (NB: a királynő mögött álló alakok a hárem alkalmazottai) Milyen
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a környezet? (NB: Groteszk, dc nagyon életszerű a palotakert egyik fájúa felakuztott rnadírijesztő álarc) stb.
A szieszta közbeni beszélgetés témáját ma már nem tudjuk részleteiben rekonstruálni. Több mint valószínű, hOlY ezeken a mqbeszéléaeken á11amÜIYekis szóba kerültek, lévén Assurasanat királynő politizáló természetű; az asszír í11amOgyintézés
~gyes módszerei pedia ipncsak ellentétben álltak a dombormű supllta idillikus
- famWáris hangulattal. (Ld. ezzel kapclOlatban Asaurbanapli győzelmi feliratait.)

45.

Előkelő

,,6 (f6Ptlpn6?)

·lZobm MezopotdmldlHm

A gipszkő szobrocska magassága mindössze 26,2 cm (Mariool került elő, az te.
lli. éwzred közepére datálható. Eredetije Damaszkuszban található). A trónon
ülő nő archaikus, a köznapi viselettől elütő öltözéket Yisel, amelyet fűzfaleftl alakú
bóJ.,.-YII)' szövetdarabokool varrta1t össze. A méltóúgot haupúlyozó lepd alatt,
a fejen, a sumer uralkodókéra emlékeztető fa,ömb-elakú fejét látható. A szobrocska - kis méreteiből, valamint abból következtethetóeri, hogy szentélyből került
elő -, rendeltetését tekintve fogadalmi ajándék lehetett. (Ez adja egyben vallástörténeti vonatkozását is.)
46. Férfi meUlZob01'·töredék MohendZlodlJ1Óból
Az. Indus-völgyi kultúra déli nagy lelóhelyéról előkerült szobrocska (mapssáp
17.s cm, jelenleg az új-delhi múzeumban), az itt kialakult társadalom egyik előkelőjét ábrázolja egyénítve, maps fokú művészeti én:ékkel és technikával.
A férfi feje az Indus-vöigyi állam lakóinak rassz-sajátouípit
mutatja: széles arc,
vasta&. színte érzéki száj, IDODIOloidnpaú szem. Feb6testén a ~
és • ruhaviselet módja hasonlít a mezopotámiaihoz, különbözik Ul)'lDIkltor attól a ruha
mintáz.atában, fdtehet6Jq any.pban, illetve a homlokpántban is.
47.

Yándorló mezopotdmJtd

CIf.JIIId lU I.e.

YID. n4ZIId kÖrtJl

A Szinahéeriba ninivei palotáját díszítő dombormű komor realizmussal foplmazza
meg az ókori létbiztonÚl viszonylagossíaát. Az.ábrázolúon II család láthatóan költözik, • az arckifejezésekból ítélve nem jószántából. Az. elemzésnél &:éISZerŰ a társadalmi hontartozásból
kiindulni. Melyik társadalmi csoporthoz tartozik • család?
Mi jellemzi a családmodellt? Kik tartoznak - •• bb értelemben - a famíliíhoz?
A kép :dsó szecélyén látható részletek alapján pr6báljult rekonatruálDi, mi az elrindorlás oka?

48. Kél fejt4mIUZ
A fejtámasz az ÍlY tartozéka. párna gyanánt 1w:máIták. A fejtám&szok - számunkra leplábbis - nyaktörő aIkalmatoSÚlOk: mqa""auk
kb. 20 cm, a ''pÚU'' az
egyiken Icb. 30, a másikon 20 cm hOllZÚ.
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49. Női ikrzerek (felik. ftllbewdó. nyllkl4nc. ftbuill) Mezopot4midlHm,
ezred közepin

/IZ

Le. Ill. év-

A leletegyllttes az Ur-i kiráJ.ysírokból kertllt el6, s jelenleg a British Múzeumban
ta1í1ható. Eredetileg a királynő, VII)' a kidlyi ágyas "koUekciójíhoz" tartozhatott.
(Az ékszerek anyaga arany, lazurk6, kameol) A fejék fel.s6 részén egymást keresztező pántok - akárcsak Tut-Anch-Amon diadémá jának fOgelékei - merevítő, tartó szerkezetét képezhették a fejfed6nek. A fibula - mint a Ylillon átvetett felsőruha tartozéka - a 32. képen is megfliYelhető. A korona peremén, illetve felső részén
látható stilizált levél, gyümölcs, illetve csiJla&ábrúolások - hasonlóképp az egyiptomi uralkodók koronájának díszítmén)'eihez - szakrális, szi.mbólikus jelentősé--

pk.

A kép vallástörténeti vonatkozásaibo! tartozik, hogy az ékszerek egykori viselője
nem haJhatott meg természetes haWlal: feltehetóleg a király temetési szertartása
során megölték, vagy elevenen temették néhai ura mellé, amiként ez Kínában még
az i.e. 1. éYezredben is szokásas volt. Célszerű felbími a tanulók figyelmét a lelet
szakmatörténeti vonatkozás".:
mit tudnának elmondani a sumér ötvösök mester~beli tucláúról az ékszerek alapján?

SO. Sumér mtlrzk
51. 7Ut-Anch-Amon f4rt1ó Ir6kirzlete
Köztudomású, hogy az ókori Egyiptomban az írástudás társadalmi megbecslllésnek
örvendett, s meg1ehet6sen széleskörű volt.
Ennek megfelelócn viszonylag kiteIjedt iskolahálózat működött, amely JlllYjából
azonos tananYl80t közvetített a palotán belOJi iskolától az ímokJcépző közintézménye1tig.· (Természetesen létezett titkos tanitás is, amelyet egyes mesterek közvetítettek a beavatottaknak.) Mindezt érzékelteti szimbólumként a fáraó írókészlete.
Indukciós báziaként inkább arra huznÁlható a kép, hOJY az írás esztözeire kérdezzi1n1t ri. (NB. Az írónád-tokban a riFszek egy-két vörös éa fekete festékdarabot is
találta1t.)
52, Az Ird. tÓl'tinetlb6l
53, Nói rzinirze1c EgyiptomlHm
Az ókori Kelet uralItodóinak, illetve el6kelőinek környezetében (ld, ide vonatkozóan még a 44. éa az 54. sz. diákat) mindig megtalálhatóak a zenészek. A képen
látható női zenekar egy Ójbirodalom korabeli festményen látható (Nakht súja).
MegfliYelési szempontként ajánlkozik a hangszerek neme, fortúja (NB. a fúvós
hanpzer a görÖS éa etnllzk festmmyeb6l is ismert kett6s szárú fuvola). A teljC'.••
kedvéért megemIÍthető, hogy kottát nem IlaszMltak, amiként ezt egy vak hárfásokat ábrázoló óbirodalmi dombormű, illetve ez a festmény is bizonyítja.
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54. Női zenirzek Asulridblln

IIZ

Le. 1. évezredelején

A miniatűr dombormű (egy elefántcsont-szelence oldal.íra Yésték. mqássága 6,5
cm) jó összcvetési lehetőWcet nyújt a 34. képen látható egyiptomi festménnyel.
Milyen hanpzerek ismerősek? (NB: a hárfa is kedvelt zeneszerszám volt Mezopotámiában. amint ezt sumér sírleletek. 68 a 17. dia ábrázolása is bizonyit;ja) Milyen
speciáUs zeneszerszámokat huználtak?

55.

TdncoS1lÓEgyiptomban
A zenészek mellett a táncosok is hozzátartoztak Egyiptom, illetve az 6kori Kelet
elÖkelöinek szórakoztató - esztétikai é1.ményt szolgíltató - appuátusához. Mint
ez az Újbirodalom-korabeli vázatöredék, illetve a rajta látható ábrázolás is mutatja,
a táncosnÖk "műsorában" keveredett a koreografált ritmikus mozgú 68 az akrobatika. Jellegzetes a hajviselet is: a kibontott vagy hoSlZú egyágú copfba csavart haj,
illetve ennek moZ&Úa, lendülete feltehetócn kiqészítette. motiválta a test lendületét.

56. Hmm

Indidban

IIZ

Y. n. lcőral

A "Buddha születése" című adzsantai festmény (Il. sz. barlang) tulajdonképpen
nem szülési jelenet. hanem hárem - életkép. (A Sáltyamuni nem természetes úton,
hanem anyja, Májá oldalán át lépett a világba.) Múvészetileg magas fokon ábrúolja
az "elzárt lakosztály" belső világát, sajáto! légkörét.

57. SiTtltÓtlUZonyolcEgyiptomban
A xvm. dinasztia korából származó falfestmény (Ramose sírja> a temetési szertartás "felrantalozást"
követő mozzanatára utal. (Az a szokás" hogy a halottat magura emelt karú, jajveszékelő siratóasrzonyok kísérik a temetőbe. Egyiptomban a közelmúltig élt.) Egy másik - szintén az Újbirodalom korából származó - falfestmény
tanúbizonyllÍp szerint a siratás még a koporsó befalazísa után is tartott.
Célszerű megfigyeltetni a gyászolók ruhájának stinét. Hol taWkozunk e szokás párhuzamaival?
.

58. KúudNirgyflll

59. Az 6lcorllÖröfÖk Ilet/b6l
Templomromok DelphoibaD.
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60. A kttomorzi kinJlyiptIIota
A krétai kultúra IMe nem görög, hanem eaYik mediterrán nép alkotása! Dc mcshatása I görCis kulturáli! Hiszen látták mindezt I Krétán pwztítóltént. zsák·
mányolót.ént megje1enő mykénéiek! - A krétai tengeri nép p.zdasípt.
műveltsését diCJéri I pompás királyi palota. a görögök ••labi.irinthosz ••..••mely technikai berendezélével közelebb íDt a mezopotÁmiai pzdaa házakhoz. mint a myt.énéi várho%. Jaen tanulúgos összehasonlítási lehetőség: a 60. és a 61. diakép mutatta ko..
lönbWcet felismertetése, s ennek alapján jellemezni I krétai és a myt.énéi kultúrát.
ftJl I

61. Vár (Mylcéni)
HDjuk fel I tanulót. filyelmét a mykénéi görögök harcoSSÍiÍfa. Utaljunk ura, hogy
lakói milyen szerepet játszanak az Diászbsn és a görög drámákban.

62.

Az athéni

II80N IZZ

Le. O. IZ.-ban

A rekonstrukciós makett az agorán folytatott úatások alapján készült. A klasszikus
rész a kép jobb oldalán van, a többi hellénisztikus kiegészítés.

63_ ED athini h4z f6kllpuja
Rekonstrukciós makett részlete a píreuszi Nemzeti Múzeumban.

64.

Két kertes épaJet malcettje
Rekonstrukciós makettek I torontói múzeumból. FilYeltessük me& a ház és a kert
formáját! HiYjuk fel a CJiYelmet a házat és a kertet körülvevó vas.., falakra!

65. Görögköpeny il Ichitón
A görÖ! ruhák: legyakoribb anyap a gyapjúszövet volt. Késoöb vált szokásossá
a lenvászon, f&eg a nök: rulW.kodásában. A ruhák szabúa igen egyszerli volt. Mind
a féálak, mind a nök: ötlözetének alapja I zsákszerű khitón volt, melyet a bal
riJlon, wgy két oldalt csatta! röpítettek. A ruha szép!JéBéta meafelelő ráncolás. redőzés adta. Különösen fontos volt ez a khitónra rákerülő köpenyként viselt szövetdarabnál. Elóbb a hátat és a víDat fedték be vele. aztán előlleengedték az any. derékszögű szímyait, majd a kifeszített jobb karral elrendeztélt a red&.et a bal karon
és a bal riJlon. A köpeny legtöbbször színes volt. A k:hitón hossza attól filgött,
milyen alk:alomra viselték. Munkához, harchoz rövidebbet hordtak, ünnepélyes alIcalmakra hosszabbat, néha bok:áig érőt, sőt uszályosat is. A no'"k:khitónja rendsze..
rint hosszú volt, munkához övvel kötötték feljebb. A ruhákat gyakran diszítette
Iúmzés. - A &örög öltözékeket szobrokról, vázafestményelaől ismerjük. Képeink
egy az athéni Nemzeti Múzeumból 'ftIó domborműr61, egy Ferrarában őrzött attikai
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amfolÍról (ltétfülú, hegyenégű edény) származnak, valamint egy másik ottani
edényról és a római Capitóliumi Múzeum egyik edényéröl.
66. (Jvpel ttllOlt e/4dnl n6i

rUJUZ

Az. ÖY\IeItalolt ruhát különósen elecánmak tartották. Ennek szépsé&ét is a redőzés
adjL Képünk egy f1m>lásnőt áblázol, ezek is viseltek ilyen szép ruhákat.
Eredetije egy Femrában ~ttattilcai
edényen.
67. N6i 1uI/-melet ú fejlcöt6
A szép mesielenés fontos kiegés:útójének tartották a bajat, melyet lazán fogtak
össze és csavartak kontyba.
Az. asszonyok néha fejkötőt viseltek. (Ábrúolásaink
IZ olimpiai múzeumból
wlók.)
68.

s« lcIriöt6
A görög öltözéket, föleg a nőkét gyakran egészítették ki ékszerek. Az. Le. V. sz.
el6tt inkább a nehéz ékszereket kedveltélt, az V. sz.-tól inkább a fíncm mqmllJlkálás tette értékessé őket. AnyapIt ekkor f6les ezilst éa arany. A brköt5ket nemcsak
az abó, hanem a fels5 karon is Yilelték. Hordtak még gyíirút, mtbeYa16t, YOltak díszes ruhacsattjaik is. A képen bemutatott karkötők eRdetije az atháú BeDllki Múzeumban taWható.

69.

Görög JbtIk

((lZ

ún. Miltlttldhz-JbtIk)

Fémből készült, f61eg a koponya és az om:aont ftde!mére.
70. AthhrllJltlk1ul/llÚekte
Az. athéni fiatalembereltet 18. életévilk betöltáckor
apjuk bemutatta a démosz
gyülésének. Megfelelő ''Vizsp'' letétele után állampoJPuá riltak, és befrtA 6ket
az epheboszok könyribe. Kétéves katonai szoJPlat várt rájuk, közben irodalmat és
zenét tanultak az Gamt61 ftJuztott oktat6tt61. Ez fejezte be aevelésOket. TIZennyolcadik 6letérik eI6tt nem riIták le • fiatalok baját, az epheboszotét azonban
"köc:lögformá"-ra nyftúk.

71. N6lknerer

Ú

rzéplt6rzere. lIId4Nl (WÚllJCtp)

A nők külön ékszeres és rzépit6szeres ládikában tartották ékszereiket. Kedft1t témája a képz6miriszetnek
IZ ilyen i6ctikában ftlopt6
nó. (L. JHpszó IÚeml6tét
és Babitmak HéPszÓróllZÓl6 Ym6t.) A YÚlt6p u; athéni ItaneUopulosz Gy6jtemény egyik edényér6l való.
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72.

Udwuon 4lló tűzhely
A rétP görögök tápWtoúában
az éghajlatnak meJfelel6en nagy izerepük volt
killönféle zöldséaféléknek, féieg a kedvelt hOvelyeseknek, de haszúltak olyanokat is, amelyeket ma nem ismerünk. Pl. az aszfodelosz-növény gyökeJét. Szívesen
fogyasztottak gyümölcsöt is, főlCll a fOgét. A hús drip volt, az egyszerű athéni
ember uzta1án ri1kán szerepelt, akkor is főleg disznóhús. Sok halat fogyasztottak.
KertUt az asztalra SZÚD.yu is, a nyúl pedig csemege volt. A juh húsúak fogyuztása
inkább a korábbi szúadokban volt SZOkÁlOl. A bort - szintén éghajlati okokb61 rendszerint YÍZeZve fogyuztották.
Zsiradékot olajbogyóból sajtoltak. Kenyerük
kemencében sillt árpapogácsa volt. A búzából sillt kerek cipó ünnepi eledelnek
számított. Mindezeket a korabeli irodalomból ismerjtIk, tárgyi emlékként maradtak
azonban ránt a táplálkozás kenékei: az edények és a tűzhelyek.

II

73. Fu8c ti tűzhelyen - KolbúzlllJt6 nk,
Lehetőleg szabadban ánó tűzhelyeket használtak, nem aJWták telefüstölni a házat.
/#, tárgyak eredetije az athéni Agora Múzeumban.

74. A.mfordk
Az. amfon hegyCIYégű tároló 61 szá1Iftóedény mindenféle folyadék, legyaknbban
bor és olaj számára. Hegyes ftséyel befúrták a pince homokjába, és ÍlY a be1l!le tárolt folyadék be volt hútve. Két fillc aJkalm'ssí tette arra, hogy ketten vigyék, innen a neve is. Használtik liszt, főzelékfélék és gyümölcs tárolására is. (Agon Múzeum)
7S.

Szlnbon ttZTt6 NI8Y «lény - borttITt6 kMtéT
A sz.inbort nagy edényekben tároltik. Ebb61. merítettek az asztalra kerillő bor és víz
keverékéhez. (Fenara, Nemzeti Múzeum) A kratér egyúttal asztaldísz is volt, ezért
törekedtek arn, hOlY szépen képezzék ld. (Ferrata, Nemzeti Múzeum)

Athénben 1MB nem volt vízwzeték. Ezért kutak éa fouúok vizét használta fel
a lako ••• LestöbblZÖr közkutakb61 ~
a vizet, a nők 61 a nbszoJPk Yécezték
ezt a fárad.s
munkát. A kutat ld. az Alon Múzeumban, a kútból vizet húz6
nbszo!pt ábIÚ016 edény a római Capitóliumi Múzeumban.
77. KoNamiihely

(Hlpltlzúztol% mf1helye)

A kovács 61 aePcSei. val6szfn.,
rabszolPj, Wl6n kalapQják a fémet. A fmomabb
munkát - láthatóan - a meIter Wtzi, a nagyobb er6Idfejtéat i&ényl6t a aePdek.
Ezt szenzámaik il mutatják. DombormG, a képen a hittél' ábrúolása nélklll. Eredetije Rómában. MUIOO dei Coauervatoriban.
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18.

Arany...a"e. allóje éli kalllpdCMI
Hasonlítsuk össze az el~i
ban taWható.

~!

Eredetije Athéaben a Beuüi M~

19. Hhtatalo.IÚly.oFOzat az agonfról
Athén kereskedővúos. F()Iplmas piacán hitelesített swysorozatra volt szübég.
Athénban és kikötővúosában Peireioszban (Píreusz) 5 -5 tisztqviadó
ellenőrizte
a különféle swyoltat és mértékeket. A swymérték alapja a sztatér, kb. 800 If.
A hitelesített swyoltat képekkel (pajzs, teknős, eSY fűfajta) látták el. ERdetijtik
az Agon M.úzeumban van.
80. A peireioni luJióépitó műhely mIlkettje (rénlet)
Peireiosz, Athén kikötője, I/Iját hajóépítő múhellyel is rendelkezett. A k1aaIzikUI
kerban a hajók űrtartalma 30 és 100 tonna között volt, hosszúsí&uk és szélellll!gük
aránya 4 : 1, hogy minél több terhet lehessen rajtuk elhelyezni. Eo'etlen árbócut
volt, azon a négyszögű vitoda. A hajókat hosszanti irányban <nueIt~t
• ..,eo
fogazott ciprus, vörösfenyő vagy jegenyefenyő törzsekből állították össze. A píinore erő5Ítették rá a bordázatot, arra a borítélemezeket. A makett a peireioszi Hajózási M.úzeumban található.
81. Athéni pénzek
A kép a aöröc péuzesysés alapját a -diaduD6t 8luta1ja két.waól. .,.ath&i:ti6azeket (fent) vagy Athéné feje. vagy állatának. a baaolynat a leépe dúátette. ánt
korinthoszi pénz két oldala. ezen is Athéoé-fej, és a PépaoIlZ, •
16 képe.
A drachmé hatodrésze az oboll)sz.

....,U
k·

82. Szapazó curepelc
Egyiken Themisztoklész, a másikon Ariszteid6sz neve látható. Ezeket a cserepeket
az osztrakiszmosznál használtát. Minden évben mqkérdezték a népet, aláveaa:~
valamelyik polgárt ennek az eljárásnak, melynek során titkos szaVll'.Úlal állapítottáJt mea, kit tartanalt veszélyemek, bOlY cvedunlomra
törebzik lpnlő eeetben
iz év áprilisában tartották mes a szavazást. Leplább 6.000 szaYUÓGllk kellett .CHIeZ
mesielcnnie. A cserepek az aaora úatáator
kcrOltek el6, az Apa MÚ&oImlban
láthatók.
e ,

83.

Jellegzete. gÓrÖKm'Jd (reko1llt1Ukció)
Az eród eredetijét a szürakuszai uralkodó épitette a vúos OIYik ~
teraszán. Árltokra, védófaWaa és tomyom
ta&olóctik. Az eróditmény útt ÖlllZClkÖtó
alagutak futottak, itt voltak a rattúak is. A rekonstrukció a római Hadmémöki
Történelmi Múzeumbtut \lU.
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84.

Görög luJdilutjó
A hadihaj6k fondban különböztek a ltereskedelmieltt61,
belt voltak uokú1.
(l : 7 a szélesség és a hosszúság
. epszet hÚODlSOftlVezósekvoltak. hiszen gyorsan kelleU
nem Iwználták a vitorlát. A legénység kb. 200 fÖból állt,
(Peireiosz, Hajózási Múzeum)

85.

Görög vermekjdtilcok

hosszabbak és keskenyebaránya) A hadihajók nem
mozogniok. Csatarendben
ebből 170 evezett.

(Jlnnelléklet)

A játékok fuftkciója azonos a maiakéval, techrrlbi kivitelOk igen ktilönböző. Azt
viszont mindig látjuk, törekedtek ura, hogy a játékok mozgathatók legyenek.
86. Arcmy drdltuc (Mykini)
Az ún. Agamemnon-éJarc. MindkettcS még Schliemann Henrilc ásatásai folyamán
került elő. A megmunkálás azt mutatja, hogy Mykénében egyiptomi mesterek dolgozhattak. A mykénéi korszakban az előkelőket fémálarccal temették, és meUéjiik
tették fegyVereiket, vagy azok nemesebb fémből készült mását. Az álarc és a kard
az athéni Nemzeti Múzeumban látható.
87. Dionüs:zo~ ptlpjainak ülőhelyei a rzlnh4zban.
Egy arkhón rzéke a rzlnh4zban
A színházban mindig igen sok néző gyűlt össze. A belépődíj 2 obolosz volt, de
a szegényeknek ezt is elengedték. A nézők az érkezés sorrendjében foglalták el
a helyeket. Egyes tisztségviselőknek és Díonüszosz papjainak azonban joguk volt
ahhoz, hogy megkülönböztetett helyen, az első sorban üljenek. Nők nem vehettek
részt az előadásokon, csak ritka alkalmakkor, akkor is elkülönített helyen.
88. Szlnh4zi belépójegyül rzol&rilócserip

89.

Temlkotta nói maulc mnh4zi htmn4l1lta
Mint a nyilrinos életben általában. színházi előadáson sem sZerepelhetett nő. A női
szerepeket is férfiak játszották. ÁJarcra azonban nem emiatt volt szükség, hanem
egyrészt azért, hogy a nézők jobban lássák, milyen szereplővel állnak szemben
(f'Illtal, öreg, tJéfú, komoly stb.), másrészt a hangot is erősítette.

90. Hfi6eitl, Aulclepiorz lednya
Aszklepiosz a gyógyítás istene volt, az CSleánya Hügeia, aki segít az egészség megőrzé8ében. A miliJcus gyÓJYitással szemben azonban kialakult az i.e. V. sz.-tól
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a megítgyelésen és a tapasztaláson alapuló orvostudomány (Hippokratész). A szobor
kezében lévő kígyó, Aszklepiosz állata, ma is látható gy6gyszertárak díszítésében.

91.

Az egén clltllDd könyörög Anklepionhoz
(Dombormű
ban látható.

92.

a háttér közlése nélkül.) A dombormű

T4volugrd" birkózdll, gerelyluljitd.

az Athéni Nemzeti Múzeum-

(Pdukép)

93. Birkózók (nobor)
Közhelyszámba megy a görögök sportélete. Inkább azt szeretnénk itt hangsúlyozni, hogy a testedzés emberfonnüó erejét fontosabbnak tartották, mint a rekordokat. A nevelés szerves része volt, hogy a fuatalok értsenek aleplapvetóbb
sportokhoz. Ennek megvolt a katonai jelentősége is.

94.

Tdncom6 (I/dukép)
A hangszer ma is haszDÜatos a spanyol népi táncban. (Athén, Kanellopulosz Gyűjtemény)

95.

Ugnls a bikiz h4tdTa (krétai kultiku, jdtéle)
Krétában a mediterrán területre jellemző hármas iatensécJcultusz (egy férfi, egy
asszony és egy leány) mellett megmuadt a korábbi elképzelés is, a férfi istensq
helyett a bika. (Gondoljunk a Min6tauroszra!) Egy a bikával kapc!lOlatos kultikus
játék emlékét őrzi ez az ábrázolás is.

96. Apolló temploma Delpholban éli a ninh4z
Delphoi volt Apolló kultuszánalt központja és j6shelye, Görögol:SZÍl egyik legszebb
tája. A templomon. és a jós1óhelyen kívül itt is, mint más görög kultikus helyen,
volt színház és vencnypüya. Jól kihasználták az épftkezésMl a táj nyújtotta lehetőségeket, a hegyoldalba rijt teraszokon helyezték el !IZ egyes 1étesitményeltet. Az.
utat Jtincsehizak szeaélyezit. Itt helyezt& el az egyes görÖl poliszok fopdalmi
ajándékait. (Ld. I kÖfttltez6 képet).

97. Az athéniek leinCft!rJuízll DelphoilNm
98. If/et

il Római

IlirodIIIomban

Via Appia

3S

99. Ftuke
A képüntön látható faeke az egyik legrégibb rekonstruált munkaeszköz, de nem
sokat Wltozott később sem, csak vaspánttal vagy vassal látták el, (A római Museo
della Civilta Romana-ból.)

100.

01lzjat6

i.D6I6pré.

Mindkét eszköz iaen fontos volt a római mezőgazdaságban. Az olajütő rekonstrukció, I sz61óprés Pompejiben talált maradványok felhasznáiásával készült rekonstrukció. (Mindkettő a Museo della Civilta Romana-ban.)

101.

KúgaboNJ6rló

mIÚOm

A kis kézi malmot két személy kezelte, rendszerint rabszolPk. A nagy malmoltat
szintén hajthattáIt emberi erővel, de gyakoribb volt, hogy érintósen lovat VIiY
öszvért fogtak elé, s az körbejáratva, hajtotta a malmot. (Museo della Civilta
Romana)

102.

Kenyir

PompeJlb6I

A ltatasztrófakor éppen kenyér sült a pompejibeli pékség kemencéjében. lnkább
lepényekre emlékeztetnek, de ez nem is csoda, hiszen nem élesztóvel, hanem kovásszal kelesztették a tésztát. Az olaszországi kenyér alakja ma is hasonlít ezekre
a római kenyerekre!

103.

KoclmII Pompejiben

lnkább vendégfogadó, mint kocsma, az átutazók étkezési helye. FelszolP1tak
hurkát, kolbászt, italul vizezett bort, esetleg vízzel kevert, mézzel édesített meleg
bort adtak.

104. 1JiDo~14.

(Dombormű)

Rómában, akárcsak GörögorSZÍlban, nem a ház asszony6nak a tiszte volt a beváúrtás. Szegényebbeknél a férj vásárolt, a tehetősebbek ri.bszoJaákra bítták ezt
a munkát, legtöbbször férfire. A szárnyasok meUett nyulat is látunk, Rómában is
kedvelt csemege volt a húsa. (Allitólq meg lehetett szépülni tőle.)
(Róma, Museo Torlonia)

105.
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Glelmúzerkenlked6,

henter (Ortilli domborművek)

106.

T6ga (Otto 1IZ0bra)
(Róma, Lateráni Múzeum) A római öltözködés egyszerű volt, elpuhultsás jelének
vették, ha valaki el akart térni • hagyományostól. Két alapvet6 ruhadarabot hordanak a férfIIlk, a két derékszögű gyapjúlapból összeillesztett, két oldalt és a vállalt felett összevarrt ruhadarabot, mely lábszárközépii ért, s melyet munkához
övvel feljebb kötöttek, - és ünnepélyes aIkalmak:kor a tógát, o:.elyet egy darabból
szabtak, ellipszis alakú volt és háromszor olyan hosszú, mint amilyen magas a visei6je. A tógát kezdetbe. ldzárólag gyapjúszövetból készítették, kés6bb lenvászonból is, s6t a császárkorban egyes fényűzők selyemből. Színe mindÍl fehél'
volt. A szenátorok és gyermekek tógáját piros csík diszítette. -A nők bOkáiI ér6
tunicát viseltek, efelett stolát, ez hosszú kiváló min6ségű anyagból k~ült ruha
volt, alul bíborvörös fodor szegélyezte. Ezt csak az előke16 nők viselték. Nyilvános
helyen a stoíára palla került, négyszögletes tóga, melyet a test köré tekertek, és
egyik szögletével a fejet is betakarták. Mind a férfi, mind a női ruházat eleganciáját a red6zés adta, ezt rendszerint rabszoJPk végezték. Miután a tóga kényelmetlen volt, nehezítette a moqíst, szokásba jött, hogy helyette palliumot hordtak
a férfIIlk, ez a vállia és a mellre borult, derékban erősitették meg. A tisztségek viselőinek azonban továbbra is a tógához kellett ragaszkodniok.

107.

Derékon felkötött

tunictz

Munkához, gyalogláshoz így viselték a tunicát.
(Museo della Civüta Romana)
108.

Kisfiú tógában, nyak4bem bul14viZl
Nyaltában bulla lóg, melyet szemmelverés ellen viseltek a gyermekek.

109.

Római amony

öltözete

Derékon átkötött tunica és palIa. Valószinűleg munkához, úgy látszik, szövéshez
készülődik, ezért övezi fel a tunicát. (Vatikáni Múzeum, Róma)

110.

Kali:inböző női Mjviselet ér fejkötő
Hol az egyszerűq,
hol IZ l&Yonfodoritott
a Muaeo della Civilta Romana-blln.)

111.

haj volt a divat. (Szobrok másolatai

Róm4i ékrzerek
Nyakláncok, fülbevalót, fUgg6lc. Arany~ és ezüstötvözetból készültek, nem ritkán
drágakövek is ékeútették őket. i!rtélcük súlyuktói filaött. (Róma, Vatikáni
Múzeum)
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112. A crá:z4rlcorl RÓmtl mtllcettje
ImpoÚlls JUllYVÍ.t'osmarja! Solc: az emeletes épület. A makett régészeti leletek
aJapjin készült. Látható a római Museo della Civilta Romana-ban.
113.

A .egovlai vfzvezettlc

lcettc1, befefez6 {vei

A rómaiak mindenütt épitettek Yizvezetéket. Ezek rendszerint magas, lúdszeIŰ
építmények, melynek felső részén volt a tulajdonképpeni vezeték. EZ k6ből wgy
ólomból készült, és mindig be is .volt fedve. A magasabb helyről ömlött le a víz
a hWk vezet6keibe.

114.

Pompeji.

YIIz AbbondanzQ (A B61ér Útjll)

Jellegzetes példija a boltokkal szegélyzett utcának. (Figyeljük meg a kövezést is!
Az utca szűk, hiszen délen wgyunk!)
115.

Pompeji. A YettiulOlc h4zdnok perl8tyliumtl
A kertet körülvevő oszlopcsarnok, ahol árnyék is volt, a szabadban is lehetett
a tulajdonos. Peristylium volt mir a gazdagabb görög bázakban is. Az oszlopcsarnokot szobrok, a kertet szök6kút diszítette, ez egyúttal a levegőt is hűtötte,
A kert növényeit a földben található magvak alapján pótolták.

116. Fllllllllcörülvett

ebédlő

A római ház 1ak6i lehetőleg a szabadban tartózkodtak, ha az idŐjárás megengedte.
Szükség volt azonban az árnyék biztosítására. Pompejiben maradt fenn ez az
ebédlőhelyiség. Középen az asztal, mellette kétoldalt hely a kerevetpárnák elhelyezésére.

117.

s« btrh4z
Rómában bérházak is épültek, ezeket "sziget"-nek (insula) nevezték. A fennmaradt romok alapján készült ennek a két többemeletes háznak a rekonstrukciója.
A szerényebb lakások a magasabb emeleteken voltalc. A legfelső emeletre sokszor
nem is lépcső, hanem létra vezetett. A róldszinten tágas raktárak és üzlethelyiségek voltak, ezeket árkádok védték a naptól és a portól. A rekonstrukciós makettek a római Museo della Civilta Romana múzeumban láthatók.
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118.

A bOllCOremeivil1ll (rultica) rekonstrukciója kivülről é, belalről
A kép arról tanúskodik, milyen tennelő munka folyt egy ilyen viDában. Az.udvaron ott látjuk az ítatémedencét, a nagy udw.rban a földbe beúott, bor 61 olaj tárolására szolgáló amforákat. Fedett árkádsor is van, hogy esős időben is lehessen
dolaozlÚ. A makett a római Museo della Civilta Romana-ban található.

119.

Nyf14, érelÓvlzttDtó az atriumban

Eleinte így gyűjtötték. az esővizet Rómában. A fenti nyíláson beesett az eső, 61
a medencében gyűlt össze. A vízvezetékek kiépülésévei ez feleslegessé yáJt. de
szokásként megmaradt a vízmedence az atrium ban , sokszor szobrokkal, kisebb
szökőkúttal diszítve.
120.

Kertet dbrdzoló fe8tményrérzlet

LMa cllllrzdrné vill4jdból

A belső helyiségekben is hadd legyen meg a szabad természet illúziója! A kertrészlet idealizálja és művészi rendbe foglalja a természetet.

121.

Az aquincumJ közftird6 jűt6berendezére
A rómaiak alulról fütötték a he!yiségeket (hypocaustum). A pince terében sűrű
oszlopok közé tolták be a megyújtott és izzított fahasábokat, ezek felmelegitették az oszlopokat 61 a közöttük lévő levegőt, ezzel a fölöttük lévő padozatot is,
ahonnan a helyiség magasabb részeibe szállt fel könnyebbs6génél fogva a meleg
levegő. A fűtés éppenúgy adott enyhébb, mint nagyobb tűzzel, melegebb hőmérsékletet. Még gőzfürdő készítésére is alkalmas volt. Ehhez vastagabb padozatú helyiséget készítettek é5 vizet locsoltak a felizzított padozatra, hogy így gőz keletkezzék.
Pannoniában különÖ5en szükség volt a fűtésre!
hidegebbk1ímíjú területeken
a falban is voltak üregek a meleg levegŐ felvezetésére.

nyen

122.

Pardz8tartó ér hordozható bronzdizhely
A tűzhely hátllÓ, mapsfalú részében nagyobb térfogatú edényeket bel)·cztek el,
az elülső, alacsonyabb rész rácsozatúa széles alapú rostélyokat 61 fazekakat raktak. It. leletek Stabiae-ból valók 61 1. nápolyi RégéIzeti Múzeumban láthatók.

123.

Ldmpd8tllTtó
Rómát égő olajjal, régebben szurokfáklyákkal világították. Az. oht,jmécsesekból
gyakran többet használtak fel, hogy nagyobb fényt kapjanak. A m6cséseket lámpástartókon helyezték el. (Nápolyi Régészeti Múzeum)
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124. Centurio éBkgiomfriull

felIY'Ieretkkel

Mindkét ábrázolás az Le. 1. 1Z.-beHállapotot mutatja. A. legionárius fegyverzete:
kard, hoSIZÚkás pajzs és hajitódárda, ennek: elhajítása jelentette a harc kezdetét.
A legionárius fejét sisak ddte. A centurio egy kb. százfőnyí egységet vezető tiszt
\'Olt. Fején kereszttaréjoa, ran&iát jelző sisak, bőrből való mellvértjén hadi kitüntetések. ~erei
kard éli buzogány, kezében bot (phaleme). Mindkét modell a római Museo della Civilta Romana-ban van.

125. HtldiJuljó
Hosszú testű, alacsony merWésúi kétscrevezós hajó. KQnnyen irányítható,
mozgúú. A bajótesten viss.zahajlított hajóorr, ezen helyeztek el egy lengő
kost. A fedélzet két szélén erkély, itt küzdöttek a harcosok az.ellenségel.
farában a parancsnok kabinja, fölötte a hadijelv6nyek és a lobogó. (Milano,
della Scienza e della Tecnica)
126. Faltör6

kOI -

gyors
faltörő
A hajó
Museo

LOvedéket hll/ftó gép

A vasfejű, vastag gerendát arra használták, hogy rést üssenek vele az ellenséps
er6dítmény falán. A szerkezet hengereiren gurult, a tető alatt két csapat mozgatta. A hajitógép kb. 40 méter magasra 61 30 m távolságra tudta röpíteni a súlyos
köveket. Magas falak által védett célokra lőttek vele. (Museo della Civilta Romana)
127. RÓ11llli luldijelvények
Minden légiónak megvoltak a maga jelvény ei, éli ~ katonák er&en törekedtek arra, hogy ezek ne jussanak az ellenség kezére. A képen jobbról lobogót látunk
Minerva Victoria kis IZObrával, baloldalt sasol jelvény, középen pedig eSY császárkori cohors (kisebb egység) kitiintetések jelzéaével díszített jelvénye. A jelvényt
el)' katona vitte, ó volt elsósorban felelős a jelvényért. (Museo della Civilta
llomana)
128. tJrto1Ony

ti

Támai hatdron (Rekon,trukció)

Dyeneket f&eg olyan pontokon építettek, ahol a határt nem védte fal vagy lánc,
vagy ahol mindezek ellenére gyakran lehetett támadástól tartani. Az őrség nappal
vörös zászlókkal, éjjel fíklyákkal riasztott. (Museo della Civilta Romana)
129. KéJ4ru" köuöri1,
A dombonnílvek
üzletér61.
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az ostiai Múzcumb61 valók. Némi képet adnak a korabelí iparos

130. EzD,tkorJÓ lUtmyozott juluuftzlevelekkel
A Ita..'lCIÓIZ ún. hildesheimi kinc:ileletb61 szúmazik és Berlinben &zik.

131.

YiI4ItótolOny

képe moZllikon

Ostia, P..Ótr.a kitötóvúosa, középpontjában van a coqxnatiok, ipuos- és kCIe8ked6testtll~tek tere, melyen Ozleteilt, irOCWk voltak. Itt vannak II haj6zási társasicok
tizletei is, azok padozatát dÚátiIt ezek II moWkok. A háj6zúban mú akkor il
fontos szerepe volt II YiJáPtótomyoknat,
melyek rendszerint kiltöt& bejúatát
jelez1ék. A lepircsebb az alexandriai pharos volt, ennek II neYe ft1t foplommá.
A vilíaftótomyokban
fáltlyafényt Iwzúltak,
az &nek kenett aondoskodnia II
megfelelő viJígitásról.

132. Teherluijó mllkettfe
133. UttlZókoCll
A birodalom IUl8YIÍp megkívánta az állandó utazást mind II közipzptút,
mind
a kereskedést intéző emberekt61.. Sztlkséj volt em: II katonad,píl
il. Miután
hosszabb utak megtétele lóháton iaen fárasztó volt, aJkalmazúlt II kényelmesebb,
jól rugózott, nem esYSZClpárnázott koc:likat. A 100000t II postúllomúolton
lehetett ftltani Az utazás igy il fúadáaos, hOSSZld,Jmu, s6t lYatran ftIZéIyes VQlaJ...
kozás volt"
ItáJián belül il, hát !Mt II proYiDcWtba!

134. Tellmlordó lr4jó képe
JÓYalszélesebb, mint

135. Artmypénzek

II

II

hadihajó, merOlése illIIIYobb,

ezért lusúbb is.

clllrz4ndl konlból

A pénz (pecunia) elnevoezése m~ II c:aerekCIe8kedéce utal (pec:us • muha). A köztársaág korában ezllst- és ~
!wználtak, az annyp6nz II caúzútorban jött
forplomba. Az anny, az ""Ul6/25~ volt az eZISt denarius,. az mesfelelt 16
réz as-nak. Rézpénz volt !Ms II sestertius (4 ul, II tripondius (3 ul, II dupondius
(2 as), II SemiI (0,5 as) és II quadrans (0,25 u). Az annynat és az eZIStnet meavolt a nemesfémértéte, később mindtett6 veaz.itett ktéltéb5l. Az Qlami pénzeken
kfVOlvertek a provinciAban il pénzt. A ncmesf6mb& ltész1ilt P6DZeket II CIÚZÚ
rabS7..oJsíi Yerték, II rézpénzeket az ÚR. tnmri
monetalea teltClot. (Museo della
CiYilta Romana)

136. Fémlemezekkel

borlton"""'"

Pompejiben 6rizt& benne
oébukrény.

I

pázt

(N'aJoly, RéJ6u;eti YúzewD). Valóúpa pú-
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137. JdtlZóDerekü

(Dombormiillek)

Az el)'iken karikáYll játszanak, a másikon egymás QYakába ülve, csatáznak, lö\ledélceik diók. (R6ma, Laterini Múzeum)
138. A Coloueum be1le/e
A Colosseum, a Flaviusok korában épített amfiteátrum, gladiátori kíizdelmek
színhelye volt. R.6mának ClYik legkedve3ebb szórakoZÚll volt az erre a célra kiképzett rabszoJaák harci játékainak megtekintáe. A gladiátorok nemcsak ClYmás,
lWIem vadállatok ellen is kUzdhettek. Ez a büntetés egyik neme is volt, ítélhettek
Ylkltit erre a küzdelemre, mint 1h0000anítéltek is igen sok keresztényt. Tartottak
hajós csatákat is a Colosseumban ..
A Colosseumban 45.000 ülóhely és 5.000 móhely volt, de sokszor ez is kevésnek
bizonyult. A porond 3.600 ut területű. Az ülóhelyek első sorai mapsan a porond
fölé emelkedtek, hogy a közöség védve legyen a vadállatok tél, A consulok, a senátorok és a lovagok külön kapun közelíthették meg a nézőteret és elkülönített
helyük is volt. A küzdelemben elesettek testét egy külön alacsony kapun szülították ki. A Colosseumot LSZ. 80-ban avatták fel száz napig tartó játéksorozattal.
139. A Circu, Muinw,

mIlkettje

A Circus Maximus kOCliYenenyek színhelye volt. A kOClik két kerékre szerelt
könnyű ládák voltak, amelyeket a hajtó a testsúlyáYll egyensúlyozott. A kor-

mánYfÚdhoz két ló volt befogva, melléjük még CIY~, igy alakult ki a négyesfogat. A Circus Maximusban 150.000 nézőnek volt hely. A versenyekre fogadásokat
kötöttek. A pálya 80 méter széles volt, egyszerre négy kocsí futhatott. Gyakoriak
voltak a halálos szerencsétlenségek. A kocsiversenyeket nagyon kedvelték. A hajtők, az aurlPk, olyan népszerűs6pek örvendtek, mint ma egy~
híres labdar6lÓ, CIOportjaiknAk, akik megkülönböztető színű ruhákat viseltek, éppúgy megyoltak a fanatikus hívei, mint egy~
labdarúgócsapatnak. (A makettek a Museo
della avilta RDmana-ban taWhatólt.)
140. KocáhII/tók
Kék, ZÖld, fehér és vörös ruháik voltak, később politikai pártok is átvették ezeket
a színeket. (Róma, Nemzeti Múzeum)

141. LIUOk
A Lares a családi ház éa birtok védő istensétei. tőlük ma a CIIlád anYIIÍ jóléte.
Minden római házban volt kis szentélyük, melyben szobraikat 6rizték. Ha a calád új lakóhelyre került, új larokat kapott, mig a penateleket vitte mqáYll.
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142. Közkönyvtdr

1nIIkettje

A Traianus építette fórumon a törvénykezésre szolgáló Basi1ica Ulpia mellett két
oldalt álltak a könyvtárak, egyik a latin, a másik a görög nyelvű művek számára.
Az első közkönyvtár ötlete Caesartól származott, de csak Augustus valósította
meg. Traianus könyvtárai is nyilvánosak voltak. A képen az egyik könyvtár makett je. (Museo della Civilta Romana)
143-144. Pergamentekercsek,

vúmt4bl4lc, fedilbe kötött pergtlmenkönyvelc

Rómában a rövid használatra szánt dolgokat viasztáblákba karcoltík be, majd elsimították újból a viaszt, ha a feljegyzés feleslegessé vált.
Maradandónak szánt dolgokat viszont az egyiptomi papiruszból készült any ••
írtak, illetve inkább festettek. A papiruszt tekeresekbe illesztették össze, 5 ezeket
tokokban tartották. Az i.e. II. sz. eleje óta azonban egyre inkább tért nyert a
Pergamonban marhaoorb6l készített anyag, a pergamen, mely tartósabb és olcsóbb volt a papirusznál. Rómában az időszámításunk kezdete körül terjedt el.
Eleinte pálcára csavart tekercsként használták, hasonlóan a papiruszhoz, késo'Db
hajtogatták, füzetformát alakítottak ki, és azt fából vagy bronzból készült fedelek
közé fogták.
(A papirusztekercsek a Museo della Civilta Romana-ból, a pergamenek kötései
a római Nemzeti Múzeumból valók.)
145. Római iDú via$Ztábl4val és iTÓvemóvel (Mozaik)
(Nápoly, Régészeti Múzeum)
146. Isko/ame'ter

tanitv4nyaival

A dombormű galliai, ezért vannak a rajta látható személyek melegebb ruhában 61
zárt bőrcipo'Den. Az oktatás nem volt állami feladat Rómában, a családok maguk
fogadtak tanítót, vagy több család együttesen. Sokszor felszabadított rabszolgák
vál1Ukoztak erre a feladatra, vagy bevándorolt görögök. A tanítás megbecsülése
a tanított dolgoktól függött. Az elemi ismereteket oktatókat gyengébben fIZették,
mint pl. a szónoklást vagy filozófiát oktatókat. A számolás oktatásáért is jobb fizetség járt, mint az írásért vagy olvasásért. Az iskolákban gyakori volt a testi fenyítés. A jutalmazás: édesség, sütemény adása, természetesen a kisebb tanulóknak.

147.

Orvosi múrzerek PompeJiból
Egy Pompeji-beli házban találták ezeket a műszereket. (A házat az orvos házának
nevezik.) A görög sebészek technikája Rómában is elterjedt. Legtöbbször görög
orvosok dolgoztak Rómában is, de voltak az orvostudománynalt latin művelői is,
pl. Tiberius császár uralkodása idején élt Celsus, aki orvosi könyveket is írt. Megszerve zték a római hadsereg orvosi ellátását is. Mindemellett tág tere volt a népi
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orvoslásnak, a babonának, sót a vallási kultusszal kapcsolatos eljárásoknak, akárcsak a görögöknél. Róma els5 kórháza is Aesculapius szentélyében volt, a Tiberis
szigetén.
148-149. Szemorvor, vizsgdhlt közben
Gy6gyszermúhely, fogadalmi tábla a gyógyulásért, a halJás visszanyeréséért.
(Dombormű)
(L. az előbbi megjegyzéseket.) (Ravenna, San Vittore-templom, épínal-í Múzeum
és Museo della Civilta Romana)

ISO.

Venu, ér II kis Amor (Falfe:rtmény)
Az előkelö húak falain sokszor fordulnak elö archítektőníkus keretben mítolőgiai tárgyú falfestmények. nyenek ezek is. Venust Róma nemcsak mint a szerelem istennöjét tisztelte (eredetileg ugyan a konyhakert termékenységének a szelleme volt az itáliai hitben), hanem az Aeneas-monda alapján mint a római nép
ósanyját is. A kép a stabíae-i házból. származik. (Nápoly, Régészeti Múzeum)
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Panyik Imán - sa11ai Sarolta: Stonehenp
Corvina, Bp. 1975.
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Gondolat, Bp. 1981.
ci J. Jelinek: Das grosse Bilderlexikon des Menschen in der Vorzeit
prága, 1972.
dl F:r. Korovltin: Az. ókor története
Moszkva, 1970.
el Dic R.eise in dic Vcrpngenheit
Georg Westcrmann, 1978.
fl Japán Világtörténet
Tokyó, 1980.
II Gábomé csánki VeR: Az. ősember Mag)'arollÚgon
Gondolat, Bp. 1980.
hl Zeiten, Völkcr und Kultunm 1.
WlCIl, 1977.
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Vi1ígtörténet képekben
Gondolat, Bp. 1972.
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II Mode, Heinu: A. nő az indiai művészetben
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hl 8aktay &vin: India művészete
Corvina. Bp. 1963.
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The Unesco Courier
Párizs, 1979/32. u.
kl Cristiane Desroches - Noblecourt: Tutanhamon
Corvina, Bp. 1966.
1/ Miklós pál: A sárUny szeme
Bp. 1973.
ml Világtörténet (szerk. J .M. Zsukov)
K.ossuth, Bp.
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al

A klasszikus Athén (Tutto su Atene classica)
(Ford. Lontai László)
Corvin&, Bp. 1970.
bl Breve, Helmut - Gruben, Gottfried: Griechische Tempel und HeiligtÜ1ner
Hinner, München, 1961.
el ~eiszltoe isz/(uutvo
Moszkw,1972.
dl Die Welt der Antika. K.ulturgeschichte
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Droemer - K.naur, München - Zürich, 1964.

4.
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al

Az.antik R6ma (Tutto su Roma antica)
(Ford. Lontai Uszló)
Corvina, Bp. 1967.
bl Castiglione László: Római művészet
Corvina,Bp.1971.
el A római művészet világa
Gondolat, Bp. 1974.
dl Ürögdi György: A régi Róma
Gondolat, Bp. 1967.
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VI. FELHASZNÁLHATO EGYl!B AUDIOVIZuAUS
ISMERETHORDOZOK
Az idők tanúi: a művészetek c. rádióvízió program (140 pen: hanganyag, 85 db diakép,
módszertani ajánlás, tanulmány kötet), amely az őskor és az ókor művészetével foglalkozik.
Részletesen :
Az őskor művészete
Mesterművek az istenkiIályok birodalmaiban
al Mezopotámia
bl Egyiptom
A lcJasszikus Athén művészete
A heUénizmus művészete
A caerei síroktól a Colosseumig
Katakombáktói a Hagia Sophiáig

Szerke!lZtók:

&llogh Jenő
S4ndor GyöTgyné
dr. UtaD István
dr. Waczulik Margit
dr. Zibolen Endréné

Ké!lZitette:

Magy tu Rddió
Magy tu Diafilmgydrtó Vdlllllllt
Or!lZtJgosOktatdstechni/ud Központ
TImért

Bnzuezhető:

/JudQpest, VI. Népköztdntlstig útja 12.
(Tanért)
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