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Makettek a történelemtanításban
A történelem tantárgy alapvető jellegzetességei közé tartozik, hogy

színes, változatos és könnyen igazítható a mindenkori diákok
életkorához mind a tananyag kiválogatásával, mind pedig az

oktatás során alkalmazott eszközök és módszerek megválasztása
révén. A tantárgy továbbfejlesztésének egyik iránya éppen ennek az

eredendő sokszínűségnek a minél teljesebb kibontakoztatása a
tananyag terén a kultúrtörténeti szemlélet felé, az eszközök és

módszerek tekintetében pedig a diákok alkotó- és elemzőmunkájára
építő, sokoldalú szemléletesség, élményszerűség irányában.

Mindez segítheti az árnyaltabb és
egyre hitelesebb korkép kialakí-
tását is. A kultúr-történeti szem-

lélet számos új eljárás mellett igényli a tár-
gyi világ szemléltetési célú felhasználását
is, hiszen a tárgyakban – legyenek azok
művészeti alkotások vagy használati
eszközök – egy adott korszak és kultúrkör
szinte koncentráltan jelenhet meg. A tár-
gyaknak egyszerre lehet technikatörténe-
ti, vallástörténeti, művészettörténeti vagy
gazdaságtörténeti vonatkozása is.

A tárgyi világot az oktatás során első-
sorban makettek formájában jeleníthetjük
meg. A makett lehet létező dolgok másola-
ta, valaha létezett alkotások rekonstrukció-
ja, tipikus események, szituációk bemu-

tatása, valamint mindenféle emberek. Sa-
játos csoportot alkotnak a modellek, ame-
lyek alkalmasak szerkezetek működé-
sének bemutatására is.

A makettek többsége tantárgyunkban az
eredetinek kicsinyített másolata – példá-
ul épületek –, egy kis részük nagyítás –
például pénzek, ékszerek –, még kisebb
részük eredeti méretű. A makettek anya-
ga többnyire nem azonos az eredetivel –
lehet papír, fa, fém, gipsz, agyag, mű-
anyag. 

A tantárgyunkban legfontosabb makett-
fajták a következők: egyedi épületek és
egyéb építmények, települések, járművek,
eszközök, művészeti alkotások, ékszerek,
pénzek és emberalakok.



A makettek legkomplexebb formája az
életkép. Ez egy kor, egy embercsoport
életének lehetőség szerinti teljességét
mutatja be: ennek megfelelően épületek,
eszközök, állatok, növények és különféle
jellemző tevékenységeket végző ember-
alakok alkotják. Egy ilyen életkép el-
készítése sokféle információ megszer-
zését, rendszerezését és alkotó fel-
használását feltételezi a készítők részéről
és ugyanezt adja a kész életkép elemzői
számára. Tartalmazza a természeti és az
épített környezetet, az életmód megha-
tározó elemeit (termelés, vallás, szó-
rakozás stb.), bemutatja a kultúra külön-
féle területeit (művészet, öltözködés) és
még számos fontosnak és jellemzőnek
értékelt összetevőt. Ilyen életképek össze-
állítására az őskor különböző fejlettségű
szakaszai, valamint az ókor és a középkor
kínálják a legtöbb lehetőséget. Az életkép
megjelenési formája többnyire a dioráma,
tehát egy térhatású elemekre építő életsz-
erű jelenet. (1) Az életkép olyan témakö-
rök szemléletes megelevenítésére alkal-
mas, mint amilyen az őskori embercsopor-
tok élete, az athéni agora, a Forum
Romanum vagy egy középkori városi
vásár. Amíg a dioráma jellemzően néhány
szereplős életkép, addig a terepasztal a
legnagyobb lélegzetű összeállítások for-
mája: több tucat figurát alkalmazó,
méreteiben a méteres nagyságrendet is
elérő szemléltetési eszköz, amely például
ütközetek bemutatására, a piramisok
építésének folyamatára vagy a honfoglalás
nyomon követésére alkalmazható. A
dioráma és a terepasztal is elkészíthető
elsősorban papírból, és mindkettő alkal-
mas a további feldolgozásra: diára vagy
videóra rögzíthető és a későbbiekben már
ilyen új formában használható az oktatás
során. A makettek a történelmi ismeretter-
jesztésben már régóta központi szerepet
játszanak, hiszen makettek és tárgymáso-
latok nélkül a múzeumi kiállítások több-
sége szinte el sem képzelhető. Annál
feltűnőbb, hogy a történelemtanításban
nem terjedtek el, pedig szemléltetési
értékeik a fenti vázlatos áttekintésből is
könnyen kiolvashatóak.

Nemcsak kuriózum...

Mint tudjuk, minden pedagógiai elmélet
annyit ér, amennyi belőle az oktatás
gyakorlatában megvalósul. Az elméletek
tárgyiasulásának legfőbb formái: a tan-
könyv, valamint az oktatási eszközök,
módszerek és eljárások összessége.
Ezeken keresztül válik realitássá a tanár
szemlélete és egyénisége csakúgy, mint a
történettudomány és a tantárgypedagógia
újabb eredményei.

Hogy a makettek hatékonyan segíthetik
a történelemtanítást, az sosem volt kérdé-
ses az elmélet szintjén. Valódi áttörés
azonban ennek ellenére sem történt. 

Amikor ilyen nagyarányú ellentmondás
tapasztalható egy eszköz oktatási lehető-
ségei és a tényleges alkalmazás alacsony
foka között, akkor elsősorban a pedagógia
terén kell keresni az okokat. Véleményem
szerint a magyarázat ez esetben is hasonló,
mint sok más kérdésben (például a film
területén). Hiába mutatható ki ugyanis
elméletben egy eszköz hasznossága, ha az
uralkodó pedagógiai szemlélet és az abból
táplálkozó oktatási gyakorlat nem kedvez
a tényleges alkalmazásnak.

Az elmúlt évtizedekben az oktatásban a
történelem hatalmas tényanyagából első-
sorban az adatszerű ismeretekre helyezték
a hangsúlyt és ennek megfelelően a politi-
ka-, a had- és a gazdaságtörténet játszották
a főszerepet a tanagyag kiválogatásakor és
a tankönyvek írásakor. Az ilyen adatszerű
ismeretek törvényszerűen kitermelték a
megtanításukhoz leginkább idomuló mód-
szereket és eszközöket (például kérdve-
kifejtés, folyamatábraszerű vázlatok,
írásvetítő). Az adatszerű ismereteket pe-
dig a vizuális szemléltetés különféle for-
máival kívánta a gyakorlat „emészthetőb-
bé tenni” a gyermekek számára. Ezek
közül is – nem véletlenül – éppen a vetített
fólia futotta be a legnagyobb karriert,
hiszen ez bizonyult a legalkalmasabbnak
az adatszerű ismeretanyag megjelenítésére
(grafikonok, táblázatok, diagramok, folya-
matábrák és egyéb absztrakt vizuális
sémák formájában). Jellemző, hogy az
eszköz használatának kezdeti időszakában
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– az 1970-es évek végén – az írásvetítő
elnevezés ragadt rá, pedig a vetített fólia
az írás kivetítésénél sokkalta többre is
alkalmas. Ez a kor a képességfejlesztést is
elsősorban az úgynevezett történelmi
megismerési képességekre szűkítette (és
ezért a feladatok többsége az értelmi
képességek körében mozgott. Mivel pe-
dig az ismeretmennyiség lényegében
mindig megtaníthatatlan méretűnek
bizonyult a rendelkezésre álló időkeretben
és a megcélzott korosztály számára, a
szemléltetésben is olyan formákat része-
sítettek előnyben, amelyek nem igényeltek
sok időt: a vetített diaképet, de elsősorban
a tanár által otthon elkészíthető fóliát,
amely sok esetben
lényegében tábla-
pótló szerepet töltött
be. Az olyan, már
akkor is ismert idő-
igényes módszerek,
mint a szerepjáték,
az agyagtárgyak ké-
szítése vagy a ma-
kettépítés a fenti fel-
fogásmódba és okta-
tási gyakorlatba érte-
lemszerűen nem fér-
hettek bele.

Ma azonban válto-
zóban van a múlt-
ban egyeduralkodó
szemléletmód. Ha a
történelemtanítás el-
sődleges céljának nem egy feldolgozhatat-
lan ismerettömeg oktatását jelöljük ki, 
hanem széleskörű, a történelem bázisán
megvalósítható képességfejlesztést, akkor
ennek a célnak megfelelőbb tanagyagot ál-
líthatunk össze – amelyet összefoglalóan
kultúrtörténetinek nevezhetünk – és kö-
vetkező lépésként a célhoz és tanagyaghoz
alkalmazkodó új oktatási módszereket és
eszközöket dolgozhatunk ki. A kultúrtör-
téneti szemléletű, képességfejlesztő orien-
tációjú történelemtanításban pedig a ma-
kettek már szervesen beépülve tölthetik
majd be sajátos szerepüket. A pedagógiai
szemléletmód ilyen irányú megújulása ad
aktualitást annak, hogy végiggondoljuk a

makettek oktatási lehetőségeit tantár-
gyunkban, már csak azért is, mert ezt az
igényt az újabb elméletek is kiemelt jelen-
tőséggel kezelik: „Elő kell segíteni a törté-
nelmi kultúrához kapcsolódó manuális
tevékenységek meghonosítását az iskolák-
ban. (Pl.: modellezés, ólomkatonakészítés,
terepasztalkészítés, demonstrációs eszkö-
zök tervezése és készítése stb.)” (2) 

A makettek azért is különösen értékesek
a pedagógia számára, mert sok lehetőséget
kínálnak a gyermekek alkotó tevékenysé-
gére. Ez teheti a történelemtanításban ki-
emelten fontossá a maketteket, hiszen itt
az alkotó tevékenységekre igen kevés tér
adódik. Amit tehát a makettek az oktatás-

nak nyújtani tudnak,
az több még annál a
pótolhatatlan sze-
repnél is, amit a
szemléltetés terén
jelentenek. A ma-
kettek elkészítése,
összeállítása ugyan-
is a gyermekkorban
joggal tekinthető a
történelemhez kap-
csolódó valódi alko-
tótevékenységnek, s
értéke hasonló ah-
hoz, amit későbbi
életkorokban a for-
ráselemzés vagy egy
tanulmány megírása
jelenthet. Ilyen pe-

dagógiai tartalmakra az adathalmaz-
szemléletű történelemtanításnak sem 
ideje nincs, sem igénye nem alakul ki. A
maketthasználat, de főleg a makettek el-
készítése ugyanis időigényes tevé-
kenység. A kevesebb adattal szemben a-
zonban a másik oldalon a gyermekek
érdeklődésén és tevékenységén keresz-
tül vezető tanulás, az élményszerű
ismeretszerzés elve és gyakorlata áll. Az
ilyen oktatás egyben a gyermekek ké-
pességeinek is jóval sokoldalúbb fejlesz-
tésére alkalmas, mint amire a túlzott
igényeket megfogalmazó és végül szinte
szükségszerűen mechanikussá váló adat-
centrikus oktatás képes lehet.  
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Amit tehát a makettek az
oktatásnak nyújtani tudnak, az
több még annál a pótolhatatlan
szerepnél is, amit a szemléltetés

terén jelentenek. A makettek
elkészítése, összeállítása ugyanis

a gyermekkorban joggal
tekinthető a történelemhez

kapcsolódó valódi
alkotótevékenységnek, s értéke
hasonló ahhoz, amit későbbi
életkorokban a forráselemzés
vagy egy tanulmány megírása

jelenthet. 



A szakirodalmat áttekintve megál-
lapítható, hogy a makettek mindig jelen
voltak a hazai módszertani gondolkodás-
ban. Ennek a jelenlétnek mintegy csúcs-
pontjaként 1981-ben külön kötet is megje-
lent a tárgyban, ami egyetlen eszközhöz
kapcsolódva amúgy igen ritkán fordul elő.
Porcsalmy János ,Eszközsorok a történe-
lemtanításban’ című könyvében a maket-
tekre épülő iskolamúzeum megteremtése
terén kifejtett több mint két évtizedes
alkotótevékenysége összefoglalását adja.
Sajnos azonban a bemutatott látványos
makettek sem ösztönözték a történelem-
tanárokat a követésre, hiszen a könyvben
nagyméretű, egyedi (többnyire fából
épített) makettek készítését szemlélteti a
szerző. Mint a gyakorlat az azóta eltelt
időben bizonyította: nem lehet elvárni,
hogy a pedagógusok elkészítsék az
oktatáshoz szükséges makettjeiket. Az
egyedi példa így megmaradt érdekes
kuriózumnak, de követőkre nem talált. Az
iskolai munka realitása azt mutatja, hogy a
pedagógusok a minél könnyebben fel-
használható – vagy elkészíthető – szemlél-
tetési eszközöket igénylik. Mindezek az o-
kok vezettek oda, hogy a makettek ügye a
könyv figyelemfelkeltő és példamutató
ereje ellenére sem mozdult előre a megje-
lenése óta eltelt majd két évtizedben. A
szerző által megfogalmazott egyik alapelv
azonban ma, a megváltozott viszonyok
között is érvényes. E szerint a makettek új
értelmet nyernek akkor, ha azokból fej-
lődéstörténeti sorozatokat állítunk össze.
Ezzel ugyanis a primer szemléltetésen túl-
menően a történelem időbeli – és egyben
szellemi – fejlődését is reprezentálhatjuk
és elemezhetővé tehetjük a diákok számá-
ra, szemléletes lehetőséget adva az össze-
hasonlító elemzésekre. A makettsorok
segítségével folytatott elemzési tevékeny-
ség a történelmi megismerésnek és gon-
dolkodásnak az iskola viszonyaihoz iga-
zodó, sajátos formája.

Papírmakettek, gipszöntvények

A makettek köréből két olyan terület
látszik kiemelésre érdemesnek, amely

hatékonyan egészítheti ki a történelem-
tanítás eszköztárát és megfelel az egysze-
rűség, a könnyű kezelhetőség igényeinek
is. Az egyik a papírmakettek, a másik a
gipszöntvények világa. Mindkettő elsősor-
ban a 9-12 éves életkorban tölthet be fon-
tos szerepet. Mindkettő alkalmas arra,
hogy építsen a gyermekek aktivitására, te-
ret ad az alkotótevékenységre és olcsó a-
lapanyagokat igényel.

E két makettfajtáról érdemes részlete-
sebben is gondolkodni, míg a többi, kisebb
jelentőségűt elég lesz csak áttekinteni.

A papírmakett olcsó, tömegesen előál-
lítható, teret ad a gyermekek alkotótevé-
kenységének és nagyon sokféle szemlél-
tetési célra felhasználható: elsősorban
épületek, építmények, települések és
emberalakok megelevenítésére. Éppen az
épületek azok, amelyeknek megjelení-
tésére a kétdimenziós képek nem a leg-
megfelelőbbek. Márpedig az építmények
szerepe egy teljesebb szemléletesség meg-
teremtése esetén – amire a makett alkal-
mas – jóval nagyobb is lehetne, mint ma-
napság. Hiszen a különféle építmények
makettjei igen változatos elemző munkára
alkalmasak, mivel szinte magukba sűrítik
egy-egy korszak technikai eredményeit,
valamint jelentős művészettörténeti,
eszmetörténeti, településtörténeti – össze-
foglalva: sokoldalú kultúrtörténeti és tár-
sadalomtörténeti – tartalommal bírnak.

Az elsődlegesen ismeretterjesztési cél-
lal tervezett, az 1980-as években megje-
lent többféle makettkivágó füzet nagyon
színvonalas megoldásokat alkalmaz –
bizonyos tekintetben a papírmakettek fel-
sőfokát képviselik. Sajnos azonban temati-
kájuk nem igazán illeszkedik az oktatás
igényeihez. Az Országház vagy az Opera-
ház papírmakettjeinek összeállítása sok
órai munkát igényel s végül is csak
építészettörténeti szemléltetésre lennének
felhasználhatók. (3)

A közelmúltban megjelentek a speciá-
lisan a történelemtanítás céljaira kidolgo-
zott papírmakettek is. Ezek egyszerű kivi-
telű rajzos megoldást alkalmaznak és
többségük nem színes kivitelű (ami egy-
ben lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek
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maguk színezzék ki), továbbá füzet helyett
könnyebben kezelhető, különálló lapokból
állnak. Ezeknek a maketteknek a tematiká-
ja már elég változatos – templomok, vár,
jurta, hintók – és figyelembe veszi az
elkészítés egyszerűségét is. (4) 

Nagyon fontos szerepet tölthetnének be
a történelemtanításban a korhű em-
beralakok is. A papírból elkészíthető
emberfigurák lehetőségei szinte végtele-
nek. Érdemes azt is figyelembe venni,
hogy papírból sokkal nagyobb figurákat
készíthetünk, mint bármilyen másféle
anyagból (akár fémből, fából vagy mű-
anyagból). A térbeliség hiányát a rész-
letgazdag, színes kidolgozással ellensú-
lyozhatjuk. A legkézenfekvőbbek talán itt
is a katonafigurák, de minden más em-
beralak is elkészíthető. Bemutathatjuk
ebben a formában
például a különböző
ősemberi csoportok
életét, egy középkori
falu és város min-
dennapjait, de mege-
leveníthetünk egy
római gladiátorküz-
delmet vagy kocsi-
versenyt is. Álta-
lánosságban pedig
elmondható, hogy
épületek makettjei-
nek szemléltetési értéke megnövelhető, ha
méretarányos, korhű viseletű emberfigu-
rákkal is kiegészítjük azokat.

Különféle eszközöket is elkészíthetünk
papírból. A lehetőségek közül itt most
csak az egyik nagy jelentőségű csoportot,
a közlekedési eszközöket emelem ki. Ezek
is olyan komplex alkotások ugyanis, ame-
lyek egy kor szinte egész szellemiségét
reprezentálhatják az oktatás során, hiszen
egyesül bennük a technikatörténet, a gaz-
daságtörténet vagy a hadtörténet számos
vonatkozása. A legrégibb időkben talán a
hajók voltak a legfontosabbak ebből a cso-
portból. Ezek fejlődési sorát feldolgoz-
hatjuk az egyiptomiaktól a görög és római
hajótípusokon, majd a viking hajón át az
új világot feltáró karavellákig. A haditech-
nika fejlődése is szemléltethető papír-

makettekkel. Elkészíthetjük az ókori „tan-
kot”: a harci szekeret; a római kori ágyút:
a kőhajító gépet; a faltörő kost, és ne
hagyjuk ki a mondabeli trójai faló makett-
jét sem. Mint a példákból is látható, talán
éppen az eszközök esetében érvényesíthe-
tő a legjobban a már említett fejlődés-
történeti sorozatokra épülő szemléletmód.

A papírmakettek nagyon fontos sajátos-
sága, hogy fénymásolással egyszerűen
sokszorosíthatók és tetszés szerint mani-
pulálhatók (kicsinyíthetők, nagyíthatók).
Erre a lehetőségre építeni kell a jövőben.
Ez azt jelentheti, hogy a legtöbb esetben
elég csak egy – akár kicsinyített formátu-
mú – alaplapot beszerezni, és arról azután
korlátlan számú, tetszés szerinti méretű
másolatot készíthetünk. Ebben a kicsi-
nyített, fénymásolásra szánt alaplap for-

májában kerülhetné-
nek be a papírmaket-
tek a legegyszerűb-
ben magukba a tan-
könyvekbe, ami a-
lapfeltétele annak,
hogy valóban az ok-
tatás szerves részé-
vé, mindennapi ok-
tatóeszközzé válhas-
sanak.

Ha élünk a lehető-
séggel, hogy a papír-

maketteket maguk a gyermekek is elké-
szíthetik, akkor ez azt is jelenti, hogy le-
mondhatunk a tartósság követelményéről
(ami az egyik gátló tényezője volt minded-
dig a makettek elterjedésének). Ha ugyan-
is a makettek oktatási hasznosítása során
azok összeállítása is a velük kapcsolatos
tevékenységek része, akkor minden újabb
évfolyamnak el kell készítenie a saját
aktuális makettjeit. Ennek a célnak pedig a
fénymásolással sokszorosított makettek is
teljes mértékben megfelelnek. Ez gyökere-
sen más koncepciót jelent, mint az
évtizedekig használható, tartós famaket-
tekből összeállított iskolamúzeumok léte-
sítésének – általánosan elterjedt gyakorlat-
tá amúgy sem váló – törekvése.

A fénymásolásra építve számos olyan
makettet is elkészíthetünk, amelyekre más
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módon aligha gondolhatnánk. Fénymáso-
latban sokszorosított formában ugyanis az
olyan, nagyszámú ismétlődő elemből álló
vagy éppen nagyméretű és bonyolultabb
makettek is elkészíthetővé válnak, ami-
lyen a kínai nagy fal és egy római vízve-
zeték hosszabb részlete vagy egy vaskori
település és egy kora középkori magyar
falu. Ugyancsak a fénymásolásos sok-
szorosításra építve állíthatunk össze sok
emberalakos maketteket, például a pira-
misépítést, csatajeleneteket, a római
Forum vagy egy középkori piac életképeit.
Az ilyen, sok elemből álló makettek,
életképek, terepasztalok elkészítésekor a
diákok együttműködésére építhetünk.
Ennek megfelelően előbb mindenki a
maga kis részét készíti el és a kész alkotás
a részelemek összeillesztésével áll össze.
Hiszen jóval könnyebb és rövidebb időt
igényel egy húsz oszlopból álló templomot
megvalósítani, ha minden gyermeknek
csak egy oszlopot kell elkészítenie. Ha pe-
dig a gyermekek egyik része egy-egy jur-
tát, másik csoportja egy-egy félig földbe-
vájt kunyhót készít el, miközben a harma-
dik részük az ember- és állatalakok kivá-
gását és színezését végzi, akkor egy órai
munkával egy 15-20 építményből és
ugyanannyi emberalakból álló honfoglalás
kori magyar falut is összeállíthatunk. De
egy várat is jóval könnyebb felépíteni, ha
mindenki csak egyik részelemét készíti el.
Néhány tárgy esetében az egyszerű fény-
másolat is makettértékű szemléltetési esz-
közt eredményezhet, gondoljunk a pén-
zekre, az ékszerekre vagy a kitüntetésekre. 

A legegyértelműbb a papírpénzek esete,
hiszen ezek fénymásolata valóban az ere-
deti makettjeként funkcionál. A fénymá-
solással ráadásul kétoldalas bankókat is
készíthetünk, ami más módon csak jóval
nehézkesebben lenne megoldható.

A fémpénzek esete is hasonló: fénymá-
solatok felhasználásával kétoldalas
pénzérméket is készíthetünk – és az illú-
zió még teljesebbé tehető, ha a képeket
mai pénzekre ragasztjuk fel. A pénzek
kiváló szemléltetőeszközök, hiszen egy-
szerre képzőművészeti alkotások, történeti
dokumentumok és használati tárgyak. A

pénzek felhasználhatók szerepjátékok
során, de forráselemző és rendszerező
feladatok alapjaként is.

Ékszereket és kitüntetéseket akkor
érdemes fénymásolni és kivágással kisza-
badítani a két dimenzióból, ha ezeket
viselni akarjuk például szerepjátékok kel-
lékeként. Ilyenkor kartonlapra ragasztva,
ezüst és arany festéssel élethűbbé vará-
zsolva tehetnek jó szolgálatot, – már csak
azért is, mert más formában aligha juthat-
nánk hozzájuk.

A papírmakettek tankönyvekbe integ-
rálása azért is különösen fontos feladat –
és egyben könnyen megvalósítható
lehetőség –, mivel, mint az e fejezetből is
látható, ez az a makettfajta, amely, szem-
léltetési értékein túlmenően, a legtöbb
lehetőséget kínálja a gyermekek alkotó
tevékenységére. (5)

A papírmakettekkel kapcsolatos
érdekes hír, hogy már az interneten is
elérhetők ilyen jellegű anyagok. A világ
nagy gyűjtőinek egy része az internetre
tette féltett gyűjteménye legértékesebb
darabjait – például múlt századi öltöztető
babákat – és ezeket kinyomtathatjuk, majd
fénymásolással sokszorosíthatjuk. Ezen a
módon a papírmakettek és általuk külön-
böző kultúrák az egész világon elérhetővé
válhatnak, és így ez a nagy múltú makett-
fajta éppen a legújabb technika segítségé-
vel kelhet új életre.

Napjainkban olyan új eszköz jelent meg
a történelemtanítás területén, amely gipsz-
öntvények sorozatgyártását teszi lehetővé.
Tárgyi formájú szemléltetési eszközök
nagy tömegben való – egyszerű, gyors és
egyben olcsó – előállítására ma a gipszki-
öntő eszköz kínálja az egyetlen le-
hetőséget.

A gipszkiöntő eszközben rejlő pedagó-
giai értékek kihasználására mindezidáig
még kísérletek sem történtek, pedig az
óvodától az elemi iskolán át az alapfokú
képzés egyes tantárgyaiig – történelem,
művészettörténet, biológia – sokféle terü-
leten lehetnének hasznosíthatóak a gipsz-
öntvények különféle formái.

A történelemtanításban azonban a 
gipszöntvény mégsem számít teljes újdon-
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ságnak. Esetenként – elsősorban inkább
történeti játszóházakban – ezt a hatásos
szemléltetési lehetőséget is alkalmazzák
lelkes pedagógusok, elsősorban pénzek
vagy ékszerek készítésére. Erre eddig
alapvetően kétféle megoldás kínálkozott:
az eredeti formát előbb fából vagy gipsz-
ből ki kellett faragni, majd a formát agyag-
ba nyomva negatívot készíteni, és ezt
azután gipsszel kiönteni, illetve esetleg
valamiféle tárgyat – például domborművet
– használva fel az anyagminta előál-
lítására. Ezen eljárások esetében azonban
maga a másolat elkészítése aránytalanul
sok időt és energiát emészt fel, és az ered-
mény szükségszerűen igen szerény: épp
csak felismerhető pénzek vagy éksze-
rek legfeljebb néhány példányban. A 
gipszkiöntő eszköz ezt a sok felesleges
kézművesmunkát szükségtelenné teszi, és
a segítségével készített öntvények részlet-
gazdagságát is nehéz lenne más módon
utolérni.

A gipszöntéssel előállítható tárgymáso-
latok köre a történelemtanításban igen szé-
les: készíthetünk ezen a módon műalkotá-
sokat (domborműveket, szobrokat), éksze-
reket, pénzeket és különféle használati tár-
gyakat, de átdolgozhatunk akár (például
őskori vagy egyiptomi) festményeket is
domborműves formára. Természetesen
gipszöntvények formájában nem csak
szűkebben vett tárgymásolatokat készít-
hetünk, hanem egyéb, szemléltetést célzó
oktatási eszközöket is. Így például az oly
fontos emberalakok esetében az eredeti
ábrázolások többnyire nem mindenben
felelnek meg a pedagógiai felhasználásra,
vagy nem is léteznek olyan alkotások,
amelyekre szükségünk van. Ilyenkor
magunknak kell megtervezni a figurát az
eredeti ábrázolások és a történészi rekonst-
rukciók minél több elemét beépítve a
mintába (például őskori vagy a honfog-
lalás kori emberalakok esetében).

A most elsőként elkészült ,Tárgymáso-
latok a 9-15. századi történelem és művé-
szettörténet szemléltetéséhez’ című gipsz-
kiöntő készlet elsősorban a 9-12 éves
életkorú gyermekeket célozza meg. (6)
Tizennégy féle eredeti, korabeli tárgy

másolatát készíthetjük el segítségével
gyakorlatilag korlátlan példányban. Ami-
kor a választás a tárgymásolatokra esett,
egyben a készletben szereplő tárgyak köre
is önmagától adódott, hiszen elsősorban a
tartós anyagból készült és az évszázadok
viharaiban is fennmaradt művészeti
alkotások – ékszerek, szobrok, dombor-
művek –, valamint pénzérmék közül válo-
gathattunk. Ezek pedagógiai értékei közül
kiemelésre érdemes, hogy igen széles
kultúrtörténeti tartalmak hordozói: a mű-
vészettörténeti mellett vannak eszme-
történeti (például vallástörténeti), élet-
módtörténeti és eseménytörténeti vonat-
kozásaik is. A tárgyak kiválogatásának
egyik alapelve az volt, hogy azok a primer
szemléltetésen túlmenően is minél
többféle elemző vagy szimulációs tevé-
kenység alapjaiként legyenek felhasznál-
hatóak. Ennek megfelelően a készletben
nyolc darab tárgy kapcsolódik a hon-
foglalás körüli időkhöz, s mivel többségük
ékszer, szerepjátékok kellékeként is
hasznosíthatóak. 

A gipszkiöntő eszközt a gyermekek
hazavihetik és a másolatokat otthon ké-
szíthetik el. Az iskolai munkában azután
már a kész tárgyak juthatnak szerephez.

A gipszöntvények formájában a „kéz-
zelfogható történelem” válhat valóra, 
hiszen ezen a módon az amúgy csak ké-
peken látható tárgyak a maguk három-
dimenziós valóságában is a gyerme-
kek kezébe adhatóvá válnak. Ezzel a 
történelmi szemléltetés előtt valóban egy
új dimenzió nyílik meg az iskola szá-
mára is.

Az eddigiekben ismertetett két, leg-
nagyobb jelentőségű makettfajta szeren-
csésen egészíti ki egymást. A papírmaket-
tek elsősorban az építmények és ember-
alakok megjelenítésére alkalmasak lé-
nyegében méretbeli korlátok nélkül. Ezzel
szemben a gipszkiöntővel kisebb tárgyak,
művészeti alkotások és emberalakok
készíthetők el. Mindkét forma alkalmas a
gyermekek önálló – akár otthoni – alkotó
munkájára és a sorozatgyártás megvaló-
sítására. Olyan, az új pedagógiai szem-
léletet megtestesítő tanulási források tehát,
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amelyeknek nem kell a tanterem falai közé
szorulniuk: jól szolgálhatják a történelmi
játszóházak és nyári táborok mellett az
otthoni tanulás megújulását is. 

A makett-szemlélet

A két legfontosabb makettfajta után –
amelyek között már speciálisan a törté-
nelemtanítás céljaira kidolgozottakat is
találunk – érdemes még néhány további
lehetőséget áttekinteni, hiszen tantár-
gyunkban – széles kultúrtörténeti perspek-
tívájából következően – számos olyan ma-
kett is hasznosítható szemléltetési célokra,
amelyek eredetileg nem az oktatás szá-
mára készültek.

Feltűnő jelensége a közelmúltnak a
különféle – elsősorban művészettörténeti
tematikájú – tárgymásolatok nagyarányú
elterjedése. Sokféle tárgymásolat kilép ha-
gyományos terepéről, a múzeumi boltok
polcairól, és dísztárgyként kínálja magát.
Elsősorban ókori szobrok másolataira,
honfoglalás kori ötvösmunkák feldolgozá-
saira, kerámiatárgyakra és fegyvermásola-
tokra figyelhetünk fel. Ezt a tendenciát
követve a múzeumi boltokban is egyre
nagyobb a makettek és tárgymásolatok
választéka. (7)

Reneszánszukat élik az elemekből
összeállítható műanyagmakettek és a kü-
lönféle műanyag emberalakok is. Olyan-
nyira, hogy külön boltok is nyíltak már e
hobbi hódolóinak. E makettek kiemelten
törekednek a részletekbe menő élethűség-
re, ezért többnyire még a történelmi hite-
lesség legkényesebb igényeit is kielégítik,
s a közöttük számos, a történelemtanítás-
ban felhasználható darabra bukkanhatunk.
Ilyenek például a hajózás történetét feldol-
gozó makettek – olyan, egyedi jelentőségű
darabokkal, mint a Santa Maria, a May-
flower vagy a Titanic – és mindenekelőtt a
különféle hadieszközök: tankok, repülő-
gépek, hadihajók.

Ma már szinte a történelem összes
fontosabb korszakához találhatunk ólom-
ból vagy műanyagból formázott emberfi-
gurákat. Bár hagyományosan még mindig
a katonák vannak többségben, azért sok

egyéb területhez is kínálnak ember-
alakokat. Így a csatajelenetek mellett kü-
lönféle életképeket, diorámákat is összeál-
líthatunk segítségükkel. Az ilyen élethű
emberfigurák az oktatófilmeknek is
értékes részei lehetnek a jövőben: így az
egyik legrégibb szemléltetési forma – az
ólomfigura – a legújabb technika révén – a
videóval – kelhet új életre.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a
makettek körébe sorolhatjuk a történelmi
hitelességet figyelembe vevő bábokat és a
gyermekek által viselhető, korabelit után-
zó ruházatot is.

Mint látható, a kínálat oldaláról nincs
akadálya a makettek oktatási felhasználá-
sának. Külön a történelemtanítás céljára
készült papírmakettek és gipszkiöntő
eszköz, valamint múzeumi tárgymásolatok
és egyéb makettek, másolatok egész tö-
mege áll a pedagógusok rendelkezésére,
várva az oktatási hasznosítást.

A makettek oktatási felhasználásának
részletkérdésihez az érdeklődők az iro-
dalomjegyzékben felsorolt munkákban
találhatnak támpontokat. Itt csak a
kérdéskör néhány vonatkozásának áttekin-
tésére van lehetőség. A makettek leg-
fontosabb pedagógiai értékei az eddigiek-
ből már kiformálódhattak: betöltik a szem-
léltetés funkcióját, egy részük alkalmas
alkotótevékenységre, könnyen összekap-
csolhatók a szemléltetés egyéb formáival
(például szerepjátékok, szimulációk részei
lehetnek, videóra feldolgozhatók). 

Kétféle, komplex felhasználási formát
érdemes lehet részletesebben is bemutatni.
Az őskor tárgyalásakor például a vaskori
települések életét papírmakettekre épülő
szimulációs játék keretében is feldolgoz-
hatjuk. Ehhez szükség van egy különféle
természeti viszonyokat megjelenítő
terepasztalra mint alaplapra (amelyen
legyen hegy, folyó, tenger, alföld), épüle-
tek makettjeire és emberalakokra. A 4-5
fős csoportokra osztott gyermekek a
szimuláció első részében kiválasztják a
település alapításához legalkalmasabbnak
tartott helyszíneket (például tengeri
kikötő, vasbánya, folyó átkelője). Ezután
elkészítik a különféle tevékenységekre
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épülő településeiket (például halászfalu,
bányászfalu, kereskedőtelep). A szimulá-
ció a továbbiakban az egyes, gazdasági
tevékenységeikben eltérő falvak kultúrájá-
nak: művészetének, hitvilágának, minden-
napi életének megformálásából, majd
egymásnak történő bemutatásából állhat. 

Az olyan kisméretű tárgyak, amilyenek
az ólom- vagy műanyagfigurák, általában
jobban alkalmazhatóak diorámák része-
ként, mint önmagukban (míg a nagymé-
retű, részletesen kidolgozott papírfigurák
– például középkori lovag, szamuráj vagy
janicsár – egymagukban is megfelelő
szemléltetési eszközök). Egy dioráma el-
készítéséhez először is válasszunk meg-
felelő témát.

Legyen ez példánkban az 1944. június
6-i normandiai partraszállás, amely a
hadtörténelem legnagyobb hadművelete és
a második világháború döntő jelentőségű
eseménye. A jelenetet egy 60x50 cm mé-
retű falapra építsük fel. A természeti kör-
nyezet megformálásához agyagot, gipszet,
homokot, gipszbe mártott szövetet hasz-
nálhatunk. A part menti akadályokat fa-
darabokból és drótból alakíthatjuk ki. A
német erődöket és a partraszállító hajókat
papírból készíthetjük el. Ugyancsak papír-
ból készülhetnek a katonafigurák is,
melyeknek elég csak az egyik oldalukat
kidolgozni. A térbeliség illúzióját növel-
hetjük, ha a távolabbi részeket üveglapra
festjük. Fákat drótra ragasztott festett vat-
tából vagy szivacsdarabokból alkothatunk.
A diorámát kiegészíthetjük készen
kapható elemekkel: műanyag katonákkal,
tankokkal is. Védelemként célszerű az
egészet üvegbúra alá helyezni.

Az oktatási célra szánt makettek ter-
vezésekor törekedni kell arra, hogy minél
több pedagógiai tartalmat koncentráljunk
az adott eszközbe. Önmagában valamely
nem konkrét középkori vár papírmakettje
inkább csak játék, amely oktatási célra is
hasznosítható. Pedig pedagógiai értékei
könnyen megnövelhetők, ha például alkal-
mas néhány jellegzetes bástyatípus elké-
szítésére, vagy éppen ha az egyik lakó-
torony belső szerkezetét, berendezését is
bemutatjuk egy kihajtható falrész segít-

ségével. Ahol arra lehetőség van, ott
fejlődéstörténeti sorozatokat is célszerű
összeállítani (bemutatva például, hogy
hogyan épült át a diósgyőri vár tipikus
lovagvárrá).

De a pedagógiai tartalmat növelhe-
ti a makettek komplex alkalmazása is.
Vannak esetek, amikor a minőségi vál-
tozást egyszerűen az egyedi makettek
megsokszorozásával is elérhetjük, például
úgy, hogy több épületből egy települést
alakítunk ki. Egy római őrtorony egyedi
makettként is hasznos lehet. Komplex
maketté úgy bővíthető, ha a limes egy
hosszabb szakaszát mutatjuk be, amelyben
erődök mellett a védművek, az ember-
alakok és a természeti környezet is sze-
repet kapnak. 

Érdekes módon azt láthatjuk, hogy a
makettek szemlélete néhány újabb
ismeretterjesztő könyvben is erőteljesen
érvényesül. Legjobb példa erre egy könyv-
sorozat két kötete, amelyek település-
történeti fejlődési sorokat mutatnak be, 14
darab nagyméretű rajzon foglalva össze
egy-egy tipikus települési forma változá-
sait az őskortól napjainkig (8). Ezek a raj-
zok olyan hatást keltenek, mintha makett-
sorozatot látnánk. Más könyvekben is egy-
re nagyobb szerepet kap a makett-szem-
lélet: amikor például épületeket mutatnak
be rajzos formában, a szerkezetet és a
berendezést is láttatva, vagy szemléltetve
a vízimalom működését, vitorláshajók,
tankok, tengeralattjárók belső felépítését.
Ha a makett eredeti értelmében térbeli for-
mában megjelenő eszköz is, azért látha-
tóan a makettek által közvetített szemlél-
tetési lehetőségeket a tébeliségnek csak az
illúzióját nyújtó könyveknek sem kell tel-
jes egészében nélkülözniük. A minél telje-
sebb korkép kialakítása érdekében a ma-
kettszerű rajzoknak is egyre nagyobb sze-
rep jut az ismeretterjesztésben, és annak
nyomán remélhetőleg a tankönyvekben is.
Az ilyen makettszerű rajzok azért is
különösen fontosak, mert jóval könnyebb
valamit – például egy várost, egy hajót –
lerajzolni, mint azt akár csak papírmakett-
ként megvalósítani. (E rajzokat makett-
ként aligha készíthetnénk el)
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A szemléltetés egészét – az alkalmazott
eszközöket és módszereket – legcél-
ravezetőbb rendszerként vizsgálni. Csak
így mutatható ki, hogy mi lehet a makettek
sajátos helye és szerepe a többi szemlél-
tetési formához viszonyítva. Ha a szemlél-
tetés mai megoldásait és jövőbeli eszkö-
zeit áttekintjük, feltűnhet, hogy azok több-
nyire a képi szemléltetés valamilyen for-
máját jelentik: állóképeket, mint a dia és a
fólia, mozgóképet, mint a videó és a vir-
tuális valóság még kevésbé kézzelfogható
képeit a számítógépen. A makettek ebben
a rendszerben alapvető és más formában
nem helyettesíthető szerepet tölthetnek be.
A makett ugyanis éppen a képek
hiányosságait segíthet kiküszöbölni a tér-
beliséggel, a kézzelfoghatósággal, a
különféle alkotó- és szimulációs tevé-
kenységekre való alkalmasságával. A ma-
kettekkel megteremthető élményszerűség
túllépést jelenthet a puszta szemléletessé-
gen és a gyermekek aktív, alkotó jellegű
tevékenységeire épülő megismerést hoz-
hatja előtérbe. De a kézbevehető tárgyak
magában a szemléltetésben is másféle di-
menziót nyitnak, mint a nyomtatott vagy
virtuális képek. Minél nagyobb lesz a kü-
lönféle képek szerepe, annál fontosabbá
kell válniuk a valóság más rétegeit prezen-
tálni képes eszközöknek és módszereknek,
mint amilyenek a makettek, a szerep-
játékok és a szimulációk.

A maketteket azért is sajátos hely illeti
meg az oktatási eszközeink között, mert
amíg a legtöbb ilyen eszköz a tanár mun-
kájának – a tanításnak – a segítésére szol-
gál, addig a makettek esetében a hangsúly
a gyermekek felé tolódik el. A makettek a
gyermekeknek készülnek és a tanulás
folyamatát kívánják érdekesebbé, vál-
tozatosabbá tenni. Ebből következően a
makettek tervezésekor és fejlesztése során
a történelmi és pedagógiai követelmények
mellett, sőt talán elsősorban is, a gyermek
véleményét célszerű figyelembe venni.
Azt érdemes továbbgondolni, ami a gya-
korlat során alkalmasnak bizonyul a gyer-
mekek érdeklődésének felkeltésére és
amivel láthatóan szívesen tevékenyked-
nek. (Ez igaz a többi, hangsúlyosan a gyer-

mekekhez szóló – az ő érdeklődésükre és
aktivitásukra építő – oktatási formára, pél-
dául a számítógépes szimulációkra vagy a
szerepjátékokra is. Hiszen a kedvetlenül
végzett szerepjátéknak vagy makettekkel
folyó munkának sok értelme nincsen.)

A makettek nagy előnye, hogy akár már
holnap beépíthetők az oktatásba, s nem
kell éveket várni arra, hogy az elméleti
felismerést kövesse a gyártás, mint oly sok
hasonló esetben (például az oktató-
filmekkel vagy a számítógépes oktató-
programokkal kapcsolatban). A makettek
ott vannak az üzletekben és csak a haszno-
sításra várnak. Pedagógiai alkalmazásuk-
nak lényegében csak egyetlen – bár nem
elhanyagolható – feltétele van: a történe-
lemtanároknak el kell fogadniuk, hogy az
alapfokú képzésben a makettekhez kap-
csolódó tevékenységek egyenértékűek az
adatok megtanulásával. A makettekre
szánt idő többszörösen hasznosul, és a
segítségükkel megszerzett tudás végül is
szilárdabbnak bizonyulhat, mint az
adathalmaz-szemléletű oktatás felejtésre
ítélt ismerettömege. A makettek segít-
ségünkre lehetnek abban, hogy a történe-
lemtanítás ne fulladjon bele az adatokba és
érdekes tantárgyként jelenhessen meg az
iskolában. Amit pedig a makettekkel való
munka a képességfejlesztés terén az
oktatásnak adni képes, az semmilyen más
formában nem pótolható. A makettek egy
adott korosztály – a 9-12 évesek – és egy
adott tananyagrész – az őskor, az ókor és a
középkor – feldolgozásának sajátos okta-
tási eszközei lehetnének.

A múzeumokban dolgozó szakemberek
már régóta tisztában vannak azzal, hogy
makettek nélkül a történelem nem szem-
léltethető. Megérett az idő arra, hogy az
iskola is elfogadja ezt az alapvető felis-
merést és a gyakorlatban is érvényesítse,
hogy a történelem makettekkel jobban
oktatható, mint nélkülük.
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