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Tisztelettel meghfvjuk a Szegedi G6rdg Nemzetis6gi Onkormrlnyzat rendkiviili
k6pvisel6testiileti ii16s6re, amell,nek

helye: Nemzetis 5gekHdza, Szeged, Oszhovszky u. 6.

ideje: 2020. augusztus 31. 18.00.

napirendri pontjai:

Kezdemdnyez6s Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormrlnyzat pdnziigyi elleqjegyzdsi,

kdtelezettsdgvrillal6si, szakami teljeslt6s igazol|si, 6rv6nyesit6si ds utalvrinyoz6si

szab|lyzatfnakm6dosit6srlra

Es:zrev6telek megfogalmazdsa az Oktat6si Hivatal gondozds6ban megielent, a

kdz6piskoldk 9. osztflya sz{m{ra kdszitett NAP 2020 tdrt6nelem tankdnyv az 6kori
Hell6sz tdrtdnetdt bemutat6 2. 6s 3. tematikus egysdg6vel kapcsolatban

3. A 2020jfnius 30-i kdnyvel6ssel egyeztetett el6ir6nyzat m6dosit6s

Szeged, 2020. augusztus 28.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz. eln6k
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El6trerjeszt6s a Szegedi Giiriig Nemzetis6gi Onkormrin yzat 2020. augusztus 31-i

rendkiviili testiileti iil6s6hez

N apirendi pontok:

1 Kerzdem6nyez6s Szegedi G<irdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat p6nzrigyi ellenjegyz6si,

krStelezetts6gvdllal6si, szakami teljesit6s igazol6si, drvdnyesit6si 6s utalv6nyoz6si

szzab 61y zat imak n6do sit6sara

ElSterjesztd : Dr. Kosztopulosz Andredsz

Tapasztalataink szerint az <inkorm6nyzat mrikod6s6vel kapcsolatban llelszeriitlen az az

eJv6rds, Jhogy minden anyagi kdtelezettsdgvdllalissal jar6 ddnt6st testiileti ril6s es

hathrozalhrozatal el6zz6n meg. Ndveln6 a mrikdd6s rugalmass6g6t, ha 200.000Ftig az eln6k
diintdse, 200.000F1 6s 500.000F1 6rt6khat{fu kdzdtt a testiilet elektronikus szavaz6sa ritjdn

kik6fi ddrLt6se is elegend6 ienne a kcjtelezetts6gv6llal6shoz, 6s ebben az esetben a testiileti
hatfuozaL ut6lag szentesithetn6 a dcjnt6st. Javaslom, hogy a Szegedi G6rdg Nemzetis6gi

6nkorm6nyzat ennek 6fte1mdben m6dositsa a kcitelezetts6gvdllal6s e1j ardsrendj 6t.

2, Es:zrev6telek megfogalm azhsa az Okat6si Hivatal gondozdsdban megjelent, a

ki5zdpiskolak 9. osztalya szlnAra k6szitett NAP 2020 tdrl6nelem tankcinyv az 6kori He116sz

ti'fi6net6t bemutat6 2. 6s 3. tematikus egys6g6vel kapcsolatban

EI 6t erl e szt6 : Pur o s z Alexandr osz

A NAT 1).020-hoz kapcsol6d6an rij tdrl6nelem tankcinyv .jelent meg az Oktat6si Hivatal
gondoz6slLban a 9. oszt6lyos tanul6k sziimara. A tankdnyv az 6kori HellSsz t6d6net6t

bomutat6 2. 6s 3. tematikus egys6g6ben sz6mos pontatlans6g, hiba, targyi t6ved6s ta161hat6.

K6rem a testriletet, hogy az 1. szrirnir mell6kletben megfogalmazott 6szrevdteleket tegyiik
kdzz6 a meefe1e16 forumokon



3. A 2020. jfnius 30-i kdnyvel6ssel egyeztetett el6iranyzat m6dosit6s

El1terj esztd : Dr. Kosztopulosz Andredsz

Javasolom a 2020. jfnius 30-i kdnyvel6ss el egyeztetett el1irinyzal m6dositdst a 2. szinntt
Meli6klet szerint.

Jd.h6^( ;l I^
Dr. Kosztopulosz Andre6sz, elniik
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JEGY26KONYV

K6szii1l 2020-08-31-6n 18.00 6rakor a Szegedi G6r6g Nernzetis6gi Onkorm6nyzatnak a
Szegedi Nemzetisdgek Hazfban (Szeged, Osztr6vszky u. 6.) taftott rendkivrili
k6pviserlcitestiileti iii6s6n.

Jelen vannak:

Dr. Kosztopulosz Andre6sz e1n6k

Erd6lyi Mariann elndkhelyettes

Purosz Alexandrosz tag

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Kciszdntdm a megjelenteket. Meg6llapitom, hogy a Szegedi
Gdrdg Nemzetisdgi Onkorm6nyzat 3 f6 jelenl6t6vel hatirozatk6pes. Purosz Alexaldrosz
szem6l.ldben javaslatot teszek a jegyz6k<inyv hitelesitrij 6re.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javasolom, hogy a Szegedi Gorcig Nemzetisdgi Onkorminyzat
a kikiilddft meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat az allbbiak szerint vitassa meg:

1. Kezdemdnyezds Szegedi Gcircig Nemzetis6gi Onkonnaryzrt plnzrigyi ellenjegyz6si,

kdtelezettsdgv6llal6si, szakmai teljesitdsigazol6si, drv6nyesit6si ds utalv6nyozdsi

szal> 6ly zatinak m6 do sit6sara

2. Eszrevdtelek megfogalmazdsa az Oktat6si Hivatal gondoz6s6ban megjelent, a

kciz,5piskol6k 9. oszI6lya" szdmtra kdszitett NAP 2020 tortdnelem tarkcinyv az 6kori
Hel.L6sz tdrtdnet6t bemutat6 2. 6s 1l. tematikus egysdg6vel kapcsolatban

3. A 2020jtnius 30-i kdnyveldssel egyeztetett el6ir6nyzat m6dosit6s



1. napirendi pont: Kezdemdnyez6s Szegedi Gdr6g Nemzetis6gi Onkormanyz at plnzngyi
ellenjegyzdsi, kdtelezetts6gv6llalrisi, szakmai teljesit6sigazoldsi, 6rvdnyesitdsi 6s
fi alv 6ny ozisi szab aly zatinak m6dosit6s6ra

.Dr. Kosztopulosz Andref sz: Tapasztalataink szerint az dnkormrialzat mrik6d6s6ve1
kapcsoiatban 6letszenitlen az. az e1vir6s, hogy minden anyagi k6te1ezetis6gv611a16ssa1 jrir6
ddnt6st testiiLleti r116s 6s hatrirozathozatal el\zzon meg. N6veln6 a mrik6d6s rugalmass6g6t, ha
200.000F1-ig az elndk dd'nt6se, 200.000F1 ds 500.000F1 drtdkhatrir koi6tt a testulet
elektronikus szavaz sa ttjan kikdfi ddnt6se is elegend6 lenne a kdtelezetts6gvdlla16shoz, 6s
r:bben a:r esetben a testiileti hatarozat ut61ag szentesithetnd a d6nt6st. Javaslom. hosv a
szegedi Gdrdg Nemzetisdgi dnkormrinyzat ennek 6rtelmdben m6dositsa-" a
l(dts1ezetts6gv611al6s elj rinisrendj 6t.



,i\ testiilet 3 igen szavazattal a kcivetkez6 hat|rozatothozza

3i112020. (VUI3f .) sz. Szegetli Giiriig NO k6pvisel6testiiletihatirozat

HATAROZAT

,z\ Szegedi Gdrdg Nemzelis6gi Onkormdnyzat felhatalmazza az onkormiinyzat eln6kdt, nogy
if00.000,-Ft dsszeghatririg az 6nkorm6nlzatot 6rint6 plnzigyi k6telezetts6gv6lial6sokat
illettien ddnts<jn. Ezekrll a k<itelezetts6gv611a16sokr6l az elnok ut61ag, a soron krivetkezcj
testiileti iil6sen t6jdkoztatdst nytjt a testiilet szitmixa, mely tr{j6koztat6s elfogad6sdr6l a
testiilet hrltdrozatban dont.

llovribb6, a Szegedi G6rdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat felhatalmazza az- lnkotminyzat
e,1ncik6t, ltogy a testiilet tagjait6l elektronikus lev61ben megkdrl ds riltaluk megkiildritt el6zetes
r'6lem6ny alapj6n d<intsdn az <inkorminyzatot 6rint6 200.000,-Ft 6s 500.000,-Ft dsszeghatar
l,:ciz6 es6 p6ttziigyi kdtelezetts6gvdllalisokat il1et6en. Ezekr6l a kdtelezetts6gv6llalisokr6l az
elnok uti,lag, a soron kdvetkezti testiileti iil6sen t6j6koztat6st nyrijt a testiilet sz6m6ra" mely
tfj 6koztat 6s elfogad6srir6l a testijlet hatarozatbal ddnt.

zI hat(troi:al hutalyba ldpdsdnek ideje: azonnal.

2. napirendi pont: Eszrevdtelek rregfogalm azhsa az Oktat6si Hivatal gonciozrisiiban
megjeJ.ent, a kdzdpiskolik 9. oszt|lya szitmina k6szitett NAP 2020 t6lt6nelem tant6nyv az

6kori llell6sz tcjrldnet6t bemutat6 2. 6s 3. tematikus egysdg6vel kapcsolatban

I'urosz lJexandrosz: A NAT 2020-hoz kapcsol6d6an fj t6fi6nelem tankonyv jelent meg az
Oktat6si Hrvatal gondozris6bal a 9. oszt6lyos tanul6k szdmdra. Azt kovet6en, l-Logy
tofi6nelerntaniirok i'elhivtrik a Szegedi Gorrig Nemzetisegi 0r <ormanyzal lgyelm6t a
tankcinyv - tdbbek kozdtt - g6r'cig tdrtdnelmet t6rgyal6 anyagiinak pontatlansdgaira ds
hi6nyosslLgaira, t6bb 6ltal6nos- 6s koz6piskolai tofi6nelemtan6r, valamint 6kor6sz egyeter-ni
c,ktat6 bevonds6val 40 pontos dszrevdtellist6t rillitottunk 6ssze.
Iiloljdr6ban 6s risszefoglal6lag kimondhat6, hogy - tankdnyvr6l 16v6n sz6, a tolerSlhat6ndl
rLagyobb mdftdkben - az anyagban sajnos vannak tartalmi pontatlansdgok 6s t6ved6sek, hibiis
g;cirogcis 6tir6sok, t6rkipi beazonosit6sok 6s k6pakiir6sok. De mindenndl nagl'6fI
trrrobl6m6nak tartjuk, hogy a k6nyv kihagyja a gdrdg tdd6nelem azon esem6nyeit, amelyek az
eur6pai liultiua massziv pilldreinek, illetve a vil6gt6rt6nelem legdrdekesebb fejezeteinek
sz6mitanak, mint p6ld6ul a gcircig-perzsa hiborirk.
Javasolorn, hogy az 6szrev6telek 1. sz6mri Mell6kletben szerepl6 t6teles jegyz6k6t tegyiik
k6zz6 a tregfelel6 f6runokon 6s juttassuk el az Oktatdsi Hivatalhoz is.



3. napirendi pont: A 2020junius 30-i kdryvel6ssel egyeztetett el6ir6nyzat m6dosit6s

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Javasolom a 2020. junius 30-i kdnyvel6ssel
el6irhn1zat m6dosit6st a 2 . sz6mri Me116k1et szerint.

Dr. Kosztopulosz Andrefsz: Amennyiben
iil6siinket!

nincs tdbb megbesz6lni va16, znjvk a

P"tr"l't A&x6u1"ol"ol4 1 ,,

1, 1'1A4'6 6" 0,-li'Q'^t U

A k6pvisel6k 1 9:00-kor elhagyjrik az iildst.

Szeged, 2020. augusztus 3 1 .

6{*'r'tQ56 YX

*itr,t# Dr. Kosztopulosz Andre6sz" elndk
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A szEGEDl GoRoG NEMzETtsEer 6ruroRuAruyzAr aszREVETELEt Az oKTATASt HtvATAr
GUNDoZASABAN MEGJETENT, A KozEptsKorAK 9. oszrAtyA szAMARA KEszITETI NAT 2020

ToRTENELEMKoNyv 6ronr nttmsz ToRTENETET BEMUTAT6 z. Es 3. TEMATIKUs EGysEGEvEL

KAPCSOLATBAN

'fananyagfejleszt6k: szARAy MtKL6s, DR. szABADos cyoRcy, tudomdnyos szak6rt6: DR, szABADos cyoRcy,
t6rk6pek, r;zak6b16k: SZARAy L6RtNc, szARnv vtt<L6s

i\zt kdvetden, hogy tdrt6nelemtandrok felhivtiik a szegedi cdrdg Nemzetis6gi onkormdnyzat figyelm6t a
tankdnyv - tdbbek kozdtt - gcjrdg tdrt6nelmet tdrgyal6 anyag6nak pontatlansdgaira 6s hi5nyossiigaira, az
iinkormdnyzat tcibb illtal6nos- 6s kdz6piskolai tort6n ele mta n6 r, valamint 6ko16sz egyetemi oktat6 bevonasaval
,10 pontos 6szrev6tellistdt 6llitott dssze, amelyeket eljuttat az Oktatdsi Hivatal r6sz6re is.

Elctljiirdban 6s osszefoglal6lag kimondhat6, hogy - tankdnyvr6l l6v6n szd, a tole16lhatdn6l nagyobb m6rt6kben -
az anyagban sajnos vannak tartalmi pontatlansdgok 6s t6ved6sek, hibds gcjrcigcis 6tirdsok, t6rk6pi beazonositasok
6s k6palSirdsok. De mindenn6l nagyobb probl6mdnak tartjuk, hogy a kcinyv kihagyja a gdrdg t6rt6nelem azon
esem6nyeit, amelyek az eurdpai kult(ra masszfv pill6reinek, illetve a vildgtdrt6nelem leg6rdekesebb fejezetetnek
:;ziimitanak, mint p6ld6ul a gorog-perzsa hdborrk.

Az 6szrev6telek t6teles jegyz6ke az aldbbiakban, el6forduliisi sorrendben olvashatdk. Vastagitva azok vannak,
amelyek okvetlenijl 6tgondol6sra javasoltak.

/\z ATH EN T DEMOKRACTA / HATIEROLVASMANy / IERMTSZETT V|SZONyOK - t 3. otdal

:1. ,,Az dkori gdrdg tdrt6nelem szintere a Balkdn-f6lsziget d6li ny{lviinyai ..." - Pl. Thesszdlia 6s Maked6nia nem
tekinthet6k a Balkdn-f6lsziget d6li nydlvdnyainak.

il. ,,A mediterriin 6ghajlatd viddk hecyekkel 6s obldkkel rendkiviil tagolt, igy f6ldj6n nagy foly6k sem taldlhat6k."
- Az,,igy" kot6sz6 kdvetkezm6nyes mell6kmondatot vezet be, miirpedig a hegyek 6s az cibl<jk nem kizd16 okai a

nagy foly6knak.

A G6RoG ToRTENET KEZDETEI _ 13. oIdaI

:i. Ink6bb a,,tdrt6nelem" sz6tjavasolndnk, hogy a tanu16 ne valamilyen gcirrig sztorira gondoljon.

tl ,,A goroB torzsek 6szakr6l vdndoroltak be... a Kr6t6n kialakult bronzkori kultrira hatott rdjuk... A g6rdgs6g
bronzkori r:ivilizdci6j6t egyik kozpontjukr6l (MLik6n6) miik6n6i kultirdnak nevezt6k el." - Semmi sem utal arra,
hogy az alany megviiltozott volna a mondatokban. Tehdt a gordg torzsek16l van szd (hogy melyek ezek, nem derLll
kii a konyvben), amelyek eg6szen biztos, hogy nem neveztdk el a sajiit civiliz6cidju kat mijk6n6i kultd16nak,

5i.,,A miikdn6i vilSg pusztul6sa gazdas6gi 6s kulturdlis hanyatlSssaljdrt egyiitt, de a sot6t szdzadok (Kr.e. X|-V t.

szdzad) ala tt jelent6s vdltozdsok sziilettek." A kr6tai 6s a miik6n6i civiliz6ci6 tdrt6net6t, va lamint a gcirog torzsek
!6ndorldsdt tSrgyal6 n6hdny f6lsor alapjdn a tanu16 abban a t6vhitben lehet, hogy az osszes gordg torzs a kr6tai
kult(ra hat6sa ald kertjlt, nem fogja 6rteni, mivezetett a mrik6n6l civilizdci6 hanyatlilsilhoz, illetve, hogy mitjelent
az, hogy,,:;ot6t sz6zadok". A meg6rt6st neheziti a,,pusztulds,, sz6, amely inkdbb utal valamilyen termdszeti
katasztrdfdra, mint lassti hanyatiiisra. Tovdbbii, a sotdt szdzadok id6tartamdt kozel f6l 6vezredre tenni taliln e8y
kicsit trilzds;.

6. Az 1. s:rdm( iibra aldirSsa: ,,A miikdn6i fellegviir {akropolisz) bejdrata, az oroszldnos kapu, mogcjrre a

kiriilysirokat rejt6 aknasirok bejdrata" - A schliemann dltal fellelt Lin. A-sirkeriilet val6ban az oroszl6nos kapu
nldgdtt varr' Teh6t maguk az aranyban gazdag sirok (nem csak kirdlyok6) vannak a kaputdl mintegy 20 m6terre,
6s nem felt6tlenijl azok bejdrata.

L[.i"]



A GOR6G GYARMATOSiTAS _ 14, o|qaI

7. ,,Az fj telepeket gyarmatvdrosoknak nevezziik, azonban azok a kdzds sz6rmaz6son tUl teljesen fiiggetlenek
voltak anyaviirosukt6l, ond116 poliszokk6nt jdttek l6tre." - Egyfel6l a poliszoknak nincs sz5rmazdsuk, mdsfel6l

k6rddses, hogy azok politikai 6s gazdasdgl tekintetben mennyire tekinthet6k fiiggetlennek az alapit6 viirosokt6l.

A 4. szdmri dbrdhoz kapcsol6d6an:

8. Budapest nem az Attikairfdlszigeten tal6lhat6. K6rdeses, hogy az 6kori Ath6n vagV Attika osszehasonlithat6-e
Magyarorszdg mai f6vdros6val. Ha a szerz6k szdnd6ka annak szeml6ltet6se, hogy a leg.ielent6sebb vdrosSllam

milyen kiterjedOsi.i volt, akkor taldn c6lszer(bb lett volna Athdn 6kori 6s jelenlegi nagysdgdt egybevetni.

9. Tiriinsz nevf telepiil6s nincs az Attikai-f6lszigeten. llyen nev6 telepot€s a Peloponndszoszon van, Argosz
kiizel6ben. A t6rk6p szerinti helyen Marath6n taldlhat6.

10, Az Euboi6n taldlhat6 kikot6vdros neve helyesen 6tirva nem Kalkisz, hanem Khalkisz, mint ahogy
AXr-l'I€iqnev6t is Akhilleusznak irjuk az 6gdrdgos iitirds szabdlyai szerint.

1L. A t6rk6pen helyet kaphatott volna Korinthosz is. Annak elhagydsa lega16bb annyira kellemetlen, mint
Marath6n6. E mdgott bizonyAra az 5ll, hogy a konyvben nem kapott helyet sem a marath6ni ijtkozet, sem

Periandrosz, sem kds6bb a peloponn6szoszi hdbord megemlit6se. Ennek kdvetkezt6ben a di5kok nem fogjdk
ma.id tudni mihez kotnl a maratoni fut5st, de P6l apostol Korinthusbeliekhez irt leveleit sem.

A POLISZ I-ETREJOTTE ATHEN BAN

12.,,Athdn az Attikai-f6lszigeten terijlt el." - Iis m6g most is ott ta16lhat6.

13. ,,A l6trejdv6 polisz me16ben rij szervez6d6st jelentett, a hol a fdldek tulajdonosai szcivetkeztek, igy az dllamot
is maguk6nak tekintett6k, ezdrt az ir6nyitiis6ba belesz6ltak." - A poliszrendszer kialakul6s6t isme16k 6rthetil( a

mondanival6t, mds azonban tigy 6rtelmezheti a leirtakat, hogy szdvetkezetek jottek l6tre.

14. ,,A kiiriiss6gek 6l6n 6ll6 kiriilyok hatalma i6rdszt n6vleges volt, s k6nytelenek voltak egy0tt kormdnyozni a

tulajdonosokkal, a tdrsadalom 616n 6ll6 arisztokrdci6val (a giiriig legjobbak)." - Tehit az arisztokratdk voltak a
tulaidonosok,6s forditva is, aki tulaidonos volt, az egyben arisztokrata is. Val6sziniitlen! Ami viszont biztos,
hogy az ,,arisztokrdcia" eredeti jelent6se nem ,,a gtiriig legiobbak", hanem ,,a kivdl6k uralma,,.

5. sz. dbra, Ath6n rekonstrukci6s rajza - 15. oldal

15. Ath6n rekonstrukci6s rajza az eifogadhat6ndl nagyobb pontatlans6ggal szeml6lteti az 6kori Ath6nt: a Pnijx-
domb, teh;t a nepgyLiles szinhelye nem az Aresz domb dszaki le;tcjjen volt, hanem att6l nyugatra, del nyugatra.

Az Agora keleti olda16n feltuntethet6 lett volna az amerikai r6g6szek iiltal (jjddpitett Attalosz-sztoa, illetve az

Agordt dtrszel6 f6tit, amely a vdros Nyugati kapujdt6l vezetett az Akropoliszra, 6s amelyen az iinnepi menet
szokott haladni. A tdrgyalt id6szakban valdszin(tlen, hogy ennyi lak6hdz lett volna a kdrny6ken. Sokkal inkdbb

temetkeziihelyek, oszlopcsarnokok 6s szent6lyek voltak ott.

16. A k6pal6ir6sban: ,,Templomaival 6s szent6lyeivel viszont a kultikus 6let kctzpontjdvd vdlt." * K6rdds lehet,
hogy a kett6 kdzott mi a ktilcinbs6g. Mivel az dldozatok bemutat6sa jellemz6en nem az 6pLileteken belrjlfolyt, a

,,kultikus dlet" szent6lyekkel 6s oltdrokkal lehetne szeml6ltethet6.

szot6N REFoRMJAT * 15-16. oldal

17. ,,Szol6n teljesitette a szeg6nysdg legfontosabb kcjvetel6s6t." - Esetleg a szeg6nyek legfontosabb kovetelds6t.

18. B. sz. lrbrdn:,,kincstdrnok (tamaisz)" - amennyiben fontos, hogy a diilkok gorcigr]l is ismerj6k a sz6t, akkor az

h elyesen: tam iasz (a 18. oldalon is).



KLEISZTHENESZ REFORMJAI _ 1.7-18. OIdAI

19. 15. srz. k6p aldir6sa: ,,Cser6pdarabok (osztrakdnok)". Gorogtjl omikronnal, ami rdvid o-val irandd
helyesen: osztrakonok.

POLITIKAI IRANYZATOK HARCA _ 18.19, OIdAI

20.,,P6ldak6nt emlithetjtik a szalamiszi csat6t (Kr. e.490) megel626 vit6t...,, -mivel a tankiinyv nem tdrgya
a giiritg-perzsa hdbor{kat, a diiik nem fogia tudni, milyen csatdr6l van sz6. Mdsfel6l 490-ben a

csat6ra ker[ilt sor. Szalamiszn6l 10 6vvel k6s6bb harcoltak.

PERIKL6SZ 6PiTKEZESEI * 20. OIdAI

21.. Az Akropolisz rekonstrukci6s rajzdn szdmok tal6lhatdk, amelyel<hez nincs magyariizat.

22. ,,A h6borlk 6lland6sultak Heliaszban." - Sem a gdrdg-perzsa hdbor{krdl nem olvashatunk, sem

vdrosdllamok kozti hdborikr6l, a hdgem6nia k6rd6s6r6l. A tanul6 igy nem tudhatja, hogy mif6le h6borrikr6l va

sz6, nem 6rtheti meg a poliszrendszer vdls6gdt,6s azt sem, hogy mi vezetett Maked6nia felemelked6s6hez

A GdRo(s crvrLrzAo6 / HA]-TERoLVASMANY / EUR6pA BdLcs6JE: HELLASZ - 21, otdal

23. ,,EmldkezzLjnk az 6kori olimpiSkra, melyek csak korszakunkban 6ledtek Ujj5 ..." - A konyvben nem esik sz6

olimpiai jdtdkokr6l, holott azoknak nemcsak az id6sz6mitiis 6s a sporttort6net tekintet6ben volt jelent6sdge,

az azokon val6 r6szv6tel a gdrdgs6ghez tartozdsnak is krit6riuma volt. Ha a diiik er16l nem tanul tort6nelemoran
akkor kes6bb nem lesz mire emlekeznie.

24. ,,A gtrrdgdk a perzs6k ellen 6let-haldl harcukkal hazafis6gb6l p6ld5t adnak szSmunkra', - 5z6p 6s igaz gondol

de a tananyagnak nem r6sze a perzsdk elleni ki.izdelem bemutatdsa. Nincs mire hivatkoznll

25. 2. sz. k6p aldirdsa: ,,Diszkoszvet6 * Mrjron, 6kori gordg szobrdsz alkot6sa" - cdrdgijl 6megdval irva,

magyar tltfrdsban: Miir6n. (24. oldaion is)

26. 3. s;L. k6p aldirdsa: ,,A Nemzeti M{zeum dpiilete Budapesten egy XlX. sziizadi metszeten ... Az

hagyomdnyok Magyarorszdgon mint nemzeti stilusjelentek meg." -A klasszicista dpit6szeti stilus nem tekinthet
magyar nemzeti stilusnak, hiszen az a XlX, szdzadban mds eurdpai orszdgokban is elterjedt volt.

A MINDE:NNAPOK ES JELLEMZOIK - 22-23. oldal

27 . ,,Az 6letm6d alapvet6 vondsai id6ben is v6ltoztak az archaikus kort6l a hellenizm u sig.,' - A tankonyvben
olvashatunk az okori gordg tdrt6nelem id6szakai16l. A tanu16 nem fogja tudni, mit jelent az archaikus kor
amelynek v6ge a gordg-perzsa h6borUk voltak, amelVekr6l szint6n nem tanul.

28. ,,A csier6ppel fedett, 6lta16ban egyszintes dpiiletet egy kdzdps6 udvar k616 emelt6k ...,,- Ehhez k6pest a

sz. k6p, a gordg hdz rekonstrukcids rajza egy kdtszintes 6piiletet mutat be.

29. ,,... de jellemz5bbek voltak a kerevetek, amelyek nemcsak az 6jszakaj nyugalmat szolgdltdk, de
heveredve 6tkeztek, fogadtdk bardtaikat." - Ha mdr sz6 esik err6l a tankdnyvben, akkor talSn le lehetne rrnr a

megfelel6 diszkr6ci6val, hogy az and16nokban, tehdt a f6rfilakokban jellemz5en nem aludtak, 6s hogy a

modosabb f6rfiak ott folytattdk kedvelt id6tdlt6sLiket, a lakomdz6sokat, tehdt a bes26lget6seket,
bcilcselked6seket, falatozilsokat stb. Erre utal az 5, sz. k6p is, ahol a puc6r holgy 6s a f6rfiassdgdt megvillantd f€rfi
6brdzoldsSbdl kital6lhat6, sokszor mi16l sz6ltal( a szilmposzionok.



30.,,Az artmeneti korban ( Kr. e. XVlll-XIl. szdzad) a n6k egyszer( hossz( hajat viseltek, a klasszikus korban ...

Neh62 kita16lni, mely id6szakra vonatkozik az iitmeneti kor elnevez6s. Ha ezen a szerz6k a miik6n6i kort 6rti
akkor az,,egyszer( hosszi haj" jellemzdst c6foljdk a ker6mi5k 6s a fresk6k. Ha pedig a klasszikus kort
archaikus kor n6i hajviselet6re gondolunk, akkor a gyony6rij k6r6-szobrok: a gordg n6k hajviselete
veltozatos, a kUlsejrik 6ke volt.

31. 9' sz. k6p aldfr6sa:,,Pallasz Ath6n6 szent6lye Ath6nban" - A f6nyk6p az Erekhtheiont dbriizolia. Annak
hely6n 6llt az archaikus korban az in. arkhaioszne6sz, tehiit Ath6n6 r6gi szentdlye, benne az
faszobrd'val. Ath6n6 Poliasz, tehiit a v6rosv6d6 Ath6n6 szobra az Erekhtheion kiizel6ben volt.

32. A tcirtdnetirds kapcsdn a szerz6k H6rodotoszt 6s ThukLidid6szt emelik ki, ugyanakkor a legtdbb
Plutarkhoszt6l olvashatd. Tal6n az 6 neve is meg6rdemeln6 a megemlit6st.

NAGY SI,NDOR ES A H ELLEN IZM US - 26. o|daI

33. ,,Helldsz 6szaki hatdrdn 6ltek a giirdgtik tdvoli rokonai, a maked6nok, akik fokozatosan dtvett6k a

kultura elemeit. orsz6guk egyre ink6bb meger6siidiitt, s befolydsa ald vonta Hellaszt." - sosem l6tezett
nev( 6llam, amelynek lettek volna 6szaki hatiirai, 6s amelyen tfl Maked6nia lett volna. Sainos a

tiivoli rokonait" is nehezen fogja 6rtelmezni a di6k, hiszen a kdnwben nem esett sz6 a g6riigs6g tiirzsi 6s

tagoltsdB6r6l, a giiriigiik 6s a barbdrok viszony616l, egydltat6n arr6l, hogy milyen fett6telei voltak
gtirdgs6ghez tartozdsnak. A hell6n vil6g perem6n 616 n6p nyelve gairiig dialektus volt, az oliimposz
tekintette isteneinel! tovdbb l. Alexandrosz 6ta r6szt vehetett a piinhell6n jdt6kokon is. A maked6noK
demokriici6t ugyan kiizelr6l sem ismertdk, de f6leg kulturilis tekintetben, Nagy sdndor idej6n minimum
hel16nek kiizeli rokonainak, vagy m69 inkiibb hell6neknek tekinthet6k.

34. A 28, oldalon, 6s a 29. oldal 24. dbr6j6n szerep16 Muszeidn neve helyesen dtirva: Muszeion.

A fentebb kiemelt esetleges pontatlansdgokniil aggSlyosabb az, ami kimaradt a tananyagb6l:

35, A kr6tai/min6szi 6s a miik6n6i civilizdci6 tdrt6nete alig egy-k6t mondatba lett beles(ritve,
kdvetkezt6ben az ifjLisdg nem fog majd hallani a labirintusr6l, nem fogja 6rteni Ariadn6 fonaldnak, a

szdrnyetegnek a tdrt6netet, az Atlantiszi civilizdci6 rejt6ly6t, nem fogja tudni, ki volt Agamemndn 6s Sz6p Hetena,

6s nem fog majd hallani az eur6pai kult(ra legr6gebbi megfejtett kiisdrdl, a miikdn6iek linedris B-jdr6l.

36. A kdnyvben nincs sz6 a gdrdg tdrzsekr6l. Egyetlennek a neve sem kerr.il el6, m6g az akhiijokd 6s a d6rok6 sem.

37. Egyetlen sz6 sem esik a hellen vil6g hires katonaiillamiir6l, Spiirtiir6l. Pedig a sp6rtai 6letm6d, a

Plutarkhoszt6l rdnk tiriikitett tiirt6netek biztosan szdmithattak volna a fiatalok figyelm6re. Ett6l fogva
Tiirtaiosz harci el6gidi is semmitmond6ak lesznek.

38. Kikerijltek a tananyagb6l a giirtig-perzsa hdborrlk. A giirdg tiirt6nelem legizgalmasabb korszaka. A
tananyagban volt hely Themisztokl6sz 6s Ariszteiddsz elk€pzel6seinek iitkiiztetdsdre, az 6koriak lakhely6nek
6s frizurdidnak bemutat6s6ra, de nem volt hely a marath6ni, a thermopiilai 6s szalamiszi iitkiizeteKre.
Le6nidasiz neve el sem hangzik, jrillehet azok a h6stettek, amelyek ezeken a csatahelyeken, 6s mindenekel6tt
Thermopfilaihoz kiit6dnek, az eur6pai civilizdci6 alappil16rei, Ha ezekr6l nem sz6l a ttirtdnelemoktatds, akkor
mir6l miisr6l? Tovdbbii, taldn nem t(lziis azt mondani, hogy a giiriig-perzsa hdborfk tanulSsdn6l szoktak a
gyermekek megnyilni a tiirt6nelemre. Ha a kiiz6piskolai tiirt6nelemoktat6s els6 6riiiban nem sikeriil az
6rdekl6ddsiiket felkelteni, akkor az oktat6k helyzete is nehezebb6 v6lik.

39. Nem esik sz6 a poliszrendszer vdls6gdrdl, egyszer csak megjelenik a hell6n vil6got befoly5sa ald vond
Makedonia. Nem hallunk sem Th6b616l, sem tt. Philipposzr6l.



40. Es v6Biil, nem esik sz6 az olimpiaijdt6kokr6t. Nem tudjuk meg, hogy az els6t Kr. e. 776-ban rendezt6k meg,
amely ddtum a g6riig id6szdmttiis kezdete, 6s azt sem, hogy a jdt6kokra egy 6vezreden keresztiilr n6gy6vente
kertilt sor, OliimpiSban.

Toviibbi jelent6s aggdly a tananyaggal kapcsolatosan, hogy ahhoz nem tartozik digitiilis tdmogatds, j6llehet
megtapasztalhattuk, hogy a digitiilis oktatdsban milyen lehet6s6gek vannak. Ez a koriibbi tananyagokhoz kepest
komolv visszal6o6s.



m6dositas

R6szletez6 l\4eqnevezes Rovat kOd T K 0sovat k6d1
gdrdg 676603 113775 Nemzetis6qel K123 66 000 KOT 451231
gorog 676603 113775 Nemzetis6qel K333 66 000 KOT 053331
gorog 676603 113775 Nemzetis6qel K512 730 000 KOT o55121
ooroq 676603 113775 Nemzetis6gel K513 1 462 715 KOI 055131
gdrog 676603 113777 AltalAnos ella k123 6 000 KOT 051231
qoroq 676603 113777 Altalenos alla k337 81 080 KOT 053371
gorog 676603 113777 Altaienos alla k321 2B 000 KOT 053211
g0rog 676603 113777 Altai6nos 6lla k341 27 635 KOT 053411
g0rog 676603 113777 Altalanos 6lla k512 590 000 KOT 055121

g0rog 676603 113777 Altalanos 6lla k337 30 238 KOT 053371
gdr0g 676603 113777 AitalAnos 6lla k355 30 238 KOT 053551
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