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Ill.

Hetedik

osztály

Hetedik osztályban a harmadik anyagegység tanitása
közben használhat juk először diapozitiv készletünket.
liA polgári forrada;om előtti helyzet FranciaországbanIl
c. lecke feldolgozásához
a következő diaképek állnak rende Ikezésünkre:
1. Versailles

madártávlatból.

A pompás XVIII. századi francia barokk épitészet
gyobb alkotása, a királyi po lctévöros látható.
,

2. Ismeretlen mester: A francia parasztság
XVIII. század másod ik harmada.

Az egyház, a katonaság, és az adóktól
rasztság jelképes ábrázolása.
3. Lemonnier: Felolvasás
asszony szalonjában.

sujtott

legna-

terhei ..

francia

az Enciklopédáiból

pa-

Geoffin

Jellegzetes
XVIII. századi jelenet.
Pazar, klasszicizáló villában (a falakon a kor neves francia festőinek alkotásai, az
ajtók felett mitológiai jelenetek dombormüveken) előkelő,
nagy társaság hallgatja a felolvasást.
4.

Prudhomme: A francia rendi gyü lés megnyitása
Versailfesban,
1789. május 5. (Felső kép)

A L. Auguste Couder festménye nyomán készült
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metszeten

előtérben a harmad ik rend képv iselői állnak, me IIettük a
papság képvi'se:lői foglalnak he lye+, a kép balöld6Mn
a
min iszterek asztala mögött kiséretében XVL Lcjos trónol.
A karzat előtt a nemesség képviselői ülnek.
Moreau:

A nemzetgyü lés' Versaillesban
a követek
esküje 1789. [unius 17-én. (Alsó kép)
I

A korabeli öbrdzo léson egy hat,almas klasszicista csarnokban a galérián he Iyet foglaló népes közönség e lőtt teszik
le az esküt a követek.
Az órán egyik legfontoS'obbfeladatunk,
hogy'szemléletes képet fessünk a fOrradalom előtti Froncioorszűq alapvető társada Imi ,-rétege inek hef-yzatéről. Elsőso rbcn ehhez
nyujthatnak seg-itséget a diaképek .
Hogyan éh a király és kömyezete?
Figyeltessük meg
a tanu lókkal a tankönyv 23. oldalón XVI. Lajos és Mória
Antónia portréját, o lvestossuk -e l az illusztrációk aláirását
is. A szöveg utal az udvari bé lokro , kerti ünnepélyekre,
a pompás kastélyokra . Ver itsük le az 1. sz. diaképet , és
beszéltessük a tanulókat arról, milyen élet folyhatott
a'
királyi palotában.
(Közben nézzék meg a tanulók a tankönyv 28. oldalán a kastély egyik belső részletét is.) Az
elképzeléseket
kiegészitve,
mondjuk el, hogy Versailles
nemcsak a pazarlás és az eló'kelő szórakozások,
hanem
egyben az önkényuralom központja is volt. Innen irányi;..
tották - korlátlan hatalommal - a Bourbon uralkodók
Franciaországot , itt adták ki titkos parancsaikat a nekik
nem tetszők elfogatására.
A főuri pompa ellenpólusaként
olvastassuk el a tankönyv 24. oldalán található idézetet a parasztság nyomo-
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ráról. Majd mutassuk be a 2. sz. diaképet.
Mit fejez
ki a jelképes ábrázolás?
~(önnyitésül közöljük, hogya
földön fekvő alak az adóval sujtott parasztságot sz irnbo+
lizálja.)
Miután a kép feldolgozása során összefoglaljuk egyrészt a király, a papok és a nemesek, másrészt CI do!gozó
rétegek életkörü Iménye irc'I. tanu Itakat , e lemeztessük
a
tankönyv didaktikus rajzát (24. lap). E közben beszéljünk a polgárság társadalmi helyzetéről,
sérelmeiről,
törekvéseiről.
Összegezzük:
kik védték az önkényuralmat
és kik álltak ve le szemben.
Ez utóbbiak táborát erősitette a francia fe lvi lágoso-'
dás. A fogalmat legjobban egy rövid Voltaire vagy Rousseau idézet értelmeztetésével
világithatjuk
meg. Ezután vetitsük a 3. sz. diapozitivet.
A tanulók mondják el, hogyan
festett egy előkelő szalon, kik hallgatták a felvilágosult
irók müveinek felolvasását,
és milyen hatást gyakorolhatott ez rájuk.
A rendi gyülés összehivásának körülményeit ismertetve, mutassuk be a 4. sz. diakockát.
A felső képen
kerestessük meg a királyt és a minisztereket,
valamint
a papság, a nemesség és a harmadik rend képviselőit.
01vastassuk el a könyvből a polgárságkö_veteléseit;
_ Vázoljuk néhány szóval, milyen ellenállást váltottak ki ezek
a követelések.
Majd a lenti képre irányitva az osztály figyelmét, beszéljük el, hogyan alakult át a rendi gyülés
alkotmányozó nemzetgyü léssé .
I
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A következő
órán - ahogyan
erre már korábban uta 1tunk - az ismert (1-4.sz.)
diakockákat
feleltetés
közben
ujra felhasználhatjuk.
Különben liA feudális társadalom
megdöntése
FranciaországbanIl
c. leckéhez
az alábbi diapozitivek
kapcsolódnak:
5.

Berthau It:
FcrúIon meggy i Iko lása a Gréve -téren.
(Felső kép)

A korobe li metszeten
jellegzetes
párizsi utca látható,
négyeme letes, manzárdtetős
bérházak
e lőtt nagy
tömeg
előtt játszódik
le a kép középpontjában
álló k ivé qzés i jelenet.
Ismeretlen
mester:
nek. (Alsó kép)

Az asszonyok

Ágyukkal , lándzsákkal,
vasvi Ilával,
asszonyok
Versai Iles felé menetelnek.
6.

Gustave

Doré:

Versailles-ba

baltával

men-

fe If~gyverzeft

A Marseillaise.

Jelképes
ábrázolás:
a fehér ruhás lány, aki a szabadság
megszemélyesitője,
kivont karddal és zászlóval
vezeti a
forradalom
harcosait .
A forradalom
eiőzményeinek
felidézése
után 1789.
julius 14.-e eseményeit
ismertetjük.
A párizsi nép szerepének és erejének
érzékeitetésére
mutassuk be az 5. sz. diakockát.
Mondjuk el, hogya
felső képen annak a gyülölt
királyi tisztviselőnek
kivégzése
látható,
aki kijelentette:
IIHa miniszter
lennék,
arra kényszeriteném
a franciákat,
hogy szénát egyenek.1I

61

Az Emberi Jogok Nyilatkozatát
a tanulók egyenl,
vagy csoportmunka
keretében,
megfelelő
feladatok
alapján önállóan
dolgozzák
fel. Beszámolóik
után ismét kapcsoljuk be a vetitőgépet,
és most figyeltessük
meg az
5. sz. diapozitiv
alsó képmezejét.
A metszet azt a jelenetet
ábrázolja,
amikor 1789. október 5-én a párizsi
asszonyok
kenyeret
követelve,
Versailles-ba
vonultak,és
kényszeritették
a királyt,
jöjjön Párizsba,
és ismerje el
a forradalom
eredménye it a nernz etqyü lés augusztusi
hatőrozctő"t . A tanuiók értékeljék
a diakockán
látható eseményeket,
majd rész összefoqlo lésként kérdezzük
meg tőlük, hogyan vitte győzelemre
1789-ben
a felfegyverzett
nép a forradalom
ügyét.
A kibontakozó
háboru legfontosabb
eseményeinek
ismertetése
közben játsszuk
le hang lemezről a Marsei 1iaise-t I ugyanakkor
vetitsük a 6. diakockát.
A jelképes
festmény "meqfe [tését";
elemzését
surnrnözzuk azza I a
gondolattal:
a forradalmi
nép megvédte
hazáját.
I

A 6. anyagegység
tanitásában
(II A francia nagypolgárság
hatalmának
megszi lördltőso"]
a következő
diakockák
lehetnek
segitségünkre:
7.
Egyszerü
klub.

62

Ismeretlen
klasszicizáló

mester:

A jakobinus

épületben

tartja

klub.
ülését

a jakobinus

8. F.lngel:

Napóleon

bevonulása

Berlinbe.

A győztes császár tábornokai kiséretében
pun vonu I be Poroszország fővárosába.

(Alsó ké~

a Brandenburgi

Francesco Rosaspia: Napóleon megkoronázása
május 23-án Mi lánóban. (Felső kép)
Pompás környezetben,
gazdag
megkoronázza a császárt.

kiséretben

ka-

1805.

Mi lánó püspöke

9. Ismeretlen mester: Átke lés a Szent Bernát-hegyen.
(Felső kép)
Napóleon seregei
át az Alpokon.

szörnyü erőfeszitések

Klein: Napóleon
(Alsó kép)

visszavonulása

közepette

vonu Inak

Oroszországban,

A tél, .az inség, a népfelkelő-mozgalmak
következtében
felőrlődött napóleoni sereg visszavonulását ábrázolja a
kép.
Mindjárt az óra legelején mutassuk be a 7. sz. képet. Szólitsuk fel a tanulókat,
próbálják meg beleélni magukat a korba. Képzeljék ei, hogy ők is ott ülnek a jakobinusok között! Mondják el, mit hallottak,
miről folyt
a szó a jakobinus klubban ! A feladat megoldása világosan
mutatja, ki, hogyan sajátitotta el az előző óra anyagát.
Igya felszólitott tanulók teljesitményeire
osztályzatot
is
adhatunk.
A 8. diakockát akkor vetitsük le, amikor az anyag
feldolgozásában
Napóleon császárrá koronázásához érkezünk. Mondassuk ela gyerekekke 1, mit láttak a fe Iső ké-

.
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pen, majd kérdezzük
meg tőlük,
alkalmaztatva
a már megtárgyait
ismerete kef , hogyan lehetett
Napóleonból
- a királyságot
megdöntő forradalom
~óbornokából
- Franciaország
császára
és Itália királya?
Ez eán az alsó képre irányitsuk
a tanulók figyelmét:
1806 október 27. Napóleon
elfoglalja Berlint.
Képzeljétek
e l , hogy ti is ott álltok a Brandenburgi kapunál.
Mondjútok
el , mire gondoltok,
miközben
nézitek a győztes francia csapatok
bevonulását!
- A fe lodcto+
követő beszélgetésben
tisztázódhat
Napóleon
háboruinak
ellentmondásos
je liege.
Ehhez a gondolathoz
kapcso lódva mutatjuk be, az
1812-es hadjárat
ismerre-tése után, a 9. sz. kockát,
és kérdezzük meg: Mi volt Napóleon
győzelmének
legfontosabb
forrása?
Mi volt Napóleon
bukásának
legfőbb oka?

A következő
órán ismét felhasználhatjuk
A termé.':és fej lődése a kapital izmusban
c.
következő
diapozitivekke
I rendelkezünk:
ll

II

10.

Fonás

rokkán.

(Bal

Vidéki kertben,
befuttutott
ülés
rokkán fona Iat fon.
Arkwrighr
Az első,
fonógép.
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fonógépe

vizierővel

hajtott,

felső

kép)

tornácu

. 1767.

sorozatunkat.
leckéhez
a

ház előtt

(Jobb

g)/6ripari

egy

asszony

fe Iső kép)
méretekben

használt

Watt gőzgépe.

1765.

(Bal alsó kép)

A gőzgép szerkezetének
kialakitása Watt müve volt.
Boulton, gazdag gyáros a pénzt adta a kisérletekhez.
Ez
a gőzgép még nem müködött kielégitően,
.jóllehet a legfontosabb szerkezeti elemet már tartalmazta.
A következő 7 év munkája során alakitotta ki Watt az iparilag is
alkalmazható,
a később elterjedt tipust.
.
Textilgyár munkában.
(Jobb alsó kép)

XIX. sz. első évtizede.

A hosszu gépsorokat gőzgép hajtotta meg, az energiát
mennyezetre függesztett tengelyről szijak közve+itették
egyes munkagépekhez.
ll. Vitorláshajó

gőzhajtással

a
az

a XIX. sz. 40-es évei-

bőJ.
A gyorshajtásu tengerjáró hajókat az un. kl ippereket csak
nehezen szoritották ki a gőzhajók . Az utóbbiaknak kezdetben vitorlázatuk
is volt, jó szélben ez hajtotta ó'ket ,szélcsendben pedig ahajótestbe
épitett gőzgép.
.
12. Sétá lás gőzze 1, utazás gőzze 1, repü lés gőzze 1.
A technikai haladás ellenzőinek szemléletét murot]o ez a
gunyrajz. Az óriáscsizmákat éppugy gőz hajtja, mint a
teáskanna-formáju
kocsit, melynek oldalán cimer ékeskedik. A levegőben gőzhajtotta denevérszárnyakkal
repü I a
gép utasa.
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13. A stockporti

viadukt

A viadukt előterében
forgalmas
oldalán
csatorna,
kisebb folyó
tején vosuti szerelvény
halad.
ra megváltozott
angliai
tájra.

14. Közép-angliai
(Felső

1850 körül.
közut és gyár. A kép jobb
vize látható.
A viadukt teA kép jellemző a XIX.sz.-

szénbánya

a XVIII.

sz. végén.

kép)

A gyáripari méreW fémfeldolgozás,
a gőzgépek
egyre több
szenet igényeltek
a tőkés Angliában.
A bányaipari
vállalkozók igen rövid időn belül alkalmazni
kezdték a szén felszinre hozására' a gőzgépeket . A kép közepén
látható gőzgép szabadtéri
gőzfej lesztó berendezése
még nem a megszokott henger formöju , hanem 95mb alaku.
A gép müködé+:
sének a folyamatosságát
a hata Imas lendkerék
és az óriási
ellensu ly biztositja.
"" )lenne krnunl
l~
munKa a~b~
·rczo :asa
a mu It sz.

'...;J

20 -as eve
~ 'b"l
I o .

(Alsó kép)

A kapitalista
mezőgazdaság
fejlődéséről
szóló részt
applikációs
megoldással,
esetleg
csoportmunka
keretében,
dolgozhat juk fe 1. Ezután rátérünk az ipari forradalom
tanitására.
Nyittassuk
ki a tankönyvet
a 15. oldalon
és 01vastassuk
le az ott látható didaktikus
rajzról,
hogyan növekedett
a feldolgozásra
váró gyapju mennyisége
Angliában.
Közöljük,
hog)' a nyersanyag
- a,gyapju
- mennyiségének
növekedése
szükségessé
tette a szövószék
tökéletesitését.
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Miután feltalálták a kézi szövőszéket,
egyszeriben a fonal 'lett kevés. Miért? Vetitsük le a 10. sz. diapozitivet
és figyeltessük meg a bal felső rajzot. A gyerekek mondják el, hogyan fontak az asszonyok. Majd kérdezzük meg,
milyen ujabb találmányra volt szükség. Biztosan lesznek
olyanok, akik helyesen válaszolnak.
Ekkor alaposan
szemügyre vesszük a fonógépet. Ha megpróbáljuk elképzeltetni müködését, egy-kettőre
kiderül, hogy a gép hajtása okozhatta a legnagyobb gondot. Ezért egy olyan szerkezetet kellett feltalálni, amelyik hajtani tudta a többi
gépet. Ezt a korszakalkotó találmányt - Watt gőzgépét láthatjuk a bal alsó rajzon. Hogyan tudták müködtetni
az alsó gőzgéppel a felső fonógépet?
- tesszük fel a kérdést. A megoldás keresése megérteti a szijáttéte I elvét.
Igy világossá válik, hogy a [obb alsó rajzon ábrázolt gépe ket akár egyetlen gőzgéppel is meg lehetett hajtani.
Sőt az is, miért al6kú:lt ki éppen a gőzgép fe lto lö léso
után a kapitalista gyáripar .
A gőzgép erejét azonban más. célokra is fel lehetett
használni - mondjuk, és levetitjük a ll. sz. képet. Hogyan müködött ez a hajó? Miért voltak vitorlái is? vetjük fe I sorban a kérdéseket.
A gőzmozdonyró I a tankönyv illusztrációját
nézegetve beszélgetünk.
A látoHakból kitünik, hogy az ipariforrada Iomhoz sok szénre és vasra vo It szükség. Ilyen értelemben elemeztessük a 14. sz. diakocka felső térfelén
szem lé Ihető je lenetet .
Miután a Morse-féle táviróról is szó esett, beszéltessük a gye rekeket a 12. sz. diaképről.
Közösen vonjuk le a következtetést: voltak, akik nem hittek a technikai haladásban,
és kigunyolfák a feltalálókat.
De nem
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nek lk lett igazuk!
Az ipari forradalom
hazájában,
Angliában a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején szinte
a
földből nőttek ki a hatalmas
iparvárosok.
Nézzünk
meg
egy korabeli
városrészletet
(13. sz. kocka).
Tegyük fel a
kérdéseket:
Kik dolgoztak
a képen látható gyárakban?
Kik
éltek a bérkaszárnyákban?
E gondolatok
fe Iv.etéséve I fejezzük be az órát, miközben
- ismét bemutat juk a 14.sz.
diaképet
- most már az alsó képre irányitva
a figyelmet.

liA munkásosztály
helyzete
és első harcai"
kéhez az alábbi diaanyagot
használhat juk:
15.

Szegényház.

A nincstelenek
16.

lec-

Fotó.

tömegszállását

Kernstok

c.

Károly:

mutatja
Agitátor

a kép.
a gyár

kantinjában.

A képen egyszerü
munkások körében
láthatjuk
az agitátort , aki határozott
mozdulataival
fejezi ki az agitáCió
lendü letét.
Inte Ilektuá Iis tipus. Ve le szemben a munkások arcvonásai
sokféle gondo latot,
érze Imet tükröznek:
figyelő,
e lqondo lkozc jfe lbczdult
kifejezések
áradnak
fe ;ét.k .
.
17.

Munkácsy

Mihály:

A sztrájk.

A sztrájkra
történő fe Ihivás pi Ilanatát
örökitette
meg a
festő.
Ezért az arcok sokrétüek,
sok mindenről
áru Ikodnak: lelkesedők,
hitetlenkedők,
elgondolkozók.
Van,
akit a család léte tesz óvatossá,
töprengővé,
van, akit
még rá kell beszélni,
van, akire nem hetott a szónoki
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beszéd.
19.

"Hiábavaló

fáradság.lf

Karikatura.

A nemzetközi
kapitalizmus
igyekszik
megkötni,
lebéklyózni a munkás izmos alakját.
Az uj anyag fe Idolgozását
a munkásosztály
he Iyzetéről szóló tanulói beszámolókkal
kezdhetjük.
Egy-két önként
vállalkozó
gyerek a tankönyv,
az olvasókönyv
és esetleg
más források (pl. Képes Történelem)
felhasználásával
négyötperces
kiselőddást
tart.
Ezekhez a már ismert diakockákat is kölcsönadhatjuk
(pl. a lO.sz.,
a női munka, a 14.
sz.,
a gyermekmunka
és a 13.sz.,
a hirtelen
felduzzadt
városok illusztrá~;ci
.).Ha szükséges,
egészitsük
ki a beszámolókat.
Mindenképpen
vetitsük
le a 15. sz. fotétr.,- s
olvastassuk
·Ie a képről,
hogyan éltek a legszegényebbek:
az elhagyott
gyerekek,
az árvák,
a munkanélküliek,
a
megnyomorodottak
a kapitalista
nagyvárosokban
.
Ezután a munkásság első harcairól
kezdjünk
beszélgetni.
Vitassuk meg, helyes volt-e
a géprombolás,
vagy.
sem. Majd bemutat juk a 16. sz. diát.
11Miről tárgyaIhattak az aszta It körü Ivevő munkősok ?" - tesszük fe I a kérdést. S a kü lönböző véleményeket
megszürve,
összegezve
értékeljük
a munkásság szervezkedésének
jelentőségét.
A Munkácsy
festmény vetitése
előtt tisztázzuk
a
sztrájk foga Imát, és mondjuk meg azt is, hogy mit ábrázol a kép. A gyerekek
arra próbáljanak
válaszolni,
hogyan fogadják
az egyes munkások a sztrájkfelhivást
. Miért
nem teljesen
egyöntetü
a lelkesedés?
A feladat
megoldása még világosabban
érzékeltetheti,
milyen nehéz volt
a munkásság helyzete
a kapitalizmus
kezdetén.
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A lyoni takácsok felkelésének sz ines - értelemre és
érze lemre ható - elbeszélése után a 18. sz. diakockát ugy
e lemeztessük, hogy végü I a gye rekek von hassák ie a következtetést:
a murrkdsoszrö ly fegyveres felkelései során uj
'heréT .fo-rma~alakitott ki: a barikádharcot .
A választójog megszerzéséért vivott chartista
mozgalom rövid ismertetése után összegezzük a munkásosztály első harcainak eredménye it és hiányosságait.
Vetitsük le a
19. sz. diaképet. Mit jelképez a rajz? - A munkásosztálynak hatalmas az ereje, s le fogja rázni láncait! Ehhez azonban még sok-sok harcra, szervezkedésre van szükség,
és arra is, hogy fisztázódjanak
e harc végső cél jai.

A 16. sz. lecke anyagához (Széchenyi István kivezető utat keres) a következő diapozitivek
kapcsolódnak:

20. Groi-t-sch: A pozsonyi országgyülés
terme.

felsőtáblai

ülés-

1836. (Fe Iső kép)

A palota disztermének karzatáról nézve ábrázolja a grafikus a főrendeket.
A hosszu asztal felső végén elnököl József nádor. Az asztal mentén rangjuk szerint ülnek a főpapok és arisztokraták k iséretükke l .
Groitsch: A pozsonyi országgyülés
~.
1836. (Alsó kép) .

alsótáblai

üléster-

A mai Egyetemi Könyvtár termében ülésezett az alsóház.
A terem felső, korláttal határolt végén elnököl a királyi
személynök, mellette a hétszemélyes tábla birái, akik a
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a jegyzó'könyvet
vezetik.
A hosszu aszta lokná I országrészenként
üldögélnek
a küldöttek,
az ablakmélyedésekben
irnokok jegyzik a felszólalásokat.
Az álló, diszmagyaros ruhözctu , karddal diszitett
fiatalok
alkották
az "országgyülési
ifjusöqot'",
21.

A Magyar

Tudományos

Akadémia.

A mai Rooseve It -tér látható:
középen
a neoreneszánsz
stilusu palota,. tőle jobbra
Pest .k lcssz lclsto házai,
balra a Lánchid parti épitrnénye i.
22.

Az alagut.

(Felső

kép)

A képen az Adam Clark tervei o lcpjén
1856-ban
felépitett Alagut bejöroto
látszik.
Fe lette a középkori
erőditménnyel
körülvett,
Mária Terézia alatt épült barokk
királyi palota
látható.
A lánchid

. (Alsó kép)

A pest.i part fe lől figyelhetjük
meg az 1839-49 között,
W. Th. Clark tervei alapján készült Lánchidat . Előtérben
a feljáró,
a hidpénzszedők
épületéveI.
23.

Az első

pesti

lóverseny.

1827.

Az alapitó
elgondOlása
érte Imében parasztgazdák
is futtatták - időnként állataikat.
A gazdák népvise letben ,
szőrén ü Iik meg lova ikat. A zász Iós osz lopok a cé It
jelzik,
háttérben
alelátók.
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24.

Leredney Miklós:
hajóval. 1847.

Balatonfüred

a Kisfaludy

gőz-

Előtérben a 1847-ben épitett
Kisfaludy' gőzös indu lása látható. Tőle balra a móló. Háttérben: a gyógyfürdőhely XVIII.
század végén épitett épületei és kör alaprajzu ivócsarnoka.
Az uj anyag tárgyalását azzal a bejelentéssei kezdhetjük, hogy 1. Ferenc 1825-ben kénytelen volt összehivni
az országgyü lést. Ezután az egyik padsor elolvassa a tankönyv első bekezdését,
a másik a második bekezdést (70.
lap), majd levetitjük a 20. sz. diakockát és megkérdezzük,
melyik rajzon látható az alsó- és melyiken a felsőtábla. A
két rajzot elemezve a tanu lók elmondják, kik vehettek
részt az országgyülés ülésein, és felsorolják a napirenden
szerep!ő legfontosabb kérdéseket.
Ha ezenkivü! még Széchenyi István életét és po li+ikai nézeteit is alaposan és korszérüen okcrjuk az osztályIyal feldolgoztatni,
nagyon kevés időnk marad gyakorlati
alkotásainak
ismertetésére.
Pedig ez oktatási és nevelési
szempontból egyaránt igen fontos téma. Ezért ebben az
esetben a diapozitivek
elsősorban arra szolgálnak,
hogy
néhány perc alatt bemutathassuk Széchenyi legfontosabb
gyakorlati alkotásait ugy, hogy azok a gyerekek számára maradandó élményt nyujtsanak (21-24. sz. diakockák) .
A következő órán - feleltetés közben - már jóval részletesebben beszéltethetjük
a tanulókat az ujra .vetiteft képekről.

Tankönyvünk a 19. leckében (Magyarország a forradalom küszöbén) általános helyzetképet
fest az ország'ele-
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téről. Ennek a résznek megtárgya lásában - a tankönyv hangu latos i llosztrőcioin
kivü I - segitségünkre
lehetnek
a diapozitivek is. Különösen az alábbi kockők:

25. Pest városkapuja
A középkori
a várfalhoz

1850 körü 1. (Fe Iső kép)

városfal XVIII. században
épitett
kapuját
csatlakozó
házakat
ábrázolja
a rajz.

A Nemzeti

Muzeum.

(Alsó kép)

A ?atiackMihá!y
által 1837-47 között
stilusu épület áll a kép tengelyében.
fal tövében,
a kecskeméti
..~.kapunál
tarka,
sokszinü forgataga
látható.
26.

Ismeretlen

mester:

A sebes sodrásu folyókon,
segitették
át a hajókat.

27. G.Emmanuel

és

épitett
klasszicista
Az előtérben
a vár~tQrt.otf:
vásár

Hajóvontatók.
folyamszakaszokon

Opiz:

Földesur

vontatással

és jobbágyok.

A képen látható figurákat
diszruháikban
ábrázolta
a festő. Testtartásuk
különbsége
is kifejezi
a közöttük
levő
társadalmi
különbséget.
Az ábrázolt
jobbágyok
a jobbmoduak
közé tartoznak.
Leirható a ruházat· (idegen
beütések a földesur ruházatában,
a jobbágyok
diszes,
"husiárkötéses"·
gombolásu
ködmönben,
a nők feje
gyo leesol fedve,
vászonkötény , stb.).

28. A Pilvax

kávéház,

A kávéház
nagytermében
rosának haladó elemei,

a

II

Forrddalmi

•

Csarnok."

szoktak össze jönn i Pest váaz egyetemi
ifjuság,
ügyvéd-
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bojtárok, ujságirók, irók stb. E nevezetes terem egyik sarokasztalánál
irta Petőfi Nemzeti dalát, itt beszélt Vasvári, innen indult 1848. Ill. 157én utjára a forradalmi ifjuság.
A pesti városkapu és a Nemzeti Muzeum képét (25.
sz. kocka) a fővárosban kibontakozó mozgalmas élet dokumentálásásra használjuk fel. A Pilvax kövéhdz
belsejét
(28. sz. kép) 'azonban már részletekbe menően elemeztessük a gyerekekkel.
Kérdezzük meg azt is, mi mindenről
válthattak szót a IIFiatal MagyarországlI képviselői ebben a
teremben. A válaszadást könnyitsük meg két további diakocka bemutotösövcl . (26. és 27. sz. képek). E festmények a dolgozó rétegek helyzetéről nyujtanak hileJes képet.

IIA dicsőséges tavaszi hadjáratIl
kező diakockákat használhat juk fel:
29'. Nagysallói

tanitásához

a követ-

ütközet.

Az áprilisi diadalsorozat
egyik utolsó állomása, ahonnan
Görgey utat nyitott magának a december óta osz+rékok-ő. "
tói körülzört
Komárom felé. A képen a magyar huszárság
támadása :áth~tó az osztrák gya logság ellen.
30.

Bem csatája

Szászsebesnél.

(Felső kép)

A kép baloldalán,
a háttér felé vonul ki a mindenfelől
szorongató ellenség gyürüjéből a magyar honvédsereg. Az
emelkedőn álló kápolna előtt Bem osztogatja utasitásait.
Avisszavonu lás sikere biztositotta
Bem számára
néhány
nappal később kezdődő győzelmeit.
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Lovas szabadcsapat.

(Alsó kép)

Mint a hires Rózsa Sándor is, a betyárok
közül sokan álltak a szabadságharc
zászlaja
alá.
Ezért amnesztiát
nyertek régi büneikre.
Fegyverzetük
nem azonos a reguláris
csapatokéval
, viszont primitiv
de mesterien
kezelt fegyverekkel
(karikás,
pányva, stb.) nagy sikereket
értek el.
I

31.

Gábor

,Áron ágyuöntő

mühe Iye .

A nyugalmazott
székely
tüzéraltiszt
1848 végén technikai
brovurro l öntött ágyukat
a tüzérséget
nélkülöző
erdélyi
felkelőknek.
Ágyui segitségével
verték meg a hidvégi
csatában
(nov.28.)
az ellenséget.
Primitiv
mühelyében
összesen 70 ágyut öntött Bem serege számára.
Ju Iius 20án esett el az uzon i ütközetben.
A képen az ágyugyártás egyes fázisai
láthatók.
32.

Diszes

Magyar huszárok a szabadságharc
XIX. század közepe.

ruházatu
33.

huszárok

A trónfosztás
lomban.

ide jén.

.
kikiáltása

.
a debreceni

1 ,agytemp-

Az áprilisi győzelmek
és a néphangulat
hatására
hozta
az országgyülés
határozatát.
Ülését - ~ekintve a téma
fontosságát
- a Nagytemplomban
tartotta.
Az ülésen választották
- a kép közpon+i alakját
- Kossuth Lajost az
ország kormányzójává.
Miután a tanu lók megismerkedtek
1849
tavaszának
dicsőséges
csatáival,
beszéljük
meg velük,
melyek voltak
a győzelmek
legfontosabb
forrásai.
Vegyék jól szemügyre
a 29. sz. diát.
Próbálják
a
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'

kép baloldalán
látható sebesült honvéd szemével nézni a'
kavargó csotoje leneter . ,A" sebesültek szenvedélyes érdek!ődése, együttérzése döbbentheti rá a tanulókat,
milyen mély
érzések fütötték a hazánkat és szabadságunkat védő honvéd.- sereget, mennyire személyes ügye vo It a szabadságharc a
magyarság. többségé!1ek.
Ezt a fel ismerést erősitheti a
tankönyv 110. oldalán található rajz és differenciálhatja
a 30. sz. kocka két je lene.tének elemzése.
A 30. sz. diapozitiv feldo lqozöso közben mondassuk el, milyen fegyverekkel harcoltak Bem népfelkelői és a
betyárokból toborzódott szabadcsapatok.
Vonjuk le a következtetést: a szabadságharc sikereiben döntő szerepe volt a
do Igozó népnek, - a népfe Ike lők egysége inek, s mindeneke lőtt a parasztságbó I rekrutá lódott regu láris hadse reg nek .
De a nép nemcsak a csatatereken tett meg mindent
a haza véde lrnéért l A 31. sz. diakép megbeszélése fényt
derit a hátország erőfeszltéseire
is.
A 32. sz. diapozitiv vetitésekor először csak arra szdlitsuk fel az osztályt, hogy irják le szavakban a 48-as huszáregyenruhát.
A feladat végrehajtása után kérdezzük meg:
IIMit gondoltok, miért mutattam be a huszárok egyenruháját
most, -amikor a tavaszi hadjárat győzelmeinek okairól beszé lünk ?" - A válaszok eredményeképpen
tisztázódhat,
hogy
a győzelmekhez nemcsak elszántságra és lelkesedésre,
hanem ruházatra,
fegyverre és élelemre is szükség van, tehát a sikeres hadviselés - többek között - roppont gazdaság i szervező munkát igénye 1.
A győzelem okainak összegezése után a tavaszi hadjárat következményeire,
eredményeire tereljük a szót. A
gyerekek természetesen először az ország terü leti felszabaditásáról fognak beszéln i. Ennek kapcsán tisztázhatjuk, mi-
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Iyen jelentős katonai hiba volt abbahagyni az ellenség üldözését. Majd egy önként vállalkozó tanuló "kiselőadása"
következik,
aki otthon előre felkészült arra, hogy az órán a Függetlenségi Nyilatkozat
tarta Imát két-három perc
alatt saját szavaival ismertesse (Unger Mátyás: Történelmi
Olvasókönyv Ill. Forrásszemelvények.
Tcnkönyvklodd.Bp ,
1965.447. 1.). Közben bemotatjuk a 33.~.;Hakc~~i
melynek mondanivalójáról,
hangulatáról a gyerekek Bnállóan is képesek lesznek beszámolni.
Az anyag fe ido Igozását a tankönyvi szöveg utolsó
mondatának elolvastatásával
fejezhetjük be.

A technika uj vivmányai és ezek hatásaI! c.
kéhez a következő diaképek tartoznak:
II

34. Gépgyári

mühely a mult század

végén.

lec-

Egyko-

ru fénykép.
A könnyebb munkát nők végezték,
mint a képen is látható. Munkanapjuk 12-14 órás volt. A gépteremben
igen nagy volt a zaj, hiszen a központilag - gőzgépperelőéllitott energiát transzmissziós tengely továbbitotta az
egy.es gépekhez.
Ez utóbbiakat szijjal
hajtották meg.

35. Essen, Krupp-gyár .. Lég i fotó.
A képen hatalmas gyám egyed látható. A Krupp konszern
alapjait Friedrich Krupp rakta le. Avasuti gBrdülőanyagok és fegyverek készítésével foglal.kozó gyár a századfordulóra a világ egyik legnagyobb nehézipari üzemévé
vált.
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36.

Hambu rg, szabadkikötő.

Az európai kereskéde
jaival, épületeivel.
37.

New York,

Fotó.

lem egyik fontos kikötője:
Broadway.

óriási dokk-

Fotó. (Felső kép)

A Brocdwoy, mint neve is mutatja "sz les ut'". New York
kb. 30 km hosszu, legrégi-bb és legforgalmasabb utcája, a
város ütőere
és szórakozási központja.
é

New York egyik utcája.

Fotc . (Alsó kép)

A szuper-nagyváros
je lIegzetes képe: magas fe Ihőkarco lók,
4-5 emeletes házak, óriás; forgalom.
Az első részegységet,
mely az ujabb találmányokat
taglalja,
10 perces csoportmunka keretében dolgoztothotjuk fel. Az e:~ső csoport a hajtóerő fejlődésének,
a második a szerszámok alapanyagának,
a harmadik a közlekedésnek, a negyedik ahiradásnak
"tör+éne+ét"
vázolja. A
gyerekek előre kiosztott cédulákra vastag szines ceruzával felirják a tankönyv 135. oldalán található didaktikus
rajz mintájára a különbözó
fejlődésfokokat
jellemző szavakat. A fizikai szertárból kölcsönkérhetünk
néhány rno-c-.
dellt is a csoportmunkához .
A gyerekek beszámolói előtt vetitsük le a 12. sz.
diapozitivet.
Szólitsuk fel agyerekeket,
bizonyitsák be,
hogya hitetlenkedőknek
nem volt igazuk, amikor kigunyolták a technikai fe-jlődést.
Beszámoltatáskor az egyes csoportokból két-két tanuló szerepeljen.
Az egyik szóban ismerteti a kijelölt
témát, a másik ezzel párhuzamosan avastáblára
applikálja a csoport által elkészitett
cédülákat.
Amikor a
szerszámok alapanyagáról,
a gőzgépről,
illetve a vi-
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torlás gőzhajókról esik szó, bemutat juk a 10. és a 11.sz.
diapozitiveket .
A technika uj vivmányainak felsorolását követően
beszéljünk az ipar szervezeti kereteinek változásairól. A
céhes ipar, a manufaktura és a gyár fogalmának feleleven itése után vetitsük le a 35. sz. diakockát.
Ez már nem
egyszerü gyár, hanem egész gyárváros. Próbáljuk megállop ittotni ~ hozzávetőleg
hány gyárból tevődött össze .Majd
tegyük fe I a kérdést: Hogyan jöttek létre az ilyen nagyüzemek? A tankönyv 145. oldalának didaktikus ábrájából
a tanu lók levezethetik
a szükséges összefüggéseket.
Következő kérdésünk: Hány munkást foglalkoztathatott
a képen látható hatalmas iparkombinát?
A számitást reálisabbá teszi a 34. sz. diakép, amelyből kitünik, hogy egyegy mühelyteremben 40-50 munkás is dolgozott.
A becslés eredménye több tizezres nagyságrendü szám lesz, amiből viszont
további következtetéseket
lehet levonatni
a nagyüzemi munkásság erejére és szervezésének lehetőségeire vonatkozólag.
Ugyanakkor a tóke erejének növekedését is demonstrálni kell. Ezt szolgálhatja
a 37. sz. diakép. A gyors
ütemü ipari fej lődésse I karöltve épü Inek, gazdagodnak a
tőkés világ központjai,
a kapitalista nagyvárosok.
S, ahogyan gazdagodik a tőkés, ugy nő politikai
hatalma is, mint ez a tankönyv 136. oldalának didaktikus ábrájáról leolvasható.
Végül a 36. sz. d iokockdt
vetitsük le. "Hovö
mennek, s honnan jönnek a hajók?II, I!Honnan származnak a kikötő raktáraiban tárolt örutömeqek ?" - kérdezzük. A megbeszélésből kitün ik: a tőke az egész vi lágra
kiterjesztette
hatalmát.
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A 35. lecke (Afrika gyarmatositósa.
tók élete)
tanitásához
az alábbi diaanyagot
fe 1:
38.

Rabszolgák

szállitása.

(Felső

A gyarmatosihasználhat juk

kép)

A fegyveres
erőszakkal
elrabolt
négerek:
családok,
tek, gyermekek
vonulása
valamelyik
afrikai kikötő
Rabszolgapiac.

(Alsó kép)

Csillagos
amerikai
lobogó
dését ábrázolja
a rajz.
39.
Afrika

Forrestier:

egy

Nyugat-afrikai

Könnyü szerkezeW
meg a képen:

néger

41. Fö Idmüve lés.
Vaskapával

dolgozó

Naga: Az

alatt

egy

rabszolgapiac

Az Albert-Nyassza

felfedezésének
40.

felnőtfelé.

késői

tó megpi lIantása.

állomását

láthatjuk.

kunyhók.
kunyhók

épitését

figyelhetjük

(Fe Iső kép)

nőt ábrázol

oroszlán

mükö-

isten.

a rajz.
(Alsó kép)

Mind az ábrázolás
módja - frontalitás
-, mind a faragás
technikája
az egyiptomi
reliefekre
emlékeztet.
42.

Harc

Aviszibba

lakóival.

A felfedezések
során számtalan
tanui lehetünk:
tüzfegyverekkel
néger harcosokkal
csatáznak.
Az uj anyag feldolgozását
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esetben előforduló
felszerelt
kisérők
az afrikai

jelenet
primitiv

felfedező

utak

szines elbeszélésével
kezdjük. Eközben mutassuk be a 39.
sz. diaképet.
Próbáljuk elképzeltetni,
micsoda örömet jelenthetett,
amikor a szinte áthatolhatatlan
őserdő ezer veszélyét legyőzve egy-egy expedició végre elérkezett
a
kitüzött célhoz. O Ivassuk fel a képen ábrázolt Stanley
sorait: liA tó és hegység első tekintetre igen szép , sőt
igazán· elragadó képet nyujt. A tónak még a végében is
terjedelmes cjszé lesséqe , amint azonban szemünkkel hegyes partjainak vonalait követjük, szélessége még jobban
növekszik, seké ly végének ezüstszine az óceán sötétkék
azurjába játszik.
A hely, aho I ',r;negfigyelése inket tettük, az északi
szélesség 10 23' OOi, alatt vo lt; A tó keleti vége, a
tájoló szerint délkelet felé nyulik, nyugati vége pedig
délkelet és délkelet-dél
felé. E két vége között öt öböl
terül el, amelyek egyike két mérfölddel nyult el tovább
délnek, mint bármely másik. Az idézet felolvasása után
kérdezzük meg: Mi hajtotta uj és uj utakra Livingstone-t
Magyar Lászlót, Stanley-t és a többieket ? A véleményeket összegezve hangsulyozzuk,
hogy egyéb tényezó'k mellet döntő szerepet játszott a Föld teljes meg:ismeréséne~,
a földrajzi felfedezésnek vágya és szükséqle+e ,
Milyen társadalmi és kulturális viszonyokat találtak
Afrikában a XIX. századi utazók, felfedezó'k? - térünk
rá a következő gondo latkörre . A gyerekek elolvassák a
lecke első tiz.sorát,
és válaszolnak a kérdésre. Ezután
levetitjüka
41. sz. diakockát . A látvány nyilvánvalóan ellentmond a könyvben tanulmányozott
részletnek.Mi
.
tehát az igazság? - vetjük fel a problémát. Közös mun+
kával jutunk megfelelő következtetéshez:
Afrika _'~nem
egy ország, hanem egy egész földrész, ahol ugyanugy
II
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ahogyan Európában, nagyon sokféle nép é It és él. Ezek
egy része a XIX. századig még valóban nem jutott tul
az ősközösségi társadalom fokán. Más helyeken azonban
már a középkorban is fejlett kultura virágzott.
Csakhogy
a hóditók és gyarmatositók tudatosan pusztitották,
irtották,
rabszolgának hurcolták az afrikai lakosságot és igy az ősi ku Itura lehanyatlott.
(Ezért ma már csak régi irásokból
és városok romja ibó I tudunk következtetn i rá.)
Mutassuk be a 38. sz. diakockát.
A gyerekek ismertessék részletesen,
milyen jelenetet ábrázol az alsó kép.
Erkölcsileg is értékeltessük a látottakat!
Kérdezzük meg
- a hatodik osztályban tanultakra támaszkodva - hova
hurcolták el a képen látható szerencsétleneket?
Könnyitésü I vetitsük le a hatodik osztály anyagából a 22. számu képet. (Amerikai spanyo I cukornádü Itetvényen dolgozó négerek.) Ezután a 38. sz. diakocka alsó rajzára irányitsuk az osztály figyelmét. Képzeltessük el, hogyan
zaj lott le a rabszo Igák árverezése.
'
Ilyen előzmények után érthetővé válik, hogy az
ősi afrikai ku Itura csaknem te Ijesen elpusztu It. A XIX.
századi utazók már mindenfelé valóban csak nagyon kezdetleges állapotokat találhattak.
Mi Iyen épitményekben
laktak ekkor a négerek?
Nézzük meg a tankönyv 141. o Ida lán levő fényképet!
S hogyan épültek e kunyhók? Ezt szemlélteti a 40. diapozitiv. Ellenpólusként vetítsük le a már ismert New
York-i városképet (37. ko cko}, majd a 42. sz. diapozit ivet. Ezen a képen a tanu lók a szemben álló fe lek lőfegyverei közötti különbséget mérlegeljék és ebből következtessenek az összecsapás végső kimenete lére. Mondjanak
véleményt a földjüket primitiv harci eszközökkel is hősi-
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esen védő őslakókról,
és a helyi lakossógot egymás ellen
uszító embertelen
be+o lokodokeo l .
Befejezésül
a gyarmatositás
további következményeit tárgyaljuk
meg. Az osztály egyik fele elolvassa
a tankönyv 141. oldalán
a belgák kegyetlenségéről
szóló
bekezdést,
és értékeli
a 149. oldal alján található
statisztikai ábrázolást,
az osztály másik fele a 147. oldal szövegét és didaktikus
rajzát tanu lmőnyozzo • A néhány percig csendben
végzett
önólló egyéni munka alapján
a gyerekek beszámo Inak arról,
hogyan vá Itoztatta
meg a gyarmatositás a hóditó és hogyan a leigázo~t népek életét.

liA kapitalizmus
kialakulása
az iparban"
c. 41. sz.
anyagegység
tan itásához a következő
d iakockákka I rende 1kezünk:
43.

Pannónia

Gőzmalom.

(Fe Iső kép)

Első gőzmalmaink
egyike.
A Duna partjára
telepitették,
hogya
hajókon hozott gabona rövid uton a ma lombo kerülhessen.
Gőzt a malmok hajtására
hazánkban
a hatva-'
nos években
kezdtek
használni.
A képen látható épület
kétszintes,
kisebb,
középső részében
van elhelyezve
az
energiaszo Igá Itató gőzgép.
Vidáts

István

mezőgazdaságigépgyára

. (Alsó kép)

1854-ben
fej lesztette
az erdélyi Vidáts István mühelyét
gyárrá.
(80-90 főt foglalkoztatott
akkor.), Ekéket,
kaszákat,
rostákat,
malmok és szeszfőzők
számára gőzgépeket , később cséplőgépeket
is gyártott.
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44.'~ochha;:h Lajos: "Vaspályai
1863.
RomanHkus tájban,
n ikéjával
fe lépitett
45.

Indrikovics

hidPozsony.melletL

sürü ivnyi lásu, a kor rnoqosép ités] techviadukt
látható, a rajta futó vonattal.
János:

Az Obudai

Hajógyár.

Az ujonnan felépült
gyárat mutatja a kép, a bodcb o ldo lról! modőrtővlotbol
, Az előtérben
jobbra a szigeti
kis-Dunaág látszik,
melynek partjára
települt
az üzem. A máig
is meglevő - már átalakitott
- kishid a budai oldallal való összeköttetést
szolgálja.
A háttérben,
a főágban,
vizimalmok kettős sora.

46. Rod ..·bac~ Lajos:
Romantikus
hegyi tájban,
v IZ I erőve I hajtott
hámor.
Vajdahunyadi

Vasmü.

Hradeki
magas

Fotó.

hámor.
szikla

1863. (Felső kép)

tövében

müködik

(Alsó kép)

Az iparosodó Erdély legnagyobb
vasmüve a XIX. század
végén.
Az óra elején a mezőgazdaság
kapitalista
fejlődéséről tanult ismeretek ellenőrzésé.
közben emeljük ki és
irossuk a táblára:
"Biztos mezőgazdasági
piac".
Az uj anyag feldolgozását
ebből a megállapitásból
inditsuk.
Ha a vámunió Magyarorszqg
rVJgYbirtokosd:;v:i<
biztos mezőgazdasági
piacot biztositott , emelkedni
kellett a mezőgazdasági
termelésnek . Ebben az esetben viszont nyilván erősödött
az élelmiszeripar
is. Mutassuk
be a 43. sz. diakockát
és közöljük,
hogya
felső rajzon
egy malom látható.
Kérdezzük
meg, hogyan,
milyen ha:-
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a

tóerővel
müködött
a malom. A füstölgő gyárkéményről
következtethetnek
a tanulók a gőzgép felhasználására.
Mondjuk ell hogya
tárgyalt
időszakban
hazánkban
épültek fel
Európa legnagyobb
és legkorszerübb
malmai.
A mezőgazdaság
és az élelmiszeripar
fe j lődéséhez
egyaránt
gépekre
volt szükség.
Hol állitották
ezeket
elő?
Figyeltessük
meg a 43. sz. kocka alsó térfelét!
Olvassák
el a tanulók a gyár homlokzatán
levő feliratot,
vegyék
szemügyre
az épület előtt álló mezőgazdasógi
gépeket.
Milyen nyersanyagra
van szüksége egy gépgyárnak ?
- füzzük tovább a log ikai láncot.
M indene.ke lőtt vasra válaszolják
a tanulók.
Ekkor levetitjük
a 46. sz. diapozitivet.
A tanulók próbálják
"meqfe jten i" a két képet.
Az
alsón a vas o lvosztóso , a felsőn - még vizi erővel történő
- kovácsolása
folyik.
Hogyan szá II itották a szén _. és vasbányák köze lében
létesitett
kohókból messzi vidékekre
pl. a Pesten felépült
gépgyárakba
a nyersanyagot?
Hogyan jutottak
el Ausztriába a magyar mezőgazdaság
termékei
vagy a Pesten gyártott gépek a mezőgazdaságba?
- hangz ik a következő
kérdéssorozat.
A tanulók önállóan
is képesek felelni:
gőzhajókor'! , vasuton . Ebből v iszont következtethetünk
a hajó es
mozdónygyárak
kia laku lősöro , erősödésére.
Ilyen szemszögből elemeztessük
a 45. és 44. sz. diaképeket.
A fejlődés
ütemét pedig a tankönyv
164. oldalának
térképvázlatával
érzékeltessük.
Az edd ig látott képek is meggyőz ik a tanu lókat arrol , hogy -az ipari fejlődéshez
sok pénz kellett.
Igy tehát
rátérhetünk
- a tankönyvi
ábrákat
felhasználva
- a kiegyezés utáni hitelélet
ismertetésére , majd a kormány iporfe]>
lesztő munká jának vázo lására.
I
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Az összefog!alást
tosithatjuk.

sz.
se .).

ismét a diapozitivek

köré csopor-

Utolsó hetedik osztályos diavetitéses óránk a 45.
leckéhez kapcsolódik (Budapest világvárossá fej.lédé -

A tankönyv érdekes információs anyagánakés
illusztrációinak feldolgozása közben a következő diapozitiveket is használjuk fel:
47.

Buda 1819-ben.

(Felső kép)

A Gellérthegyről
északi irányban felvett rajzon balra a
k irá Iyi vár látható, tövében a tabán i városrész apró házai huzódnak. Jobbra Pest elegáns klasszicista palotasora.
Buda a XIX. század

végén.

(Alsó kép)

Szintén a Ge lIérthegyről fe Ivett fotón a főváros átalakul+ képe figyelhető meg: uj (többemeletes) épületek a
tabáni részben, a pesti oldalon már áll a Parlament és
a Bazilika.
48. A pesti árvíz.

1838.

(Felső kép)

A képen márciusi olvadás okozta sulyos katasztrófa látható. Összetákolt tutajokon vergődő családokat mentenek
ki a katonák. Háttérben rombadőlt klasszicista paloták,
egyszerü lakóházak.
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A Nagykörut.
(Alsó kép)

Kossuth temetése.

1894.

Fénykép.

A kiegyezés utáni nagyszabásu városépités eredményeként
jöttek létre a sugárutak, a Kiskörut és a képen látható
Nagykörut.
Az utat elegáns házak övezik.
49. A pesti lóvasut.

1866.

(Felső kép)

Az első :óvasut vonalát Pesten 1866-ban a mai Kálvin
tér és Ujpest között épitették ki. A kocsikat vas-sinen
lovak huzták. A lóvasut menetrend szerint közlekedett.
A képen a kocsit a Nemzeti Muzeum előtt láthatjuk.
Alsó kép: A budapesti földalatti
rül. Fénykép. (Alsó kép)

épitése.

1895, kö-

Az európai kontinens első földalatti vasutját 1896-ban, a
milleneumi ünnepségek alkalmából nyitották meg. A vasut máig müködik a Népköztársaság
utja alatt. A képen
az épitést látjuk: az uttestet felbontották,
felülről épitették meg a vasut pályáját,
alagutját,
majd befedték, s
ráép itették az uttestet.
50. Rocbbach Lajos: A pesti Duna-part a ma i Petőfi
tér fe lől. 1860 körü 1. (Fe !ső kép)
A kép előterében a pesti Duna..-pcrrtvásárokra használt része látható. Háttérben a Lánchid, jobbra a klcssz lclsto
palotasor és a Rác templom.
II

A pesti wna-part
(Alsó kép)

II

a századfordu ló tá ján.

Fénykép.

Valamennyi diakockán két kép látható. A fe Iső a XIX.
század első felének, vagy közepének,
az alsó a század
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végének
állapotait
mutatja.
A tanu lóknak mindegyik
diakocka vetitésekor
azt a feladatot
adjuk/hogy
hasonlitsák
össze az alsó és a felső képet.
A 47. sz. diapozitiv
elemzése
közben először azokat a nagyobb épületeket
kerestessük
meg, amelyek mind
a két képen megtalálhatók,
Igy sokkal könnyebb
lesz a
vá Itozásokat
észrevétetn i .
A 48. sz. dia a város központi
részeit mutatja be
a nagy pesti árviz (1838) és Kossuth temetésének
(1894)
időpontjában.
A századfordulóra
felépült
Nagykörut
magas épületei
reprezentálják
talán legfeltünőbben
a fenti
képen még vidékt jellegü város világvárossá
válását.
A 49. sz. kocka segitségével
a városi közlekedés
fe j lődéséről beszéltethetjük
a tanu lókat.
Ide kapcsolódik
a tankönyv
179. oldalának
fotója,
amelyen kezdetleges
vi liamoskocsikat
és egy konfl isr láthatnak
a gyerekek .
. Végül az 50. sz. diapozitivet
szemlélve
a pesti Duno -pcrt-: változásairól
számoljon,;:be
az osztály.
Amikor
az Országház
épü letének kü Iső szépségéről
beszé Igetünk,
idézzük fel az uri Magyarország
parlamenti
játékairól
korábban
tanultakat/
majd lezárva a hetedik osztály uto l+
só előtti témáját/
utaljunk
a jövő tanév anyagára/
idézzük Ady Endre: Dal a Hazugság-házról
c. verséből ez-utotSÓ' versszakot.
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