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12   I. fejezet – Az őskor és az ókori Kelet

A történelemmel foglalkozó szak-
emberek, a történé szek azt kutat-
ják, hogyan éltek a rég múlt korok 
embe rei, mit és miért csinál tak, ho-
gyan gon dol kod tak, hogyan lát ták 
a világot. A törté nész azon ban nem 
tud időgép segít sé gé vel vissza re-
pülni a múltba, ezért úgy kell tennie, 
mint például a rendőr nyomo zó nak, 
aki nek a „tetthelyen” talált nyomok -
ból kell ki talál nia, hogyan tör tént a 
„bűncselek mény”, és ki követ  hette 
el. Ezeket a nyomo kat a történet-
 tudo mány ban források nak nevezik. 
A források időn ként bőbeszédű 
szem tanúk nak bizo nyul nak, csak 
meg kell tanulni a „nyelvükön”.

A források nagyon válto za to sak 
lehet nek: elekt ro ni ku san rög zí tett 
for rá sok, írott for rá sok, tár gyak, 
épü le tek vagy azok romjai, szer ves 
ma rad vá nyok, tér ké pek, adat sorok, 
diag ra mok és így tovább.
Elektro ni ku san és fotó techni ká-
val rögzí tett forrá sok nem csak az 
utolsó néhány évtized tanul má nyo-
zása kor jö het nek számí tásba, bár 
a korábbi kor sza kok embe rei nem 
ismer tek ilyen technikákat.

A több ezer éve született tárgyi for rá-
sokat ugyanis manapság leg inkább 
rajzok ról, fényké pek ről, fi lmek ről is-
mer jük. Az értel mezés nél azon ban 
sosem szabad el feled kez nünk arról, 
hogy nem az eredeti műtárgyat lát-
juk a maga valósá gá ban, körbe jár-
ható, esetleg tapint ható formá ban, 
ha nem mond juk egy tenyérnyi vagy 
még ki sebb képet róla. A modern 
tech ni kai esz kö zök segít sé gé vel 
azon ban néha töb bet is látha tunk, 
mint szabad szemmel.

  Egyiptomi múmia CT-vizsgálata

  Érdeklődjön, hogyan vizsgál a CT!
  Mi mást tudhatunk meg modern eszközök segít sé gé vel egy több 
ezer éve élt emberről, mint kortársai vagy akár ő maga? 

  Miről árulkodik a légifotó? (Fotó: Czajlik Zoltán)

Szárföld (Győr-Moson-Sopron megye) határában, az érő gabonában 
őskori épületek és erődítés nyomai rajzolódnak ki. 

  Hogyan keletkeznek rajzok a vetésben?

A vetés esős időben általában egyen letes színűre és hosszú sá gúra nő. 
Ha azonban a növeke dés bizonyos időszakában száraz ság köszönt 
be, akkor a hajdan volt árkok felett (B) a növények magasabbra, a 
falmaradványok felett (C) alacsonyabbra nőnek, s némileg a színük 
is megváltozik. A gabonatáblában gázoló embernek ebből nem sok 
tűnik fel, a levegőből fotózva azonban kirajzolódik az alaprajz. 

Mi a történelmi forrás?




