
M I N I S T E R U L  E D U C A Ț I E I

4Tankönyv a IV. osztály számára

Maria Mariana Gheorghe

Irina Ema Săvuță

Aurel Constantin Soare



Acest manual este proprietatea Ministerului Educației.
Acest proiect de manual școlar este realizat în conformitate cu Programa școlară  

aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5003/02.12.2014.

116.111 – numărul de telefon de asistență pentru copii



M I N I S T E R U L  E D U C A Ț I E I

4

Maria Mariana Gheorghe

Irina Ema Săvuță

Aurel Constantin Soare

Tankönyv a IV. 
osztály számára



Történelem. Tankönyv a IV. osztály számára. 
Maria Mariana Gheorghe, Irina Săvuță, Aurel Constantin Soare

Tudományos referensek: prof. dr. Doru Dumitrescu, Colegiul Național „Spiru Haret” București
conf. dr. Florentina Nițu, Universitatea din București, Facultatea de Istorie

Fordította: Albert Andreea, Deregan Sidonia
Korrektúra: Szőcs Katalin 

Copyright © 2021 Grup Media Litera
Minden jog fenntartva

 

Editura Litera 
tel.: 0374 82 66 35; 021 319 63 90; 031 425 16 19
e‑mail: contact@litera.ro
www.litera.ro

Editor: Vidrașcu și fiii
Redactor: Cătălina Soare
Corector: Ionel Palade
Credite foto: Dreamstime, Shutterstock
Copertă: Vlad Panfilov
Tehnoredactare și prepress: Pontlab S.r.l.

A tankönyv a Nevelési Minisztérium 4200/ 2021. 07. 07. számú miniszteri rendelettel lett jóváhagyva.

A tankönyvet ingyen kapják meg a tanulók, nyomtatott és digitális formátumban is, és négy tanéven keresztül adható tovább a 
2021–2022‑es tanévvel kezdődően.

Tanfelügyelőség   ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Iskola/Főgimnázium/Középiskola   ....................................................................................................................................................................................................................................

AKIK EZT A TANKÖNYVET HASZNÁLTÁK:

Év A tanuló neve Osztály Tanév

A tankönyv kinézete*

nyomtatott változat

átvételkor átadáskor

1

2

3

4

* A tankönyv kinézetére a következő megjelölések egyike használandó: új, jó, ápolt, ápolatlan, sérült.
• A tanerők ellenőrzik, hogy a fenti táblázat adatai helyesek‑e.
• A tanulók semmilyen bejegyzést nem tehetnek a tankönyvbe.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
SĂVUŢĂ, IRINA
Istorie: manual pentru clasa a IV‑a/Irina Ema Săvuţă,  
Maria Mariana Gheorghe, Aurel Constantin Soare. –  
Bucureşti: Litera, 2021
ISBN 978‑606‑33‑7676‑4

I. Gheorghe, Maria Mariana
II. Soare, Aurel Constantin

94



Deșteaptă‑te, române, din somnul cel de moarte,
În care te‑adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croiește‑ți altă soarte,
La care să se‑nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că‑n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că‑n a noastre piepturi păstrăm cu fală‑un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru‑n vine,
„Viața‑n libertate ori moarte!” strigă toți.

Preoți, cu crucea‑n frunte! căci oastea e creștină,
Deviza‑i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine‑n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!

Deșteaptă‑te, române!
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A fejezetet BEMUTATÓ oldal

NYOMTATOTT KIADÁS

A Történelem tankönyv olyan tematikus egy‑
ségekre oszlik, amelyek a tantervi tartalmakat 
részletezik. Az érdekfelkeltő módon bemutatott 
leckék olyan tanulási tevékenységeket foglal‑
nak magukba, amelyek hozzájárulnak a tan‑
tárgy sajátos kompetenciáinak kialakításához.

A tartalomszervezés lehetővé teszi a többi 
tantárgyhoz való csatolást.

LECKE oldala

ISMÉTLÉS és ÉRTÉKELÉS oldalai

 Bevezető fogalmak
 A család
 A helyi és nemzeti közösség
 Gyermekkor régen és ma 
 A múlt és a jelen népei
 Ismerjük meg a világot az utazók 

segítségével

TARTALOM

MIRE LESZEL KÉPES?

 megérteni, hogy mit tanulmányoz a történelem;
 felfedezni ennek munkaeszközeit;
 elmagyarázni a történelmi időhöz, térhez és 

forrásokhoz kapcsolódó fogalmakat;
 feltárni, hogy mi a család, és hogyan alakult ki;
 azonosítani a különböző típusú közösségeket:  

a helyit, a nemzetit;
 feltárni a közösséged és más népek 

hagyományait, szokásait;
 tájékozódni a térképen és megjelölni a múlt  

s a jelen népek területeit;
 a világot az utazókon keresztül felfedezni és 

megismerni;
 önállóan vagy osztálytársaiddal együttműködve 

projekteket és portfóliókat elkészíteni;
 utazási naplót vezetni.

1. FEJEZET
Környezetünk múltja és jelene

7Sajátos kompetenciák: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
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1. FEJEZET

A történelem során a család változott. Az ókori Görögországban vagy 
Rómában a családot apa, anya és gyermekek alkották, akiket a vér szerinti 
kötelék és a közös ős kultusza kötött össze, akiknek tiszteletére a ház tűzhe-
lyén mindig égett a tűz. A gyerekek, különösen a fiúk, sokoldalú nevelésben 
részesültek. A középkorban az egyház befolyása következtében megválto-
zott a család helyzete. A gyermekeket megkeresztelték. Ekkor, elsősorban a 
fiúk, egy szent nevét kapták. Férjet vagy feleséget a szülők választottak gye-
rekeiknek. Az újkorban a gyermekek fő támasza továbbra is az anya marad. 
Az apák és a tizenévesek keményen dolgoztak a család fenntartásáért, míg a 
jelenkorban a gazdasági változások és az iparosodás alapvető változásokat 
idéztek elő a család szerkezetében és funkcióiban. Ma a legtöbb helyen a 
családok kisebb létszámúak, és az életkörülményeik sokkal jobbak.

A család története
Az emberek ősidők óta vágytak arra, hogy más emberek társaságában le-

gyenek, hogy családot alapítsanak. Ezek nagyszülőkből, szülőkből és gyer-
mekekből álló csoportok, amelyek közösen szervezik ünnepeiket, és együtt 
töltik az időt. Egy családban több generációhoz tartozó tagok is lehetnek.

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

Régen a tehetős családok az alábbi képen láthatóhoz hasonló családfát készítettek. 
A családfa „olyan grafikus ábrázolás, amely megjeleníti a családok generációit, és az idők során a 
tagok között kialakult rokoni viszonyokat is megmutatja”.

Családfa

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

család = a házasság 
révén létrejött emberi 
csoport, amely a 
házastársakat (szülőket) 
és leszármazottaikat köti 
össze. 

generáció (nemzedék) = 
hasonló életkorú emberek 
összessége.

  TUDTÁTOK?

Mivel a nők szerepe rend-
kívül fontos volt a közös-
ségben, a régmúltban az 
első családforma a matri-
archátus volt, a családfő 
az anya volt. Idővel, ahogy 
a gazdaság és háborúsko-
dás terén a férfiak egyre 
fontosabb szerephez jutot-
tak, a családfői szerepet 
is átvették (patriarchális 
család).

Anya és gyermeke a római 
kori világban

Kik alkotják a családodat?

Királyi család

Család a XXI. században

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI

 A családom: https://www.youtube.com/watch?v=cNKDWdm-b-U 
 Egy boldog család: https://www.youtube.com/watch?v=drOa37fTrA0 

 A „kvintett” ötsoros szabályos versforma: első sora a fogalommal kapcsolatos (egyetlen) 
kulcsszó lehet. A második sora két szóból áll: a fogalmat jellemző melléknevek. A harmadik sora 
három szót tartalmaz, amelyek valamilyen cselekvést fejeznek ki, vagy főnévi igenevek. A ne-
gyedik sora négy szóban benyomásokat fejez ki. Az ötödik sora ismét egy szó, amely a fogalom 
lényegét ragadja meg.

Példa: Édesanya / Jó, szelíd / Dolgozik, dédelget, tanácsol / Rá gondolok / Szeretet

!

I. Mutasd be az osztályban a családod történetét 
ábrázoló fényképeket tartalmazó albumodat!

III. Állíts össze egy kvintettet (ötsorost) a „családról”!

II. PORTFÓLIÓ Figyeld meg a mellékelt ábrát, és a 
szüleiddel együtt, feljegyezve az összes családtag nevét, 
készítsétek el a saját „családfátokat”! Ki a legidősebb? 
Ki a legfiatalabb? Az unokatestvérek is hozzátartoznak a 
családhoz?

A  C S A L Á D
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1. FEJEZET
ISMÉTLÉS ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

A fenti táblázatot másold át a füzetedbe, és töltsd ki a megadott minta szerint!

Írj egy fogalmazást Családom címmel, amelyben az igéket megfelelő időben (jelen, 
múlt, jövő) használod!

I

II

III

„Hogy ebben az évben ne bukjon meg újra, nagymami, mamicika és Mica néni megígérték az ifjú Goé-
nak, hogy május 10-e alkalmával Bukarestbe viszik. Ne törődjünk most azzal, hogy ez a három asszony-
ság csak azért kerekedik fel és utazik a fővárosba, hogy kedvében járjon az elkényeztetett fiúnak és 
unokának. Elég az hozzá, hogy őnagyságáék korán reggel, csinosan kirittyentve, Goe úrfival együtt türel-
metlenül várták a 10-es peronon azt a gyorsvonatot, amelyik Bukarestbe viszi őket. Az az igazság, hogy 
ha valaki elhatározza, hogy részt szeretne venni egy ilyen fontos nemzeti ünnepen, akkor igencsak korán 
kell elinduljon. A vonat, amelyikre fel kell szállniuk, nyolc óra előtt tíz perccel ér az északi pályaudvarra.” 

(I.L. Caragiale, Goe úrfi)

1. Azonosítsd a szöveg szereplőit, és állapítsd meg, milyen rokoni kapcsolatban állnak egymással!
2. Melyik várost említi a szöveg?
3. Mit ünnepelnek május 10-én Romániában?

Hogyan írnád le? Hogyan rajzolnád le?

Család
Szülőkből és gyermekek-
ből álló csoport.

Családom 

Szabadidő

Mindennapos tevékenységek

Napi tevékenységek a koronavírus okozta 
világjárvány miatti elszigeteltség alatt.

UTAZÁSI NAPLÓ

 Mit újat tanultam ebből a leckéből?
 Milyen nehézségekbe ütköztem?
 Mit szeretnék jobban megérteni?

TÉTEL I II III HIVATALBÓL ÖSSZESEN
A helyes válaszért 
járó pontszám 3 pont 2 pont 4 pont 1 pont 10 pont

A saját válaszod

Minősítés Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

A CSALÁD

A családtagok az 
ünnepek alkalmával 
képeslapot írnak, és 

ajándékokat küldenek 
egymásnak.

A családtagok 
összegyűlnek a 

jelentős események 
megünneplésére.

Egy olyan közösség, amely 
házasságkötés által jön 

létre, a házastársakból és 
gyermekeikből áll.

Az idők során 
változásokon 

ment keresztül.

CSALÁD AZ IDŐK SORÁN

Arra vonatkozó infor-
mációk, hogy mit fog-
nak tanulni a diákok, 
hogyan alkalmazzák 
a tanultakat, és ho-

gyan történik a tanu-
lási tevékenységek 

szervezése. 

A fejezet száma

Leckecímek

A fejezet címe

Olyan ismeretlen 
fogalmak értelme-
zése, amelyek is-

merete szükséges a 
feladatmegoldáshoz. 

TÖBBET SZERETNÉK 
TUDNI! 

Javaslatok a lecke 
elmélyítésére (köny-
vek, filmek, videók 

stb.)

FEDEZD FEL! MUTASD 
BE! VITASD MEG!

Különböző nehézségű 
egyéni és csoportos 

alkalmazások.

Sajátos 
kompetenciák

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR 
A lecke ismeretlen 

fogalmainak a 
magyarázata

TUDTÁTOK?
A leckében tárgyalt 
témakört kiegészítő 

információk

A lecke címe

A lecke tartalma

Fejezet száma

ISMÉTLÉS

Képtár

Kabalafigura

Ismétlési séma
Pontozás/

önértékelés

ÉRTÉKELÉS

Feladatok

UTAZÁSI NAPLÓ

4
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1. A tanulmányozott történelmi események térben és időben való elhelyezése. 
1.1. Egyes családi események és a tanulási helyzetekben bemutatott események időrendbe 

állítása.
1.2.  A történelmi események térbeli elhelyezése.
1.3.  Az emberek idővel és térrel összefüggő érdeklődésének felismerése.

2. A történelmi források felkutatása, a múlt és a jelen eseményeinek megértése érdekében. 
2.1. Történelmi források azonosítása különféle eszközökkel, beleértve az információs és 

kommunikációs technológiákat is.
2.2. A múlttal kapcsolatos változatos információk azonosítását célzó, egyszerű forráselemzési 

eljárások alkalmazása.
2.3. Az okok, okozatok és tényezők adott időszak alatti változásainak forrásalapú azonosítása.

3. A történelem sajátos fogalmainak használata különböző kommunikációs helyzetekben. 
3.1. A történelmi kifejezések felismerése a rendelkezésre álló forrásokban.
3.2. A közérthető történelmi kifejezések helyes használata szóbeli és írásbeli kommunikációs 

helyzetekben.

4. Pozitív énkép kialakítása (önmagunkról és másokról). 
4.1. A múlt és jelen eseményei jelentőségének megállapítása.
4.2. Önmagunk és mások, egyének és csoportok közötti hasonlóságok és különbségek felismerése.
4.3. A kommunikációt feltételező helyzetekben nyitott attitűd tanúsítása.

DIGITÁLIS VÁLTOZAT A tankönyv elektronikus formája a kinyomtatotthoz hasonló tartalommal 
rendelkezik, és ezenfelül interaktív multimédiás (statikus, animációs, interaktív) 
tanulási tevékenységeket tartalmaz.

Mindezek célja a kognitív érték növelése. A tankönyv oldalai asztali számító‑
gépen, laptopon, táblagépen, telefonon is hozzáférhetők, feltéve, és kiváló bön‑
gészési élményt biztosít. A digitális változatban való böngészés lehetővé teszi  
a tankönyv átlapozását és az előző tanulási tevékenységhez való visszatérést.

Az 5003/2014.12.02-es miniszteri rendelettel jóváhagyott IV. osztályos TÖRTÉNELEM 
tantárgy tantervének általános és sajátos kompetenciái

A DIGITÁLIS TANKÖNYV  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A SEGÍTSÉG  gomb
a digitális tankönyv használati utasítását nyitja meg.

A TARTALOM  gomb
a tankönyv tartalmát nyitja meg, és lehetővé 
teszi Fejezetek/Leckék megnyitását.

Lapozó gombok  
lehetővé teszik a tankönyvben való lapozást és egy 
adott oldal megnyitását.

Statikus tevékenységek – statikus típusú tevékenysége‑
ket nyit meg, amelyek a navigációs gombok segítségével 
lapozhatók.
Animált tevékenységek – az oldal alján elhelyezett 
elemeket jelöl, amelyek megtekinthetők a Lejátszás 
gombra (  ) kattintva.
Interaktív tevékenységek – az oldal alján elhelyezett 
feladatokat jelöl, olyanokat, mint: Társítsd, Jelöld meg, 
Billentyűzet használatával írd be, Válaszd ki. Érvényesíté‑
si gombok a következők: Újraindítás (a gyakorlat újrakez‑
dését teszi lehetővé) és Ellenőrzés (amely a feladat meg‑
oldásait ellenőrzi). A felhasználónak három próbálkozás 
áll a rendelkezésére, hogy helyesen válaszoljon. Ezek 
után a helyes válasz automatikusan megjelenik. 

Statikus AMII Animációs 
AMII 

Interaktív 
AMII
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 Bevezető fogalmak
 A család
 A helyi és nemzeti közösség
 Gyermekkor régen és ma 
 A múlt és a jelen népei
 Ismerjük meg a világot az utazók által

TARTALOM

MIRE LESZEL KÉPES?

 megérteni, hogy mit tanulmányoz a történelem;
 felfedezni ennek munkaeszközeit;
 elmagyarázni a történelmi időhöz, térhez és 

forrásokhoz kapcsolódó fogalmakat;
 feltárni, hogy mi a család, és hogyan alakult ki;
 azonosítani a különböző típusú közösségeket:  

a helyit, a nemzetit;
 feltárni a közösséged és más népek 

hagyományait, szokásait;
 tájékozódni a térképen és megjelölni a múlt  

és a jelen népei által lakott területeket;
 a világot az utazók tapasztalati által felfedezni és 

megismerni;
 önállóan vagy osztálytársaiddal együttműködve 

projekteket és portfóliókat elkészíteni;
 utazási naplót vezetni.

1. FEJEZET
Környezetünk múltja és jelene

7Sajátos kompetenciák: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
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1. FEJEZET

Erről a tudományról együtt fogunk tanulni. Régi korokra és 
eseményekre, személyiségekre és jelentős vezetőkre vonatkozó 
információkat fogunk megismerni. Egy, bizonyítékokon alapuló 
történetet követünk, olyan utazást teszünk, amely a múltba és 
olyan helyekre kalauzol, amelyekről talán még sosem hallottál.

Bevezető fogalmak

 Múlt – jelen (évezred, évszázad, évtized, történelmi kor) 

A Történelem tantárgy keretében megtudjuk, hogy mi történt a 
különböző országokban és történelmi korokban élt emberekkel, ho‑
gyan fejlődtek, milyen kapcsolatokat alakítottak ki közösségeikben. 
Felfedezzük, hogy mindannyiunknak van egy személyes történelme: 
múltja, jelene és jövője. A történelmi idő is így tagolódik: a múlt az 
eltelt idő, a jelen most történik, ezt követi a jövő, amelyről nem tud‑
juk, hogy milyen lesz. A történelmi események időpontjainak szem‑
léltetését ezek kronológiai tengelyeken vagy időszalagokon való 
elhelyezésével végezzük.

Az időt évtizedekben (10 év), évszázadokban (100 év) és évez-
redekben (1000 év) mérik. Az évszázadok és évezredek írására római 
számokat használunk.

I. század = 1‑100 VIII. század = 701‑800 XV. század = 1401‑1500

II. század = 101‑200 IX. század = 801‑900 XVI. század = 1501‑1600

III. század = 201‑300 X. század = 901‑1000 XVII. század = 1601‑1700

IV. század = 301‑400 XI. század =1001‑1100 XVIII. század = 1701‑1800

V. század = 401‑500 XII. század = 1101‑1200 XIX. század = 1801‑1900

VI. század = 501‑600 XIII. század = 1201‑1300 XX. század = 1901‑2000

VII. század = 601‑700 XIV. század = 1301‑1400 XXI. század = 2001‑2100

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

történelem = az 
emberiség múltját idéző 
és annak rekonstruálását 
célzó elbeszélés, narratíva. 
történelmi térség = 
ember által lakott hely, 
terület, térség; olyan 
földrajzi térség, ahol 
egy történelmi esemény 
zajlott le. 
források (történelmi 
források) = az idők során 
fennmaradt bizonyítékok, 
amelyek alapján a múlt 
bizonyos vonatkozásai 
rekonstruálhatók.

 Melyik évezredben élünk? Hogyan írod le ezt az évezredet római számokkal??

  TUDTAD?

Ploiești városában talál‑
ható Románia egyetlen 
Óramúzeuma.

Én vagyok Clio, 
a Történelem 
múzsája vagy 

istennője!

Én pedig Hérodotosz 
vagyok! A „Történelem 

Atyjaként” is emlegetnek.
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A keresztény időszámítás az 1. évvel, Jézus Krisztus születésének 
évével kezdődik.

Más népek, mint például a zsidók, az ókori görögök, a rómaiak, 
az arabok, a kínaiak, történelmük jelentős eseményei függvényében 
kezdték saját időszámításukat. Mivel fontosnak és értékesnek tar‑
tották, az emberek időmérő eszközöket is feltaláltak: homokórát, 
napórát, vízórát, a naptárakat.

Történelmi korszakoknak nevezzük azokat a hosszabb időszakokat, amelyeket bizonyos jelentős 
események különböztetnek meg a többitől.

 Történelmi térség
A továbbiakban arról fogunk tanulni, hogy milyen nagy a világ, orszá‑

gokról, településekről, égtájakról, hegyekről és síkságokról, folyókról és 
tengerekről, valamint arról, hogy ezek hogyan befolyásolják az emberek 
életét. A teret térképek segítségével ábrázoljuk. Ezek lehetnek fizikai tér-
képek (a színek a domborzati formákat jelzik) vagy történelmi térképek, 
amelyeken a történelmi eseményeket szimbólumok jelzik. 

 Történelmi források 

Múltbéli utazást a történelmi források, azaz a régi könyvek, a tér‑
képek, az érmék és más múzeumi „kincsek” segítségével tehetünk.

A történelmi források lehetnek írott (könyvek, térképek, felira‑
tok, érmék) és íratlan (szerszámok, fegyverek, díszek) források. Ezek 
múzeumokban, levéltárakban, magángyűjteményekben őrződnek. 

Napóra

Világtérkép 1689-ből

Aranysisak

 Számodra fontos az idő? Miért? Milyen időmérő eszközöket használsz??

Az emberiség múltja Most 

Történelmi 
jelen

Jövő

Őskor Ókor
(Antikvitás) Középkor Újkor

(Modern kor) Jelenkor
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1. FEJEZET

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Oldd meg a feladatokat az A és B források felhasználásával!

IV. Készítsd el és mutasd be a diákéleted eseményeit bemutató időtengelyt! Majd beszéljétek meg ezt 
osztálytársaitokkal! Találtatok hasonlóságokat? Hát különbségeket?

III. Olvasd el az alábbi szöveget!

„Minden nemzet legfontosabb könyve 
saját történelme. Ebben láthatja múlt‑
ját, jelenét és jövőjét.”  

(Nicolae Bălcescu)

1. Azonosítsd a szövegben megemlített történelmi időszakokat!
2. Használd a Magyar értelmező szótárt, és keresd meg a nemzet és nemzetiség fogalmának jelentését!

1. Nevezz meg két olyat történelmi térséget, amelyet az A forrás említ!
2. Mi a mesterségük a „szomorú romokat feltáró” embereknek? 
3. Látogass el a helyi történelmi múzeumba, vagy tégy egy virtuális látogatást egy történelmi mú‑

zeumban! Mutasd be azt a kiállított tárgyat, amelyik a legnagyobb hatással volt rád!

II. Figyeld meg Románia fizikai térképét!
1. Jelöld be az égtájakat!
2. Nevezz meg két domborzati formát, 

és magyarázd meg, hogy miért 
használtak bizonyos színeket az 
ábrázolásukhoz!

3. Sorold fel a Romániával határos 
államokat!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Az óra története: https://www.beclockwise.ro/istoria-ceasului
 A naptár története:  https://stiripentrucopii.com/2020/01/12/istoria-primelor- 

calendare-si-evolutia-lor-pana-in-prezent-de-ce-in-etiopia-acum-este-anul-2012/ 

„Ha kelet felé, Görögországba, Kis‑Ázsiába, 
Palesztinába, Egyiptomba vagy Irakba, vagy 
dél felé Mexikóba, Guatemalába és Peruba in‑
dulunk, olyan embereket találunk, akik gyö‑
nyörű és szomorú romokat tárnak fel...” 

(A.T. White, Elsüllyedt világok)

A

B Régészek munka közben

Románia fizikai térképe
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ISMÉTLÉS

UTAZÁSI NAPLÓ

 Mi újat tanultam ebből a leckéből?
  Hogyan érzem magam, a történelem tanulmányozása 

közben?

 Milyen nehézségekbe ütköztem?
 Ha valamit változtathatnék, mi lenne az?

Melyik évszázadhoz tartoznak a B oszlop-
ban feltüntetett évek? Társítsd helyesen a 
két oszlopban szereplő adatokat!

I

TÉTEL I II-1 II-2 II-3 II-4 HIVATALBÓL ÖSSZESEN
A helyes válaszért 
járó pontszám 4 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 10 pont

A saját válaszaid

Minősítés Elégtelen 
1-4 pont

Elégséges 
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

            A      B. 
1. I. század a. 1821
2. V. század b. 87
3. XI. század c. 1010
4. XIX. század d. 476

Oldd meg az alábbi feladatokat!
1. Határozd meg a történelem fogalmát!
2. Egy grafikus szervező segítségével példázd, 

hogyan mérték az időt a történelem során!
3. Készíts egy rajzot, amelyben a különböző típusú 

történelmi forrásokat ábrázolod!
4. Figyeld meg a mellékelt képeket, és magyarázd  

el, hogy mire használják ezeket a tárgyakat! 

Például: A mérleg a súlyt méri.

Homokóra

Mérleg Mérőszalag

II

Bevezető 
fogalmak

TÖRTÉNELMI 
FORRÁSOK:

írott források
íratlan források

TÖRTÉNELMI TÉRSÉG:
terület  
térkép

domborzati forma

IDŐMÉRŐ 
ESZKÖZÖK:

homokóra, óra, 
naptárIDŐMÉRÉSI EGYSÉGEK:

évtized, évszázad, 
évezred, történelmi 

korszak 

IDŐ:
múlt 
jelen 
jövő 
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1. FEJEZET

A történelem során a család változott. Az ókori Görögországban vagy 
Rómában a családot apa, anya és gyermekek alkották, akiket a vér szerinti 
kötelék és a közös ős kultusza kötött össze, tiszteletükre a ház tűzhelyében 
mindig égett a tűz. A gyerekek, különösen a fiúk, sokoldalú nevelésben ré‑
szesültek. A középkorban az egyház befolyása következtében megválto‑
zott a család helyzete. A gyermekeket megkeresztelték. Ekkor, elsősorban a 
fiúk, egy szent nevét kapták. Férjet vagy feleséget a szülők választottak gye‑
rekeiknek. Az újkorban a gyermekek fő támasza továbbra is az anya marad. 
Az apák és a tizenévesek keményen dolgoztak a család fenntartásáért, míg a 
jelenkorban a gazdasági változások és az iparosodás alapvető változásokat 
idéztek elő a család szerkezetében és funkcióiban. Ma a legtöbb helyen a 
családok kisebb létszámúak, és az életkörülményeik sokkal jobbak.

A család története
Az emberek ősidők óta vágytak arra, hogy más emberek társaságában 

legyenek, hogy családot alapítsanak. Ezek nagyszülőkből, szülőkből és 
gyermekekből álló csoportok, amelyek közösen szervezik ünnepeiket, és 
együtt töltik az időt. Egy családban több generáció is lehet.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

család = a házasság 
révén létrejött emberi 
csoport, amely a 
házastársakat (szülőket) 
és leszármazottaikat köti 
össze. 

generáció (nemzedék) = 
hasonló életkorú emberek 
összessége.

  TUDTÁTOK?

Mivel a nők szerepe rend‑
kívül fontos volt a közös‑
ségben, a régmúltban az 
első családforma a matri‑
archátus volt, a családfő 
az anya volt. Idővel, ahogy 
a gazdaság és háborúsko‑
dás terén a férfiak egyre 
fontosabb szerephez jutot‑
tak, a családfői szerepet 
is átvették (patriarchális 
család).

Anya és gyermeke a római 
kori világban

Kik alkotják a családodat?

Királyi család

Család a XXI. században

A  C S A L Á D
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

Régen a tehetős családok az alábbi képen látható családfát készítettek. 
A családfa „olyan grafikus ábrázolás, amely megjeleníti a családok generációit, és az idők során a 
tagok között kialakult rokoni viszonyokat is megmutatja”.

Családfa

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI

 A családom: https://www.youtube.com/watch?v=cNKDWdm-b-U 
 Egy boldog család: https://www.youtube.com/watch?v=drOa37fTrA0 

 A „kvintett” ötsoros szabályos versforma: első sora a fogalommal kapcsolatos (egyetlen) 
kulcsszó lehet. A második sora két szóból áll: a fogalmat jellemző melléknevek. A harmadik sora 
három szót tartalmaz, amelyek valamilyen cselekvést fejeznek ki, vagy főnévi igenevek. A ne-
gyedik sora négy szóban benyomásokat fejez ki. Az ötödik sora ismét egy szó, amely a fogalom 
lényegét ragadja meg.

Példa: Édesanya / Jó, szelíd / Dolgozik, dédelget, tanácsol / Rá gondolok / Szeretet

!

I. Mutasd be az osztályban a családod történetét 
ábrázoló fényképeket tartalmazó albumot!

III. Állíts össze egy kvintettet (ötsorost) a „családról”!

II. PORTFÓLIÓ Figyeld meg a mellékelt ábrát, és a 
szüleiddel együtt, feljegyezve az összes családtag nevét, 
készítsétek el a saját „családfátokat”! Ki a legidősebb? 
Ki a legfiatalabb? Az unokatestvérek is hozzátartoznak a 
családhoz?
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1. FEJEZET

Családi ünnepek
Az ünnep egy olyan nap, amely különbözik a naptárban szerep‑

lő többi naptól. Az a csodálatos pillanat, amikor a család összegyűl. 
A családtagok együtt végeznek olyan tevékenységeket, amelyekben 
mindnyájan örömüket lelik: az ünnepi asztal előkészítése és díszítése, 
játékok, dalok éneklése, filmnézés, egymás köszöntése és megaján‑
dékozása, a karácsonyfa díszítése, a tojásfestés stb.

A legfontosabb ünnepek közé tartoznak: egy gyermek születé-
se, a keresztelő, a házasságkötés, a családtagok születésnapjai, 
a névnapok, a család vallásos ünnepei, mint például a karácsony, 
az újév, a húsvét. Az ünnepi szokások területenként, országonként és 
vallásonként eltérők.

Az ünnepi események a család fiatal tagjainak bevonásával történ‑
nek.  Mikuláskor, karácsonykor és húsvétkor a gyerekek ajándékot kapnak.  
A húsvéti nyuszi hagyománya Németországból származik, de mára 
szinte világszerte elterjedt szokássá vált, akárcsak a Mikulás. Az ő hi‑
vatalos lakhelye Lappföldön van, ahova levelek ezrei érkeznek. A hús‑
véti nyuszit Németországban lehet megtalálni, ahol van egy húsvéti 
tojásváros. 

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

onomasztika = a  
tulajdonnevekre, külö‑
nösen a személynevekre 
vonatkozik.

  TUDTÁTOK?

A család minden tagjá‑
nak van egy nemzetközi 
napja: gyermeknap (júni‑
us 1.), anyák napja, apák 
napja és 1993 óta március 
15‑én a család nemzetközi 
napja.
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Írd le az alábbi képeket! Milyen családi eseményeket ábrázolnak?

II. Mutass be osztálytársaidnak olyan családi fényképeket, amelyek különböző években ké-
szültek ünnepek alkalmával! Észrevesztek különbségeket, változásokat? Melyek ezek? 

III. A nyolc évet betöltötted. Mit csináltál születésnapodon? Mit csinálhattál volna? Mit tennél 
most?

IV. PORTFÓLIÓ. Készítsd el a családod naplóját, amelybe időrendi (kronológiai) sorrendben 
jegyzed fel a legfontosabb dátumokat és helyszíneket!

V. Készíts a születésnapját ünneplő egyik családtagodnak üdvözlőlapot!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Covalschi Viorica, Az ünnepek Otthon élnek
 Disney, Jégvarázs, Olaf karácsonyi kalandja, Családi ünneplés
 Charles Dickens, Karácsonyi ének

Karácsony 1897‑ben

KARÁCSONY RÉGEN 

Karácsony Észak‑Európában Karácsony 1904‑ben
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1. FEJEZET

A szabadidő. Mindennapi tevékenységek
Az idő a létezés és az események folyamatos előrehaladása. Úgy ész‑

leljük, mint a múltból a jelenen keresztül a jövő felé tartó egymásutánisá‑
got, és az események időtartamát méri.

Minden gyermeknek joga van a pihenéshez és a szabadidőhöz, joga 
van a boldogsághoz, joga van az életkorának megfelelő játékokban és sza-
badidős tevékenységekben való részvételhez. A modern társadalomban a 
kulturális átalakulásoknak köszönhetően változatossá váltak a szabadidő 
eltöltésének módjai, ezeket pedig a társadalmi keretek, a hagyományok, az 
erkölcsi és vallási értékek befolyásolják.

Mutasd be az alábbi képeket! Te hogyan töltöd a szabadidődet?

Azokat a tevékenységeket, amelyeket mindennap végezhetünk, pél‑
dául iskolába vagy munkába járás, séta, olvasás, filmnézés, játék vagy 
sport, személyes higiénia, zenehallgatás, nyaralás, családdal töltött ün‑
nepek, mindennapi tevékenységeknek nevezzük. Három nagy csoport‑
ba sorolhatók: szakmai (iskola), családi, rekreációs (pihenés). Bár jelentős 
előrelépés történt, nem minden család élvezheti ezeket.

Mindennapi tevékenységek
Iskola Család Játék Pihenés Más tevékenység

Óraszám – Clio 4 4 3 10 3

Óraszám

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

idő = órákban, napok‑
ban mért időtartam, 
amely a cselekvések, 
jelenségek, események 
folyamatos sorrendjének 
érzékelése.
mindennapi = ami 
napi rendszerességgel 
ismétlődik.

  TUDTÁTOK?

„Az Egyezményt elfogadó 
államok elismerik a gyer‑
meknek a pihenéshez és a 
szabad idő eltöltéséhez, a 
korának megfelelő játékhoz 
és szórakoztató tevékenysé‑
gekhez való jogát, azt, hogy 
szabadon részt vehessen 
a kulturális és művészeti 
életben.” (az ENSZ által el‑
fogadott Gyermekjogi egyez‑
mény 31. cikkelye)

Játszó gyermekek

 Amikor megkérdezik, hogy „Hány óra van?”, te először... a telefonra 
nézel. A telefonozással töltött idő szabad időnek tekinthető? Miért? 

 Az alábbi táblázatban Clio egy napjának „programját” láthatod. 
Tudod, hogy te mennyi időt töltesz az egyes tevékenységtípusok-
kal? Az alábbi táblázatot másold át a füzetedbe, és töltsd ki a mega-
dott minta szerint! 

?

A

D

B

E

C

F
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

II. A szabad idő eltöltésének kellemes és tanulságos módja lehet egy állatkerti látogatás is. 
Olvasd el az alábbi szöveget, és körülbelül 10 sor terjedelemben folytasd a történetet!

III. Nézd meg figyelmesen a három képet! Mi a hasonlóság a három család által folytatott te-
vékenységek között? Hát a különbségek? Melyek ezek?

IV. Újságíró vagy, és interjút készítesz az 50 évvel ezelőtti szabadidős és mindennapi tevé-
kenységekről. Fogalmazz meg két kérdést, és nevezd meg, kit kérdeznél meg először!

V.  TUDTAD? címmel állítsatok össze egy osztálymappát, amelybe osztálytársaiddal a minden-
napi vagy a szabadidős tevékenységek szempontjából fontosnak tartott információkat 
vezetitek be!

1. Szerinted mit ért a szerző a „szabadidő bölcs eltöltése” alatt?
2. Egyetértesz Bertrand Russel állításával? Válaszd az alábbi lehetőségek 

egyikét, majd írd le a füzetbe a választásodat alátámasztó egyik 
indokot!  
Igen, mert    ...   .
Nem, mert ...   .

„A szabadidő bölcs 
eltöltése a kultúra 
és az oktatás egyik 

vívmánya.” 
(Bertrand Russel)

„… ez egyfajta játékbolt, ahol élő tigrisek, zsiráfok és leopárdok vannak. Megkéred a farkast, hogy vigyen 
el sétálni, de az megesz téged. Hé, úgy enne meg, mint Piroskát, ha ketrece hagyná. De látjátok, ezek a 
vasketrecek vagy kalitkák olyanok, mintha saját szüleik volnának: vigyáznak, hogy gyerekeik ne csinál‑
janak hülyeségeket. Gyerekek! Hagyjátok abba a zajongást! Most ismerkedjünk a zoológiával! Itt vannak 
az állatvilág büszke képviselői, akik tudják, hogyan kell üvölteni, vonyítani, bömbölni és nyüszíteni.”

(Marin Sorescu, Az állatkertben)

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Román rajzfilmek, 1970: https://www.youtube.com/watch?v=rXjt6jX_D6w

 A gyermekek világa: https://www.youtube.com/watch?v=4TsmJG_M_Ko

 A gyermekkor rajzai 1990‑1994: https://www.youtube.com/watch?v=e0q0SFxuGdY 

Család 1958‑ból XX. századi család XXI. századi család

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!
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1. FEJEZET
ISMÉTLÉS

A CSALÁD

A családtagok az 
ünnepek alkalmával 
képeslapot írnak, és 

ajándékokat küldenek 
egymásnak.

A családtagok 
összegyűlnek a 

jelentős események 
megünneplésére.

Egy olyan társadalmi csoport, 
amely házasságkötés által 

jön létre, a házastársakból és 
gyermekeikből áll.

Az idők során 
változásokon 

ment keresztül.

CSALÁD AZ IDŐK SORÁN
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ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

A fenti táblázatot másold át a füzetbe, és töltsd ki a megadott minta szerint!

Írj egy fogalmazást Családom címmel, amelyben az igéket megfelelő időben (jelen, 
múlt, jövő) használod!

I

II

III

„Hogy ebben az évben ne bukjon meg újra, nagymami, mamicika és Mica néni megígérték az ifjú Goé‑
nak, hogy május 10‑e alkalmával Bukarestbe viszik. Ne törődjünk most azzal, hogy ez a három asszony‑
ság csak azért kerekedik fel és utazik a fővárosba, hogy kedvében járjon az elkényeztetett fiúnak és 
unokának. Elég az hozzá, hogy őnagyságáék korán reggel, csinosan kirittyentve, Goe úrfival együtt türel‑
metlenül várták a 10‑es peronon azt a gyorsvonatot, amelyik Bukarestbe viszi őket. Az az igazság, hogy 
ha valaki elhatározza, hogy részt szeretne venni egy ilyen fontos nemzeti ünnepen, akkor igencsak korán 
kell elinduljon. A vonat, amelyikre fel kell szállniuk, nyolc óra előtt tíz perccel ér az északi pályaudvarra.” 

(I.L. Caragiale, Goe úrfi)

1. Azonosítsd a szöveg szereplőit, és állapítsd meg, milyen rokoni kapcsolatban állnak egymással!
2. Melyik várost említi a szöveg?
3. Mit ünnepelnek május 10‑én Romániában?

Hogyan mutatod be? Hogyan rajzolod le?

Család
Szülőkből és gyermekek‑
ből álló csoport.

Családom 

Szabadidő

Mindennapos tevékenységek

Napi tevékenységek a koronavírus okozta 
világjárvány miatti elszigeteltség alatt.

UTAZÁSI NAPLÓ

 Mit újat tanultam ebből a leckéből?
 Milyen nehézségekbe ütköztem?
 Mit szeretnék jobban megérteni?

FELADAT I II III HIVATALBÓL ÖSSZESEN
A helyes válaszért 
járó pontszám 3 pont 2 pont 4 pont 1 pont 10 pont

A saját válaszod

Minősítés Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont
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1. FEJEZET

Terület. Lakóhelyek és a mindennapi élet
A történelem szólhat egy személyről, egy családról, egy városról 

vagy egy faluról, de lehet egy ország, egy kontinens vagy akár az egész 
világ történelme is (egyetemes történelem).

Egy település tagjai közösséget alkotnak. Ez kialakulhat falvakban, 
amit vidéki közösségnek, vagy városokban, amit városi közösségnek 
neveznek. A közösségeken belül olyan intézmények működnek, mint 
a polgármesteri hivatal, az iskola, az egyház, a múzeumok és a kórház. 
Az emberek közötti kapcsolatok alapja a kölcsönös tisztelet, közöttük 
munka‑ vagy segítségnyújtási viszonyok alakulnak ki. 

A közösség története az ott (azon a területen) élő emberek törté‑
nelméből áll össze, összesíti 
azokat az eseményeket, ame‑
lyekben a közösség legtöbb 
tagja részt vett (mindennapi 
élet). Ők alkotják a helyi kö-
zösséget, országos szinten 
pedig a nemzeti közösséget. 

Minden családnak van egy lakhelye, ahol a mindennapi tevékeny-
ségeinek nagy részét végzi. Az idők során különféle építkezési anyago‑
kat használtak, illetve az építkezés módja is változott.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

közösség = egy telepü‑
lés, egy ország lakóinak 
összessége.
intézmény = olyan szer‑
vezet, amely szociális, 
kulturális, közigazgatási 
tevékenységet végez.
lakóhely = ház, lakrész, 
helyiség, ahol valaki 
lakik.

  TUDTÁTOK?

Románia megyékre 
van felosztva. Ezeket a 
polgármesterek által 
vezetett városok és 
községek alkotják. Több 
falu községet alkot.

 Gondolkoztál már azon, hogy honnan kapta lakóhelyed a nevét? 
Milyen forrásokat kell tanulmányozz, hogy választ kapj erre a 
kérdésre?

 Keress szülőhelyedről egy fényképet! Írd le a kiválasztott fényké-
pen látható helyeket és épületeket!

 Szerinted melyik történelmi korszakban épültek az alábbi képen 
látható házak?

Falusi közösség –  
erdélyi falu

Városi közösség – Bukarest városa

?

A  H E LY I  É S  N E M Z E T I  
KÖ ZÖ S S É G

A B C D
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XIX. századi ház

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Nézd meg figyelmesen a képet, majd oldd meg a feladatokat!

II. Olvasd el az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

III. Figyeld meg, írd le és hasonlítsd össze az alábbi képeken látható házakat!

1. Mi egy lakóhely?
2. A fenti képen azonosítsd a lakás helyiségeit, majd mutasd be azokat a tevékenységeket, 

amelyeket az emberek ezekben végeznek!

1. Azonosítsd a szövegben a király lakhelyét!
2. Folytasd egy bekezdésben a király történetét! Az 

események leírásához olyan kifejezéseket használj, 
mint: kezdetben, először, előbb, utána, azt követően, 
utoljára, végül, ugyanakkor. 

3. Bizonyára sok mesét olvastál.  
Hol laktak a mesehősök? Be tudod mutatni? 
Hasonlítanak ezek napjaink lakóhelyeire?

„Egy napon a király, akit orszá‑
gának fejlődése és megerősödése 
foglalkoztatott, a palotában járkált 
saját dolgain töprengve, majd az 
egyik ablakhoz lépett, hogy egy kis 
levegőt szívjon...” 

(Rigord, Gesta Philippi Augusti)

XXI. századi ház

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Falumúzeum: http://muzeul-satului.ro/ 

 Daniela Zaharia, Hétköznapi élet az ókorban

XXI. századi lakás
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1. FEJEZET

Hagyományok, ünnepek,  
vallás, hősök emlékművei

A közösséget azok az emberek alkotják, akik egy helyen, egy te‑
rületen, egy régióban vagy egy országban élnek. Ők, vallásuktól vagy 
saját ünnepeiktől függően, eltérő hagyományokat és szokásokat 
gyakorolnak.

A hagyományokat különösen vidéken őrzik, ahol a fontos esemé‑
nyeken a közösség minden tagja részt vesz. Egyes családi ünnepsége‑
ken (keresztelő, házasságkötés, temetés) a közösség több tagja is részt 
vesz. A hagyományok évszakfüggők is lehetnek. Így tavasszal izgalom‑
mal várják a „Mărțișorul” (márciuska) ünnepét, nyáron egyes közössé‑
gekben a népviseleti ing (Ziua Iei) napját, ősszel az termés napját, télen 
pedig a karácsonyt ünneplik a keresztények.

Minden közösségnek saját vallásos 
ünnepei vagy a térségben az idők fo‑
lyamán lezajlott történelmi események 
függvényében, a nemzeti ünnepna-
pok tiszteletére szervezett rendezvényei 
vannak.

A településeken a hősöknek emlék-
műveket állítanak. Ők azok az emberek, 
akik vitézségükkel és rendkívüli bátorsá‑
gukkal tűntek ki, ők a csatatereken ele‑
sett katonák.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

hagyományok = 
olyan felfogások, szo‑
kások és hiedelmek 
összessége, amelyek 
(szájhagyomány útján) 
generációról generációra 
öröklődnek.
szokás = ugyanazon 
cselekvés gyakori és 
hosszan tartó ismétlése; 
bevett gyakorlat.
vallás = istenségbe, 
természetfeletti lénybe 
vetett hit, aki a világ 
teremtője.
hős = olyan személy, aki 
vitézség és bátorság ré‑
vén tűnik ki.

  TUDTAD?

A Caraiman‑csúcson 
lévő Hősök‑keresztje 
történelmi emlékmű, 
amelyet az első 
világháborúban, 
a Prahova‑völgyi 
harcokban elesett 30 000 
román katona emlékére 
állítottak.

 Felismered az alábbi képeken látható szokásokat?

 Mikor van Románia Nemzeti Ünnepe?

 Településeteken állítottak a hősöknek emlékműveket? Ezek fon-
tosak a közösségetek számára? Miért?

Kereszt a Caraiman‑
csúcson, Bucegi‑hegység

1 2 3 4

?
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I. Figyeld meg a 22. oldalon található 
1–4. képet, és a füzetbe készített táb-
lázatban tüntesd fel, hogy melyik szo-
kást milyen ünnepnapon gyakorolják!

II. Osztálytársaiddal közösen készítsetek egy naplót, amely egy olyan közösségi eseményre vonat-
kozó információkat, rajzokat, fényképeket tartalmaz, amelyeken mindannyian részt vettetek!

III. Olvasd el az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

IV. Figyeld meg a mellékelt képet, majd oldd meg a feladatokat!

V. PORTFÓLIÓ. Készíts szülővárosodról egy plakátot/rajzot/
festményt/kollázst, amelyben bemutatod: a szerszámok,  
a fegyverek, a ruházat, az építészet fejlődését! Munkáitokat mu‑
tassátok be egy kiállítás keretében!

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

„A lányok hóráját úgy a lányok, mint szüleik is türelmetlenül várták. A falu archaikus hórája a 
román nemzet hagyománya, amely olyan más értékekkel együtt, mint a román népviselet és a hórák 
alkalmával játszott hagyományos játékok, olyan szimbólumok, értékek, ismertetőjelek, amelyekre a 
falu közössége büszke volt, ezekkel állt ki a világ elé, és ezekkel azonosult. A régi időkben ez a szokás 
olyan esemény volt, amely nem hiányzott a vidéki élet természetes menetéből, a parasztok életmód‑
jának része volt, mint a földeken végzett munka. A hórát egy tisztáson tartották…” 

(Rîncă Felicia Mihaela, A fost odată... ieșirea la horă)

Kép Ünnep

1 újév

1. Milyen szokást említ a forrás?
2. Szótár segítségével határozd meg az archaikus fogalmát!
3. Egy tanulási napló* formájában mutass be egy olyan 

helyi hagyományt, szokást vagy ünnepet, amelyet kö‑
zösségedben ma is megőriznek és gyakorolnak!

1. Írd le a képen látható emlékművet!
2. Kiket tartanak a levegő hőseinek?
3. Ismersz történeteket vagy legendákat az ember repülés 

vágyáról?
4. „Szeretnék olyan lenni, mint...” címmel írj egy kb. 10 soros fogal‑

mazást, amelyben kifejted a hősökkel kapcsolatos véleményed!

A tanulási napló egy személy fel-
jegyzéseinek, megfigyeléseinek 
és gondolatainak gyűjteménye.

A Levegő Hőseinek 
emlékműve, Bukarest 

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Román karácsonyi hagyományok és szokások: https://www.youtube.com/watch?v=pWDyusVOhYE

 Márciuska: https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-sarbatoarea-martisorului-origine- 
si-traditii/ 

!
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1. FEJEZET

Kisebbségi közösségek Románia területén

A népet közösségek alkotják. A román nép Romániában él. Minden 
ország történelmi régiókból vagy tartományokból áll, és lakosai lehet‑
nek különböző nemzetiségűek vagy bizonyos etnikai csoportokhoz 
tartozók is. Romániában magyarok, szászok, törökök, tatárok, lengye‑
lek, bolgárok, szerbek, zsidók, romák stb. is élnek. Ezeket az etnikai 
csoportokat kisebbségeknek is nevezik.

A kisebbségek a román térségben a régmúltban telepedtek le, 
és olyan közösségeket alkottak, amelyek saját hagyományaikat és 
szokásaikat, nyelvüket vagy vallásukat megőrizték. Ők is Románia 
állampolgárai, akik ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a ro‑
mánok. Az etnikai csoportok egymástól különböznek, de egymással 
multikulturális harmóniában élnek. Az ország kulturális, tudományos 
és gazdasági életéhez való hozzájárulásukkal, az általuk teremtett 
együttélés és kölcsönös elfogadás szellemiségével a kisebbségi kö‑
zösségek a román civilizáció egészét gazdagítják.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

nemzetiség = azonos 
nyelvet beszélő és közös 
kultúrával rendelkező 
emberek összessége.
állampolgár = egy ál‑
lamhoz tartozó személy, 
aki polgári és politikai 
jogokat élvez, és az illető 
állammal szemben  
bizonyos kötelezettségei 
vannak.
multikulturális = 
több különböző kul‑
túra együttélése egy 
társadalomban.

 Melyik nemzeti kisebbséghaz tartozó kulturális, sport vagy poli-
tikai személyiséget ismersz? 

  TUDTÁTOK?

Romániában december 
18‑án ünneplik a nem‑
zeti kisebbségek napját. 
Hazánkban a következő 
népcsoportokat ismerik el 
kisebbségként: magyarok, 
romák, ukránok, néme‑
tek, lipovánok, oroszok, 
törökök, tatárok, szerbek, 
szlovákok, bolgárok, hor‑
vátok, görögök, zsidók, 
csehek, lengyelek, ola‑
szok, kínaiak, örmények, 
csángók, macedónok.
Ezen etnikai csoportok‑
nak képviselete van a ro‑
mán parlamentben is.

?

Magyarok

Cigányok

Szászok

Lipovánok
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Figyeld meg a grafikont, és olvasd el ismét 
a TUDTÁTOK? leckerészt! Venn-diagramm 
segítségével fedezd fel az elmúlt század 
romániai kisebbségeire vonatkozó ha-
sonlóságokat és különbségeket!

II. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

Romániában „a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek elismerten joguk van etnikai hova‑
tartozásuk (egy adott etnikai közösséghez való tartozás érzése), kulturális, nyelvi és vallási identitásuk 
megőrzésére, fejlesztésére és kifejezésére”. Ezért támogatják a nemzeti kisebbségek nyelvén működő 
színházakat, folyóiratokat, múzeumokat, könyvtárakat, könyvkiadókat, valamint a sugárzott rádió‑ és 
televízióműsorokat. Ugyanakkor az oktatási rendszer a kisebbségek nyelvén működő óvodák, isko‑
lák, középiskolák vagy tagozatok, osztályok működését teszi lehetővé. Néhány tragikus kivételtől elte‑
kintve, a modern Romániában a nemzeti kisebbségek olyan jogoknak és szabadságnak örvendhetnek, 
amelyek lehetővé teszik számukra nyelvük, hagyományaik, szokásaik megőrzését és ápolását.

1. Azonosítsd a szövegben: 
a) a nemzeti kisebbségek jogait;
b) a lehetőségeket, amelyek révén a kisebbségek megőrizhetik és ápolhatják nyelvüket, hagyománya‑
ikat és szokásaikat.

2. Elektronikus enciklopédiák tanulmányozása után állítsd össze egy nemzeti kisebbség adatlapját, 
amely a következőket tartalmazza: 
a) a kiválasztott kisebbség nevét; 
b) a földrajzi térséget, ahol élnek;
c) egy hagyományát/egy szokását/egy ünnepét.

Például: a) romániai görögök; b) Konstanca, Brăila, Tulcea megyékben; 
c) Virágvasárnap – „Lázárszombat” – 16 évesnél fiatalabb lányok éneklésükért tojást, pénzt, lisztet 
kapnak, majd szitát gurítanak, hogy a nyár bőséges legyen.

III. Készíts egy grafikus szervezőt (diagramot), amelyen a településed kisebbségeit tünteted fel!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Magyar énekek és táncok: https://www.youtube.com/watch?v=kbQUvXQ_4Oo 
 Berethalmi szász népviselet, táncok és hagyományok: https://www.youtube.com/

watch?v=5r4U_LtcfXY

 Az ember hosszú rabsága: https://www.youtube.com/watch?v=ivLZZU_I2pc 

Legendă
Români
Maghiari
Germani 
Evrei 
Ruteni 
Ruși 
Bulgari 
Rromi 
Turci 
Alte minorități 

Románia kisebbségei, 1930

1930 2021

KÜLÖNBSÉGEK KÜLÖNBSÉGEKHASONLÓSÁGOK

Jelmagyarázat
Románok 
Magyarok 
Németek
Zsidók 
Ruténok 
Oroszok 
Bolgárok 
Romák 
Törökök
Más kisebbségek 
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1. FEJEZET

 A közösségek jelképei 
A címer egy ország, egy város, egy család megkülönböztető, jellegzetes és szimbolikus jele. Biztos 

már láttad Románia címerét. Tudtad, hogy rajta vannak a történelmi tartományok címerei is? Minden 
közösségnek a domborzati formákhoz, a népviselethez, a szokásokhoz és a hagyományokhoz kötődő 
jelképei vannak. Néhány ezek közül a települések címerében is megjelenik.

 Osztálytársaiddal együtt keressétek meg a tele‑
pülésetek/megyétek címerét, és magyarázzátok 
el a rajta szereplő jelképeket! 

 PORTFÓLIÓ. A leckében bemutatott címerek 
alapján képzeld el és rajzold le a saját vagy a csa‑
ládod címerét!

Moldva

Erdély

Havasalföld

Olténia és Bánság 

Románia

Dobrudzsa
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Szövegolvasás ceruzával a kézben (jegyzetelés)

I. LÉPÉS: A kulcsfogalmak azonosítása 
 Különböző színekkel húzd alá a tulajdonneveket,  

a történelmi személyiségek neveit és helységneveket!
 Húzd alá a fontosabb történelmi eseményekre  

vagy személyiségekre vonatkozó adatokat!
 Húzd alá a kötőszavakat!
P Azonosítsd a három háztípust!
P Válasz: hegyi, dombvidéki és síkvidéki házak.
P Nevezd meg a házak építésére használt anyagokat! 
P Válaszod: ... .

II. LÉPÉS: Az információ kiválasztása
 Azonosítsd a fő gondolatokat és példákat, majd különböző színekkel húzd alá ezeket!
P Húzd alá a szöveg legfontosabb gondolatát és az őt alátámasztó példákat!
P Lehetséges válasz: A szöveg a román parasztok 100 évvel ezelőtti lakásait mutatja be.
P Válaszod: ... .

III. LÉPÉS: Az információk rendszerezése
 A szövegből távolítsd el a kevésbé lényeges szavakat!
 Használj rövidítéseket (valami – vm., például – pl.), valamint a kötőszavakat és igéket he‑

lyettesítsd szimbólumokkal (ok �; következmény  �; eltérő # stb.).    
P „Írd át” a szöveget a megadott rövidítések és szimbólumok használatával!
P Lehetséges válasz: A hegyvidéki házak �35%‑a Románia házainak.
P Válaszod: ... .

SOK SIKERT!

„A vidéki házaknak három fő típusa volt: a hegyi, a dombvidéki és a síkvidéki há‑
zak. A hegyvidéki házak Románia házainak mintegy 35%‑át teszik ki. Rendszerint fa‑, 
szikla‑ vagy kavicsalapzatúak voltak, gerendákból épültek, amelyeket egy réteg vako‑
lat borított, és szalmával vagy zsindellyel fedték. Általában ezek a házak erősebbek és 
kényelmesebbek voltak, mint a dombvidéki és különösen a síkvidéki házak. Az alföldi 
területeken szűkös volt az erdő, ami arra késztette a helybelieket, hogy vályogból, ala‑
pozás nélküli, döngölt földű, padló nélküli, náddal vagy kukoricaszárral fedett, nagyon 
egyszerű stílusú és komfortú házakat építsenek. A dombvidéki házaknak szintén nem 
volt alapja, hanem közvetlenül a földre építették őket.” 

(adevarul.ro) 

TANULNI TANULOK
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1. FEJEZET
ISMÉTLÉS

NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

NEMZETI KÖZÖSSÉG

HELYI KÖZÖSSÉG

FÖLD

HELYI

falu
város

NEMZETI

ország

KÖZÖSSÉG

terület
lakóhelyek

hagyományok
ünnepek
vallások

A CSALÁDOM

ÉN

U K R A J N A
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PROJEKT

Az elkövetkező három hétben, a polgári nevelés, a vallás- 
és a földrajzórákon szerzett ismeretek segítségével, készít-
setek egy csoportprojektet, Én és a településem címmel!

UTAZÁSI NAPLÓ

 Mi újat tanultam ebből a leckéből?
 A megvitatott kérdések közül melyiket találtam a legérdekesebbnek?
 Hogyan tudom hasznosítani ezt a tanulási tapasztalatot a jövőben?
 Ha valamit változtathatnék, mi lenne az?

Þ Az I. csoport az alábbiakra vo‑
natkozó információkat gyűjti: Þ A II. csoport az alábbiakra 

vonatkozó információkat 
gyűjti:

Þ A III. csoport az alábbiakra 
vonatkozó információkat 

gyűjti:

� földrajzi fekvés 
� a település nagysága
� földrajzi adottságok
� szomszédok
� elhelyezkedése a 

megyében és az 
országban

� a település 
címere 

� a címer szim‑
bólumainak a 
bemutatása

� lakosság 
száma

� nemzetiségek 
� sajátos 

foglalkozások

� alapítás
� az első írásos 

feljegyzés
� fontosabb 

történelmi 
események

�  polgármesteri 
hivatal vagy más 

fontos közigazgatási 

intézmények
� iskolák
� könyvtár
� múzeumok
� színház

�  tevékenységi 
területek

� teljesítmények
� albumok
� rajzok
� fényképek
� filmek 
� plakátok 

Þ Az V. csoport az alábbiakra 
vonatkozó információkat 
gyűjti:

Þ A VI. csoport az alábbiakra 
vonatkozó információkat  
gyűjti:

Þ A IV. csoport az alábbiakra 
vonatkozó információkat 
gyűjti:

Þ A VII. csoport a szemléltető 
grafikai anyagot gyűjti:
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1. FEJEZET

Gyermekkor régen és ma

 Gyermekkor régen 
A történelem során a gyermekkor koronként és országonként vál‑

tozott. A gazdag és szabad polgárok családjaiba született, valamint 
a szegény családokból származó gyermekek életkörülményei között 
jelentős különbségek voltak. Különböző volt a várakban és városok‑
ban, illetve a falvakban élő gyermekek neveltetése és életmódja.  
Az utóbbiaknak már fiatalkoruktól kezdve különböző háztartási és 
mezei munkákban kellett segédkezniük. Régen, betegségek miatt na‑
gyon sok gyermek nem érte meg életének második évét. Járványok, 
éhínség, háborúk miatt magas volt a halálozási arány.

A középkorban a gyermekek tanítása a templomok és a kolostorok 
mellett működő iskolákban zajlott. A XVI–XIX. század során, a több‑
nyire agrár jellegű közösségekben, meglehetősen nehéz volt az élet. 
Napközben sok időt töltöttek a szabadban, vagy különböző háztartási 
munkákban vettek részt. A szabadban játszottak, a játékaik fából 
vagy textilből készültek. A gyermekek nevelése szigorú módszerek‑
kel történt. A szülők nem kérték ki a gyermekek véleményét a rájuk 
vonatkozó döntések meghozatalában.

A második világháború után a romániai gyermeknevelést, az óvo‑
dákon és iskolákon keresztül, a kommunista párt befolyásolta. A 3 
és 6 év közötti gyermekek „A haza sólymai”, a 7‑14 évesek az úttörők 
(pionírok) szervezetéhez tartoztak. Ezeknek a szervezeteknek saját 
egyenruhájuk volt. 1989 után ezekben az országokban sok gyermek 
élete jó irányba, gyökeresen megváltozott. 

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

gyermekkor = A Gyer-
mekjogi Egyezmény értel‑
mében, a születéstől 18 
éves korig tartó időszak.

 Ha visszatérhetnél az időben, milyen kérdéseket tennél fel  
a gyermekeknek??

Karikával játszó fiúk 
 

Óriáskerék ‑ Pașcani Babák készítése Fényképésznél
Pionírok 

egy rádió körül
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  TUDTÁTOK?

Az idők során azokat a 
gyermekeket, akik már 
nagyon fiatalon különle‑
ges tehetséggel rendelkez‑
tek, csodagyermekeknek 
nevezték el: Giovanni 
Pico della Mirandola, W. 
A. Mozart, Blaise Pascal, 
Victor Hugo, Clara Wieck 
(Schumann), Anne 
Franck, Bobby Fischer, 
Wang Yani, Alexandra 
Nechita.

„A gyermekkor 
a fényben fürdő, 

sötétségből kilépő 
kimondhatatlanul 

új, friss és lenyűgöző 
teremtés csodálatos és 
ámulatba ejtő világa.”

(Eugène Ionesco)

Máramarosi fiatalok és gyermekek

3 D‑s toll

Osztályprojekt

 Az internet segítségével azonosítsd azokat a területeket, 
amelyekben a TUDTÁTOK? leckerészben felsorolt gyermekek 
jeleskedtek! Készítsd el az egyik személyiség adatlapját, amelyben 
feltünteted a nevét, tevékenységi területét, egyik alkotását!

Konzol

 Gyermekkor napjainkban 
A XXI. században a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális vál‑

tozások a gyermekek életének lényeges átalakulásához vezettek. Az 
oktatás ingyenes és kötelező. A technológia fejlődésével párhuzamo‑
san a játékok is korszerűsödtek. A gyermekek számára játszótereket 
hoztak létre, és a szabadidő eltöltésének számos más módját tették le‑
hetővé. A legtöbb gyermek széleskörű nevelési és képzési tevékenysé‑
gek haszonélvezője, mely hozzáférhető a számítógép‑, a táblagép‑ és 
a mobiltelefon‑használattal. A digitális oktatás megváltoztatta min‑
dennapi életvitelüket, és számos kommunikációs lehetőséget biztosít 
az Instagram, a TikTok stb segítségével.

Romániában a gyermekek jogait törvény védi és szavatolja.  
A nemzetközi gyereknapot június 1-jén ünnepeljük. Egy szabad tár‑
sadalomban lehetőségük van a gondtalan gyermekkorra. Az életkö‑
rülmények azonban nem teszik lehetővé minden gyermeknek, hogy 
minden olyan jogával éljen, amely őt megilleti. 
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1. FEJEZET

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Nem minden gyermek 
élhet jogaival, és ör-
vendhet egy boldog gyer-
mekkornak. Az internet és 
a digitális enciklopédiák 
segítségével állíts össze a 
világ különböző részein élő 
gyermekek életét ábrázoló 
képekből egy portfóliót!

II. A leckében szereplő képek alapján be-
széljetek az osztálytársakkal a gyerme-
kek múltbéli játékairól és játékszereiről! 
Hasonlítanak a jelenkor játékaihoz? Egy Venn‑
diagram segítségével mutasd be a hasonló‑
ságokat és a különbségeket! Mi a gyermekek 
múltbeli és jelenlegi jogaival kapcsolatos 
véleményed?

III. Keress a gyermekkorra vonatkozó információforrásokat, és készíts egy listát azokról, ame-
lyek a legjobban érdekeltek!

1.  Mutasd be a két képet, és 
hasonlítsd össze a diákok 
múltbeli és jelenlegi tanulá‑
si módját! 

2.  Írd le egy 5‑7 sor terjedelmű 
szövegben azokat az újsze‑
rű dolgokat, amelyeket nap‑
jaink iskolája biztosít! 

Eszkimó család

Múlt Jelen

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Gyermekkorom emlékei, film, 1964, rendezte: Elisabeta Bostan
 Colin Heywood, A gyermekkor története
 A múlt igazságai: Részben színes gyermekkor, TVR1:  

https://www.youtube.com/watch?v=JHnzNT8T4O8 
 Gyermekjogi egyezmény gyermeknyelven:  

https://www.unicef.org/romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20
Na%C5%A3iunilor%20Unite%20cu%20privire%20la%20Drepturile%20Copilului.pdf

Afrika gyermekei

KÜLÖNBSÉGEKHASONLÓSÁGOK

JELEN

KÜLÖNBSÉGEK

MÚLT
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ISMÉTLÉS

UTAZÁSI NAPLÓ

 Milyen érzéseket váltott ki belőlem a lecke?
 A megbeszélt kérdések közül melyiket tartottam 

érdekesebbnek?

 Tetszett, amit tanultam? Ha igen, miért? Ha nem, 
miért? 

 Ha valamit változtathatnék, mi lenne az?

Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott fogalmakkal: jogai, június 1., oktatáshoz való 
jog, 1950.

I

FELADAT I II HIVATALBÓL ÖSSZESEN
A helyes válaszért 
járó pontszám 4 pont 5 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés Elégtelen 1-4 pont; Elégséges 5-6 pont;  
Jó 7-8 pont; Nagyon jó 9-10 pont

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

Állíts össze egy olyan, öt képből álló osztályal-
bumot, amely az elemis iskolaéveid alatt ké-
szültek!  Minden egyes fénykép esetében foglald 
össze egy rövid szövegben a kép elkészülésének 
körülményeit, illetve a hozzá kötődő érzéseidet!

II

Gyermekkor a múltban Gyermekkor a jelenben

Szabadidő A gyermekeknek nem igazán volt részük benne, 
szüleik mellett fizikai munkát végeztek. Olvasás, játékok, séták, vakációk stb.

Kedvenc 
játékok A szabadban játszottak. Számítógépes/okostelefonos videojátékok stb.

Szórakoztató központok, parkok, játszóterek

Kedvenc 
játékszerek

Gyermekek vagy szülők által, a rendelkezésükre álló 
anyagokból készültek: fából, kartonból, levelekből, 

textilhulladékból, rongyokból, szalmából stb.

Műanyagból, gumiból készült játékok, játékautók, 
babák, LEGO stb.

Oktatás A hozzáférés korlátozott volt, csak a tehetősebbek 
engedhették meg maguknak. Az oktatáshoz való hozzáférés

Élelem Szerény, a gyerekek általában a felnőttek ételma‑
radékát ették.

Kifejezetten gyermekeknek való, változatos, válasz‑
tékos táplálkozás, amely gyümölcsöt és zöldséget, 

gabonaféléket, tejterméket tartalmaz.

A nemzetközi gyermeknapot    ...   ‑én ün‑
nepeljük. Romániában ezt a napot    ...   ‑ben 
ünnepelték először. A törvény szerint,  
a világon minden gyermeknek a    ...    szava‑
tolva vannak, többek között az    ...   is. 
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1. FEJEZET

A dákok körülbelül két évezreddel ezelőtt 
a Dunától északra elterülő térségben éltek. 
Törzsekbe és törzsszövetségekbe szerveződ‑
tek, mezőgazdasággal, méhészettel, állatte-
nyésztéssel, kézművességgel (fazekassággal, 
fa‑ és fémmegmunkálással) és kereskedelem-
mel foglalkoztak. A gazdagokat tarabostesnek, 
az egyszerű embereket pedig comatinak vagy 
borzosfejűnek nevezték.

Vallásuk többistenhiten alapult, legfontosabb 
istenségük Zalmoxis volt.  Imahelyeik szabadté‑
ri szentélyek voltak. A dákok hiedelme szerint 
a haláluk után nem tűnnek el, hanem főistenük,  
Zalmoxis mellett az égben folytatják életüket.

A Szászvárosi-hegységben volt a dák állam 
fővárosa, Sarmisegetuza Regia. Ebben a térség‑
ben más erődök is álltak: Costești, Piatra Roșie, 
Blidaru, Căpâlna. Burebista király egyesítette a 
geta‑dák törzseket, és létrehozta az első dák álla‑
mot. Később Decebal király vezetése alatt álltak. 
Ő konfliktusba keveredett a Traianus császár 
vezette rómaiakkal. A rómaiak Kr. u. 106‑ban hó‑
dították meg a dákokat, és ezzel megkezdődött 
a rómaiasodás, egy olyan történelmi folyamat, 
amely során a dákok megtanulták a latin nyelvet.

 Nézz meg egy jelenetet a 
Dákok című filmből, és írd 
le ruházatukat, fegyverei-
ket és harci taktikájukat!

A múlt népei. A dákok
A világ, de Románia térképe is másképpen nézett ki, mint napja‑

inkban. Minden népnek van egy országa, nemzedékről nemzedékre 
átörökített jellegzetes foglalkozásai és hagyományai. A hódítások vagy 
járványok következtében egyes népek eltűntek. Az ókori népek néme‑
lyikét a mai népek őseinek tekintik, úgymint a géta‑dákokat és a római‑
akat a román nép esetében.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

nép = olyan emberi kö‑
zösség, amelynek tagjai 
ugyanazon a területen 
élnek, ugyanazt a nyelvet 
beszélik, és közös kultu‑
rális hagyományokkal 
rendelkeznek.
törzs = közös nyelvvel 
és hiedelemvilággal ren‑
delkező, közös ősre visz‑
szatekintő, ugyanazon a 
területen élő emberi kö‑
zösség, amelynek élén egy 
vezető áll.
tarabostes = dák nemes.
comati = Daciában a sza‑
bad emberek.
méhészet = a méhek tar‑
tása és gondozása.
szentély = egy istenség 
tiszteletét szolgáló szertar‑
tások helyszíne.

  TUDTÁTOK?

Zalmoxist a tiszta, ragyogó 
égbolt istenének tartották, 
és mindent, ami megzavar‑
ta ennek harmóniáját és 
szépségét (viharok, felhők, 
jégeső), el kellett űzni. 
Ezért a dákok nyilakat lőt‑
tek az égbe, a felhők felé, 
hogy elűzzék őket, és az is‑
tenük kedvében járjanak.

Dák harci zászló

Dák viselet

Decebal

Burebista
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Sangidava
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Mesembria
Apollonia

Dyrrachium

Pharsallos

Atena

Byzantion

Sinope

Brundisium

T H R A C I A

S C O R D I S C I

TAV R I S C I

B A S TA R N A E

DAC I I

B O I I

A S I A

A
C

H
A

IA

E
P

IR

M A C E D O N I A

I L LYR I C U M

C I L I C I A

PONT-BYTHIN
IA

P o n t u s  E u x i n u s

M a r e  I n t e r n u m

Danubius

Rodos Cipru

Creta

Alutus

Tyras

Hypanis

Ordesus

Pyretus

Hierasus

G E Ț I I

Dák karkötők

Körkörös szentély

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Figyeld meg a képeket, és azonosítsd, hogy milyen történelmi forrástípusokat ábrázolnak!

II. Írj rövid mondatokat a következő 
szavakkal: 
Burebista, Traian, Decebal, előtte,  
utána, ugyanakkor.

III. Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd 
válaszolj a kérelmekre!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Dumitru Almaș, A szép Dochia története
 Dumitru Almaș, Az ősök őse – Burebista
 Dumitru Almaș, Decebal, a dákok hőse
 A dákok – film, 1967, rendezte: Sergiu Nicolaescu

1. Nevezd meg a forrásban bemutatott 
foglalkozást! 

2. Említsd meg az évezredet, amikortól ezt a 
foglalkozást gyakorolták! 

3. Nevezd meg a szövegben megemlített 
szerszámokat!

4. Azonosítsd, milyen anyagból  
készültek ezek a szerszámok!

„Hazánk területén számtalan bizonyí‑
tékát találták annak, hogy a földművelést 
(mezőgazdaságot) már a legrégebbi idők óta 
ismerték: csontból, kőből és vasból készült 
mezőgazdasági eszközök, a gabona tárolásá‑
ra használt edények és helyiségek, őrlőkövek 
és malomkövek, sütőkemencék, valamint 
elszenesedett gabona vagy kenyérszerű ter‑
mékek maradványai, ez utóbbi a Kr. e. III. 
évezredből származik.”

(Carolina Marcu, Agrárkalendárium)

Dacia Burebista uralkodása alattA

B

C
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1. FEJEZET

A múlt népei. A rómaiak
Az Kr. e. II. évezredben latin törzsek érkeztek az itáliai félszigetre, és 

a Tiberis folyó mentén telepedtek le. Rómát, a hét domb városát Kr. e. 
753‑ban alapították. Később a korabeli legnagyobb birodalom, a Római 
Birodalom fővárosa lett. 

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

birodalom = császár 
által vezetett állam; 
császárság.

  TUDTÁTOK?

 Az ókori Róma iránti 
csodálat nemcsak a köny‑
vekben és filmekben, 
hanem a videojátékokban 
is kifejeződik. 1982 óta 
számos videojáték témája 
a római világ:
Legionnaire, Annals 
of Rome, Caesar I-IV, 
Rome: Total War, CivCity: 
Rome, Glory of the Roman 
Empire, Imperium 
Romanum, Grand Ages 
Rome, Total War: Rome 2. 
 A Google Earth se‑
gítségével virtuális 
utazást tehetsz a világ 
bármely pontjára, még 
az ókori Rómába is 
visszautazhatsz.

A lakosságot patríciusok (nemesek), plebejusok (szabad, de jogok‑
kal nem rendelkező emberek) és rabszolgák alkották. Az Itáliai‑félsziget 
lakóinak foglalkozása a földművelés, a pásztorkodás, a kereskedelem 
és a hajózás volt.

A rómaiak szerették a játékokat, ame‑
lyek közül a legnépszerűbbek a gladi-
átorjátékok voltak. Ők olyan harcosok, 
akik a közönség szórakoztatására, egy‑
mással vagy vadállatokkal küzdöttek. 

A rómaiak gyakran eljártak a ther-
mákba, azaz a nyilvános fürdőkbe,  
a maihoz hasonló kikapcsolódási köz‑
pontokba. Ezeket mozaikokkal díszítet‑
ték, és tornatermekkel, hideg és meleg 
vizű medencékkel rendelkeztek.

A rómaiak kiváló mérnökök és épí‑
tészek voltak. Időtálló utakat, vízve-
zeték-rendszereket (akvaduktok), 
diadalíveket és amfiteátrumokat épí‑
tettek. A Colosseum a leghíresebb római 
amfiteátrum. Itt nemcsak gladiátorcsa‑
tákat vívtak, hanem tengeri csatákat is. 
A római vallás politeista volt; templo-
mokban imádkoztak. A római istenek  
a görög istenekhez hasonlítottak. Jupi-
ter, akárcsak az olümposzi Zeusz, az is‑
tenek urának számított. 

A rómaiak kiterjedt térségeket hódítottak meg, ezeket provinciákká 
alakították, ahol a római törvényeket alkalmazták. Ez történt Kr. u. 106‑
tól Daciában is. A hódításaikhoz a hadsereget vetették be, amely az 
ókor legfegyelmezettebb és legjobban szervezett serege volt. Az euró‑
pai civilizáció alapját a rómaiak kulturális öröksége képezi.

 Ismered Romulus és Remus legendáját??

Az anyafarkas az ikrekkel, 
Romulusszal és Remusszal

Gladiátorok

Colosseum

Pantheon (rekonstrukció) – 
az ismert római templom
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Figyeld meg az  alábbi térképet, majd oldd meg a feladatokat!

III. Idegenvezető vagy, és a látogatókat kell végigvezetned az ókori Rómán. A leckében talál-
ható képek és a TÖBBET SZERETNÉK TUDNI! részben említett alkalmazások segítségével 
állítsd össze a meglátogatandó helyek és emlékművek listáját! 

1.  Jelöld meg a térképen a Római Birodalom fővárosát!
2.  Azonosítsd a térképen a Traianus császár által, Kr. u. 106-ban alapított provinciát!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Titus Livius, A római nép története. A város alapításáról
 Google Expeditions (telefonos alkalmazás): The World of Ancient Rome (Az ókori Róma világa)
 Google Earth. Az ókori Róma: https://www.youtube.com/watch?v=MqMXIRwQniA 
 Roma 2D: https://www.youtube.com/watch?v=o3wXTAhSlZg 

1.  Azonosítsd a szövegben a történelmi térségeket és a földrajzi adottságokat jelölő szavakat!
2.  Milyen mesterségeket említ a szöveg?

„Nem csoda, hogy az istenek és az emberek ezt a helyet választották Róma alapítására, eze‑
ket a dombokat, ahol tiszta és egészséges a levegő, ahol a jótékony Tiberis folyik, amelyen az 
országok terméseit szállítják, ahol a tengeri szállítás is elérhető; egy város, amely közel van a 
tengerhez, de nem annyira, hogy a flottáikkal érkező idegenek portyázásainak veszélye fenye‑
gesse. Egy város az itáliai félsziget közepén, egy olyan hely, amely, úgy látszik, azért jött létre, 
hogy fejlődjön.” 

(Titus Livius: Róma alapításától)

II. Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

A Római Birodalom Kr. u. 117‑ben
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1. FEJEZET

A jelen népei. A románok

A népet, amelyhez tartozunk, román népnek hívják. Az ókorban 
alakult ki, miután a rómaiak meghódították a dákokat, és olyan ván‑
dornépekkel kerültek kapcsolatba, mint a szlávok. A románok mellett 
magyarok, németek, romák, törökök, bolgárok stb. élnek itt. Románia 
Közép-Európa délkeleti részén fekszik, a Kárpátok és a Duna, vala‑
mint a Fekete‑tenger találkozásánál. Fővárosa Bukarest, de a múlt‑
ban Târgoviște, Suceava és Gyulafehérvár is főváros volt.

A románoknak az idők során változatos foglalkozásaik voltak, olya‑
nok, mint például földművelés, állattenyésztés, bányászat, kézmű-
vesség, kereskedelem, és napjainkban a jelen sajátos foglalkozásai.

Ami a románok hagyományait és szokásait illeti, ezek régión‑
ként változnak. Ezek olyan fontos életeseményekhez kötődnek, mint 
a születés (sorsvetés), a keresztelő (az első fürösztés), a házasságkötés 
(a kerítők, a násznagyok megválasztása) vagy az évszakok (Március-
ka, Dragobete). A vallási ünnepekhez is sajátos szokások kapcsolód‑
nak: kolindálás, karácsonyfa‑díszítés, húsvéti tojásírás stb. Az Újévhez 
olyan szokások és rituálék kötődnek, mint: a medve, a kecske, a csitkó, 
a szarvas, az álarcosok, a Jiének, a Plugușor és a Sorcova. A dojna,  
a hóra és a călușul a románok legismertebb énekei és táncai. A ro‑
mán népviselet, a kerámia díszítése, a fafaragás is tükrözi a románok 
szép iránti szeretetét. A történelmi események további ünnepek 
születéséhez vezettek: a nemzeti ünnep (december 1-jén), a feje‑
delemségek egyesülése (január 24-én) stb. Ezek alkalmával ünnepi 
rendezvényekre és az ősök előtti tisztelgésre kerül sor.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

sorsvetés = a sors három 
tündéréhez kötődő népi 
hagyomány.

  TUDTÁTOK?

A románoknál a téli ün‑
nepek sorozata december 
6‑án, Szent Miklós napján 
kezdődik, és február 24‑
én, Dragobete napján ér 
véget, ami a tavasz és a 
mezőgazdasági év kezde‑
tét is jelzi. 

Népviselet 

Căluți‑ok

Hóra Călușul – néptánc

„A Kárpátok legmagasabb ormain terül el az Úr földön teremtett 
országai között egy büszke és áldott ország.”

(Nicolae Bălcescu)
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Figyeld meg Románia térképét, olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

II. Nézd meg a képeket, 
és állapítsd meg, 
Románia mely 
jelképeit ábrázolják!

III. Figyeld meg az alábbi térképet, majd az internet segítségével keress más román szokáso-
kat, hagyományokat és ünnepeket!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI 

 A románok hozománya. Avassági karácsonyi hagyományok és 
szokások, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=7HduMXf-fBg 

 A románok hozománya. Vranceai karácsonyi hagyományok és 
szokások, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=S86xQ9VuxKI

 A románok hozománya. Fazakasság Șișești‑ben, Mehedinți 
megye, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=Hradpr8u0x0 

„A domborzati formák megoszlá‑
sának aránya szinte egyenlő: a terület 
31%‑át hegyek, 33%‑át dombok és fenn‑
síkok, 36%‑át pedig síkságok alkotják. 
Elhelyezkedésük egyenletes és har‑
monikus. Az ország közepén az Erdé‑
lyi‑medence terül el, amelyet a Kár‑
pátok hegyvonulata úgy vesz körül, 
mint egy várfal a várat...” 
(Ioan Aurel Pop, A románok történelme)

1.  Jelöld meg a térképen a szövegben  
említett domborzati formákat!

2.  Magyarázd meg a domborzati formák  
és az emberek mesterségei közötti összefüggést!

3.  Mutass be olyan hagyományokat és szokásokat, amelyek lakóhelyeden fennmaradtak!

MOLDOVA

Bukarest
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Iași
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Nagyszeben

Kolozsvár

Szatmárnémeti

ROMÁNIA
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1. FEJEZET

A múlt népei. A görögök
A görögök a Balkán-félsziget déli részén, Kis‑Ázsia nyugati ré‑

szén, az Égei‑tenger szigetein éltek. Városállamokban, úgynevezett 
poliszokban éltek, melyek közül Athén, Spárta, Milétosz stb. voltak 
a leghíresebbek. A görög társadalom a gazdagok, a szabad emberek 
(démosz) és a rabszolgák csoportjaira oszlott.

A tenger közelségének köszönhetően kiváló hajósok voltak. Mivel 
a terület nagy részét hegyek borították, a görögök mezőgazdasággal 
csak kis területeken tudtak foglalkozni. Olívabogyót, szőlőt, citrusfélé‑
ket termesztettek.

Politeisták voltak, főistenük Zeusz, akit úgy tartottak számon, 
mint az istenek és az emberek atyját, az ég és a villámok urát. A görö‑
gök hitvilága szerint az istenségek az Olümposz hegyén laktak, az 
emberekéhez hasonló életvitelük volt, tőlük halhatatlanságukban kü‑
lönböztek. Minden isten tiszteletére templomot építettek, ezek közül 
a leghíresebbek a Parthenon és az Erechteion, Athéné istennő tiszte‑
letére épített templomok. Az építészek megszépítették a városokat, és 
az olyan szobrászok, mint Pheidiasz, szobrokkal díszítették. Az ünne‑
pek alkalmával Homérosz eposzai, az Iliász és az Odüsszeia hangzottak 
el. Az ókor hét csodájából négy a görögök lakta térségben állt.

A görögök magasfokú kultúrát hoztak létre, amely az egész vilá‑
gon elterjedt. Az Olümpiai játékok (sportvetélkedők), a színház,  
a modern tudományok (matematika, történelem, földrajz, fizika, aszt‑
ronómia, orvostudomány, filozófia), a demokrácia bölcsője. A görög 
építészet, szobrászat, kerámia is bizonyítéka annak, hogy a szép 
kedvelői és alkotói voltak.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

politeizmus = több 
istenbe vetett hit.
demokrácia = az a 
kormányzási forma, 
melyben a hatalom a 
nép kezében van. 

  TUDTÁTOK?

Az olümpiai játékok ide‑
jére a görög városok min‑
den politikai és katonai 
konfliktusukat felfüggesz‑
tették, és az ún. „olümpiai 
béke” lépett érvénybe.

A Parthenon

Görög kerámia  

Erechteion
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

 Figyeld meg a térképet, majd oldd meg a feladatokat!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI! 

 Google Earth, Az ókori Görögország, Athén

 Google Expeditions, Ancient Greek Art (Az ókori Görögország művészete), Ancient Greece (Az ókori Görögország)

 George Andreescu, Iliász, Odüsszeia, Aeneis. Gyermekeknek újramesélve.

1.  Ceruzával a kezedben, olvasd el a lecke szövegét! Írd ki a füzetbe azokat a térségeket, ahol az ókori 
görögök laktak, foglalkozásaikat, az általuk épített műemlékeket és azt az örökséget, amelyet ránk 
hagytak!

2.  Azonosítsd a térképen a görögök jelképeit, és osztálytársaiddal beszéld meg ezek jelentését! 
3.  Az internet és digitális enciklopédiák felhasználásával, osztálytársaiddal közösen, készítsd el a 

következő témakörök bemutató adatlapját: Olümpiai játékok, Parthenon, Erechteion, az ókor 
hét csodája, a görög kerámia.

4.  Olvasd el Al. Mitrutól az Olümposz legendáit, majd egy osztálytársaddal/az osztálytársaiddal 
meséljétek el egymásnak azt a legendát, amelyik a legjobban tetszett!  

Például: A görö‑
gök olívabogyót 
ter mesztettek. 
Gyümölcséből 
olívaolajat ké‑
szítettek, amely 
az ókori világ 
egyik legkere‑
settebb terméke 
volt. Egészsé‑
ges étrendhez 
az olívaolajat 
napjainkban is 
 ajánlják.

GÖRÖGORSZÁG
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1. FEJEZET

A múlt népei. A gallok
Az ókorban, a mai Franciaország te‑

rületén (Nyugat-Európa) éltek a gallok. 
Harcos nép volt, amely földműveléssel és 
állattenyésztéssel foglalkozott. Az álta‑
luk készített fegyverekről, szerszámokról 
és dísztárgyakról voltak híresek. Háza-
ik általában kör alakúak, fából készültek, 
és náddal borítottak voltak. Legalább 
az első ellenség legyőzéséig a fiatal har‑
cosok szakállat és hosszú hajat viseltek.  
A gallok a test tisztaságára is nagy gondot 
fordítottak. Karkötőkkel és fibulákkal 
ékesítették magukat. Caesar vezetése alatt 
a rómaiak meghódították a gallokat, és 
Galliát római provinciává alakították.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

frankok = germán 
eredetű nép
fibula = díszruhakapocs

  TUDTÁTOK?

 Az Asterix és Obelix 
egy képregénysorozat 
címe, amely az ókorban, 
Gallia Római Birodalom 
általi meghódítása idején 
játszódik.
 A gall kakas 
Franciaország nem 
hivatalos nemzeti jelképe. 
A hajnali kakasszó a 
világosságnak a sötétség 
feletti győzelmét 
jelképezi. 

 A jelen népei. A franciák
A frankok és a gall‑római lakosság keveredéséből a IX. században 

kialakult a francia nép. Vezetőjüket, Nagy Károlyt császárrá koronáz‑
ták. Halála után a birodalmát három részre osztották, amelyekből a 
későbbi Franciaország, Olaszország és Németország alakult ki.

A franciák történelme eseménydús. Ezekhez olyan nemzeti szim-
bólumok születése kötődik, mint: a zászló, a nemzeti ünnep (július 
14.), a nemzeti himnusz (La Marseillaise).

Az irodalom, a zene, a festészet, az építészet, a tudományok,  
a divat, a gasztronómia (ételkészítés művészete), a sport csak né‑
hány terület, amelyben a franciák világszerte jeleskedtek.

 Hallottál Asterixről és Obelixről??

Gall katonák

Gall ház

A Notre‑Dame‑székesegyház Eiffel‑torony (1889)

I. Napóleon, a francia 
császár 
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A római Gallia Franciaország

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Figyeld meg az  alábbi két térképet, majd oldd meg a feladatokat!

1.  Hasonlítsd össze a térképeket! Sorold fel, milyen hasonlóságokat és különbségeket azonosítottál!
2.  Osztálytársaiddal beszéljétek meg, és közösen állapítsátok meg a mai Franciaország térképén feltün‑

tetett szimbólumok jelentését! Töltsetek ki a füzetbe az alábbi minta szerinti táblázatot, amelyben 
feljegyzitek, amit megtudtatok! 

Jelkép Magyarázat

a gall kakas  Franciaország jelképe; a francia sportolók mezén jelenik meg

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI! 

 Fedezd fel Párizst: https://www.youtube.com/watch?v=nBpli3aynlo

 Franciaországi kastélyok. Chambord: https://www.youtube.com/watch?v=fQf5buG2Cqs 
Versailles: https://www.youtube.com/watch?v=Jj6JCwiZlck&t=21s

Franciaország

II. Egészítsd ki az alábbi mondatokat a következő kifejezésekkel: majd, ezt követően, kezdetben.

A mai Franciaország területén ... a gallok telepedtek le. … a rómaiak meghódították 
Galliát. A frankok elfoglalták az egykori római provinciát, ... alakult ki a francia nép.  

III. Olvasd el Al. Mitru A világ legendái című könyvét, és mesélj egyik osztálytársadnak hősi 
tetteket a Roland-ének eposzból!

A B
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1. FEJEZET

A múlt népei. A szlávok
A szlávok az ókor egyik legnagyobb népcsoportja, akik Európá-

ban és Ázsiában hatalmas területeket uraltak. Mezőgazdasággal és 
állattenyésztéssel foglalkoztak. A szlávok törzsekbe és törzsszö-
vetségekbe szerveződtek. Élükön kenézeknek vagy zsupánoknak 
nevezett nemes fővezérek álltak, akiket a Vének Tanácsa segített.

Azt tartják, hogy a szlávoknak számos ünnepe a mezőgazdasági 
évhez és az évszakok váltakozásához 
kötődött. Mivel a szláv törzsek nagy 
ki ter jedésű térségben telepedtek le, 
és más népekkel is keveredtek, a nyelv 
és a népesség egysége megbom lott. 
Így a szlávok olyan népek ősei, mint 
a lengyelek, szlovákok, csehek, oro‑
szok, bolgárok, szerbek, horvátok, 
szlovének.

  TUDTÁTOK?

A szláv kultúra egyik 
megvalósítása a cirill‑ábé‑
cé megalkotása a IX. szá‑
zadban. Cirill és Metód 
testvérek dolgozták ki, 
a régi görög ábécé egyik 
változata alapján. A kö‑
zépkorban a románoknál 
a szláv nyelv volt az egy‑
ház és az állami doku‑
mentumok szövegének 
nyelve.

Szláv település

Szláv erődítmény

SzlávokFEDEZD FEL!

 Figyeld meg a lecke képeit, olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat 

1. Nevezd meg azt a századot, amikor a 
szlávok átkeltek a Dunán! 

2. Sorold fel a szlávok foglalkozásait!
3.  A román nyelv értelmező szótára 

vagy a https://dexonline.ro honlap 
segítségével, állítsd össze a román 
nyelveben ma is használt, szláv eredetű 
fogalmak és nevek listáját! 

„A VI‑VII. század során, a keleti sztyeppékről 
meglehetősen nagy számban szláv törzsek érkez‑
tek. Fosztogatni jöttek, de emellett elég fejlett me‑
zőgazdaságot is folytattak... Kr. u. 602‑től a szlá‑
vok déli irányba mozdultak, átkeltek a Dunán, és 
elözönlötték a Balkánt...”

(Ioan Aurel Pop, A románok képes  
történelme fiataloknak)
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A jelen népei. Az oroszok
Az oroszok a keleti szláv népek csoportjába tartoznak. Kelet‑Eu‑

rópában és Ázsiában élnek, az országuk fővárosa Moszkva. A X–XI. 
század során (Kijevi) Oroszország Európa egyik legnagyobb és legvi‑
rágzóbb államává vált. I. Nagy Péter és Nagy Katalin cárok uralkodá‑
sa alatt Oroszország új területeket hódított meg, és nagyhatalommá 
vált. A mai Oroszország, az Oroszországi Föderáció a világ egyik leg‑
nagyobb állama.

Moszkva leghíresebb temploma a hagymakupolás Vaszilij 
Blazsennij-székesegyház.

Az ortodox vallású oroszok a karácsonyt és az újévet ünneplik.  
A karácsonyi szenteste-vacsora 12 fogásból áll. A fogások mindenikét 
egy‑egy apostol tiszteletére készítik. Az anyaország védőinek napja,  
a nemzetközi nőnap, a tavasz és a munka ünnepe, a győzelem napja, 
a nemzeti egység napja mellett, 1992‑ben a karácsonyt is nemzeti 
ünneppé nyilvánították. Oroszország nemzeti ünnepe június 12-én 
van. Romániában is él egy orosz közösség, a dobrudzsai lipovánok.

Oroszok

Hagyományos orosz öltözet

Szentpétervár, Téli Palota

FEDEZD FEL! 

 Azonosítsd a térképen 
azt a tárgyat, amelyik az 
oroszok egyik kedvelt 
szokásához kötődik! 

  TUDTÁTOK?

A szinte teljes Észak‑Ázsia 
és Kelet‑Európa nagy ré‑
szén elterülő Oroszország 
változatos éghajlattal és 
változatos domborzati for‑
mával rendelkezik.

OROSZORSZÁG
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1. FEJEZET

A jelen népei. A szerbek. A bolgárok
 A szerbek

A szerbek a délszláv népcsoport egyik ága, akik Közép-Európá-
ban és a Balkánon (Délkelet-Európában) élnek. A XIV. században 
István Dusán uralkodása alatt valóságos birodalmat hoztak létre. 
Szerbia fővárosa Nándorfehérvár (Belgrád). A szerbek ortodox val‑
lásúak, számos hagyományuk és szokásuk a karácsonyhoz és a 
húsvéthoz fűződik. Szerbiában 
megőrződött a hagyományos 
néptánc. A legismertebb tánc a 
kóló, amely a román hórához ha‑
sonlít. Szerbia nemzeti ünnepe 
február 15-én van. Romániában 
a Bánságban számos szerb él. 

 A bolgárok
A Délkelet-Európában élő bolgároknak eseménydús történel‑

me van. Ortodox vallásúak, és a románokkal, akikkel szomszédosok, 
számos közös folklórelemük van. A nemzeti ünnepük március 3-án 
van. Ezen a napon az összes bolgár, azok is, akik az országhatárokon 
kívül élnek, a török uralom alóli felszabadulást ünnepli. 

A rózsa ennek az országnak a jelképe. A rózsaszedés az egyik régi 
szokás, és a legfontosabb turisztikai attrakcióvá vált. A történelem so‑
rán Románia területén, Havasalföldön, Észak‑Dobrudzsában, Erdély‑
ben számos bolgár közösség létezett.

  TUDTÁTOK?

• Nándorfehérvár 
(Belgrád) Európa egyik 
legrégebbi városa. 
Nevének jelentése Fehér 
Város. 
• A világ első digitális 
óráját a bolgár Peter 
Petrov találta fel.

Nándorfehérvár (Belgrád)

Szófia
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Bulgáriai népviselet Temesvári szerb táncosok

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

  Olvasd el figyelmesen az alábbi szövegeket, majd oldd meg a feladatokat! 

1.  Melyik ünnepre utal az A szöveg?
2.  Keress az interneten és digitális enciklopédiákban más szerb hagyományokat/szokásokat!
3.  Melyik román hagyományhoz hasonlít a B szövegben bemutatott szokás? 
4.  A fenti szövegekből válaszd ki azt a részt, amelyik a legnagyobb hatással volt rád! Másold át a 

füzetbe, és töltsd ki az alábbi táblázatot!  

Szövegrész Kérdések Megjegyzéseid

Miért választottad ezt a szövegrészt?

Mit juttatott eszedbe?

A szöveggel kapcsolatosan milyen kérdéseid vannak? 

A

B

„Karácsony első napján a háziasszony česnicát, diós és tökös pitét készít, amelybe egy 
érmét tesznek. Miután a család minden tagja megkapja a pitéből a maga részét, azt, aki az 
érmét a saját adagjában megtalálja, a család legszerencsésebb és a következő évben a házhoz 
pénzt hozó tagjának tartják.”

(Anca Erena, A szerbek a karácsonyt ünneplik)

„Márciusban, március 1‑jétől a tavasz első napjáig vagy az első gólya megjelenéséig (ame‑
lyet a tavasz hírnökének tartanak) a bolgárok martenicát viselnek. Ez egy fehér és vörös fonal‑
ból készült dísz, amelyet a csuklóra kötve vagy ruhára tűzve viselnek. Amikor a martenicát 
leveszik a kézről, a termékenység reményében egy virágzó fa ágára kötik. A családtagok és a 
barátok martenicát cserélnek, ezekre mint az egészség és a hosszú élet szimbólumára tekinte‑
nek. A fehér szál a békét és a nyugalmat, a piros szál pedig az élet körforgását jelképezi.” 

(A bolgár nép szokásai és hagyományai, https://sites.google.com/site/bulgariatraditii/sarbatori-si-traditii)
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1. FEJEZET

A jelen népei. A németek
A germán, kelta és szláv törzsek egyesülé‑

séből alakult ki a Közép-Európában élő német 
nép. Az idők során gazdag kultúrájukról és 
művészetükről váltak ismertté. Németország 
számos művész, filozófus, zenész, tudós és felta‑
láló szülőhazája. Ludwig van Beethoven a világ 
egyik legnagyobb zeneszerzője. Albert Einstein, 
az emberiség egyik kiemelkedő tudósa Német‑
országban született.

Október 3-a a német egység napja, ez Né‑
metország nemzeti ünnepe. Ma a világ egyik 
legfejlettebb országa. Romániában is él egy szá‑
mottevő német közösség, szászok és svábok al‑
kotják. A németek számos hagyománya között 
találjuk az Adventi naptárt (a karácsonyt meg‑
előző ünnepkör). Ez az egész világon elterjedt.  
A naptár hagyományos változata faágakból ké‑
szül, minden ág a hónap egy‑egy napját jelké‑
pezi, amelyek mögé a gyermekek számára kis 
ajándékokat rejtettek el.

  TUDTÁTOK?

Hófehérke, a bátor szabóle-
gény, Hamupipőke,
Piroska, Jancsi és Juliska a 
német világból származ‑
nak. Szerzőik a jól ismert 
Grimm fivérek.

Ludwig van Beethoven 

Adventi naptár

Albert Einstein

 Figyeld meg a térképet, majd oldd 
meg a feladatokat

1.  Az osztálytársakkal beszéljétek meg 
és fejtsétek meg a térképen szereplő 
szimbólumok jelentését!

2.  Keress az interneten és digitális 
enciklopédiákban a német világ 
hagyományaira és szokásaira 
vonatkozó információkat!  

Neuschwanstein 
kastély

NÉMETORSZÁG

FEDEZD FEL!
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A jelen népei. A magyarok
A magyarok Közép-Európában letelepedett nép. Többségük 

Magyarországon él, ennek fővárosa Budapest. A Magyar Királyság I. 
Szent István vezetése alatt, 1000‑ben jött létre.

A történelem során a magyarok számos foglalkozást gyakorol‑
tak, többek között az állattenyésztést és a kézművességet. A ma‑
gyarok hagyományai szorosan kapcsolódnak különböző népi vagy 
vallási ünnepekhez: a tél elűzése, a tavasz érkezése, aratás, szőlőszü‑
ret, az esküvő stb. Egyik esküvői szokás a pohártörés, amellyel a go‑
nosz szellemeket űzik el. A pohárszilánkok eltakarítása a friss házasok 
feladata, ezzel bizonyítják, hogy mennyire tudnak együttműködni.  
A fazekasság, a hímzés, a csipkeverés, a csárdás, a gulyás (ha‑
gyományos pörkölt) a magyar eredetiség kifejeződése. Más népek‑
től eltérően, a magyaroknak három nemzeti ünnepük van, amelyek 
történelmük eseményeihez kapcsolódnak (március 15., augusztus 
20., október 23.).

A románoknak történelmük során a legtöbb és legösszetettebb 
kapcsolatai a magyarokkal voltak. Romániában ma is nagyszámú ma‑
gyar közösség él.

  TUDTÁTOK?

Közép‑Európa 
legnagyobb tava 
Magyarországon 
található. A Balaton a 
régió egyik legfontosabb 
turisztikai célpontja.

MAGYARORSZÁG

 Figyeld meg a hagyományos magyar 
néptáncot ábrázoló két képet, és azonosítsd 
a hasonlóságokat és különbségeket! Beszélj 
az osztálytársaiddal azokról, amelyeket ők 
találtak!

FEDEZD FEL!

Csárdás (2016)Csárdás (1890)

I. Szent István

A B
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1. FEJEZET

Napjaink népei. A törökök
A törökök főként Kis-Ázsiában élő népcsoport. Törökország ma 

két kontinensen, Európában és Ázsiában terül el. A törökök iszlám 
vallásúak (muszlimok), és Allahhoz imádkoznak a mecseteknek ne‑
vezett imahelyeken. A középkorban több államot is meghódítottak, 
és egy nagy birodalmat hoztak létre, amelynek élén a szultán állt. 
A legismertebb szultánok I. (Villám) Bajazid, II. (Hódító) Mehmed és I. 
(Törvényhozó/Csodálatos) Szulejmán voltak.

Hagyományaik vallási ünnepekhez és az élet fontos eseményei‑
hez kapcsolódnak. Például a gyermek születése után használt fürdővíz‑
be pénzt dobnak, hogy az újszülöttet gazdagság kísérje. Az újszülött 

védelmére piros szalagokat kö‑
töttek a párnákra vagy a ház‑
ban levő más tárgyakra.

A történelem során a romá‑
nok és a törökök kapcsolatai 
sokrétűek voltak. Egy erős és 
régi török közösség él Kons‑
tanca és Tulcea megyében.

FEDEZD FEL!

I. Készíts az osztálytársaidnak az 
interneten talált fotókból egy bemutatót 
a török történelem/civilizáció azon 
területéről, amely a legjobban tetszett!

II. Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

1.  Melyik ünnepet mutatja be a szöveg?
2.  A török világ milyen jellegzetes ételei vannak megemlítve a szövegben? 

„Különösen érdekes az újévi ünnepség, amelyet március 21‑én tartanak... Minden család 
piláfot, halvát, édességet készít, amit a rászorulóknak ajándékoz... Szintén ilyenkor tongar‑
nak nevezett nagy tüzeket gyújtanak, és a következőt mondják: »a betegség és a baj égjen el a 
tűzben«. Fáklyafényben táncolnak, és karókat vernek a házak elé. Állítólag ez a szokás sze‑
rencsét hoz.”

(Irina Maria Manea, Török szokások és hagyományok)

A Kékmecset

Hagyományos török táncok – Dervisek tánca

TÖRÖKORSZÁG
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Európa térképe (XXI. század)
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1. FEJEZET
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

UTAZÁSI NAPLÓ 

 A megbeszélt kérdések közül melyiket tartom a legérdekesebbnek?
 Hogyan hasznosíthatom a későbbiekben ezt a tanulási tapasztalatot?
 Ha valamin változtathatnék, mi lenne az?

FELADAT I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN
A helyes válaszért 
járó pontszám 3 pont 2 pont 2 pont 2 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

Válaszd ki a helyes választ!
1. A dákok főistene:

a) Zeusz; b) Jupiter; c) Zalmoxis.
2. Ahol a gallok éltek: 

a) Kelet‑Európa; b) Nyugat‑Európa; c) Dél‑Európa.
3. A szlávok ága, amelyhez az oroszok tartoznak: 

a) nyugati; b) keleti; c) dél.

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő fogalmakkal!
1. A románok nemzeti napja    ...   ‑én van..
2. Az olümpiai játékokat    ...    tartották.
3. A magyarok hagyományos tánca a    ...   .    
4. A törökök    ...    vallásúak. 

Nevezd meg az alábbi képeken ábrázolt népeket!

Írj egy körülbelül 7 sor terjedelmű szöveget a képeken látható népviseletek közti két 
hasonlóságról és két különbségről! 

I

II

III

IV

A B D

C
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PORTFÓLIÓ 

1. A kiválasztott nép 
neve – Európa vagy 
a világtérképen való 
beazonosítása 
 elektronikus 

formátumú vagy 
megrajzolt térkép.

3. Hagyományok és szokások

 jellegzetes idézetek;

 képek;

 rajzok;

 makettek;

 dokumentumfilmek.

5. Történelmi 
személyiségek
 képek;
 a választás 

megindoklása;
 a kiválasztott 

történelmi 
személyiségről szóló 
dokumentumfilmek.

2. Jellegzetes 
foglalkozások
 az illető nép 

foglalkozásaira 
vonatkozó leírások;

 képek;
 dokumentumfilmek.

4. Jellegzetes ünnepek
 az ünnepet bemutató 

szövegek;
 képek;
 rajzok;
 makettek;
 dokumentumfilmek.

6. A portfólióddal 
kapcsolatos gondolatok
 választásod 

megindoklása;
 azoknak a dolgoknak 

a megemlítése, ame‑
lyek a legnagyobb 
hatással voltak rád, és 
amelyekből tanultál 
valamit.

Az alábbi terv alapján, a múlt és jelen népei témakörben, állíts össze egy portfóliót (elektroni‑
kus prezentáció, játék, papíralapú projekt stb.)!

A tanulmányozott népek közül mutass be egyet!

Fogjunk hozzá! 
Sok sikert!
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1. FEJEZET

Az utazás az egyik legnagyszerűbb emberi élmény. Szárazföldön és 
vízen az emberek ősidők óta utaztak. Újabban az űrben is. A technoló‑
giának köszönhetően napjaink embere „virtuálisan” is elutazhat a világ 
bármely pontjára, sőt, néha még az időben is visszautazhat. 

1200 körül az európaiak csak a saját kontinensüket, Ázsiát és Észak‑Af‑
rika egy kis részét ismerték. A főzéshez szükséges fűszerek, a selyem,  
a drágakövek vagy az arany iránti szükséglet a Távol‑Keletre, a „Fű‑
szer‑szigetekre” vezető új utak keresését ösztönözte. 

1271‑ben, 17 évesen Marco Polo apjával és nagy‑
bátyjával Kínába indult. Az utat három év alatt tették 
meg. Itt találkoztak Kubláj mongol nagykánnal, Kína 
császárával. Marco Polo elnyerte a nagykán bizalmát, 
és közöttük közeli kapcsolat alakult ki. Velencébe való 
visszatérése előtt 17 évet töltött Kubláj nagykán szol‑
gálatában. A Világ csodáinak könyvében Marco Polo 
leírja Ázsia és főként Kína régióit, országait, városa‑
it, az általa bejárt országok közösségeinek életét és 
szokásait.

Kolumbusz Kristóf kiváló hajóskapitány és tehet‑
séges tengerjáró, aki meg volt győződve arról, hogy 
az Atlanti-óceánon nyugat felé hajózva eljuthat Indi‑
ába, a fűszerek földjére. 1492 augusztusában három 
hajóból álló flottával hagyta el Spanyolországot. Mi‑
után átkelt az Atlanti‑óceánon, több szigetet fedezett 
fel (San Salvador, Kuba), amelyekről úgy vélte, hogy a 
„Nyugat‑India” földjei. A lakosokat indiánoknak nevez‑
te el. Valójában egy új kontinenst fedezett fel, amelyet 
később Amerikának neveztek el. Az itt élő, sajátos ha‑
gyományokkal és szokásokkal rendelkező ősi civilizáci‑
ók (maja, inka, azték), az itt honos növények és dolgok 
az európaiak számára ismeretlenek voltak.

1517‑ben Fernand de Magellán felajánlotta szol‑
gálatait a spanyol koronának a „fűszerút” hajózási pro‑
jekthez. Az utazás 1519. szeptember 20‑án kezdődött. Magellán átkelt az 
Atlanti‑óceánon, végighajózott Dél‑Amerika partjai mentén, és felfedezte 
az Atlanti‑óceánt a Csendes‑óceánnal összekötő átjárót. Az utat a matró‑
zok lázadásai kísérték végig. A Fülöp‑szigetekre érkezve beavatkoztak a 
bennszülöttek belviszályaiba, 1521‑ben ennek lesz áldozata Magellán is. 
Majdnem három évvel a kihajózás után, az öt hajó közül csak egy, a Victo-
ria tért haza, 1522 szeptemberében, és bizonyította, hogy a Föld kerek.

Ismerjük meg a világot az utazók által

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

fűszer = távoli orszá‑
gokból származó nö‑
vények levele, kérge, 
virága, gyökere, amelyet 
az ételek ízesítésére 
használnak.
Új Világ = az Atlan‑
ti‑óceánon túl felfede‑
zett területeket jelölő 
kifejezés.
karavella = vitorlás 
hajó, amelyet a múltban 
a spanyolok és a portu‑
gálok hosszú hajóuta‑
kon használtak.

  TUDTÁTOK?

Kolumbusz Kristóf expe‑
díciói során tett felfede‑
zéseinek köszönhető az 
európaiak táplálkozásá‑
nak javulása. Amerikából 
kukoricát, burgonyát, 
paradicsomot, babot, ana‑
nászt, vaníliát, pulykát 
szállítottak.

 Gondolkodtál már 
azon, hogy mi lehet a 
láthatáron túl?

?

Marco Polo 

Kolumbusz 
Kristóf

Fernand de 
Magellán
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

  Figyeld meg az alábbi képanyagot, majd oldd meg a feladatokat!

1.  Kövesd a térképen a nagy utazások útvonalait! Melyiket tartod 
a legérdekesebbnek? Miért?

2.  Nevezd meg a B képen látható tárgyakat, és beszéld meg 
osztálytársaiddal, hogyan használták ezeket a hajósok!

3.  Készítsd el a tanulmányozott felfedező utazások időtengelyét!
4.  Mutasd be osztálytársaidnak az Újvilágba tett felfedező uta‑

zások két olyan következményét, amelyek az étrendeddel 
vannak összefüggésben!  

5.  PORTFÓLIÓ. Készíts el egy utazás előnyeit bemutató grafikus 
szervezőt! Majd osztálytársaiddal beszéljétek meg azt, amit ők 
is megtudtak!

AMERICA DE NORD

AMERICA
DE SUD

AFRICA

AUSTRALIA

EUROPA
ASIA

Japonia

Calcutta

Insulele 
Filipine

Capul Bunei 
Speranțe

Bartolomeo Diaz - 1486
Cristofor Columb - 1492/1493
Vasco da Gama - 1498
Amerigo Vespucci - 1507
Fernando Magellan, în jurul lumii - 1519/1522

Insulele
Bahamas

Insulele
Canare

Lisabona
Cádiz

Imperiul Otoman

OCEANUL PACIFIC

OCEANUL INDIAN

Lacul
AralMAREA 

NEAGRĂ

MAREA MEDITERANĂ

Lacul
Hazar

Lacul
Baikal

OCEANUL 
ATLANTIC

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Javier Alonso López, A kis hősök. Marco Polo
 Alessandro Gatti, Kolumbusz Kristóf, a határtalan utazó. Világot megváltoztató emberek 
 Javier Alonso López, A kis hősök. Fernando Magellán

A nagy felfedezések térképe

Navigációs 
eszközök

A

B
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1. FEJEZET

A román térség világutazói
 Badea Cârțan

Az 1849‑ben, a Fogarasban született autodidakta pásztor, Badea 
Cârțan ámulatba ejtette a világot. 1895‑ben érkezett Bukarestbe. Itt 
találkozott a kultúra kiemelkedő személyiségeivel, akiktől sokat tanult 
a románok történelméről. A nemzetszeretet életben tartása érdeké‑
ben az erdélyi gyerekeknek ábécés‑, történelem‑, földrajz‑, nyelvtan‑ 
és román irodalomkönyveket vitt. 1896‑ban gyalogszerrel érkezik 
meg az olaszországi Rómába. Az úttól kimerülve, Traianus oszlopá‑
nak tövében elaludt. Másnap reggel az olasz újságok címlaphírei ar‑
ról számoltak be, hogy „Az oszlopról leszállt egy dák”. Átalvetőjével a 
vállán bejárta a világot, megfordult Budapesten, Berlinben, Párizsban, 
Bécsben, Rómában. 1911 augusztusában halt meg Szinaján, ahová el 
is temették. Sírján a következő felirat olvasható: „Itt alszik a nemzet 
egyesítéséről álmodó Badea Cârțan.” 

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

autodidakta = olyan 
személy, aki egyedül, 
tanár nélkül tanult vagy 
képezte magát.
Tibet = Ázsia egyik 
térsége, ahol nagyszámú 
buddhista közösség él.
tibetológia = Tibettel 
kapcsolatos témákkal 
– történelem, vallás, 
nyelv – foglalkozó 
tudományág.
buddhizmus = Indiában 
született vallás.

 Nicolae Milescu Spătarul
A moldovai származású Nicolae Milescu jászvásári és konstantinápolyi 

iskolákban végezte tanulmányait, majd korának kiemelkedő tudósa lett. 
Az emberek, akikkel kapcsolatba került, csodálkoztak azon, hogy milyen 
sok nyelvet ismer, és hogy milyen hatalmas történelmi, teológiai és föld‑
rajzi tudással rendelkezik. Beutazta Németországot, Franciaországot és 
Svédországot, de az orosz cár udvarában telepedett le. Oroszország pe‑
kingi nagykövete lett, szándéka pedig, a Kínával folytatott kereskedelem 
számára egy rövidebb útvonalat találni. Szibéria, Mongólia és Kína kevés‑
bé ismert területeit is felkutatta. Az utazása során szerzett tapasztalata‑
iról a Kínai útinapló és a Kína leírása című műveiben számol be. Ezekben 

a szerző történelmi és föld‑
rajzi adatokat, valamint az 
utazásai során megismert 
népek hagyományait, szo‑
kásait, legendáit és foglal‑
kozásait mutatja be. Ázsia 
megismeréséhez való kü‑
lönleges hozzájárulásával, 
Nicolae Milescu Spătarult 
a XVII. századi „Marco Po‑
lo”‑nak is nevezhetjük.

 Meg tudod magyarázni az olasz újságok címlaphíreit??
Badea Cârțan, 1899

Nicolae Milescu 
Spătarul‑emlékbélyeg
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 Kőrösi Csoma Sándor
Az erdélyi születésű székely Kőrösi Csoma Sándor az addig isme‑

retlen tibeti civilizáció kutatója volt. Kiadja az első tibeti–angol szó‑
tárt, amiért őt tartják a tibetológia atyjának. 1819‑ben Kőrösi Csoma 
Sándor egyedül indult felfedezőútra Bukarest, Szófia, Ciprus, Bejrút, 
Aleppó, Bagdad, Teherán, Kasmír, Leh útvonalon. 1823‑ban befogad‑
ták egy buddhista kolostorba, ahol megtanulta a tibeti nyelvet és a 
buddhista vallás alapjait. Kőrösi Csoma Sándor az első európai, akinek 
ez sikerült. 1831‑től az indiai Kalkuttában élt, Darjeelingben hunyt el.

 Emil Racoviță
Emil Racoviță biológus Jászvásárban született. Itt végzi el az ele‑

mi iskolát Ion Creangă tanítványaként, aki beoltotta a román nép és 
kultúra iránti szeretettel. 1897 és 1899 között a Belgica nevű hajón 
természettudósként vett részt az Antarktiszra induló nemzetközi tu‑
dományos expedícióban. A román tudós bálnák, pingvinek és antark‑
tiszi madarak életét tanulmányozta. Miután az expedícióról visszatért, 
Franciaországban, Spanyolországban, Észak‑Afrikában és Románi‑
ában több mint 1000 barlang élővilágát tanulmányozta. Egy új tu‑
dományág – a szpeleológia (a barlangok tanulmányozása) – alapjait 
fektette le. 1920‑ban, Kolozsváron megalapította a világ első szpeleo‑
lógiai intézetét. A természet nagy szerelmese, Emil Racoviță a románi‑
ai természeti kincsek védelmének egyik kezdeményezője volt.

FEDEZD FEL!

I. Osztálytársaiddal nézzétek meg az interneten a Románok, 
akik megváltoztatták a világot: Emil Racoviță című film egy 
részletét, és beszéljetek a román tudós munkásságáról és a 
környezetvédelemhez való hozzájárulásának jelentőségéről!

II. A Google Earth alkalmazás segítségével járd be az egyik ta-
nulmányozott utazó útját! Majd írj útinaplót! Tüntesd fel az 
országokat, amelyeken áthaladtál, a földrajzi adottságokat, 
népeket, akikkel utadon találkozol! Ne feledd feljegyezni, ho-
gyan érezted magad!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Badea Cârțan, TVR Timișoara: https://www.youtube.com/watch?v=XUlDwrbM84s  
 Nicolae Milescu, Az első román, aki eljutott Kínába: https://www.youtube.com/watch?v=3OIQGKUqGbw 
 Románok, akik megváltoztatták a világot: Emil Racoviță, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=FLTqJ698a6M

Kőrösi Csoma Sándor

Emil Racoviță

A sarki jégpáncélok közé 
rekedt Belgica 
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XX. századi felfedezők
A közel 500 évvel ezelőtti első világ körüli 

utazás óta az emberek az utazás különböző 
lehetőségeit keresték – szárazföldön, vízen 
vagy levegőben. A XX. század elején (1909 
áprilisában) Robert Peary és Matthew Hen-
son, amerikai felfedezők elsőként érték el 
az Északi-sarkot. A francia Alexandra Da-
vid-Néel (1868‑1969) számos utazást tett Kö‑
zép‑Ázsiában, különösen Tibetben, ő volt az 
első nő, aki eljutott Lhászába, a szent város‑
ba, ahol a Dalai Láma, a buddhizmus szellemi 
vezetője élt. Roald Amundsen (1872–1928) 
norvég felfedező 1911. december 14‑én érte 
el a Déli-sarkot. Edmund Hillary és vezető‑
je, Ten-zing Norgay voltak az első emberek, 
akik 1953. május 29‑én feljutottak a világ leg‑
magasabb hegycsúcsára, az Everestre.

 A földtől a csillagokig

Az ember örök álma, hogy repüljön, hogy 
a csillagokat és a bolygókat közelről szem‑
lélje. A világűr meghódítása valósággá csak 
napjainkban válhatott. Az első mesterséges 
műhold 1957‑es felbocsátása után a világűr 
is fokozatosan felderítésre került.

Az első ember, aki a világűrbe és Föld 
körüli pályára jutott, Jurij Alekszejevics Ga-
garin (1934–1968) orosz űrhajós volt. Az első 
lépéseket a Föld természetes kísérőjén, a Hol-
don, 1969. július 21‑én tette meg az Apollo-11 
küldetés legénysége.

Az amerikai űrhajósok, Neil Alden Arm-
strong, a küldetés parancsnoka és Edwin 
Eugene „Buzz” Aldrin Jr., a holdkomp pa‑
rancsnoka voltak az első emberek, akik a 
Hold felszínén jártak.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

felfedező = egy isme‑
retlen térségbe utazó 
személy.
asztronauta = űrhajó 
fedélzetén az űrben utazó 
személy; koszmonauta.

  TUDTÁTOK?

 Amelia Earhart 
(1898‑1937, USA) volt 
az első nő, aki 1932‑ben 
egyedül átrepülte az 
Atlanti‑óceánt.
 Valentina Tereșkova űr‑
hajós (1937‑ben született 
a Szovjetunióban) volt az 
első nő, aki 1963. június 
16‑án a világűrbe jutott.

Alexandra David‑Néel, 
Lhasa, 1924

Roald Amundsen a 
Déli‑sarkon

Neil Armstrong és a 
holdjáró

Az Apollo 15 
űrmisszió indítása 
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Románia is részt vett az univerzum kutatásában. 1981. május 14‑
én Dumitru Dorin Prunariu (sz. 1952) űrhajós százados az első ro-
mán, aki az űrbe jutott, ahol 7 napot, 20 órát és 42 percet töltött. 

A XXI. század felfedezői a földön kívüli tér felé fordulnak. Az Eu‑
rópai Űrügynökség a NASA‑val közösen készíti elő az első olyan kül‑
detést, amelynek célja kőzetmintát hozni a Marsról a Földre. Ennek 
megvalósítása érdekében űrhajósok Marsra küldését készítik elő.  
A Curiosity egy rover (jármű), amelyet a Mars Gale‑kráterének felfe‑
dezésére terveztek. 2011 novemberében indították a Földről, és 2012 
augusztusában landolt.

2021 februárjában a Marson landolt a Perseverance rover, az eddigi 
legösszetettebb tudományos laboratórium, amelyet valaha ilyen misz‑
szióra küldtek.

FEDEZD FEL!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Fiatalok enciklopédiája, Larousse
 Alexander Hellemans, Bryan Bunch, A tudomány és a technika története
 Holdraszállás: https://www.youtube.com/watch?v=DJRHp0F2HXk 
 A Mars bolygó: https://mars.nasa.gov/mars2020/ 

I. Állítsd össze az űrkutatással kapcsolatos legfontosabb 
események idővonalát!

II. Lehetőséged van az első romániai űrhajóssal találkozni. 
Milyen kérdéseket tennél fel neki?

III. Szeretnék olyan lenni, mint... Írj egy rövid, körülbelül 5 sor 
terjedelmű szöveget arról a felfedezőről, aki a legnagyobb 
benyomást keltette benned!

IV. Használd a Google Earth alkalmazást, és tégy egy kirándulást 
az Északi-sarkra, a Déli-sarkra vagy az Everestre. Vezess úti-
naplót, majd mutasd be osztálytársaidnak!

Curiosity

Dumitru Dorin Prunariu
MIKOR?XX. SZÁZADI 

FELFEDEZŐK

MIÉRT?

MIT?

KI?

HOL?

V. A Csillagrobbanás min-
tája alapján fogalmazz 
meg kérdéseket a XX. 
századi felfedezők című 
leckéhez!

Például: Milyen területet 
fedezett fel Alexandra 
David‑Néel?
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 Az alább felsorolt zöldségek és gyümölcsök közül válaszd ki azokat, amelyeket az euró-
paiak Amerikából hoztak!

Jelöld 1-gyel azokat  a kijelentéseket, amelyek a XV. századi felfedezések okaira vonat-
koznak, és 2-vel, amelyek a felfedezések következményeire!

a) pontosabb térképrajzolás;
b) a fűszerek, a selyemszövet, a drágakövek árának növekedése;
c) az élelmezés javulása (kukorica, burgonya, paradicsom stb.).

Utazók Történelmi idő Utazás

Marco Polo XIII. század Távol‑Kelet, Kína

Kolumbusz Kristóf XV. század Amerika

Fernand de Magellán XVI. század Föld körüli út

Nicolae Milescu Spătarul XVII. század Kína, Ázsia

Emil Racoviță XIX‑XX. század Antarktisz, szpeleológia

Iurij Gagarin XX. század Világűr

Neil Armstrong XX. század Hold

Az alábbi idézet alapján, írj egy fogalmazást egy olyan utazásról, amelyen részt vettél, 
és amelyikhez a legszebb emlékeid kötődnek!

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

I

II

III

UTAZÁSI NAPLÓ

 Mi újat tanultam ebből a leckéből?
 A megbeszélt kérdések közül melyeket tartom érdekesebbnek?
 Tetszett, amit ebből a leckéből tanultam? Ha igen, miért? Ha nem, miért?

FELADAT I II III HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes válasz 
pontszáma 3 pont 3 pont 3 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

„Az utazások elnémítanak, majd mesélővé változtatnak.” 
(Ibn Batutta, arab utazó)

búza csokoládé paradicsomkukorica alma burgonya
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Helyezd a táblázat megfelelő oszlopába az alábbi fogalmakat!

 

Történelmi idő Írott történelmi források Íratlan történelmi források

Magyarázd meg a fogalmakat: gyermekkor, család, helyi közösség, nemzeti közösség! 

Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszd ki azokat a szavakat, amelyek személyek, he-
gyek, vizek, városok, országok nevei!

„Oana szeret szép szavakat és neveket mondani. Például szereti kimondani a teljes 
nevét: Oana‑Adriana. De különösen azt vettem észre, hogy a szemei felcsillannak és ra‑
gyognak, amikor kimondja a »haza« szót. Vagy ahogy én tanítottam neki: »Az én hazám 
Románia.« Oana annak is örül, amikor helyesen tudja kimondani az olyan neveket, mint: 
a Kárpátok vonulata vagy a Duna folyama, de a még rövidebb neveket is, mint: Maros, Olt, 
Beszterce, Szeret, Argeș, Szamos, Prut. Én tanítom meg neki, hogy ezek hazánk folyói. 
Olyan városok nevét is megtanulja, mint Craiova, Bukarest, Kolozsvár, Gyulafehérvár, 
Jászvásár, Galac, Brassó, Nagyszeben és sok további más.” 

(Dumitru Almaș, Néhány csodálatos névről szeretett hazánkból)

Egészítsd ki a táblázatot az adott szokást gyakorló nép nevével!

Szokás Nép

Nyilakat lőttek a felhőkre, hogy istenük 
kedvében járjanak.

Az olümpiai játékokat szervezték.

Rózsaszedés

Adventi naptár

Társítsd a két oszlop elemeit!
1. Marco Polo
2. Kolumbusz Kristóf
3. Fernand de Magellán
4. Kőrösi Csoma Sándor

I

II

III

V

IV

a) Amerika
b) Csendes‑óceán
c) Tibet
d) Kína

Környezetünk múltja és jelene

évezred térkép szerszámok évszázad könyv cserépedény

ELEVENÍTSÜK FEL!
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Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő fogalmakkal!
a) Földrajzi térség, ahol egy történelmi eseményre került sor    ...   .
b) Házasságkötés útján létrejövő társadalmi csoport    ...   .
c) Az az emberi közösség, amelynek tagjai ugynabban a  térségben laknak, ugyanazt a 

nyelvet beszélik és ugyanazzal a kulturális hagyománnyal rendelkeznek, a    ...   .

Az alábbi fogalmak közül válaszd ki azokat, amelyek a gyermekkorral társíthatók!

Jelöld meg a helyes választ!
1. A dákok legfontosabb istensége:

a) Zalmoxis; b) Jupiter; c) Zeusz.
2. A legismertebb római amfiteatrum: 

a) Pantheon; b) Colosseum; c) Parthenon.
3. Akikből a románok származtatják magukat: 

a) dákok és rómaiak; b) dákok és görögök; c) dákok és gallok.
4. A gallok voltak az ősei: 

a) a németeknek; b) az olaszoknak ;  c) a franciáknak.

Jegyezd fel a táblázatba az alábbi történelmi személyiségek utazásainak századát és célját!

Világutazó Század A bejárt útvonal
Kolumbusz Kristóf

Nicolae Milescu Spătarul

Neil Armstrong

Dumitru Prunariu

I

II

III

IV

FELADAT I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes 
válaszért járó 
pontszám

3 pont 1 pont 1 pont 4 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

Készíts a 126. oldalon található Viselkedés-megfigyelő laphoz hasonló táblázatot! Értékeld 
eddigi munkádat, a megfigyelőlap kitöltésével is! Portfóliódba gyűjtsd össze minden fejezet 
végén kitöltött megfigyelőlapjaid, hogy lásd, mi változott!

vidámság játékok érettség vakáció öregség játszás 

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS



Ókor 
 A dákokról és rómaiakról szóló legendák 

és ókori írások 
Középkor 
 Vajdák, uralkodók és helyi vezérek 

legendás alakjai irodalmi és történelmi 
művekben 

 Erdély – többnemzetiségű térség 
Falu és város a középkori Erdélyben 

 Történészek és krónikások a nemzeti 
kisebbségek személyiségeiről 

Újkor 
 Al. I. Cuza és az Egyesülés
 I. Károly és a függetlenség. Carol Davila
 Az I. világháború hősei 
 Ferdinand és a Nagy Egyesülés 
 Románia az ezredfordulón 

TARTALOM

MIRE LESZEL KÉPES?

 megérteni a történelmi kor, esemény, 
személyiség fogalmait;

 történelmi forrásokból információkat 
gyűjteni;

 osztálytársaiddal megvitatni egyes 
történelmi személyiségek tetteit, illetve 
annak módját, ahogyan ezek befolyásolták a 
történelmi események menetét;

 történelmi személyiségekről, eseményekről 
bemutatókat készíteni;

 az olvasott történelmi szövegekhez/
legendákhoz munkalapokat összeállítani;

 a feladatok megoldásához az internetet és az 
digitális enciklopédiákat használni;

 utazási naplót vezetni.

2. FEJEZET
Korok, események, személyiségek

63Sajátos kompetenciák: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 
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Dákokról és rómaiakról szóló legendák és 
feljegyzések: Hérodotosz, Sztrabón, Cassius Dio

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

ókor = az a történelmi 
korszak, amikor a régi ci‑
vilizációk kialakultak.
építészet = az épületek 
tervezésének és megépí‑
tésének tudománya és 
művészete.

Az ókorban, abban a történelmi korban, amelyben a dákok és a 
rómaiak éltek, számos történelmi esemény zajlott. Ezeket az ókori írók 
jegyezték fel. A következőkben őseinkről, a dákokról és rómaiakról új 
dolgokat fogunk felfedezni. Annak ellenére, hogy a görög történészek 
gétáknak, a rómaiak pedig dákoknak nevezték őket, ők egy és ugyana‑
zon nyelvet beszélő nép volt. Ebben az időszakban emelt műemlékek 
is, mint például a dák‑római háborúk valódi kőkrónikája, a Traianus‑
oszlop, a dákokról és rómaiakról további adatokkal szolgálnak.

A Halikarnasszoszi Hérodotoszt a történelem 
atyjának is nevezik. Ő a Kr. e.‑i V. században élt, és 
a kíváncsiságtól vezérelve, bejárta az addig ismert 
világ nagy részét. A Történelem (Historia) című mű‑
vében számos információt hagyott ránk az általa 
bejárt térségekről és népekről, akikkel útjain talál‑
kozott. Hérodotosz a géták szokásairól is beszámol, 
és megemlíti ezek főistenét, Zalmoxist.

Sztrabón, híres ókori történész és föld‑
rajzi író, aki a Kr. e.‑i I. – Kr. u.‑i I. század 
fordulóján élt, legismertebb munkájában, 
a Geógraphika‑ban részletesen beszá‑
mol a dákokról és fenséges királyukról, 
Burebistáról.

Cassius Dio, görög származású római történész, aki a  
Kr. u.‑i II. és III. században élt. Közel 1000 évet felölelő, 80 kö‑
tetes munkájában foglalta össze Róma történetét (Római törté-
nelem). A történész értékes információkkal szolgál a Kr. u.‑i I‑II. 
századi dák‑római háborúkról.

  TUDTÁTOK?

Damaszkuszi Apollodórosz 
építész tervezte és építette 
meg, Drobeta (Szörényvár) 
mellet, a Duna két partját 
összekötő hidat. A hídlábak 
megépítéséhez a Duna vi‑
zét elterelték. 

A. „Mielőtt az Istroshoz (Dunához) ért 

volna, [Dárius, a perzsa király] először meg-

hódoltatta a gétákat, akik halhatatlanoknak 

hitték magukat. (...) A géták azonban, akik 

a legvitézebb és legigazságosabb trákok, ko-

rábban arra a vakmerő elhatározásra jutot-

tak, hogy szembeszállnak Dáriusszal, ám 

azonnal leigázták őket.” (Hérodotosz)

B. „Mikor Burebista a géták vezetője lett, népe 
az állandó háborúskodás következtében telje-
sen ki volt merülve. Ő viszont a borivás meg-
tiltásával, az önmegtartóztatásra neveléssel és 
engedelmességre szoktatással néhány év alatt 
annyira megerősítette őket, hogy erőteljes álla-
mot szervezett, s a szomszédos népek többségét 
a géták uralma alá vonta. De még a rómaiak is 
féltek tőle.” (Sztrabón)

C. „Decebal, csodálatra méltóan értett a hábo-
rús tervekhez és azok megvalósításához, ügye-
sen választotta ki a legalkalmasabb időpontot 
támadásra vagy a visszavonulásra. Ravaszul 
állított csapdát, bátor harcos volt, és a győ-
zelmet ügyesen ki tudta használni, valamint 
sikerrel tudott kilábalni a vereségből. Ebből 
kifolyólag, hosszú ideig a rómaiak félelmetes 
ellensége volt.” (Cassius Dio)

D. „Traianus kőhidat épít-
tetett az Isteren, amit alig 
csodálhatok kellőképpen. 
Többi alkotása is csodálatra 
méltó, de ez mindet felül-
múlja.” (Cassius Dio)

Sztrabón

Hérodotosz

Ó KO R
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Figyeld meg az alábbi képeket, majd oldd meg a feladatokat!

1. Mutasd be az 1-5. képeket!
2. Az alábbi mintát követve, azonosítsd a 64. oldalon található A-D szövegekben (forrásokban) és 

az 1-5. képeken azokat a szavakat, amelyek a történelmi idővel, eseményekkel, személyiségek‑
kel kapcsolatosak!

Történelmi idő Események Személyiségek

Század A drobetai (szörényvári) híd 
megépítése Traianus

3. Társítsd az 1-5. képeket az ókori írók által nyújtott információkkal (A-D források)!  
Például: D forrás – 1 kép

4. Készítsd el a leckében tanulmányozott személyiségek és események időszalagját!

Tudod, hogy mely tudományok 
vizsgálják a szövegben említett 
kérdésköröket?

II. Az ókori történészek nemcsak a 
dák háborúkról, hanem egyéb fog-
lalatosságaikról is beszámolnak. 

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 A drobetai (szörényvári) híd: https://www.youtube.com/watch?v=0yJbqG6VnXg 
 Traianus oszlopa, Románia Nemzeti Történeti Múzeuma, virtuális séta:  

https://www.mnir.ro/index.php/istoria-unui-monument/ 

Traianus császár Traianus oszlopa 
– részlet

Burebista Decebal Dák harci zászló

„Láthatjuk, amint az egyik  az égitestek elhe-
lyezkedését kutatja, a másik a füvek és a gyümölcsök 
tulajdonságait, emez a Hold változásait, amaz a nap‑
fogyatozást figyeli meg...”

(Iordanes, Kr. u. VI. század, Getica)

1 2 3 4 5
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ISMÉTLÉS

Ókori szerzők  
a DÁKOKRÓL és 

RÓMAIAKRÓL 

CASSIUS DIO

SZTRABÓN

HÉRODOTOSZ

• Decebal 
• Traianus
• dák-római háborúk
• a drobetai (szörényvári) híd 

megépítése

• Burebista

• géták
• Zalmoxis
• géták szokásai

Traianus 
oszlopa

Traianus oszlopa 
– részletek

Az adamclisii Tropaeum Traiani emlékmű
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Válaszd ki a helyes választ!
1. Azt állítja, hogy a géták voltak „a legvitézebbek és a legigazságosabbak a trákok közül”: 

a) Sztrabón;    b) Hérodotosz;    c) Cassius Dio.
2. Decebal, dák király tulajdonságairól ír: 

a) Sztrabón;    b) Hérodotosz;    c) Cassius Dio.

Egészítsd ki a mondatokat!
1. Burebista a   ...   királya volt.
2. Damaszkuszi Apollodórosz építette meg a     ...   két partját összekötő hidat.

Helyezd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket:
a) Decebal és Traianus közötti háborúk;
b) Hérodotosz megemlíti a gétákat;
c) Sztrabón megemlíti Burebista királyt.

Olvasd el az alábbi szövegeket, majd oldd meg a feladatokat!

1. Hogy hívják a császárt, akire mindkét szöveg utal?
2. Nevezd meg a császár egyik tulajdonságát!

KÉRDÉS I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes válaszért 
járó pontszám

2 pont 2 pont 3 pont 2 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

UTAZÁSI NAPLÓ 

 A megbeszélt témák közül melyiket találtam érdekesebbnek?
 Milyen nehézségekbe ütköztem?
 A későbbiekben hogyan hasznosíthatom ezt a tanulási tapasztalatot?

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

I.

II

III

IV

A

B

„Traianus császár... rendkívüli ember volt, különösen igazságossága és férfiassága, valamint er‑
kölcseinek egyszerűsége tették azzá. Robusztus testalkatú [...] és a többiekkel karöltve nézett 
szembe minden nehézséggel; és lelke révén is kiemelkedő, mert sem az ifjúság merészsége nem 
ragadta magával, de az öregség sem akadályozta...” (Cassius Dio, Római történelem)

„Traianus a néppel jóságos, a Szenátussal való viszonyaiban méltóságteljes volt; mindenki sze‑
rette, ellenségein kívül, senki nem félt tőle.” (Cassius Dio, Római történelem)



68

2. FEJEZET

Vajdák, uralkodók és helyi vezérek legendás 
alakjai irodalmi és történelmi művekben: 

Gyalu (Gelu), Dragoş
A középkorban a románok négy államot (országot) alapítottak. 

Ebben a hosszú megalakulási folyamatban kiváló vezetők, vajdák és 
uralkodók tűntek ki. Legendák, valamint irodalmi és történelmi al‑
kotások őrzik neveiket, hőstetteiket, hogy a következő nemzedék is 
megismerhesse ezeket. 

Erdélyben, a IX. század‑
ban a románok élén olyan 
vajdák álltak, mint Gyalu 
(Gelu), Glád (Glad) és Mén‑
marót (Menumorut). A ma‑
gyarok el akarták foglalni 
ezt a területet, amint gaz‑
dagságának hírét vették. 
Erről Anonymus krónikás is 
beszámol művében, a Gesta 
Hunga rorumban. 

Gyalu (Gelu), a román 
fejedelem, Töhötöm seregé‑
vel harcolt, ám hősiessége ellenére legyőzték. Gyalu (Gelu) katonái 
gyakorlott íjászok voltak, a magyar sereg soraiban hatalmas károkat 
okoztak. A Szamos menti erődjébe próbált menekülni, de a visszavo‑
nulás során megölték. A IX–X. századi román vajdaságok az Erdélyi 
vajdaság megalakulásának első szakaszát képezik. 

Moldvában, a Kárpátoktól keletre fekvő térségben már a X. 
századtól elkezdődött az államszervezés folyamata. A néphagyo-
mány Dragoșt mint „honalapítót, törvény és szokás hozót” (Mihai 
Eminescu) tartja számon, ő a független Moldva megalakulása első 
szakaszának képviselője. 

Történelmi források bizonyítják, hogy a XIV. században, Dragoș 
máramarosi vajda volt. Ő a tatárellenes harcokban tűnt ki, a Moldva‑
völgyében, magyar uralom alatt álló „őrgrófságot” hozott létre. 

A moldvai nemesség által is támogatott Bogdan, máramarosi 
vajda második honalapításával letevődnek a független Moldva ál‑
lamának alapjai. A vajda visszaveri a magyar sereg támadásait, és az 
újonnan létrejött államot független uralomként szervezi.  

Bécsi Krónika  
(a magyarok betörése a Kárpátokon)

Dragoș 
vajda

  TUDTÁTOK?

Moldvában az első 
nyomtatott postai bélyegek, 
az úgynevezett Ökörfejes 
bélyegek az ország régi 
címerében is szereplő 
bölényfejet ábrázolják. 
Napjainkban a világ 
legértékesebb bélyegei 
közé tartoznak.  

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

vajdaság = a középkori 
románok politikai 
szerveződési formája. 
törvény = kötelező jel‑
legű szabály.
hagyomány = régi idők‑
ből megőrzött tradíció.
őrgrófság = határvédő 
tartomány.
honalapítás = egy 
ország megalapítását 
jelölő fogalom; az 
erdélyi románok 
Moldva és Havasalföld 
megalapításához való 
hozzájárulása.

A  KÖ Z É P KO R
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Olvasd el figyelmesen a leckét, és azonosíts két olyan történelmi forrást (irodalmi műveket/törté-
nelmi írásokat, képeket), amely Gyalura (Gelu) és Dragoșra vonatkozó adatokkal szolgálnak!

II. Olvasd el az alábbi szöveget,  majd oldd meg a feladatokat!

Régen, élt Máramarosban egy román vitéz, uraság az ottani románok fölött. Dragoş vajdának 
hívták. 

Dragoş vajda szeretett vadászni. Egyik nap, vadászcsapatával a hegyekbe ment. Itt egy őzikére 
lelt. Követték az erdő tisztásain át, dombokon keltek át, völgyekbe ereszkedtek, míg a hegyek 
egyik gyönyörű tisztásán találták magukat. Innen szertenézve, Dragoş szép dombokat, zöldellő 
mezőket, végtelen erdőket látott. […] Ahogy így állt, lám eljött hozzá Moldva Tündére. Dragoş 
szóba elegyedett vele. Elmondta, hogy mit nem adna, ha ez a gyönyörű ország az övé lehetne. 
A tündér Dragoşnak ígérte egész Moldva országát, ha megöli azt a bölényt, amelyik rettegésben 
tart mindenkit. 

Ahogy beszélgettek, lám, a bölény előjött a sűrűből. Dragoş vadászkutyáival utána eredt. De 
a bölény annyira gyorsan futott, hogy a kutyák nem tudtak vele lépést tartani. Csak egy szuka, 
Molda követte, amíg egy vízhez nem értek. A bölény átkelt a vízen, és szegény Molda, fáradt-
ságtól kimerülten, belefulladt a folyóba. Dragoş éppen akkor ért a parthoz, előkapta buzogányát, 
célzott, és úgy eltalálta a bölényt, hogy az életét vesztette. Aztán Dragoş birtokba vette az egész 
országot. A folyót, amelybe Molda belefulladt, elnevezte Moldvának. A Dragoş által birtokba vett 
országot, a folyó neve után, Moldvának nevezték el. 

(Legende istorice de pe pământul României)

1. PORTFÓLIÓ. Keress a szövegben olyan kulcsszavakat, 
amelyek Dragoșt jellemzik! Szerkessz és töltsd ki a 
füzetedbe, a megadott mintához hasonló sémát!

2. Foglald össze, körülbelül 10 sor terjedelem‑
ben, Dragoș vajda legendáját!

vitéz

Dragoș 
bölényvadászaton 
(Constantin Lecca 
festménye)

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Dumitru Almaș, Vitéz román Gyalu
 Dumitru Almaș, A bölcs Ménmarót
 Dumitru Almaș, Dragoș, aki büszke, akár a nap
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I. Basarab, Mircea cel Bătrân 
A XIV. század elején, I. Basarab volt Havasalföld 

megalapítója és első uralkodója. A Magyar Királyság 
a Kárpátoktól délre fekvő területeket is uralma 
alá akarta vonni. Erre a terjeszkedési szándékra 
Basarab a románok függetlenségi harcával vála‑
szolt. 1330 novemberében, Posadánál, egy olyan 
helyen, „amely körös‑körül, mindkét felől sziklákkal 
volt elrekesztve”, ahogy erről a bécsi Képes Krónika 
beszámol, legyőzi Anjou Károly Róbert magyar ki‑

rály seregét. 
A honalapító Basarab nemzetség leszárma‑

zottja, Mircea cel Bătrân/Öreg Mircea (1386–
1418) folytatta elődei politikáját, Havasalföld 
politikai, közigazgatási és katonai struktúráit 
megerősítette és átszervezte. Uralkodása alatt a 
Kárpátoktól délre elterülő ország gazdaságát fel-
virágoztatta, a szomszédos államokkal kereske-
delmi kapcsolatokat alakított ki, a Duna vonalán 
megerősítette a védelmi erődítményrendszert, 
elérte az ország legnagyobb területi kiterjedését. 
Uralkodásának 32 éve alatt, Mircea cel Bătrân aktív 
külpolitikát folytatott, szövetségeket kötött Mold‑
vával, Lengyelországgal, a Magyar Királysággal.  
A Duna déli térségéből érkező török terjeszkedés 
veszélyével kellett szembenéznie. 1395‑ben, Luxemburgi Zsigmond 
magyar királlyal aláírják az első Dél‑Kelet‑Európai törökellenes szövet-
séget. 1395‑ben, Rovinénál legyőzte az oszmán állam, Villám Bajazid 
által vezetett seregét. Következő évben részt vett a magyar király által 
szervezett nikápolyi törökellenes keresztes hadjáratban, ahol a ke‑
resztény sereg vereséget szenvedett. 1418 januárjában halt meg, és 

az általa alapított 
Cozia kolostorban 
temetik el.

Havasalföld 
Mircea cel Bătrân 
idején

Basarab I 
(1310–1352)

Mircea cel Bătrân

A nikápolyi csata 
 (Jean Froissart festménye)

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

Basarab-ok = havasalföldi 
uralkodócsalád (dinasztia). 
politika = egy állam kor‑
mányzásának, vezetésének 
tudománya és művészete.
külpolitika = egy állam‑
nak a többi állammal fen‑
tartott kapcsolatai.
egyezmény = két vagy 
több állam által kötött írá‑
sos megállapodás.
mocsár = növényekkel sű‑
rűn benőtt állóvíz.
kései keresztes hadjára-
tok = a keresztény államok‑
nak az oszmán terjeszkedés 
ellen folytatott harcai.
függetlenség = szabad‑
ság, senkitől sem függni.

  TUDTÁTOK?

Mihai Eminescut, a III. 
Levél megírásakor a ro‑
vine‑i csata és Mircea 
cel Bătrân személyisége 
ihlette.

Ț a r a  R o m â n e a s c ă
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Olvasd el a szöveget, figyeld meg az képet, majd oldd meg a feladatokat!

II. Olvasd el figyelmesen a leckét és az alábbi két történelmi forrást, majd tölts ki a füzetben, 
az alábbihoz hasonló táblázatot!

„ … fenn a meredeken mindenfelől számlálhatatlan sok vlach fut‑
kosott és nyilazott a királyi seregre, mely összeszorult az út mélyén; 
nem is út volt az, valóságos hajófenék; a tolongás miatt összevissza 
hullottak a legerősebb paripák a vitézekkel együtt, mert az út egyik 
oldalán sem tudtak fölkapaszkodni a meredek partra a vlachok 
ellen… Elestek az ifjak, a vének, és válogatás nélkül a főemberek, 
a hatalmasok… Nagy vereség lőn ott, mérhetetlen sokan estek el a 
vitézek, főemberek és nemesek… A király csak nehezen menekült 
meg kevés hű emberének védelme alatt…”

„És [Mircea] az ellenség nyomába eredve, emlí‑
tésre méltó tetteket hajtott végre, megtámadta 
az ellenség csapatait, akik élelmet vagy mar‑
hákat próbáltak zsákmányolni... és merészen 
nyomába haladva, többször is fényes győzelmet 
aratott fölötte.” 

(Laonic Chalcocondil, Történelmi előadások)

„«Olyan megszámlálhatatlanul sok lándzsát 
törtek, hogy a hajítófegyverek sokaságától 
nem lehetett látni a levegőeget», és a víz 
vörössé vált, «akkora vérfolyó folyt ott az 
emberi testek tömegéből».”  

(Névtelen bolgár évkönyv a rovinei csatáról)

 Mit mondanék/mit gondolnék a posadai ütközetről, ha ... volnék: 
a) I. Basarab: ... b) Anjou Károly Róbert király: ...
c) román katona: ... d) magyar nemes: ...
e) IV. osztályos diák: ...

Ismeretek/információk, amelye-
ket a szöveg alátámaszt

Ismeretek/információk, 
amelyeknek a szöveg ellent-

mond

Új ismeretek/infor-
mációk

Elmélyítésre érdemes  ismeretek/
információk

Mircea cel Bătrân Havasalföld 
uralkodója volt.

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Dumitru Almaș, Basarab fejedelem, a posadai hős, Rovinenál, a mezőkön...
 Mircea, művészfilm, 1989, rendezte: Sergiu Nicolaescu
 Grigore Alexandrescu, Mircea árnyéka Cozián.

(a posadai ütközet, Bécsi Képes Krónika, 1330)



72

2. FEJEZET

Hunyadi János. Vlad Țepeș 
Hunyadi János, erdélyi vajda, Magyarország 

kormányzója, Erdély és Magyarország főkapitá‑
nya, az oszmán csapatok folytonos támadásával 
szemben hozzáértéssel szervezte seregét, gon‑
doskodott a magyar állam védelméről és biz‑
tonságáról. Az erdélyi románok által mindvégig 
támogatott Hunyadi János, a román országok 
szövetségi politikáját támogatta és a török 
terjeszkedés feltartóztatása érdekében, együtt‑
működött a balkáni népekkel. A törökök ellen 
számos csatát vívott, ezek közül a leghíresebb 
a nándorfehérvári győzelme. 1456‑ban, Konstantinápoly hódítója, II. 
Mohamed török szultán megtámadja Nándorfehérvárt, „Európa kapu‑
ját”. Hunyadi János sikeresen ellenállt, a győzelem mintegy hetven évre 

megállította az Oszmán Birodalom további 
európai terjeszkedését. 1456‑ban, Zimony vá‑
rában, pestisben hal meg, és a gyulafehérvári 
katedrálisban temetik el. 

Napjainkig Vlad Țepeș tetteit számtalan el‑
lentmondás és kérdés övezi. Egyesek bátornak, 
hősnek, az erkölcsök reformátorának tartották, 
mások a kemény, zsarnoki, sorsdöntő tettekre 
képes uralkodót látták benne. A románok leg‑
ismertebb vajdája, Vlad Țepeș 1448, 1456‑1462, 
1476‑ban volt Havasalföld uralkodója. 

Második uralma idején megerősítette az uralkodói tekintélyt, átszer‑
vezte az Uralkodói Tanácsot, és országában rendet teremtett (lopásért, 
rablásért, garázdálkodásért karóbahúzás volt a büntetés). A törökel‑
lenes harcokhoz csatlakozott, megtagadva az 
adófizetést. Ennek következtében, 1462‑ben  
II. Mohamed seregeivel bevonult Havasalföldre. 
1462. június 16/17. éjjelén, Târgoviște mellett 
kerül sor a híres éjszakai támadásra, amikor rajtaü‑
tésszerűen rohanja le a szultán táborát, hatalmas 
pánikot keltve a törökök sorában. Az ő bátorsága 
késztette a szultánt arra, hogy elrendelje a csapa‑
tainak visszavonulását.

Hunyadi János

Vlad Țepeș

Nándorfehérvár ostroma 
(török miniatűr)

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

Uralkodói Tanács =  
a nagybojárság képvise‑
lőiből álló testület, amely 
az uralkodóval együtt 
vezette az országot. 
békeadó = az Osz‑
mán Birodalomnak a 
béke fejében fizetett 
pénzösszeg.
pestis = nagyon súlyos 
fertőző betegség.

  TUDTÁTOK?

III. Kallixtusz pápa 
Hunyadi Jánost „Krisztus 
legerősebb és egyetlen 
atlétájának” nevezte. 
A vajda gyulafehérvári 
sírjának felirata: „Kialudt 
a világ fénye.”
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Olvasd el az alábbi szöveget, majd a megadott modell alapján, összegezd egy képi  
szervezőben, Hunyadi János jellemvonásait! 

II. Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

„Olyan férfi volt, akiben fel lehetett ismerni a Corvinusok 
nagy erényeit, lelki nagyságukat, a római bölcsességet és bá‑
torságot. Tekintete méltóságteljes, tiszteletet ébresztő volt, 
katonai erővel megfékezhetetlen, szelíd és kiváló erkölcse 
római méltóságéhoz hasonló... Nem hiányzott belőle a dicső‑
ségvágy, ápolta a barátságot, a katonák jóindulatának meg‑
nyerésére és mások hálájának kiérdemlésére annyira kész 
volt, hogy egytől egyig mindenki szerette.” 

(Antonio Bonfini Hunyadi Jánosról)

* erény = erkölcsi erő, amellyel az ember a jóra, a szépre törekszik

„Vlad Țepeș Európa szerte ismertté vált. Fegyveres tettei a románok történelmének kiemel‑
kedő személyiségévé tették ők.  «Annyira gyűlölte a rosszat saját országában, hogy ha valaki 
rosszat tett, lopott  vagy rabolt, vagy hazudott, vagy igazságtalanságot követett el, nem maradt 
életben. Lehetett nagybojár vagy pap, szerzetes vagy közember, hiába volt nagyon gazdag, a ha‑
lálbüntetés alól nem tudta megváltani magát...».” 

(Elbeszélés Dracula vajdáról, Șt. Pascu, L. Maior, 
Szöveggyűjtemény Románia történelméhez)

1. Osztálytársaiddal beszéljétek meg Vlad Țepeș
történelmi tetteit és személyiségét!
2. Olvass a havasalföldi uralkodóhoz kötődő tör‑

ténelmi legendákat, és írj fogalmazást Vlad 
Țepeș a román nép emlékezetében címmel!

3. Fedezd fel a mellékelt térképen Hunyadi János 
és Vlad Țepeș törökök ellen vívott csatáinak 
helyszíneit, és jegyezd fel ezeket a füzetbe!

erény

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Dumitru Almaș: Miért hívták Corvinnak?, Elbeszélés Bukarest megalapításáról,  
Egy pompás éjszaka, Vlad Țepeș vajda igazságossága

 Vlad Țepeș, művészfilm, 1979, rendező: Doru Năstase
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2. FEJEZET

Ștefan cel Mare și Sfânt  
(Nagy és Szent István (1457–1504)

Ștefan cel Mare a Mușat uralkodó család‑
ból származó Bogdan fia, 1457 áprilisában 
lépett trónra. Uralkodói tekintélyét megerősí‑
tette, támogatta a szabad parasztokat, ösztö‑
nözte úgy a bel‑, mint a külkereskedelmet, ez 
utóbbit azáltal, hogy kiváltságokat biztosított 
a külföldi kereskedőknek. Uralkodása alatt az 
ország fejlődésnek indult, és új települések is 
létesültek.

Uralkodása kezdetén Moldva minden irány‑
ból fenyegetve volt.  Ștefan cel Mare nagy dip‑
lomáciai érzékkel olyan szövetségi rendszert 
alakított ki, amely lehetővé tette országa függetlenségének a megőrzé‑
sét. Úgy a szomszédos államokkal (Lengyelország, Magyar Királyság), 

mint más európai vagy ázsiai államok‑
kal is szövetségre lép. Magyarország 
királyát, Hunyadi Mátyást 1467‑ben 
Moldvabányánál (Baia), Lengyelország 
királyát pedig 1497‑ben a kozmini (Codrii 
Cosminului) csatában győzi le. Moldva 
török uralom alól való felszabadítása 
volt a legfontosabb célkitűzése. Az 1475 
telén, a Vászlónál (Vaslui) aratott győ‑
zelme meghozta számára az európai elis‑
merést. Egy évvel később, 1476 tavaszán 
II. Mohamed szultán támad, és Ștefan cel 
Mare Războieni-nél vereséget szenved. 

A jó szervező, bátor katona, a keresz‑
ténység védelmezője, várak, templomok 

és kolostorok alapítója, az európai szintű kiváló diplomata, Ștefan cel 
Mare egyedülálló referenciapontja a szellemi és nemzeti identitástu‑
datnak. Hozzájárult az ország gazdasági fejlődéséhez és felvirágoztatá‑
sához, és egy keresztény értékeken alapuló európai szintű civilizációt 
teremtett. A román nép legendákban és népdalokban elevenen őrzi 
emlékét. 

„Ștefan, Ștefan, mi nagy urunk,
Büszke naphoz hasonlón,
Párod nincs a világon, 
Várfal vagyon, mikor
Suceavából kiviharzol,
Határidra oltalmazón.”

(népdal)

Ștefan cel Mare

Fehér vár (Cetatea Albă)

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

  TUDTÁTOK?

Barbu Ștefănescu 
Delavrancea írta Moldva 
Trilógiáját. A Napnyugta 
a sorozat első színdarabja, 
Ștefan cel Mare, Moldva 
uralkodójáról szól.

Mușat-ok = Moldva ural‑
kodói származtak ebből a 
családból (dinasztia). 
kiváltság = előny, a 
kötelezettségek alóli 
felmentés.
trilógia = három részből 
álló irodalmi alkotás.
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

„Ștefan cel Mare uralkodásának nagy 
részében az oszmán fenyegetés felszámo‑
lását tekintette fő céljának. Amikor min‑
dent előkészített, megtagadta az adófizetést. 
Ezek után a szultán 120 000 fős sereget 
küldött Moldva ellen. Ștefan cel Mare mint‑
egy 40 000 emberével és néhány erdélyivel 
és lengyellel, 1475 januárjában, Vászlónál 
(Vaslui)/Podul Înalt‑nál (Magas‑híd) híres 
győzelmet aratott.”

(Ioan Aurel Pop,  
A románok rövid történelme)

1. A szöveg alapján azonosítsd, mi volt Ștefan 
cel Mare legfontosabb célkitűzése!

2. Nevezd meg egyik okát annak, hogy a szultán 
120 000 fős sereget küldött Moldva ellen!

3. Nevezd meg Ștefan cel Mare szövetségeseit 
az 1475. január 10‑i csatában!

4. Nevezd meg Ștefan cel Mare híres győzelmé‑
nek helyszínét!

5. Osztálytársaiddal együtt nézzétek meg a 
Vászlói csata című dokumentumfilmet  (https://
www.youtube.com/watch?v=9jxkvXA6G5w), 
majd beszéljétek meg, milyen taktikákat al‑
kalmazott Ștefan cel Mare, hogy győzelmet 
arasson!

II. PORTFÓLIÓ. Az elolvasott történelmi legendákhoz készítsetek feladatlapokat az alábbi minta 
alapján:

Cím . . . . . .

Szerző . . . . . .

Kiadó . . . . . .

Helység . . . . . .

A kiadás éve . . . . . .

Fontosabb gondolatok/ 

Idézetek . . . . . . . . .

Ștefan cel  Mare és Purice apród  
(Theodor Aman festménye)

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Ștefan cel Mare–Vaslui 1475, művészfilm, 1975, rendezte: Mircea Drăgan
 Dumitru Almaș, Ștefan cel Mare, a vászlói csata győztese
 Vászlói csata: https://www.youtube.com/watch?v=CKFhubbLQd0&vl=ar
 Dimitrie Bolintineanu, Nagy István jóanyja
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2. FEJEZET

Mihai Viteazul (1593–1601)
A XVI. században a Török Birodalom megerősítette román országok 

fölötti uralmát. Nem váltak pasasággá, így belső szabadságukat meg‑
őrizhették. A román uralkodók által fizetett adó magas volt, és folya‑
matosan emelkedett. Ezt különféle adófajták és ajándékkötelezettség 
egészítették ki. Ugyanakkor a román sereg kénytelen volt részt venni a 
török hadműveleteiben. 

1593‑ban Mihai Viteazul lett Havasalföld uralkodója. Következő 
évben csatlakozik a Szent Ligához, Moldva uralkodója és Erdély fe‑
jedelme mellett belép a törökellenes szövetségbe. Ebben az össze‑
függésben, Mihai általános offenzívát indít a Török Birodalom ellen, 
megtámadja a dél‑dunai török várakat. 1595‑ben elfogadja bojárjai 
által az erdélyi fejedelemmel, az ő nevében kötött egyezményt, amely 
kedvezőtlen volt uralmának, de a helyzet szükségessé tette. A török 
Sinan pasa vezetésével támadnak, de Mihai 1595‑ben Călugăreni‑nél 
győzelmet arat. Majd erdélyi segítséggel felszabadítja a törökök által el‑
foglalt Târgoviște, Bukarest (București) és Gyurgyevó (Giurgiu) városait. 

Az országát körülvevő bonyolult viszonyok között, Mihai megvaló‑
sítja a három román ország egy jogar alatt való egyesítésének tervét. 
Kezdeményezését, II. Rudolf osztrák császár támogatja, Mihai bevonul 
Erdélybe, és az 1599 októberében Sellenbergnél (Șelimbăr) ara‑
tott győzelme után, diadalmasan bevonul Gyulafehérvárra (1599. no‑
vember 1.) 1600 májusában Moldva fejedelme ellen indít hadjáratot, 
amelyből győztesen kerül ki, és így megvalósította a román orszá-
gok első egyesítését. Az egyesülés rövid életű volt, mivel a szomszé‑
dos nagyhatalmak nem nézték jó szemmel. 1601. augusztus 9/19‑én  
a Habsburgok Aranyosgyéresen (Câmpia Turzii) meggyilkoltatják. 
Mihai Viteazul egyik legjelentősebb nemzeti hős, kinek vezetése alatt 
először egyesült a három román ország egyazon jogar alatt.

Mihai Viteazul gyulafehérvári bevonulása (Stoica Dumitru festménye)

Mihai Viteazul  
(Gh. Tattarescu festménye)

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

  TUDTÁTOK?

Mihai Viteazul feje a 
Dealu kolostorban van el‑
temetve. Sírkövén az aláb‑
bi felirat áll: „Itt nyugszik 
a becsületes és megbol‑
dogult Mihai keresztény 
feje, a nagy vajdáé, aki 
Havasalföld és Erdély és 
Moldva ura volt.”

pasaság = a Török Biro‑
dalom tartománya. 
Szent Liga = a keresztény 
államok törökellenes 
szövetsége.
jogar = az uralkodói ha‑
talmat jelképező, díszes 
pálca.
beadvány (memorium) = 
széles körű indoklást tar‑
talmazó kérés.
sírkő = nagy méretű 
kőlap, amellyel a sírokat 
fedték be.
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

„… úgy születése, mint büszke kiállása híres emberré tette. Választékos erényeiért, Isten iránt 
mutatott mélységes jámborságáért, hazaszeretetéért, felebarátaival szembeni jóakaratáért, és 
végül mindenki iránt tanúsított igazságosságáért, igazmondásáért, állhatatosságáért, nagylel‑
kűségéért és más hasonló erényeiért a legnagyobb dicséretre méltó. Emellett, nemes lelkének 
magasrendű adottságaiért, amelyet olykor saját természete késztetett hőstettekre*, valamint 
beszédéért, amely akárhányszor szükség volt rá, minden előzetes előkészület nélkül, szelíden 
és bölcsen hagyta el ajkait, a jóravaló emberek szerették.”  

(Balthasar Walther krónikája Mihai Viteazulról)

* hőstett = véghezvitt cselekedet, bátor tett.

1. Nevezd meg a szövegben leírt uralkodót!
2. A szöveg alapján nevezd meg ennek a „híres embernek” két jellemvonását!
3. Mutasd be két „hőstettét”!
4. Egy időszalagon tüntesd fel az 1593 és 1601 közötti periódus  

legfontosabb eseményeit!

II. A minta alapján, a Mihai Viteazul című 
leckéhez fogalmazz meg  5 kérdést!

III. Kadránok módszere. Írd át a füzetbe  
az alábbi táblázatot, és töltsd ki a kért infromációkkal!

Írj egy kijelentést Mihai Viteazulról! Írd ki a lecke szövegéből azokat a helyeket, ahol 
Mihai Viteazul harcolt!

Fogalmazz meg két olyan kérdést, amelyet 
Mihai Viteazul uralkodónak tennél fel!

Olvass el egy, Mihai Vitrazul‑ról szóló történelmi 
legendát, és jegyezz fel néhány új információt!

MIHAI 
VITEAZUL

MIKOR?

MIÉRT?

MIT?

KI?

HOL?

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Dumitru Almaș, Mihai bán és a hóhér; Mihai Viteazul, minden román vajdája
 Mihai Viteazul, művészfilm, 1970, I. és II. rész, rendező: Sergiu Nicolaescu
 Ion Crețeanu, Ének Mihai Viteazulnak
 Dimitrie Bolintineanu, Mihai cel Mare utolsó éjszakája
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Erdély – többnemzetiségű térség. 
Falu és város a középkori Erdélyben

Románia szíve Erdély. A térség különböző nemzetiségi 
csoportjainak közös történelme van, a románok, akik a régió 
lakosságának körülbelül 75%‑ a, a magyarok, a németek (svá-
bok és szászok) egyetértésének köteléke a kölcsönös pár‑
beszéd. Erdély jelentős természeti erőforrásokkal (hegyek, 
vizek, erdők, legelők) és altalajkincsekkel rendelkezik (arany, 
szén, vas). A XII. század folyamán Erdély déli részébe szászokat 
telepítettek, délkeleti részébe pedig székelyeket, akiknek fela‑
data a Kárpátok átkelőinek a védelme idegenek támadása ese‑
tén. Szolgálatukért cserébe a magyar koronától kiváltságokat 

kaptak. A XIV. században Erdély területe vármegyékre, székekre és 
kerületekre tagolódott.

Az erdélyi középkort a vidékiesség, a falu világa jellemezte. Az er‑
délyi lakosság mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, különféle 
kézműveséggel foglakozott, illetve Havasalfölddel, Moldvával és a 
szomszédos államokkal kialakított virágzó kereskedelmi kapcsola‑
tokat tartott fenn. Ugyanakkor virágzó városok is voltak (Ko lozs vár, 
Nagyszeben, Brassó, Besz ter ce, 
Gyu la fe hér vár, Se ges vár, Nagy‑
várad, Med gyes, Szász város), 
túlnyomórészt ma gyar és német 
lakossággal. A városokban pia‑
cok, bástyák, paloták és templo‑
mok voltak, és fallal vették körül 
őket. A középkori városokban 
karneválokat és nyilvános ösz‑
szejöveteleket szerveztek. Törcsvári kastély

Kolozsvár 1617‑ben

Városi szász 
férfi

Magyar 
fiatal lány Erdélyi zsidó Román nő

Székelyföldi 
nő

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

  TUDTÁTOK?

• Transylvaniae a Kár‑
pá tokon belüli térség 
latin elnevezése, amely 
„az erdőn túli részeket” 
jelenti. 
• Siebenbürgen Erdély 
német elnevezése, és 
hét erődített városnak 
fordítható. 
• Erdőelve, a latin 
Transylvaniae helyett, 
a köznyelvben elterjedt 
elnevezése a térségnek. 

kötelék = ami a része‑
ket/feleket összetartja, 
összetartó erő. 
vármegye = magyar 
közigazgatási egység.
szék = a szászok 
közigazgatási egységei.
kerület = az erdélyi 
románok közigazgatási 
egységei.
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  Figyeld meg a Brassót két különböző időszakban ábrázoló képeket, majd 
oldd meg a feladatokat!

1. Melyik történelmi korból származnak a képek?
2. Keress a két kép közötti hasonlóságokat és különbségeket! Írd át a füzetbe, és az alábbi minta 

szerint töltsd ki a táblázatot!

Hasonlóságok Különbségek

A várost erdő 
övezi.

Az A képen 
látszanak a város 

falai.

Erdély térképe,  J. Honterus, 1532

Erdély címere

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI

 Dumitru Almaș, A Hunyadi-vár rabjai
 Öt perc történelem – Erdély történelme, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=yaJks2Ssfmc
 Öt perc történelem – Az erdélyi szászok, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=aFp0ZRRkKdc

A B
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Történészek és krónikások a nemzeti 
kisebbségek személyiségeiről

Johannes Honterus (1498–1549) szász humanista tudós, az erdé‑
lyi szászok vallási reformátora és a brassói szász gimnázium alapítója. 
1543‑ban szabályzatot készített az iskola számára, és létrehozta a di‑
ákszervezetet. Johannes Honterus 1549‑ben 
halt meg Brassóban, és a Fekete‑templomban 
van eltemetve. 

Dózsa György erdélyi székely nemes, az 
1514‑es, a nevét viselő parasztháború veze‑
tője volt. 1513‑ban Dózsa Györgyöt bízták meg 
egy székelyekből álló hadtest létrehozásával, 
amelynek küldetése a törökellenes keresztes 
hadjárathoz való csatlakozás. A Dózsa által szer‑
vezett sereg lázadó sereggé változott. A magyar nemesség ellenál‑
lása parasztfelkeléshez vezetett. Kezdeti sikereik után, Dózsa seregét 
leverik, vezetőjét pedig kivégzik.  

A XVIII. századi Erdély egykori kormányzója és nagy műgyűjtő, 
Samuel von Brukenthal Nagyszebenben megalapította a nevét vi‑
selő múzeumot. 1790‑től a báró európai gyűj‑
teményét a nagyközönség látogathatja (három 
évvel előzte meg a párizsi Louvre megnyitását).

Conrad Haas osztrák katona és feltaláló 
1551‑től haláláig Nagyszebenben élt. Ő volt a 
rakétarepülés előfutára. Az általa elképzelt és 
kézirataiban megörökített rakétatípusokkal 
egy sor kísérletet végzett. A modern rakéta‑tör‑
ténet legkorábbra datált ismert dokumentuma  
a nagyszebeni Conrad Haas kézirata.

Ștefan Răzvan az Oszmán Birodalomból 
Moldvába emigráló muszlim és egy mold‑
vai nő fia, aki 1595‑ben (április–december) 
Moldva uralkodója lett.

Mikes Kelemen (1690–1761) az egyik első er‑
délyi magyar prózaíró. Törökországi levelek című 
művével vált híressé.

Johannes Honterus 

Dózsa György

Samuel von 
Brukenthal

Mikes Kelemen

Conrad Haas –  
egy rakéta leírása

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

  TUDTÁTOK?

Ștefan Răzvan uralkodó 
élete ihletforrása volt 
Bogdan Petriceicu 
Hașdeu írónak, aki a 
közismert Răzvan és Vidra 
című történelmi dráma 
szerzője.

kézirat = kézzel írott 
szöveg.
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I. PORTFÓLIÓ. Az internet és az digitális enciklopédiák segítségével, keress a nemzeti kisebb-
ségekhez tartozó más személyiségeket, majd készítsd el egyik adatlapját az alábbi minta 
szerint: 

II. PORTFÓLIÓ. Olvasd el az alábbi információkat, majd a megadott minta alapján, mutasd be 
az alábbi képet!
Bethlen Gábor 1613–1629 között Erdély fejedelme, 1620‑1621 között Magyarország királya volt.  
A román országokat Dacia név alatt szerette volna egyesíteni. Aktív külpolitikát folytatott. 

Magyar Enciklopédia

Név és  
keresztnév:  
Apáczai Csere 
János
Művek/
felfedezések: 
Magyar 
Enciklopédia

Érdekes 
gondolatok/
idézetek/
információk: 
Az oktatás 
modernizálását 
óhajtotta.

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Csak Romániában: A szász vidék: https://www.youtube.com/watch?v=Ikvt1wd3IAA
 Csak Romániában: A székelyek legendái: https://www.youtube.com/watch?v=8FMw7GrqHdo

Bethlen Gábor

• A kép címe: ...
• A kép típusa (plakát, festmény, rajz): ...
• Az alkotás születésének időszaka: ...
• A feldolgozott témakör: ...
• A képen megjelenített személyek: ...
• Az arcifejezés/ az alakok mozgása: ...
• Az alkotáson megjelenített más tárgyak: ...
• A használt színek/A színek jelentése: ...
• A képpel kapcsolatos véleményed: ...

Tetszett, mert ...
Nem tetszett, mert ...
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ISMÉTLÉS

KÖZÉPKOR

Basarab I.
Mircea cel Bătrân

Vlad Țepeș
Mihai Viteazul

HAVASALFÖLD

Dragoș
Bogdan

Ștefan cel Mare

MOLDVA

Gelu
Hunyadi János

ERDÉLY

Legendás román vajdák és uralkodók alakjai

A román országok térképe a XVI. század végén



83

Jelöld meg a helyes választ!
1. A korszak, amelyben ezekben a leckékben tanult események lezajlottak: 

a) az ókor; b) a középkor; c) az újkor.
2. Felfedező, a rakétarepülés előfutára:

a) Johannes Honterus; b) Bethlen Gábor; c) Conrad Haas.
3. A nép, amelyből magyar királyok által, Erdélybe telepített szászok származnak:

a) rómaiak; b) németek; c) szlávok.

Válaszd ki a honalapító vajdák és uralkodók neveit!

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

I.

II.

III.

IV.

„1441‑ben Hunyadi János Erdély vajdája lesz. Feltehe‑
tően hátszegi román kenézi családból származik. Fia‑
talkorából származó feljegyzések Johannes Olahként, 
azaz „Román János”‑ként említik. János családjában 
olyan nevekkel találkozunk, mint: Șerban, Voicu, 
Radu, Mogoș, Ivașcu… Apja (akit Voicunak hívtak) a 
magyar király szolgálatában álló katona volt, aki érde‑
meiért mint feudomot,  Hunyad birtokát kapta,  ahol a 
későbbiekben egy impozáns kastélyt épített.” 

(Ioan Aurel Pop, A románok rövid történelme)

Mircea cel Bătrân Mihai ViteazulBasarab I.Ștefan cel Mare

Călugăreni-i csataVaslui-i csata Rovine-i csata Posada-i csata

Bogdan

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

1. Melyik században válik Hunyadi János 
Erdély vajdájává?

2. Nevezd meg Hunyadi János szárma‑
zásának helyét!

3. Ki volt Hunyadi János édesapja?
4. Írj egy körülbelül 5 soros szöveget, 

amelyben Hunyadi János személyisé‑
gére vonatkozó véleményed mutatod 
be!

Helyezd időrendi sorrenbe az eseményeket:

KÉRDÉS I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes válaszért 
járó pontszám

3 pont 1 pont 1 pont 4 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

UTAZÁSI NAPLÓ 

 Mi újat tanultam?
 Milyen érzéseket keltettek bennem az új információk?
 Mit tanulhatok a megismert személyiségek életéből?
 Hogyan hasznosíthatom a mindennapokban a tanultakat?
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Alexandru Ioan Cuza 1820‑ban született Bâr‑
ladon. Gyermekkorának nagy részét apja birto‑
kán töltötte. Tanulmányait (bentlakásos iskolában) 
Jászvásáron végezte, ahol osztálytárs volt Mihail 
Kogălniceanuval és Vasile Alecsandrival. 1834‑től 
Párizsban folytatja tanulmányait. Jászvásáron részt 
vett az 1848-as forradalomban, majd csatlakozott 
a két román ország, Moldva és Havasalföld egye‑
sítését kezdeményező mozgalomhoz. 

1859. január 5‑én Jászvásáron, Moldva, majd 
1859. január 24‑én Havasalföld uralkodójává vá‑
lasztják. Ezzel megvalósul a két ország egyesülése.  Uralkodóként sike‑
rült a két ország intézményeit egyesítenie, az uniót kiteljesítenie azzal, 
hogy egyetlen kormányt nevezett ki, egységes parlamentet alakított, 
és Bukarestet egyedüli fővárosnak tette. Miniszterelnökével, Mihail 
Kogălniceanuval együtt, 1863‑tól kezdve megvalósította a nagy re-
formokat: a parasztokat földhöz juttatta, kötelező és ingyenes elemi 
oktatást vezetett be, megalapította a bukaresti egyetemet (1860‑ban 

kezdte el működését Jászvá‑
sáron az első egyetem, amely 
ma az uralkodó nevét viseli), 
tör vény könyveket fogadtat el, 
átszervezi a nemzeti hadse‑
re get. Alexandru Ioan Cuza 
tör té nel münk egyik legjelen‑

tősebb alakja. Az emberek tisztelték, a nép magasztalta, és olyan le‑
gendák főszereplőjévé vált, amelyek a mesék modern átültetései, ahol 
a jó legyőzi a rosszat. Alexandru Ioan Cuza az Egyesülés Uralkodója, az 
„új idők új embere”. 

Alexandru Ioan Cuza és az egyesülés

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

reform = a haladás ér‑
dekében tett változtatás, 
átalakítás.
Alkotmány = egy állam 
alaptörvénye, amely 
meghatározza az állam 
vezetésének módját, az 
állampolgárok jogait és 
szabadságjogait.
törvénykönyv = szabá‑
lyok együttese.
parlament = egy állam 
törvényhozó intézménye.
kormány = az állam 
törvényeit gyakorlat‑
ba átültető intézmény, 
minisztertanács.

  TUDTÁTOK?

Jászvásáron található az 
Egyesülés Múzeum.  
A múzeumnak otthont adó 
épület 1859‑1862 között az 
Egyesülés Uralkodójának 
lakhelye volt. A múzeum 
gazdag, okiratokból, ritka 
könyvekből, régi térképek‑
ből, fényképekből, ruházati 
cikkekből, dísztárgyakból 
(bútor, porcelán‑, ezüst tár‑
gyak, órák, világítótestek, 
szőnyegek) álló gyűjtemény‑
nyel rendelkezik, amely az 
uralkodó Cuza családjának 
tulajdonában voltak. 

Alexandru 
Ioan Cuza 

(1859–1866)

Az Egyesülés kikiáltása 
(Theodor Aman festménye)

A bukaresti Egyetem Palotája

Ú J KO R
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TÖBBET SZERETNÉK TUDNI

 Dumitru Almaș, Minden román a Hora Unirii-t énekli

 Dumitru Almaș, Cuza vajda és a szultán

 Dumitru Almaș, A fiú, aki a vajdával beszélt

Moldva és Havasalföld Egyesült Fejedelemségei

III. Mutasd be osztálytársaidnak az Egyesülés fejedelmének személyiségét! Vedd figyelembe 
úgy a megvalósításait, mint a hozzá kötődő legendákat is! 

IV. Osztálytársaiddal játsszátok el Ion Creangă Moș Ion Roată és az Egyesülés című 
elbeszélését!

V. Ismételd át a leckében tanultakat, majd tölts ki a füzetben az alábbi minta szerinti 
táblázatot!

Új szavak Új szavak magyarázata
reform változás

I. Jelöld meg a 
térképen az 1859-
ben egyesült 
országokat!

II. Nevezd meg 
Moldva és 
Havasalföld Egyesült 
Fejedelemségeinek 
fővárosát!

VI. PORTFÓLIÓ. Olvasd el egyik legendát, 
amelynek főszereplője az Egyesülés 
Uralkodója, majd a mellékelt mintát köve-
tő szöveg-térképet töltsd ki a füzetedben!

Ötletterv:
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________

Szereplők:
_____________________
_____________________

A szöveg címe:
________________________________

Új szavak:
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________

A szöveg szerzője:
_____________________
_____________________
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I. Károly és a függetlenség. Carol Davila 
Hohenzollern-Sigmaringen Károly 1866. 

május 10‑én lett az Egyesült Fejedelemségek 
uralkodója (fejedelme). A későbbiekben, 1947‑
ig, ez a dátumon a Román Királyság Napját ün‑
nepelték. A német származású herceg, 27 éves 
volt, amikor trónra lépett. 1869‑ben vette felesé‑
gül Wied Erzsébetet. Uralkodása alatt az ország 
megerősödött és a gazdaság fejlődött. Új al-
kotmányt fogadtak el. Károly fejedelem növelte 
az ország haderejét, templomokat emeltetett, 
megépíttette, Fetești és Cernavodă között, a 
Duna partjait összekötő hidat. 

Az ő parancsnoksága alatt álló román had‑
sereg 1877-1878 között a Dunától délre fekvő 
harctereken kivívta, az országban 1877. május 
9‑én kikiáltott, függetlenséget. A román ka‑
tonák győzedelmeskedtek a Plevna Grivița-i 
erőd, Smârdan, Vidin, Rahova mellett vívott 
csatákban. E győzelmek emlékére Károly a plev‑
nai ágyúkból készíttetett acélkoronát.   

1881‑ben Románia királysággá vált, és Ká‑
roly lett az első király. Tekintélyét, a magánéletére 
is jellemző, rend és fegyelem iránti igény növelte. 
Munkásságának köszönhetően, Románia szabad 
és független állammá vált. Uralkodása (leghosz‑
szabb a román történelemben) a román állam 
fejlődésének és megerősödésének egyik idősza‑
kát jelentette. I. Károly király 1914‑ben halt meg, 
és a Curtea de Argeș‑i kolostorban temették el. 

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

monarchia = olyan 
kormányzási forma, 
amelyben a hatalom 
egyetlen személy 
kezében összpontosul 
(király, császár).
erőd = zárt sánc, kis 
erődítmény.
alapító = létrehozó.

  TUDTÁTOK?

I. Károly király kezde‑
ményezésére épült fel a 
sinaiai Peleș‑kastély, a 
román királyok nyári re‑
zidenciája. Történelmi és 
művészeti értéke Európa 
egyik legjelentősebb 
műemlékévé teszi. A kas‑
télynak 160 szobája, több 
bejárata és belső lépcsője 
van. Építésének korához 
képest igen modern be‑
rendezéssel rendelkezett: 
a díszterem üvegmeny‑
nyezete mozgatható, és a 
kastélyban már 1883‑ban 
központi fűtés volt.

I. Károly 
(1866–1914)

A kürtös  
(N. Grigorescu 

festménye)

Grivița erőd bevétele, 1877. augusztus 30. 
(Henryk Dembitzky festménye)

Románia  
királyi családjának 

címere

Peleș‑kastély
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Erzsébet királyné és 
I. Károly király

C. Cernavodă‑i híd

  Figyeld meg a képeket, olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

1.  Nevezd meg azokat a személyiségeket, akiket az A és a B 
forrás említ!

2.  Írd le a C. pontban látható képet, és nevezd meg ezen 
építmény létrehozásának célját!

3.  Írd át a füzetbe, és töltsd ki az alábbi táblázatot!

Személyiség neve Megvalósítás

I. Károly megerősíti a gazdaságot

Carol Davila . . .

4.  Helyezd az eseményeket kronológiai sorrendbe!
a) Románia királysággá válik.
b) I. Károly Románia fejedelmévé válik. 
c) Románia elnyeri függetlenségét.

5.  Írj egy rövid, 2‑3 sor terjedelmű szöveget, amelyben összefoglalod I. Károly és Carol Davila 
megvalósításaival kapcsolatos véleményed!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Plevnai ütközet: https://www.youtube.com/watch?v=h4cDABQqe90 
 Dumitru Almaș, Két hős a grivițai harcokban
 Dumitru Almaș, A rahovai hordágyas

A tábornok orvos, Carol Davila (1828–1884) 1853‑ban 
szerzett orvosi diplomát Párizsban. Ugyanebben az évben 
érkezik Havasalföldre, és megalapítja a romániai orvosi 
szolgálatot. Modern, innovatív szellemiség, aki létrehozta 
a közép‑ és felsőfokú orvosi oktatást, és 1869‑ben 
megalapította az Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemet. Ő létesítette az első katonai 
mentőszolgálatot, amely a függetlenségi há‑
ború alatt sok ember életét mentette meg. 
Ő hozta létre a szegények számára az in‑
gyenes konzultációk rendszerét. Érdemei‑
ért ma számos egészségügyi intézmény 
viseli a nevét.A

B
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2. FEJEZET

Ferdinánd és a Nagy Egyesülés
Az egyesített románlakta térségek első kirá‑

lya széles körű műveltséggel rendelkezett, sze‑
rény, a modern és régi nyelvek, a művészet és az 
írok jó ismerője, kiváló botanikus volt. A csendes 
természetű Ferdinánd energikus és bölcs veze‑
tővé vált 1914‑es trónra kerülése után.

Az ország számára igen kényes körülmé‑
nyek között hozta meg nehéz történelmi dön‑
tését, Romániának az első világháborúba való 
belépésével kapcsolatosan. A Nagy Háború ide‑
jén bátorságát és bölcsességét bizonyította, és 
a katonai megszállás a Moldvába való visszavo‑

nulás legnehezebb körülményei között is a román nép érdekeit védel‑
mezte. Ferdinánd király oldalán Mária királyné 
állt, a románok és a XX. század történelmének 
lenyűgöző személyisége.

1918‑ban valóra vált minden román álma: 
megvalósul a Nagy Egyesülés. Az addig ide‑
gen uralom alatt levő besszarábiai (április 9.), bu‑
kovinai (november 28.) és erdélyi (december 1.) 
románok úgy döntenek, hogy egyesülnek az 
anyaországgal. Így jött létre Nagy‑Románia. 
Ennek az eseménynek a tiszteletére lesz de-
cember 1‑je Románia nemzeti ünnepe.

I. Ferdinánd az állam modernizálása érde‑
kében jelentős reformokat hozott: bevezette 
az általános választójogot, a parasztoknak tulajdonjogot biztosított, 
1923‑ban módosította az ország alkotmányát, közigazgatási átszer‑
vezést hajtott végre. 1927 júliusában halt meg Sinaia‑n. A Curtea de 
Argeș‑i püspöki templomban temették el, a királyi család többi tagja 

mellé.

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

Első világháború = 1914‑ 
1918 között zajló, fegyve‑
res konfliktus, amelyben a 
világ több állama is részt 
vett.
Nagy Egyesülés =  
a románok egy állam‑
ba való egyesülése, 
Nagy‑Románia

  TUDTÁTOK?

1922. október 15‑én 
Gyulafehérváron, az 
Egyesítés Katedrálisában 
I. Ferdinánd királyt és 
Mária királynét Nagy‑
Románia uralkodóivá 
koronázzák.

I. Ferdinánd, az 
Egyesítő (1914–1927)

Mária királynő 
(1914–1927)

Ferdinánd király és Mária 
királynő a fronton

A gyulafehérvári  
Nagy Nemzetgyűlés
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TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Dumitru Almaș, Voltam én is Gyulafehérváron és láttam a Nagy Egyesülést
 Az 1918. december 1‑i Nagy Egyesülés: https://www.youtube.com/watch?v=a4kKy59cI0k 

Nagy‑Románia tartományai
Nagy‑Románia 
királyi címere

Románia koronája

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Figyeld meg az alábbi képeket, majd oldd meg a feladatokat!

1.  A fenti térképet hasonlítsd össze a 85. oldalon található, 
Egyesült Fejedelemségek térképével, és jelöld meg azo‑
kat a térségeket (provinciákat), amelyek 1918‑ban egye‑
sültek Romániával!

2.  Magyarázd meg az A és B kép, illetve december 1. 
jelentőségét!

II. A lecke szövegének felhasználásával, szerkessz egy 
fürt‑típusú képi szervezőt, amelybe Ferdinánd király jel‑
lemvonásait és tetteit tünteted fel! Majd ismertesd osztály‑
társaiddal Ferdinánd királynak és Mária királynénak a Nagy 
Egyesülés megvalósításában játszott szerepére vonatkozó 
véleményed!

III.  Látogass el az Egyesülés Virtuális Múzeumába (https://
mvu.ro), majd állíts össze egy tanulási naplót, amelyben 
bemutatod, mi az, ami ebben a múzeumban a legjobban 
lenyűgözött!  

I. Ferdinánd

reformok

szerény

A

CB
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2. FEJEZET

Az első világháború hősei
Az első világháború vagy a Nagy Háború 1914–1918 között 

zajlott. A világ számos országa volt részese ennek a történelmi ese‑
ménynek. Nemzeti egységének megvalósítása érdekében, Románia 
is belépett a háborúba az Antant oldalán (Franciaország, Nagy‑Bri‑
tannia, Oroszország és Olaszország) a Központi Hatalmak (Németor‑
szág, Osztrák‑Magyar Monarchia, Bulgária, 
Oszmán Birodalom) ellen.

Románia hadat üzent Ausztria‑Magyar‑
országnak, és a román hadsereg átkelt a 
Kárpátokon. Azonban a hadműveletek ki‑
menetele nem volt kedvező. Dobrudzsá‑
ban és a Kárpátok szorosaiban került sor 
a nehéz csatákra. 1916 novemberében 
a fővárost, Bukarestet német csapatok 
foglalták el. A kormány, a hadsereg, a 
közigazgatás kénytelen volt Moldvába 
visszahúzódni. A francia katonai misszió 
segítségével a román hadsereg megerősö‑
dött, és 1917‑ben Eremia Grigorescu, Constantin Cristescu, Alexand‑
ru Averescu, Constantin Prezan tábornokok vezetése alatt kivívta a 
mărăști‑i, mărășești‑i és oituzi csatákban a győzelemet. A háborúban 
sok román katona harcolt, és a csatatéren életük árán váltak hőssé. Ion 
Dragalina és David Praporgescu tábornokok, Ecaterina Teodoroiu, 
Măriuca Zaharia, Constantin Mușat, Grigore Ignat, Ion Grămada 
csak néhány név a mintegy 900 000 román katona közül, akik életüket 

áldozták.
A hazámért én is tenni sze-

retnék valamit! – ezeket a sza‑
va kat Măriuca Zahariának 
tu laj do nítják. Az alig 12 éves 
Maria Ion Zaharia 1917. au‑
gusztus 6‑án vesztette életét 
a mă rășești‑i csatában, ahol a 
haza védelméért, a román 
hadsereg katonáival együtt 
harcolt. 

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

Antant = katonai 
szövetség, amelynek 
tagállamai Franciaor‑
szág, Nagy Britannia, 
Oroszország.
Hármas Szövetség 
(Központi Hatalmak) 
= katonai szövetség, 
amelynek tagállamai 
Németország, az Oszt‑
rák‑Magyar Monarchia, 
Olaszország. 
mauzóleum = a hősök 
tiszteletére állított nagy 
méretű síremlékmű.

  TUDTÁTOK?

A nemzeti egységért 
folytatott háború hősei‑
nek mauzóleuma azon 
a helyen áll, ahol 1917 
nyarán a dicsőséges 
Mărășești‑i csatát vívták. 
A mauzóleum a legim‑
pozánsabb az országban 
és Európában a legfensé‑
gesebbek közé tartozik. 
A magasztos emlékmű 
kör alakú, alsó szintjén 
6000 román katona és 
tiszt földi maradványa‑
it őrző kripták kaptak 
helyet. Jelképesen, a 
mărășești‑i csatában 
részt vevő katonai egysé‑
gek zászlóit a felső szin‑
ten tűzték ki.

A mărășești‑i mauzóleum

 Olvasd el Dumitru Almaș Történelmi elbeszéléseiből Măriuca Zaharia 
történetét, melynek címe Lány a diófán.

Ion Dragalina tábornok
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TÖBBET SZERETNÉK TUDNI

 Dumitru Almaș, Ecaterina Teodoroiu, a Zsil menti hősnő
 Dumitru Almaș, Constantin Mușat tizedes
 Dumitru Almaș, Itt sem kelnek át!
 Ecaterina Teodoroiu, művészfilm, 1978, rendező: Dinu Cocea

I. Olvasd el az első világháború hőseire vonatkozó információkat, és tötsd ki az alábbi 
táblázatot!

Szövegrész Kérdések Megjegyzéseid

Ide írd azt a 
szövegrészt, amelyik a 
legjobban tetszett!

Miért választottad ezt a szövegrészt?
Hova vitt gondolatba ez a szövegrész?
Mi maradt tisztázatlan a szöveggel kapcsolatban?

II. PORTFÓLIÓ. Osztálytársaiddal dolgozzatok ki egy projektet, amelyben a család vagy a 
közösség hőseit mutatjátok be! Mutassátok be az osztályban a projekt eredményeit!

Ecaterina Teodoroiu, eredeti nevén Cătălina Todoroiu, 1894 januárjában, Vlădeni‑ben szüle‑
tett. A család nyolc gyermeke közül ő volt a harmadik. A háború kitört, és elkeseredve testvére, 
Nicolae halála miatt, úgy döntött, hogy ő is csatlakozik ehhez a nagy konfliktushoz. 1916‑ban a 
Zsil menti harcokban tűnik ki. Ápolónőként vett részt az 1916–1917‑es nehéz harcokban. Megse‑
besült, és egy jászvásári kórházba került, ahol 1917. január közepére felépült, majd 
bátran és hősiesen folytatta a harcot az ellenség ellen. Tevékenységét különböző 
katonai kitüntetésekkel jutalmazták, alhadnaggyá léptették elő, és egy gyalog‑
sági szakasz parancsnokságával bízták meg. Ecaterinát 1917. augusztus 22‑én két 
halálos lövés érte. Hősként esett el a csatatéren. Önfeláldozása mintakatonává 
tette, a nemzet szabadságáért hozott áldozat példaképévé. Legendás hőssé vált,  
a „Zsil menti hősnővé”. 

Románia háborúba való belépése után Mária királyné az önkéntes nővérek testületéhez csatla‑
kozott. Miután az ellenség elfoglalta a fővárost, Jászvásárba menekült, de a román nép háború 
okozta szenvedése nem maradt idegen számára. Bármikor kész volt segítséget nyújtani, egészsége 
vagy akár élete kockáztatásával is, meglátogatta a fronton levő sebesülteket és bete‑
geket. Jelenlétével mindenkiben a végső győzelem bátorságát és bizonyosságát kel‑
tette. Ezért a sebesültek Anyjának nevezték el. A háború után Mária királyné 
folytatta küldetését, Nagy‑Románia nemzetközi elismerése érdekében tevékenyke‑
dett. Románia érdekeit a hivatalos látogatásai (1926‑ban az Amerikai Egyesült Ál‑
lamokban) és az Antant‑államok politikai vezetőivel való találkozói során,  
a különböző európai újságokban és folyóiratokban megjelentetett cikkein keresztül 
igyekezett képviselni. Mindezekért Mária királynét mint első világháborús hőst 
tarthatjuk számon. 

Szakaszok
1. a hősök azonosítása
2. az adatlapok összeállítása (név, keresztnév, 
a csaták, amelyekben részt vett);
3. fényképalbum összeállítása 
(településeden található emlékműveket 
ábrázoló képek, rajzok, fotók).

FEDEZD FEL! 
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Románia az ezredfordulón
Az 1989‑es decemberi események során a nép megdöntötte a 

Nicolae Ceaușescu által vezetett kommunista rendszert. A 45 év 
kommunista diktatúra után, a szabadság visszanyerése áldozatok árán 
volt lehetséges (több mint 1100 halott és több mint 4000 sebesült).   

Románia jogállammá alakult, egy demokratikus berendezke-
désű köztársasággá, amelyben az állampolgárok jogait és szabad-
ságait az alkotmány szavatolja (ezt 
1991‑ben fogadták el, és 2003‑ban 
módosították). 1990 után Románia 
megerősítette azon eltökélt szán‑
dékát, hogy egy demokratikus be‑
rendezkedést építsen és erősítsen, 
hogy minden kisebbségnek jogokat 
biztosítson, hogy szabad választáso‑
kat szervezzen, hogy szomszédaival 
baráti kapcsolatot ápoljon.

Gazdasági, társadalmi és politi‑
kai téren Románia, az 1989 óta eltelt 
30 év alatt, jelentős fejlődést muta‑
tott fel, amit folytatnia kell annak ér‑
dekében, hogy nemzetközi szinten 
erősítse demokratikus szerepvállalá‑
sát.  Románia nehéz külső és belső 
akadályokkal teli utat járt be, ahhoz, 
hogy olyan gazdaságot építsen ki, 
amely állampolgárainak a jólétet le‑
hetővé tegye, és egy demokratikus, 
európai állam szintjére jusson. 

Ezen erőfeszítések külső és bel‑
ső hozadéka nem maradt el, 2004‑
ben Románia csatlakozhatott az 
Észak-atlanti Szerződés Szer-
vezetéhez – NATO (a világ legde‑
mokratikusabb államainak katonai 
szövetsége, amely az országnak kül‑
biztonságot nyújt), és 2007. január 
1‑én az Európai Unióhoz. 

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

diktatúra = kormányzá‑
si forma, amelyben az 
önkény és erőszakhoz 
folyamodás révén, egy 
személy kezében össz‑
pontosul a hatalom.
jogállam = olyan állam, 
amelyben senki sem áll a 
törvény fölött. 
Európai Unió = 27 euró‑
pai állam tagságából álló 
közösség.

  TUDTÁTOK?

A Nobel‑díjat olyan 
tudósoknak, íróknak 
és békeaktivistáknak 
ítélik oda, akik „a leg‑
nagyobb szolgálatot tet‑
ték az emberiségnek”. 
Tevékenységi területei‑
ken elért megvalósításai‑
kért, a romániai nemzeti 
kisebbségek sorából 
három személyt is kitün‑
tettek ezzel a díjjal: Elie 
(Eliezer) Wiesel 1986‑
ban Nobel‑békedíjat, 
Herta Müller 2009‑ben 
irodalmi Nobel‑díjat, 
Stefan Walter Hell pedig 
2014‑ben kémiai Nobel‑
díjat kapott.

Bélyeg 1990‑ből

Románia NATO‑tagállamá 
válik, 2004

Románia elnöke aláírja 
az Európai Unióhoz való 
csatlakozás egyezményét
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TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Az Európai Unió: Játékok: https://europa.eu/learning-corner/play-games_ro

 Didaktikai játék: EU: miről szól? https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_ro

II. Beszélgess szüleiddel, nagyszüleiddel, és tudd meg, melyek voltak az elmúlt 30 évben az 
általuk megélt legfontosabb történelmi események!

III. Osztálytársaiddal szervezzetek az újkori Románia személyiségeihez és eseményeihez kap-
csolódó, „Aki tud, az nyer!” típusú játékot! Fogalmazzátok meg a verseny kérdéseit, készít-
setek a versenyt népszerűsítő kitűzőket, plakátokat, a nyerteseknek okleveleket!

I. A lecke során szerzett ismeretek elmélyítése érdekében, osztálytársaiddal alkalmazzátok 
a „Dobj! Válaszolj! Kérdezz!” (D.V.K.) módszert! Válaszoljatok a lecke alapján megfogalma-
zott, egymásnak feltett kérdésekre!

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

 A „D.V.K.” módszer az egymásnak dobott, kis méretű, könnyű labdával való játék. Aki a labdát 
dobja, a lecke alapján egy kérdést tesz fel annak, akinek dobja. Aki kifogja a labdát, válaszol a 
kérdésre, majd továbbdobja egy másik osztálytársának, újabb kérdés megfogalmazása után. Abban 
az esetben, ha a kérdés megfogalmazójáról kiderül, hogy nem ismeri saját kérdésére a választ, kiesik 
a játékból, annak a javára, akinek feltette a kérdést. A játék során kiesnek azok is, akik helytelenül 
válaszoltak vagy nem tudtak válaszolni, ezzel pedig a játékosok csoportja egyre szűkül.  

!

Az Európai Unió térképe

Az EU zászlaja Az EU 
pénzneme

AZ EURÓPAI UNIÓ
A ZÁSZLÓ
Tizenkét aranyszínű csillagot ábrázol, ame‑
lyek kék alapon egy kört alkotnak. A csillagok 
az európai népek közötti egység, szolidaritás 
és harmónia eszményét jelképezik.
A HIMNUSZ
Örömóda, Ludwig van Beethoven szerzeménye. 
EURÓPA NAPJA
Minden év május 9‑én az európai békét és az 
egységet ünnepeljük. 
PÉNZNEM 
A 27 Európai Uniós tagállam közül 19‑nek az 
euró a hivatalos pénzneme.
JELMONDATA
„Egyesülve a sokféleségben” – 2000 óta 
használatos.
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Értelmezzünk egy fényképet!

I. lépés: A fénykép azonosítása és bemutatása
 Azonosítani:
 a szerzőt;
 a dátumot;
 a helyszínt, ahol a fénykép készült.

 Bemutatni:
 a fénykép témáját;
 kiknek készült a fénykép;
 ki rendelte a fényképet.

P Nevezd meg a helyet, ahol a fénykép készült!

II. lépés: A fénykép tartalma
 A kép elemzése: formátum (álló, fekvő), beállítások (arányok, fények)
 A kép által közölt információk leolvasása: helyszín, dekor, tárgyak, személyek és 

arckifejezésük.
P Írd le a képen szereplő személyeket és arckifejezésüket!

III. lépés: A fénykép jelentőségének és korlátainak bemutatása
 A fényképész szándékának a megfejtése: egy fénykép nem a valóság egy  

semleges tükrözését jelenti, hanem egy szerkesztés (színrevitel), amely a 
fényképész választásaitól függ, akinek lehet, hogy a népszerűvé válás a célja.

P Azonosítsd a fényképész szándékát!
SOK SIKERT!

TANULNI TANULOK

Gyulafehérvár – 1922. október 15. – Ferdinánd király és Mária királyné megkoronázása

Ebben a leckében több fényképet is láthattatok. Ez annak köszönhető, hogy a XIX. század egy 
nagyszerű felfedezésnek, a fényképezés születésének volt szemtanúja. Életünk szinte elképzelhe‑
tetlen a legszebb emlékeinket megörökítő eszköz nélkül. 
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Események

Személyiségek

ISMÉTLÉS

1859 A fejedelemségek egyesülése

1877 Románia függetlenségének kivívása

1918 Nagy Egyesülés

1989 Román forradalom

2004 Románia észak‑atlanti szövetséghez (NATO) 
való csatlakozása

2007 Románia Európai Unióhoz való csatlakozása

„Amiről őseink álmodtak, amiért az elmúlt 
nemzedékek szenvedtek és dolgoztak, az eszmény, 
amelyre az egész román nép vágyott, és amelyért 

katonáink vérüket ontották, ma beteljesedett, 
ténnyé vált. Ma az Anya-Románia minden 

gyermekét keblére ölelheti.” 
Ferdinánd

„Az egyesülés az egyetlen politikai állapot, 
amely jövőnket biztosítja.”

Alexandru Ioan Cuza

„Úgy első, mint utolsó gondolatom is, 
szeretett népem felé irányul. Éjjel-nappal 

Románia boldogsága foglalkoztat, és 
a «Mindent az országért, semmit sem 

magamért» jelige vezérel.”  
I. Károly
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Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő 
fogalmakkal!
a)   ....    nevezik az Egyesülés Uralkodójának.
b) A románok első királya    ...    volt.
c) Romániában az első katonai mentőszolgálatot 

  ...     szervezi meg. 
d) A Nagy Egyesülés    ...    király uralkodása alatt való‑

sult meg. 

Helyezd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket!
a) Románia demokratikus rendszerre való visszatérése.
b) A román fejedelemségek egyesülése.
c) Románia Európai Unióhoz való csatlakozása.
d) Nagy Egyesülés.

Társítsd a képeken látható térképeket a megfelelő 
eseményekkel!
1. Románia Európai Unióhoz való 

csatlakozása.
2. A román fejedelemségek egyesülése.
3. Nagy Egyesülés.

Készíts egy bemutatót arról az újkori 
személyiségről, akit a legbámulatosabbnak 
tartasz!

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

I.

II.

III.

A

B

C

IV.

KÉRDÉS I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes válaszért 
járó pontszám

2 pont 2 pont 3 pont 2 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

UTAZÁSI NAPLÓ

 Hogyan érzem magam, amikor történelmet tanulok?
 Mi újat tanultam ezekből a leckékből?
 Hasznomra válik elődeim tapasztalata?
 A tanultakat a mindennapokban tudom hasznosítani?
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 Írd be az alábbi történelmi személyiségeket és eseményeket a táblázat megfelelő 
mezőibe!

Mutasd be a mellékelt ábrát, 
és nevezz meg más olyan 
eseményeket is, amelyek Mihai 
Viteazul személyiségéhez 
kötődnek!

Jelöld meg az alábbi mondatokban a szóban forgó történelmi események okait és 
következményeit!
a)  Vlad Țepeș megtagadja az éves adó fizetését a Török Birodalomnak. Következésképpen, 

1462‑ben II. Mohamed szultán megtámadja Havasalföldet. 
b)  1918‑ban a besszarábiai (április 9‑én), a bukovinai (november 28‑én) és az erdélyi (de‑

cember 1‑én) románok, akik akkor idegen uralom alatt voltak, kinyilvánították az anyaor‑
szággal való egyesülési szándékukat. Így jött létre Nagy‑Románia. 

c)  Az 1989 decemberi események során a nép megdöntötte a Nicolae Ceaușescu vezette kom‑
munista rendszert, és következésképpen, Románia demokratikus berendezkedésre tért át. 

Történelmi kor Személyiség Történelmi esemény
Ókor
Középkor
Újkor

I.

II.

III.

Korok, események és személyiségek

Nagy Egyesülés

dák-római harcok

Al. I. Cuza

Ștefan cel MareCălugăreni-i csata

Decebal

Maria királyné

Gelu

Burebista

I. Károly

A fejedelemségek egyesülése

Mircea cel Bătrân

ELEVENÍTSÜK FEL!

Mihai Viteazul gyulafehérvári 
bevonulása, 1599
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Egészítsd ki a kijelentéseket a megfelelő fogalmakkal!
a) A görög történész és földrajzíró, Sztrabón   ...   királyról szolgál adatokkal.
b) Decebal és Traianus közötti dák háborúkról számol be   ...   római történetíró.
c) A géták szokásairól és főistenükről számol be   ....   görög történész. 

Olvasd el a kijelentéseket és állapítsd meg igazságértéküket!
a) Moldva államát Bogdan alapította.
b) Havasalföld függetlenségét a rovinei csata után nyeri el. 
c) Hunyadi János II. Mohamed török szultánt 1456‑ban győzi le.
d) Mihai Viteazul megvalósította a román országok első egyesítését.

Társítsd a két oszlop elemeit!
a) Al.I. Cuza
b) I. Károly
c) Ferdinand 
d) Maria királyné

Az alábbi fogalmak közül válaszd ki azokat, amelyek kapcsolatban állnak a Románia az 
ezredfordulón című leckével!

I.

II.

III.

IV.

IGAZ     HAMIS

1. a sebesültek anyja
2. az egyesülés uralkodója
3. Nagy Egyesülés
4. függetlenség

Európai Unió

Demokrácia Az első világháború

Függetlenségi háborúA Nagy Egyesülés

KÉRDÉS I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes válaszért 
járó pontszám

3 pont 2 pont 2 pont 2 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

Ne feledd kitölteni ezen fejezet tevékenységei alapján a Viselkedés-megfigyelő (126. oldal) 
lapot!

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS



A közösség történelmi jelentőségű 
helyszínei
Románia történelmi jelentőségű 
helyszínei
 Dák, görög és római települések és 

építmények (a Fekete‑tenger parti görög 
városok)

 Kastélyok és várak, a történelmi 
események tanúi

 Egyházi építmények és alapítóik
Az UNESCO világörökséghez tartozó 
műemlékek és helyek

TARTALOM

MIRE LESZEL KÉPES?

 olyan fogalmakat megérteni, mint: kultúra, 
örökség, emlékmű, UNESCO;

 felfedezni közösséged történelmi jelentőségű 
helyszíneit;

 bemutatni Románia történelmi jelentőségű 
helyszíneit és a UNESCO világörökségi 
listájára felvett műemlékeket;

 megérteni a kulturális örökség védelmének 
szükségességét;

 közösséged történelmi jelentőségű 
helyszíneit taglaló kutatást végezz;

 múzeumokba, emlékházakba és virtuális 
módon tett látogatások után élményeidről 
beszámolni;

 utazási naplót vezetni.

3. FEJEZET
Kultúra és örökség

99Sajátos kompetenciák: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
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Az öreg tölgyfa, a feszület, a régi kőkereszt, a kolostor, a történel-
mi utcák és házak, a hősök emlékművei, az etnikai közösségek 
reprezentatív emlékművei mind a közösség történelmi helyei. 
Ez a mi örökségünk, amely nemzedékről nemzedékre szállt, tehát  
a kultúránk is. Egy közösség történelmi és kulturális hagyatékát kul-
turális örökségnek nevezzük. Annak érdekében, hogy tudjuk, kik va‑
gyunk és hová tartozunk, fontos, hogy vigyázzuk azt. Minden emberi 
közösség a történelmében meghatározó jelentőségű helyszíneket 
jelölt ki, amelyeket emlékhelyeknek nevezünk. A dicső múlt felele‑
venítése teszi lehetővé a közösségben élő emberek közötti megértés‑
nek, szolidaritásnak, kölcsönös segítségnyújtásnak és neveltetésnek  
a megerősödését. 

Egy közösség történelmi helyszínei azok az épületek is, amelyek‑
ben a politikai vagy kulturális élet személyiségei születtek, vagy ahol 
jelentős eseményekre került sor. Ezeket emlékházaknak nevezzük. 
Szintén jelentős történelmi értéket képviselnek azok az utcák, ame‑
lyek mentén a közösség kialakult. Példa erre Bukarestben a Victoriei 
sugárút, Románia első kövezett utcája. Ezen a főváros olyan jelképes 
épületei találhatók, mint: Tiszti Kaszinó (Cercul Militar), a CEC‑palota, 
a Királyi Palota (Nemzeti Művészeti Múzeum), a Nemzeti Történelmi 
Múzeum, a Központi Egyetemi Könyvtár, Kretzulescu‑templom.

A kolostor egy olyan egyházi intézmény, amelyben szerzetesek 
és apácák a világtól elzártan élnek. A románok történelme során ezek 
nemcsak az imádság helyszínei vol‑
tak, hanem a történelmet és ősi hitet 
őrző valóságos kulturális és művészeti 
kincstárak. A helyi vagy nemzeti sze‑
mélyiségekre való emlékezés hely‑
színeinél, a hősök emlékműveinél 
vallási vagy katonai rendezvényeket 
szerveznek, amelyeken a politikai, 
vallási, helyi és nemzeti kulturális élet 
képviselői, tanulók, polgárok vesz‑
nek részt. Az imaházak, templomok, 
székesegyházak, zsinagógák (a zsidó 
istentisztelet helye), a mecsetek, a 
szobrok, a szobor együttesek, az em‑
lékházak a romániai nemzeti kisebb-
ségek reprezentatív műemlékei.

Történelmi helyek a közösségben

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

kultúra = ahogyan a 
világot értékeken, attitű‑
dökön, nyelven, hagyo‑
mányokon, szokásokon, 
művészeten, történelmen, 
irodalmon, valláson, gaszt‑
ronómián, ruházkodáson 
keresztül szemléljük.

emlékhely = a közösségi 
emlékezet helyszínei.

Victoriei sugárút 1935‑ben

 TUDTÁTOK?

Brassóban található 
Európa harmadik 
legszűkebb utcája,  
a Cérna utca. A XVII. 
századra datálható, és 
egy folyosóra hasonlít. 
Szélessége 1,11 és 1,35 m 
között változik, és ez 
teszi Brassó legszűkebb 
utcájává. Az első világháborús hősök 

emlékműve, Strehaia
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I. PORTFÓLIÓ. Iskolába menet bukkantál a közösség történelmi helyszínére? Hát szülőhelye-
den? Az alábbi táblázatot másold át a füzetbe, és töltsd ki a megfelelő információkkal!

A közösség történelmi helyszínei Elnevezés Leírás Rajz

Történelmi utca

Emlékház

Templom/kolostor

Hősök emlékművei

A nemzeti kisebbségek jelképes 
emlékművei

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Romániai múzeumok és emlékházak listája virtuális túrákkal 
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html

Bukarest, a Posta utcája

II. A következő linkre kattintva:  https://real-tour-ro.captur3d.io/view/memorialul-ipotesti/tur-virtual, tégy 
egy virtuális látogatást Mihai Eminescu költő házában, majd oldd meg a feladatokat!
1. Mutasd be a megtekintett helyeket és tárgyakat! Használd fel más tantárgyakból szerzett 

ismereteidet is!
2. Mi tetszett a legjobban?
3. Benyomásaidat jegyezd fel egy tanulási naplóba!

III. Fedezd fel személyes vagy az iskola levéltárában található fényképeken a helyi közösség tör-
ténelmi helyszíneit! Hasonlítsd össze ezeket a jelenlegi kinézetükkel! Vannak különbségek? 
Melyek ezek?

IV. Osztálytársaiddal állítsatok össze közösségetek történelmi helyszíneire vonatkozó TUDTÁTOK? 
típusú mappát! Ennek összeállításához felhasználhattok helyszíneket ábrázoló régi és jelen-
kori fényképeket, időszalagot, amelyeken a település legfontosabb történelmi eseményeit 
tüntetitek fel, a közösség történelmi jelentőségű helyszínét bemutató plakátot, védelmükre 
vonatkozó javaslatokat. 
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Hozzáértő mesterekként a dákok házakat, várakat és szentélye-
ket építettek. Házaikat fából készítették, és szépen díszítették. Ellen‑
ben erődített településeiket, az úgynevezett davákat, hogy védelmet 
nyújtsanak, kőből építették. A dákok a később dák falként ismeretes, 
sajátos falépítési módszert alkalmaztak. A Szászvárosi-hegységben 
található várak láncolata, Costești, Blidaru, Bănița a dák fővárost, Sar‑

misegetuza Regiát védték. Ezeken a helyeken a főisten, Zal-
moxis tiszteletére emelt szentélyek is voltak. 

A Fekete‑tenger román partszakaszán a görögök már  
Kr. e. a VII. században letelepedtek. Itt olyan településeket 
alapítottak, mint Histria, Tomis (a mai Konstanca), Callatis 
(a mai Mangalia), és a dákokkal kereskedelmi kapcsolatokat 
tartottak fenn. A görög polisokhoz hasonlóan megépített 
Histria várát erős védőfal vette körül, benne pedig hosz‑
szú vízvezetékrendszert, kővel burkolt utcákat, testnevelési 

(gymnasion) és kulturális‑művészeti (museion) intézményeket, vala‑
mint egy szakrális területet találunk, ahol Aphroditének és Zeusznak 
szentelt templomokat építettek. A Histriában vert pénzérmék voltak 
az elsők, amelyek a mai Románia te‑
rületén forgalomba kerültek.

Miután a rómaiak 106‑ban meg‑
hódították Daciát, ennek területén 
a Római Birodalomra jellemző épít‑
kezés is megjelent. Dacia területén 
a colonia‑nak nevezett nagyvá‑
rosokat Rómához hasonló módon 
építették. A tartomány fővárosában, 
Ulpia Traiana Sarmisegetuza co‑
loniában a közigazgatást szolgáló 
épületeket, palotákat, egy amfi-
teátrumot, egy fórumot (köztér), 
templomokat, termákat, vízve‑
zeték‑, csatorna‑ és fűtéshálózatot 
építettek. 

Románia történelmi jelentőségű helyszínei. 
Dák, görög és római települések  

és építmények

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

polis= ókori görög 
városállam.

 TUDTÁTOK?

A dák várfal valójában 
két külső, faragott 
kőtömbökből felhúzott 
falból állt. A két fal 
közötti részt agyaggal 
kevert kaviccsal és tört 
kővel töltötték fel.  
A két falat 
fagerendákkal kötötték 
össze. Rendkívül erősek, 
3 méter vastagok és 8‑10 
méter magasak voltak, 
így nagyon nehéz volt 
meghódítani őket.

 Milyen más építményeket emeltek a rómaiak Dacia területén??

C  A sarmisegetuza‑i római 
amfiteátrum romjai

A  Dák fal

B  Hisztriai érme
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FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Írj egy mondatot, amelyben felhasználod a következő szavakat: dákok, Zalmoxis, szentély.

II. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

„Histria (görögül Istria) város neve az Istros folyó nevéből ered. A görögök így nevezték 
a Dunát... A településen az idők során görög templomokat és oltárokat, római fürdőket, 
magánlakásokat tártak fel... A termák a római építészeti leleményesség beszédes bizo‑
nyítékai. Elődeink az épületek fűtésére padlófűtéses rendszert használtak...” (historia.ro)

1.  Honnan ered Histria várának neve?
2.  Milyen fűtésrendszert használtak elődjeink?
3.  Magyarázd meg a szövegben aláhúzott fogalmakat!

III. Tégy egy virtuális látogatást Histriába és Sarmisegetuzába (lásd a TÖBBET SZERETNÉK 
TUDNI!). A látottak alapján azonosítsd a két település közti hasonlóságokat és különbsé-
geket! Egy tanulási naplóba jegyezd fel a legérdekesebbnek vélt információkat!

IV. A leckében szereplő képek alapján szerkessz egy keresztrejtvényt, amely a dák és római 
településekre, építményekre vonatkozó öt fogalmat tartalmaz!

V. Nevesítsd, mire használták a 102. oldalon található A–C képeken látható épületeket és 
tárgyakat! Ezek milyen történelmi források? 

VI. Másold át a füzetbe, és a megadott minta szerint töltsd ki a táblázatot a mai nap tanult 
leckéből kiválasztott információkkal!

Tudom Tudni szeretném Megtanultam

A dákok házakat, várakat és 
szentélyeket építettek. Milyenek voltak a dák várak?

A dák várakat dava‑nak 
nevezték, és kőből építették 

őket. 

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Histria városa: https://360.inp.org.ro/obiective/cetatea-histria-jud-constanta-tur-virtual-video 
 Ulpia Traiana Sarmizegetusa: https://www.youtube.com/watch?v=JSBPRH5Cx3I
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A középkorban a várak és kastélyok védelmi szerepet betöltő 
fallal körülvett építmények voltak. Azért emelték őket, hogy az ellen‑
ség előrenyomulását lassítsák vagy feltartóztassák. Kőből és téglából 
készültek, erődített tornyokkal és lőrésekkel látták el őket. Az erődít‑
ményben tárolták a lőszereket és az élelmet, ugyanitt volt a védők 
lakhelye is. A várak igen fontos szerepet töltöttek be a Török Biro‑
dalom elleni védelmi háborúkban, és számtalan legendában, irodal‑
mi alkotásban szerepelnek. Az egyik ilyen példa Neamț vára, amely  
C. Negruzzi és Dimitrie Bolintineanu írókat ihlette. 

Egy egész erődítményrendszert építtetett Ștefan cel Mare Moldvá-
ban, melynek határait olyan várak védték, mint Hotin vára, Chilia vára 
vagy Dnyeszterfehérvár (Cetatea Albă),  
az ország belsejében pedig Suceava 
és Neamț vára. Havasalföldön Mircea 
cel Bătrân és Vlad Țepeș építtették újra  
és erősítették meg Giurgiu (Gyurgyevó), 
Turnu, Poenari és Târgoviște várait. Az erő‑
dítményekkel való védekezés Erdélyben is 
rendkívül fontos szerepet játszott. Ezek kas‑
télyok, határvédő‑ és belterületi várak, mint 
a Törcsváron, Földváron, Barcarozsnyón 
találhatók. Az 1405‑ben, a városok körüli védőfalak építését elrendelő 
dekrétum következtében olyan „városi erődök” alakulnak ki, nagyrészt 
német lakossággal, mint: Brassó, Nagyszeben, Segesvár. Dél‑Erdélyben 
a szászok „erődtemplomokat” (Berethalom, Szászkézd, Fehéregyhá‑
za) és parasztvárakat építettek, amelyek biztos menedékhelyek voltak  
a török betörések idején. Ezek közül már sokat felújítottak, és jelentős 
látványosságot nyújtanak a turisták számára. Ezeken a helyeken gyak‑
ran szerveznek, különösen a gyermekek körében népszerű, középkori 
rendezvényeket.

Kastélyok és várak,  
történelmi események tanúi

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

erőd = védett, megerő‑
sített hely.
lőrés = egy középkori 
védőbástya, kastély 
vagy vár tetején, a védők 
számára helyenként ki‑
alakított szűk nyílások, 
amelyeken keresztül 
lövedékeket dobtak az 
ellenségre.
országhatár = két álla‑
mot elválasztó vonal; vá‑
lasztóvonal, mezsgye.

  TUDTÁTOK?

A XIV. század végén 
épült Suceava vára 
közel 200 évig Moldva 
uralkodóinak legfőbb 
székhelye volt.

Suceava vára

Barcarozsnyói vár

A Hunyadiak vára
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Fogaras váraA kőhalmi vár

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Mutasd be az alábbi képeken látható vára-
kat, és beszéld meg padtársaddal ezek 
megépítésének okát! A Venn-diagramm al-
kalmazásával, állapítsd meg a köztük levő 
hasonlóságokat és különbségeket! 

II. Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

„Ștefan cel Bun fejedelem, amint Războieni‑nél a törökök megverték, Neamţ várába si‑
etett, ahol édesanyja tartózkodott, aki nem engedte be, mondván, hogy a madár kalitká‑
jában pusztul el, és tanácsolta, hogy a győzelem érdekében sereget toborozzon. És így, 
anyja szavaira hallgatva, sereget toborzott magának.” 

(Ion Neculce, Egy maréknyi szó)  

1.  Nevezz meg a szöveg alapján egy történelmi eseményt!
2.  Osztálytársaiddal beszéljétek meg, és együtt fedezzétek fel, hogy melyik irodalmi művet ihlet‑

te ez a szövegrész.

III. PORTFÓLIÓ. Az internet és digitális enciklopédiák használatával állíts össze egy albumot, 
amely Románia legszebb középkori várainak fényképét tartalmazza! 

IV. Keress az iskola könyvtárában a középkori várakról és erődökről szóló történeteket és le-
gendákat! Mesélj az osztálytársaidnak arról, amelyik a legnagyobb benyomással volt rád!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Neamț vára: http://mcntn.muzeu-neamt.ro/originea-cetatii-neamt.html

 Vajdahunyad vára, virtuális látogatás: https://www.youtube.com/watch?v=fVp1k3YSARE 
 Törcsvári kastély: http://www.castelulbran.ro/tur-video.html

KÜLÖNBSÉGEK KÜLÖNBSÉGEKHASONLÓSÁGOK 

A B
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A románok régi időktől fogva Istennek templomokat szenteltek.  
A román országok uralkodói országszerte kolostorokat és templomo‑
kat alapítottak, és bőkezű adományokat juttattak az Athosz‑hegyen 
és a Balkánon található ortodox templomoknak is.  

Uralkodásának 32 éve alatt 
Mircea cel Bătrân az egyház 
iránt különös érdeklődést muta‑
tott, számos egyházi építményt 
alapított, mint például Cozia, 
Cotmeana, Nucet kolostorait. Vo‑
diţa és Tismana kolostorait pedig 
támogatta.

Ștefan cel Mare și Sfânt, 
ahogyan az ortodox egyház ne‑
vezi, nemcsak hadvezér, lele‑
ményes diplomata volt, hanem 
számos egyházi épület alapítója 
is. Mint ahogy Grigore Ureche is 
feljegyzi, az uralkodó kolostorok 
és templomok tucatját építtette.

Petru Rareș, Ștefan cel Mare 
fia, a XV. század folyamán számos 
templomot és kolostort építte‑
tett Moldva területén: Probota, Moldovița. Már az ő idejében elkezd‑
ték néhány moldvai templom külső freskóit (a még nedves vakolatra, 
a mészvízzel kevert porfestékkel festenek) megfesteni, amelyek nap‑
jainkra világszerte híressé váltak.

Neagoe Basarab, Havasalföld uralkodója (1512–1521) alapítot‑
ta a Curtea de Argeș‑i kolostort. Ezt a világ egyik legszebb templo‑
maként tartják számon. Ugyanakkor az Athos‑hegyen is alapított 
kolostorokat. 

Antim Ivireanul, grúz származású román mitropolita, a régi ro‑
mán irodalom kiemelkedő kulturális személyisége volt. Ő alapítot‑
ta Bukarestben az Antim kolostort (1713–1715), amely az építészet,  
a festészet és a szobrászat különleges műemléke.

Constantin Brâncoveanu uralkodása idejéből számos egyhá‑
zi építmény és a nevét viselő építészeti stílus, a Brâncovenesc stílus 
maradt ránk. Ilyen például a Horezu kolostor és a felsőszombatfalvi 
kolostor.

Egyházi építmények és alapítóik

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

alapító = olyan személy, 
aki részben vagy egész‑
ben fedezi egy templom 
vagy kolostor építési és 
felszerelési költségeit.

  TUDTÁTOK?

A Curtea de Argeș‑i temp‑
lom építéséhez kötődik 
Manole mester legendája. 
E szerint az uralkodó fel‑
kérte a mestert, hogy olyan 
templomot építsen, amilyen 
a földkerekségén még egy 
nincs. Fájdalmas áldozatok 
után, a mester megépíti  
a templomot, de az uralko‑
dó leszedeti az állványokat, 
és a tetőn hagyja. Manole 
szárnyakat épít magának, 
de nem sikerül repülnie. 
Azon a a helyen, ahova 
lezuhant, egy forrás fakadt. 

Cozia kolostora

Putna kolostora
A Curtea de Argeș‑i 

püspöki székesegyház
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A Horezu kolostor temploma, Constantin 
Brâncoveanu legjelentősebb alapítása 

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG!

I. Olvasd el az alábbi szöveget, majd folytasd egy bekezdés terjedelmében, Brâncoveanu 
történetét!

III. Állíts össze egy bemutatót egy egyházi építményről és alapítójáról!

II. Töltsd ki a sémát a leckéből vett példákkal!

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI!

 Putna, virtuális látogatás: https://pano.360concept.ro/romania/suceava/manastirea-putna/ 
 Dumitru Almaș: Egy művelt, a Curtea de Argeș-i alapító vajda
 Dumitru Almaș: Egy vajda, aki jó gazda és ügyes mesterember

„Ősi bojár, keresztény, 
vagyona, mit gyűjtöget,
szultánban kelt rettegést...
mert vezír súgta fülibe.
Csütörtöknek reggelén 
Brâncoveanu felkelvén,
szelíd arcra vizet szór, 
deres szakállt gubancol,
szentkép előtt meghajol.
Ablakából majd kinéz, 
S elfogja a rettegés!”

(Constantin Brâncoveanul balladája)

Tismana
Egyházi 

építmények
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ISMÉTLÉS

Románia történelmi jelentőségű helyszínei

Dák, görög és római 
települések  

és építmények

Sarmisegetuza  
Regia

Histria

Tomis

Callatis

Ulpia Traiana 
Sarmisegetuza

Egyházi építmények 
és alapítók

Mircea cel Bătrân:  
Cozia kolostor

Ștefan cel Mare:  
Putna kolostor

Petru Rareș: 

Moldovița kolostor

Neagoe Basarab:  
Curtea de Argeș-i  
püspöki katedrális

Antim Ivireanul:  
Antim kolostor

Constantin Brâncoveanu: 
Horezu kolostor

Kastélyok  
és várak

MOLDVA:
Dnyeszterfehérvár 

(Cetatea Albă), Neamț vára,  
Suceava vára

HAVASALFÖLD:
Turnu vára, Giurgiu vára

ERDÉLY:
Törcsvári kastély, 
Vajdahunyad vára, 
Barcarozsnyói vár

Erődvárosok: 
Brassó, Nagyszeben, 

Segesvár
„Templomerődök”

Parasztvárak
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Magyarázd meg a kastély és a vár fogalmait!

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő fogalmakkal!
a) A dákok házai    ...    épültek.
b) Histriát, Tomist és Callatist a görögök a    ...    partján alapították. 
c) Neamț vára    ...   ‑ban található.
d) Azt a személyt, aki egy templom megépítését támogatja,    ...    nevezzük.

Társítsd a két oszlop elemeit!
a) Mircea cel Bătrân 1. Horezu kolostor
b) Ștefan cel Mare 2. Cozia kolostor
c) Petru Rareș 3. Putna kolostor
d) Constantin Brâncoveanu 4. Moldovița kolostor

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

1. Nevezd meg a szövegben megemlí‑
tett történelmi helyszínt! 

2. Hogy hívták a szövegben leírt mű‑
emléket megalapító uralkodót?

3. Írj egy körülbelül 5 soros szöveget 
arról, a Románia számára jelentős 
történelmi helyszínről, amelyik a leg‑
jobban tetszett!

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

I

II

III

IV

KÉRDÉS I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes 
válaszért járó 
pontszám

2 pont 2 pont 2 pont 3 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés 
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

UTAZÁSI NAPLÓ 

 Mi újat tanultam ebből a leckéből?
 A megvitatott gondolatok közül melyiket találtam a legérdekesebbnek?
 Hogyan érzem magam, amikor történelmet tanulok?

„Az argeși kolostor, a román földnek eme 
csodája, a művészet csodálatos nyelvén keresz‑
tül örökíti századokon át a legnagyobb művész 
és író, aki valaha is Havasalföld trónján ült, és 
aki ebbe teljes lelkét és minden fáradozását 
fektette, hírnevét.”

(Ion D. Sandu, Neagoe Basarab,  
apărător și sprijinitor al ortodoxiei)
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A műemlékek, szokások és hagyományok, amelyek ma az  UNESCO 
által védett világörökség (az emberiség közös öröksége) részét ké‑
pezik, az őket létrehozó emberek érzékenységéről és a szépség iránti 
szeretetéről árulkodnak. Az UNESCO Világörökségi Listájára Romá‑
niának hat kulturális helyszíne, két természeti helyszíne és számos 
szokása és hagyománya került fel. 

 A Szászvárosi-hegységbeli dák erődítmények 
Burebista és Decebal uralkodása alatt a dákok számos erődített 

várat emeltek. A hatalmi központ a Szászvárosi‑hegységben volt.  
A Római Birodalommal folytatott há‑
borúkat megelőzően a főváros és egy‑
ben a legfontosabb katonai, vallási és 
politikai központ is, Sarmisegetuza 
Regia volt. Kezdetben Sarmisegetuza 
nem katonai erőd volt, hanem egy val‑
lási és polgári település. Később, egy 
körülbelül 500 m2‑en elterülő védelmi 
rendszer központjává vált. Napjaink‑
ban, a dákok fővárosának védelmét 
ellátó erődök felkerültek az UNESCO Világörökségi Listájára, ezek: 
Sarmisegetuza Regia, Costești, Blidaru, Luncani–Piatra Roșie, 
Bănița (Hunyad megye), Căpâlna/Sebeskápolna (Fehér megye). 

Az UNESCO világörökségi listáján  
szereplő romániai műemlékek és helyszínek 

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR

UNESCO = Az Egyesült 
Nemzetek Szervezeté‑
nek Nevelésügyi, Tu‑
dományos és Kulturális 
Szervezete, amelyet 
1945‑ben alapítottak, 
legfontosabb célja pe‑
dig az emberiség közös 
örökségéhez tartozó 
kulturális és természeti 
műemlékek védelme. 

Kövezett dák út

Sarmisegetuza  
Regia‑i szentélyek

FEDEZD FEL! 

A Dák Erődök Fesztiválja, az ókort felidéző legrégebbi rendezvény Romániában. Egy ilyen rendezvé‑
nyen való részvétel a szabadidő eltöltésének kellemes és tartalmas módja lehet. Románia számos 
térségében szerveznek ilyen rendezvényeket.

I. Részt vettél már ilyen fesztiválon? Olyan élmény volt, amit szívesen megismételnél? Miért?

II. A Google Earth alkalmazás vagy a https://360.inp.org.ro/index.php/obiective/cetatea-dacica-de- 
la-sarmizegetusa-regia-jud-hunedoara-tur-virtual-video linkre kattintva, osztálytársaiddal tégy 
egy virtuális látogatást Sarmisegetuzába, a dákok régi fővárosába! Ezt követően, a lá-
tottakkal kapcsolatos élményeiteket jegyezzétek fel egy utazási naplóba! Ne feledjétek 
feljegyezni a látogatás során elsajátított új ismereteket, mely dolgokat találtátok a legér-
dekesebbeknek, és hogyan vélekedtek ezek későbbi hasznosítási lehetőségeiről!
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  Erdély erődtemplomos szász települései
A germán eredetű szászok a régmúltban, már a XII–XIII. században 

letelepedtek Romániában, a Kárpátok belső kanyarulatának mentén, 
Erdély déli és délnyugati részén. A kézművesség és a városok fejleszté‑
se céljával betelepített szászok számos települést alapítottak, amelyek 
közül néhány a Világörökség Listáján szerepel. Erdély erődtemplomos 
szász települései: Kelnek (Fehér megye), Prázsmár, Fehéregyháza 
(Brassó megye), Székelyderzs (Hargita megye), Szászkézd (Ma-
ros megye), Berethalom, Nagybaromlak (Szeben megye).  

Ezen műemlékek megjelenése történelmi eseményekhez kapcso‑
lódik. Kezdetben a mongol, majd a török támadások ellen, a helybéli‑
ek saját védelmükre megoldásokat kerestek. Ez a falu templomának 
erődítése volt. Az erődtemplomos szász falvak nemcsak egyedi épí‑
tészeti műemlékek, hanem a közösség értékrendjének a közvetítői 
is. Az elmúlt kétszáz évben szinte változatlanul megőrizték szerke‑
zetüket: szabályos utcák, házak, magas kerítésfalak, szorosan a tele‑
pülés központjában levő templom köré csoportosulva. Napjainkban 
az erődtemplomos szász falvak egyediségét a falu életformája adja,  
a hagyományőrzés, a földművelés módja, a paraszti gazdaságok el‑
helyezkedésének és szervezésének modellje.

  TUDTÁTOK?

Az UNESCO világörök‑
ségéhez nemcsak mű‑
emlékek, hanem a világ 
népeinek szavai, szokásai 
és hagyományai is tartoz‑
nak. Romániának mint 
a szellemi világörökség 
része, elismerték  
a Călușul rituáléját, a doi‑
nát (epekedő és szerelmi 
dalok), a Horezu‑kerámiát, 
a karácsonyi kolindálást, a 
ticuș‑i legényes táncot,  
a hagyományos fali‑
szőnyegszövést, a március‑
kát (mărțișor).

Berethalmi templomerőd Prázsmári vár Fehéregyháza

FEDEZD FEL! 

  Figyeld meg az A–C képeket, majd oldd meg a feladatokat!
1.  Írd le a képen látható műemlékeket!
2.  Említs meg a képeken látható építmények közötti két hasonlóságot!
3.  Milyen okok miatt építettek ilyen erődített templomokat?
4.  Szerinted miért fontos, hogy a közösség (helybéli, nemzeti, nemzetközi) a történelmi 

műemlékeket óvja?

A B C

Horezu‑i kerámia
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  Segesvár
Segesvár városának történelmi központja 1999‑ben került a vi‑

lágörökségi listára. Segesváron a középkori típusú város központ‑
jában található piacteret, a templomot, magánházakat, üzleteket, 
műhelyeket védőfalak vették körül. A történelmi központrészben az 
inkább kézművesek, mint kereskedők által lakott házak sajátos jel‑
legzetességet adnak a városnak. A házak földszintjén a műhely vagy 
az üzlet és a mellékhelyiségek találhatók, az emeleten pedig a család 
lakótere. Segesvár szinte minden épületének van egy története, amit 
érdemes megismerni. Például Hermann Oberth, a régi várba vezető 
úton levő emlékházának és mellszobrának történetét.  

A város éves rendszerességgel, július utolsó hétvégéjén szervezi 
a „Középkori Segesvár” Fesztivált. A háromnapos rendezvény‑
sorozat alatt a látogatókat középkori zenével és tánccal, zászlós 
zsonglőrködéssel, lovagtáborral, különféle kiállításokkal várják.

  Máramarosi fatemplomok
Máramaros megyében 93 építészeti műemléknek nyilvánított fa‑

templom szerepel a történelmi műemlékek listáján. Ezek közül kivá‑
lasztottak nyolcat, mint legjellemzőbbet. A régiségük, az építészeti 
stílusuk, az építéstechnikájuk, a falfestményeik és konzerválásuk ál‑
lapota teszi a máramarosi templomokat kivételes egyetemes értékű 
építészeti együttessé. Ezek 1999 decemberében kerültek az UNESCO 
világörökségi listájára. A települések, ahol ehhez az építészeti együt‑
teshez tartozó templomok megtalálhatók: Budfalva (Budești), De-
sze (Desești), Barcánfalva (Bârsana), Sajómező (Poienile Izei), Jód 
(Ieud Deal), Dióshalom (Șurdești), Nyárfás (Plopiș) és Rogoz. 

Az épületek nyugati részén elhelyezkedő keskeny, de magas, ke‑
cses és hosszú harangtornyaikkal a máramarosi fatemplomok valódi 
építészeti remekműveknek számítanak. Habár a XVII–XVIII. század 
során épültek, valójában egy, több évszázaddal régebbi templomtí‑
pusok. Különleges művészi értékük az építkezés harmóniájában és a 
tájba való illeszkedésükben rejlik.

FEDEZD FEL! 

I. Keresd fel a https://ro.wikipedia.org/wiki/Hermann_Oberth internetes honlapot, és tudd meg, ki 
volt Hermann Oberth, és milyen találmányai voltak!

II. Állíts össze egy elektronikus formátumú, a máramarosi fatemplomokat ábrázoló képek-
ből álló albumot!

Óratorony

Barcánfalvi (Bârsana) 
templom
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  Észak-Moldva festett templomai
Építészeti szempontból a Ștefan cel Mare (1457–1504) 

és közvetlen leszármazottai, III. Bogdan (1504–1517), 
Ștefan cel Tânăr (1517–1527) és Petru Rareș (1527–1538, 
1541–1546) uralkodásai alatt épült észak‑moldvai fes‑
tett templomok egyedieknek számítanak. Az építési 
stílusuk, a moldvai stílus különleges, és világszerte 
elismert. A moldvai festett templomok a festőművé‑
szetükkel, a felhasznált színek szépségével, a harmó‑
niájukkal és az ábrázolt témáikkal ejtenek ámulatba. 
Ez vezetett oda, hogy 1993 és 2010 között az UNESCO által védett 
világörökségi listára felvették Voroneț, Sucevița, Arbore, Humor, 
Moldovița, Pătrăuți, Probota, „Sfântul Ioan cel Nou din Suce-
ava” templomait. 

Az építmények közül az egyik legjelentősebb a voroneț‑i kolostor, 
amelyet Ștefan cel Mare alapított. Az 1488‑ban, csak három hónap és 
három hét alatt felépült templomot lenyűgöző festményeivel a „Ke‑
let Sixtusi‑kápolnája” elnevezést érdemelte ki. A belső festés a mold‑
vai uralkodó idejéből, 1496‑ból származik, a külső pedig Petru Rareș 
idejéből. Voroneț kolostor

Moldovița kolostor

FEDEZD FEL! 

I. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

1.  Nevezd meg a szövegben megemlített történelmi térséget!
2. A fenti szöveg alapján sorold fel, milyen színeket használtak a moldvai templomok 

festményeihez!
3.  A lecke képanyagát felhasználva, állíts össze a moldvai festett templomokat bemutató 

plakátot! 

II. Osztálytársaddal, a tanult műemlékek egyikéről készíts egy rajzot vagy építs egy 
maketett!

Számtalan festő és kémikus próbálta megfejteni a moldvai festett templomok szí‑
neinek, a voroneț‑i kéknek, a humori fehérnek, az intenzív rozsdának, a sárgának, 
a zöld öt árnyalatának, az okkernek és az ibolyának a titkát. Összetételük könnyen 
megfejthető volt, csak a voroneț‑i kék őrizte továbbra is titkát. A kutatóknak sikerült 
kideríteniük, hogy összetételében azurit van, egy olyan kék színű kő, amely Kíná‑
ban, Marokkóban és Namíbiában őshonos. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, 
hogy az azuritkövet összetörték, megőrölték, majd összekeverték egy másik anyaggal, 
amelynek eredetét még nem sikerült felfedni. 
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3. FEJEZET

Magyarázzunk meg egy festményt!

I. lépés: A festmény azonosítása és leírása
 A festmény keltezése (azonosítani az alkotás dátumát, korszakát).
 A festőre vonatkozó adatok bemutatása (abban az esetben, ha ismert).
 A festmény típusának azonosítása: vászonra, fára vagy falra (freskó) felvitt munka, portré, 

történelmi vagy vallási témájú festmény. 
P Azonosítsd a festmény születésének korszakát!

II. lépés: A festmény tartalmának megértése
 A festményen ábrázolt tárgyak, személyek, díszítőelemek tanulmányozása.
 A festményen megjelenített szimbólumok és azok jelentésének az azonosítása.
P Mutasd be a festményen szereplő személyek öltözetét,  

magyarázd meg, kik ők! 

III. lépés: A festmény jelentősége
P Fogalmazd meg az észak-moldvai templomok kültéri festményeire vonatkozó 

véleményed!
SOK SIKERT!

TANULNI TANULOK!

Arról fogunk tanulni, hogyan „olvassunk" le egy festményt (képet). Elevenítsük fel a val‑
lásórákon tanultakat is!

Feltámadás temploma, Sucevița‑i kolostor
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ISMÉTLÉS

Szászvárosi‑hegység dák erődítményei

Az erdélyi erődített templomokkal rendelkező szász települések

Segesvár

A máramarosi fatemplomok

Az észak‑moldvai festett templomok

UNGARIA

UCRAINA

UCRAINA

BULGARIA

MAREA
NEAGRĂ

BUCUREȘTI
SERBIA

MOLDOVA

CHIȘINĂU
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3. FEJEZET

Magyarázd meg a következő fogalmakat: UNESCO, kulturális örökség!

Mutasd be a mellékelt ábrán 
látható várat, és nevezd meg 
a védelmét  szolgáló egyik 
építményét!

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

1. Nevezd meg a szöveg alapján a máramarosi templomokat!
2. Magyarázd meg, honnan származik Bârsana helység neve!
3. Azonosíts a szövegben egy másik helységet, amelyben az UNESCO világörökségi listáján 

szereplő műemlék található!

Egy rövid fogalmazásban mutasd be, hogy mi tetszett az UNESCO világörökségi 
listáján szerepelő romániai műemlékek és helyszínek témakörből!

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

I

II

III

IV

UTAZÁSI NAPLÓ 

 Mi újat tanultam ebből a leckéből? 
 Milyen nehézségekbe ütköztem?
 Ha valamit változtathatnék, mi lenne az?

KÉRDÉS I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes válaszért 
járó pontszám

2 pont 2 pont 3 pont 2 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés 
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

A máramarosi templomok olyan hagyományok és legendák jelképei, amelyek a hely‑
béliek családjaiban generációról generációra öröklődnek. Bârsana sem kivétel, és ha 
(szinte) bármelyik helybélire rákérdezel, néhány szót tud mondani a környék történel‑
méről és legendáiról. Stanislau Bârsan kenéz, akiről a helységet elnevezték, 1326‑ban 
Anjou Károly Róbert magyar királytól kapta Surduc birtokát, amelyhez Bârsana is hoz‑
zátartozott. A kenéz család leszármazottai ma is Bârsanában élnek, mint ahogy a Bud 
kenéz leszármazottai Budești‑ben.

(https://patrimoniu.revistasinteza.ro/2017/04/25/barsana-si-urmasii-urmasilor-cneazului-barsan/)

Segesvár, 1740 
(rekonstruálás)
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A közösség történelmi helyszínei

PROJEKT. KUTATÁS

Hogyan végzek el egy kutatást?
Kérdezek. Kutatok. Kidolgozom. 

 Azonosítom a történelmi helyet, amellyel kapcsolatosan kutatni szeretnék. Ha nem ismerek 
ilyet, akkor megkérdezem nagyszüleimet, szüleimet vagy a tanítómat, hogy létezik‑e ilyen 
helyszín a mi közösségünkben.

 Felkeresem a beazonosított helyszínt (kőkeresztet, templomot, utcát, emlékházat, hősök 
emlékművét stb.).

 A kiválasztott helyszínre vonatkozó információkat gyűjtök. 
Hol fogom az információkat keresni?
 megkérdezem a családom (szüleimet, nagyszüleimet);
 tanulmányozom az iskola könyvtárában levő könyveket;
 tanulmányozom a városi könyvtárban levő könyveket;
 meglátogatom a helyi történelmi múzeumot;
 böngészek az interneten.

 Kidolgozom a munkatervem/a fő gondolatokat leírom.
A terv struktúrája: 
 a történelmi hely, a műemlék neve/elnevezése;
 építésének éve;
 megépítésének oka;
 rövid leírása;
 jelentősége a közösség számára;
 a felhasznált képek kiválasztása.

 Összeállítom a projektet (megírom a szöveget, fényképekkel egészítem ki, egy számítogépes 
alkalmazás használatával szerkesztem meg). 

 A projektet bemutatom osztálytársaimnak.

 Megbeszéljük a kutatásomat. 
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3. FEJEZET

Mutass be hármat a közösséged történelmi helyszíneiből!

Egészítsd ki a sémát olyan helyszínekkel, amelyek  
Románia számára történelmi jelentőségűek! 

Oldd meg a keresztrejtvényt, és megtu-
dod, hogyan nevezik azt a személyt, aki 
egy templomot vagy kolostort építtetett!

1. Mircea cel Bătrân, Havasalföld uralkodója által építtetett Olt völgyi kolostor.
2. Moldva uralkodója, Petru Rareș által épített kolostor.
3. Mircea cel Bătrân uralkodó által megerősített és felszerelt kolostor.
4. Ștefan cel Mare, Moldva fejedelme által alapított kolostor, ahol sírja is található.
5. Ebben a kolostorban található az Úr feltámadásának temploma.
6. Constantin Brâncoveanu uralkodása alatt, Havasalföld mitropolitája által  

alapított kolostor.
7. Festményeihez használt kék színéről híres kolostor.

Alkoss mondatokat a következő fogalmakkal: UNESCO, kulturális örökség!

I

II

III

IV

Kultúra és örökség

Románia számára 
történelmi  

jelentőségű 
helyszínek

1

A

B

2

3

4

5

6
7

ELEVENÍTSÜK FEL!
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Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő fogalmakkal!
a) A helyi vagy nemzeti jelentőségű személyiségek emlékhelyei    ...   . 
b) Egy közösségben levő emlékhely a     ...   .
c) Az 1945‑ben létrehozott szervezet, amelynek küldetése az emberiség közös örökségéhez 

tartozó kulturális és természeti műemlékek védelme, az    ...   .

 Figyeld meg a képeket, és mondd meg, a közösség mely történelmi helyszíneit ábrázolják!

Az alábbi listából válaszd ki az UNESCO világörökségi listáján szerepelő romániai 
műemlékeket és helyszíneket!
a) A Szászvárosi‑hegységben található dák erődített várak;
b) Cozia‑i kolostor;
c) a Voroneț‑i kolostor temploma;
d) Histria;
e) a máramarosi fatemplomok.

I

II

III

KÉRDÉS I II III HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes válaszért 
járó pontszám

3 pont 3 pont 3 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés 
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

Ne feledd kitölteni ezen fejezet tevékenységei alapján a Viselkedés-megfigyelő (126. oldal) 
lapot!

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

A B C
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I

II

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS

Magyarázd meg a következő fogalmakat: család, tevékenység,  
mindennapi, lakóhely.

Töltsd ki az alábbi táblázatot a megfelelő fogalmakkal!

Gyermekkor a múltban Gyermekkor a jelenben

Szabadidős tevékenységek

Kedvenc játékok

Kedvenc játékszerek

Nevelés

egy nemzeti közösség tagja: román

Hogyan gondolkozom?

Emlékszem

Megértem

Alkalmazom

Kutatom

Következtetek

Alkotok

egy helyi közösség tagja: falu/város

egy család tagja: fiú- vagy  
leánygyermek/unoka

egy gyermek/egy tanuló

Ki  
vagyok én?

Környezetünk múltja és jelene
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Állítsd helyre a történelmi igazságot! Az alábbi kijelentéseket írd át úgy, hogy igazak 
legyenek!
a) Egy század 1000 évből áll.
b) Egy évtizedben 100 év van.
c) Egy évezred 10 évből áll.

Nyomtatott vagy elektronikus formátumú enciklopédiákból gyűjtött infromációk se-
gítségével dolgozd ki „az időmérés rövid történetét"!

III

IV

ÉVTIZED
10 év

ÉVSZÁZAD
100 év

ÉVEZRED
1000 év

TÖRTÉNELEM JELEN

TÖRTÉNELMI 
FORRÁSOK

MÚLT

TÖRTÉNELMI 
TÉRSÉG
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Jelöld meg a térképen a tanulmányozott „jelen népei”-t! 

Fogalmazz meg egy-egy kijelentést az alábbi utazókról!
a) Badea Cârțan;
b) Emil Racoviță;
c) Nicolae Milescu Spătarul;
d) Dumitru Prunariu.

I

II

A MÚLT  
NÉPEI

A JELEN  
NÉPEI

ROMÁNOK

FRANCIÁK

OROSZOK

NÉMETEK

TÖRÖKÖK

SZERBEK

BOLGÁROK

MAGYAROK

RÓMAIAK

DÁKOK

GÖRÖGÖK

GALLOK

SZLÁVOK

A világ megismerése

Suedia

Norvegia

Finlanda

Germania

Lituania

Ungaria

Letonia

Polonia

Rusia

Ucraina

Belarus

Estonia

Turcia

România

Slovacia

Bosnia și
Herțegovina

Cehia

Franța

Spania

Portugalia

Croația

Austria

Serbia
Bulgaria

Slovenia

Marea 
Britanie

Islanda

Irlanda

Danemarca

Elveția

Grecia

Muntenegru

Italia

Olanda



123

Olvasd el az alábbi kijelentéseket, és állapítsd meg  
igazságértéküket!
a) Moldvát Bogdan alapította. 
b) Havasalföld a Rovine‑i csata után nyerte el függetlenségét. 
c) Hunyadi János 1456‑ban győzte le II. Mehmed szultánt. 
d) Mihai Viteazul valósította meg a román országok első egyesítését. 

Sorolj fel három nevet, a nemzeti kisebbséghez tartozó személyiségek sorából és a te-
vékenységükre vonatkozó egy-egy információt!

I

II

IGAZ HAMIS

ÓKOR
 A dák‑római háborúk
 Burebista, Decebal, Traianus

KÖZÉPKOR
 A román államok megalakulása
 Gelu, Dragoș, Mircea cel Bătrân, Hunyadi János, Vlad 

Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Dózsa György, 
Bethlen Gábor, J. Honterus

ÚJKOR
 A fejedelemségek egyesülése, függetlenség, 

első világháború, Nagy Egyesülés
 Al. I. Cuza, I. Károly, Ferdinánd, Mária királyné

Korok, események, személyiségek

Helyezd a táblázat megfelelő mezejébe az alábbi történelmi személyiségeket és 
eseményeket!

Történelmi kor Személyiség/esemény
Ókor
Középkor
Újkor

III

A fejedelemségek egyesülése

Mircea cel Bătrân

Gelu

Burebista

Decebal

Mária királyné

Al. I. Cuza

Ștefan cel Mare 

Nagy Egyesülés
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1. Az az épület, ahol a muszlim (iszlám) vallási 
szertartást tartják.

2. Történelmi, tudományos, művészeti 
jelentőségű tárgyak megőrzését szolgáló 
épület.

3. A görögök isteneik tiszteletére emelték.
4. A dákok Zalmoxis tiszteletére emelték.
5. Olyan vallási épület, ahol a szerzetesek vagy 

apácák a világtól elszigetelten élnek.
6. Fatemplomairól híres romániai térség.
7. Segesvár történelmi központját nem annyira 

a kereskedők, mint inkább ezzel  
a mesterséggel foglalkozók lakják.

Oldd meg a keresztrejtvényt, hogy megtudd egy helyi közösség számára jelentős 
helyszín nevét!

A‑B = egy helyi közösség számára jelentős helyszín

A

B

2

3

4

5

6

7

1

II

Példázd az alábbi történelmi helyszíneket:
a) a helyi közösségé;
b) Románia számára történelmi jelentőségű;
c) az UNESCO világörökség listáján szereplő.

I

Kultúra és örökség

ÖRÖKSÉG

A KÖZÖSSÉG TÖRTÉNELMI 
JELENTŐSÉGŰ HELYSZÍNEI

kolostorok, utcák, 
emlékházak, hősök 

emlékművei, a nemzeti 
kisebbségek jelképes 

emlékművei

UNESCO VILÁGÖRÖKSÉG 
dák  erődítmények, erdélyi 

erődített templomokkal 
rendelkező szász falvak, 
Segesvár, máramarosi 

fatemplomok, észak‑moldvai 
festett templomok

ROMÁNIA TÖRTÉNELMI 
JELENTŐSÉGŰ HELYSZÍNEI

dák, görög, római települések 
és építmények, kastélyok, 

várak, egyházi építmények
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Olvasd el az alábbi kijelentéseket, és állapítsd meg  
igazságértéküket!
a) A naptár egy időmérő eszköz.
b) A falvakban a városi közösség alakul ki. 
c) A Márciuska (Mărțișor) ünnepe az őszi ünnepkörhöz tartozó szokás.
d) Romániában december 18‑án ünneplik a nemzeti kisebbségek napját. 

Nevezd meg azokat a tartományokat, amelyeket az alábbi címerek jelképeznek! 

Társítsd a két oszlop elemeit!
a) Conrad Haas
b) Kőrösi Csoma Sándor
c) Emil Racoviță
d) Dumitru Prunariu 

Az alábbi képek közül jelöld meg azokat, amelyek az UNESCO világörökség listáján 
szereplő helyeket ábrázolják! 

I

II

III

IV

ÉV VÉGI FELMÉRÉS

IGAZ HAMIS

1. világűr
2. rakéta
3. Tibet
4. Antarktisz 

KÉRDÉS I II III IV HIVATALBÓL ÖSSZESEN

A helyes válaszért 
járó pontszám

2 pont 2 pont 2 pont 3 pont 1 pont 10 pont

Válaszod

Minősítés
Elégtelen
1-4 pont

Elégséges
5-6 pont

Jó
7-8 pont

Nagyon jó
9-10 pont

Curtea de Argeș Barcánfalvi 
templom

Berethalmi templom Sarmisegetuza

A B C D E



3. FEJEZET

126

Viselkedés-megfigyelő lap

Olvasd el figyelmesen az alábbi cselekvéseket, és jelöld meg azt a lehetőséget, amely rád a legin‑
kább jellemző!

Cselekvés Soha Néha Gyakran Mindig

Érdeklődést tanúsítottam a tanulás iránt.

Követtem az utasításokat.

Önállóan dolgoztam.

Segítséget kértem, amikor erre szükségem volt.

Ha hibáztam, tudni akartam, hogyan javíthatom ki ezeket.

A feladataimat mindig befejeztem.

Kifejtettem a véleményem.

A csoporttevékenységek során együttműködtem a többiekkel.

Munkaeszközeim

A történelem hozzájárul önmagunk és a körülöttünk levő világ alaposabb megismeréséhez. 
Reméljük, mindaz, amit ebben a könyvben találtál, tetszett neked. 

Ne feledd! A történelem a legcsodálatosabb kaland és a legszebb történet, amit valaha megírtak.

 értékelési lapok, 
önértékelési lapok, 
viselkedés‑megfigyelési 
lapok;

 rajzok;
 plakátok; 
 naplórészletek;
 sémák;
 diagramok.

 Ioan Aurel Pop, Istoria ilustrată a românilor pentru elevi
 Simona Antonescu, Alexia Udriște, Istoria povestită copiilor 
 Rob Lloyd Jones, Istoria lumii pentru copii în 100 de imagini 
 Enciclopedia cunoașterii. Istorie
 John Farndon, Istoria lumii. Secolul trecut: anii 1900–2000
 Dicționarul explicativ al limbii române: https://dexonline.ro/ 

Az interneten való böngészés egy virtuális utazás. De, mint 
minden utazás, ez sem veszélymentes. Mit kell tennem, hogy 
elkerüljem a veszélyeket? Íme néhány tanács:
1. Megkérdem a szüleimet vagy tanítómat, hogy azok az inter‑

netes oldalak, amelyeket fel szeretnék keresni, megfelelőek‑e 
a korosztályomnak.

2. Csak oktatási, kulturális, politikai intézmények, vagy kimondot‑
tan gyermekeknek szánt internetes oldalakra lépek be.

3. Ha olyan információkkal találkozom, amelyek a gyermekekre 
nézve káros hatással vannak, szólok szüleimnek és tanítómnak. 

 Google Expeditions
 Google Earth
 Pinterest
 YouTube 

Portfólióm
Információs eszközök

Hogyan böngészhetek biztonságosan 
az interneten?

Multimédia. 
Alkalmazások
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Megoldások
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 10. old.
I. 1. Görögország, Egyiptom, Irak, Peru; 2. régészek.
II. 1. Észak, Dél, Kelet, Nyugat; 2. hegy – barna, síkság 

– zöld, tenger, folyók – kék; 3. Ukrajna, Moldva,  
Bulgária, Szerbia, Magyarország 

III. 1. múlt, jelen, jövő; 2. nép. 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 11. old. 
I. 1–b; 2–d; 3–c; 4–a. 
II. 1. tudomány, elbeszélés; 4. homokóra – idő, méter 

– hosszúság. 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 19. old. 
I. 1. nagymami – nagymama, mamicika – anya, Mica 

néni – nagynéni, Goé – unoka; 2. Bukarest;  
3. nemzeti ünnep.

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 23. old. 
I. 2. márciuska – a tavasz eljövetele, 3. tojásírás – 

Húsvét, 4. plugușor – újév. 
III. 1. Hora, 2. régi, régmúltból való. 
IV. 1. pilotákat. 
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! old. 25 
II. 1. a) etnikai hovatartozásuk (egy adott etnikai 

közösséghez való tartozás érzése), kulturális, 
nyelvi és vallási identitásuk megőrzésére, 
fejlesztésére és kifejezésére; b) színház, 
folyóiratok, múzeumok, könyvtárak, kiadók, rádió 
és TV‑s műsorok. 

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 33. old. 
I. június 1., 1950, jogok.
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 35. old. 
I. írott, íratlan. 
II. Burebista Decebal előtt vezette a dák államot. 

Traianus Deceballal egy időben élt. Decebal 
Burebista után vezeti a dák államot.

III. 1. mezőgazdaság; 2. Kr. e.‑i III. sz.;  
3. malomörlők és kövek; 4. csont, kő, vas. 

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 37. old. 
I. 1. Róma; 2. Olaszország.
II. 1. domb, folyó, város; 2. kereskedelem, hajózás. 
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 39. old. 
I. 1. Duna, Kárpátok, Fekete‑tenger;  

2. A domborzat meghatározza az emberek 
foglalkozásait, így síkvidéken mezőgazdasággal, 
hegyvidéken állattartással foglalkoznak. 

II. Románia zászlaja és címere. 

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 43. old.
II. előbb, után, végül. 
Fedezd fel! 44. old.
 1. VI–VII. század; 2. mezőazdaság, halászat, 

állattenyésztés.
Fedezd fel! 45. old.: teáskanna – teázás. 
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! old. 47
 1. Karácsony; 3. Márciuska. 
Fedezd fel! 50. old.
II. 1. újév; 2. piláf, halva. 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 52. old.
I. 1–c, 2–b, 3–b.
II. 1. december 1.; 2. Görögország; 3. csárdás;  

4. iszlám. III. román, török, szerb, orosz. 
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 55. old.
 2. iránytű, távcső, karavella; 4. Meghonosodik az 

európai élelmiszerek között a paradicsom,  
a burgonya és a törökbúza. 

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 60. old.
I. törökbúza, burgonya, paradicsom.
II. a–1, b–1, c–2. 
Elevenítsük fel! 61. old.
I. Történelmi idő: évezred, évszázad; írott történelmi 

források: térkép, könyv; íratlan történelmi források: 
szerszámok, cserépedény.

III. Oana, Adriana, Duna, Kárpátok, Prut, Craiova, 
Bukarest, Románia. 

IV. dák, görög, bolgár. 
V. 1–d, 2–a, 3–b, 4–c. 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 62. old.
I. a) történelmi térség; b) család; c) nép; 
II. vidámság, játékok, vakáció, játszás.
III. 1–a, 2–b, 3–a, 4–c. 
IV. Kolumbusz Kristóf – XV. sz., Amerika; Nicolae 

Milescu Spătarul – XVII. sz., Kína; Neil Armstrong – 
XX. sz., Hold; Dumitru Prunariu – XX. sz, világűr.  

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 65. old.
II. asztronómia, biológia.
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 67. old.
I. 1–b, 2–c. 
II. 1. dákok; 2. Duna. 
III. b, c, a. 
IV. 1. Traianus; 2. jóságos. 
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 75. old.
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I. 1. az oszmán támadás felszámolása;  
2. megtagadta az adófizetést; 3. erdélyiek, 
lengyelek; 4. Vaslui (Podul Înalt). 

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 77. old.
I. 1. Mihai Viteazul; 2. hazaszeretet, jóságos; 

3. Călugăreni‑nél aratott győzelme.
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 79. old.
I. 1. A – középkor ‑ múlt, B – jelen. 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 83. old.
I. 1–b, 2–c, 3–b. 
II. Bogdan, I Basarab. 
III. Posada, Rovine, Vaslui, Călugăreni. 
IV. 1. XV; 2. Hátszeg; 3. Voicu. 
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 85. old.
I. Moldva, Havasalföld.
II. Bukarest. 
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 87. old.
 1. Erzsébet királyné, I. Károly király, Carol Davila;  

2. A cernavodai Duna‑híd, összekötötte 
Dobrudzsát Havasalfölddel; 4. b), c), a). 

FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 89. old.
 2. Románia nemzeti ünnepe. 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 96. old.
I. a) Al. I. Cuza; b) I. Károly; c) Carol Davila; 

d) Ferdinánd. 
II. a román fejedelemségek egyesülése, a Nagy 

Egyesülés, a demokratikus berendezkedésre való 
visszatérés, az Európai Unióhoz való csatlakozás. 

III. 1–C, 2–A, 3–B. 
Elevenítsük fel! 97. old.
I. ókor: Burebista, Decebal, dák‑római háborúk; 

középkor: Gelu, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare; 
újkor: a román fejedelemségek egyesülése, a Nagy 
Egyesülés, Al .I. Cuza, I. Károly.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 98. old.
I. a) Burebista; b) Dio Cassius.
II. a–A, b–F, c–A, d–A. 
III. a–2, b–4, c–3, d–1. 
IV. Európai Unió, demokrácia.
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 103. old.
II. 1. a Duna nevéből; 2. padlófűtés; 3. templom = 

isteneknek szentelt hely; termák = közfürdők. 
FEDEZD FEL! MUTASD BE! VITASD MEG! 105. old. 
II. 1. Războieni‑i csata;  

2. D. Bolintineanu, Muma lui Ștefan cel Mare. 

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 109. old.
I. kastély: nagy épület, vár: erődített hely. 
II. a) a) fa; b) Fekete‑tenger; c) Moldva; d) alapító 
III. 1–b, 2–c, 3–d, 4–a. 
IV. 1. Argeș; 2. Neagoe Basarab. 
Fedezd fel! 111. old.
 1. templomerődök, várak; 2. védőfalak,
ágyúk; 3. törökök elleni védelem. 
Fedezd fel! 113. old.
 1. Kína; 2. kék, fehér, rozsda, sárga, zöld, okker, 

ibolya. 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 116. old.
I. UNESCO = az a szervezet, amely a világ 

műemlékeit védi; örökség = kulturális örökség. 
III. 1. generácioról generációra átöröklött 

hagyományok és legendák jelképei. 2. Neve 
Stanislau Bârsan kenéztől ered. 3. Budești. 

Elevenítsük fel! 118. old.
III. A–B: alapító; 1. Cozia; 2. Moldovița; 3. Tismana;  

4. Putna; 5. Sucevița; 6. Antim; 7. Voroneț.
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 119. old.
I. a) az emlékezés helyszínei; b) hősöknek emelt 

emlékművek; c) UNESCO. 
II. történelmi utca, templom, vár.
III. a, c, e.
ÉV VÉGI ISMÉTLÉS 120. old.
Környezetünk múltja és jelene 121. old.
III. a) Egy század 100 évből áll; b) Egy évtized 10 évből 

áll; c) Egy évezred 1000 évből áll.
Korok, események, személyiségek 123. old.
I. a) a–A, 2–F, 3–A, 4–A.
II. J. Honterus – Erdély térképe; Dózsa György – 

parasztháború; C. Haas – rakéta; S. Brukenthal – 
múzeum.

III. Ókor: Decebal, Burebista; Középkor: Gelu, Mircea 
cel Bătrân, Ștefan cel Mare; Újkor:  
a fejedelemségek egyesülése, Al. I. Cuza, Nagy 
Egyesülés, Mária királyné;

Kultúra és örökség 124. old.
II. A-B: emlékmű; 1. mecset; 2. múzeum; 3. 

templom; 4. szentély; 5. kolostor; 6. Máramaros;  
7. kézművesek.

ÉV VÉGI FELMÉRÉS 125. old.
I. a–A; b–F; c–F; d–A.
II. Havasalföld, Olténia és a Bánság, Dobrudzsa, 

Erdély, Moldva.
III. 1–b; 2–c; 3–d; 4–a.
IV. Bârsana, Berethalom, Sarmisegetuza. 
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digitális változata van. A digitális 
változat a nyomtatottal azonos 
tartalmú. Továbbá tartalmaz 
egy sor interaktív, multimédiás 
tanulási tevékenységet 
(interaktív gyakorlatokat, oktató 
játékokat, animációkat, filmeket, 
szimulációkat).
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