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ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI 
KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

A Pál utcai fiúk – a regény és Molnár Ferenc nyomában, 
ferencvárosi, józsefvárosi kalandozás a múltban

Séták a Pál utcai fiúk útvonalán: 2020. október 10. (szombat) 10.00 óra
       2020. október 16. (péntek) 16.00 óra
       2020. október 21. (szerda) 10.00 óra 
       2020. október 30. (péntek) 16.00 óra   

Lélekben közel, időben távol vagyunk az einstandtól; az árulástól és megbocsátástól; 
a boldog pillanattól, amikor a fiúk kacagva prüszköltek a dohányportól. 

Vajon ki lehetett Nemecsek, Boka, Áts Feri? Hol játszottak, hová jártak iskolába 
a Pál utcaiak? Kik azok a Pálok, akiknek bármilyen köze van Neumann Ferenc 
iskolájához, életéhez, környezetéhez? Kik, milyen módon hatottak rá? Millió 
kérdés vetődik fel a regény olvasása során. 

A Pál utcai fiúk abban az időszakban élik életüket, amikor a nyolcadik és kilencedik 
kerület hatalmas fejlődésen ment át. Ha végigjárjuk a „Muzitól” a Füvészkertig 
tartó útvonalat, a fiúk és Molnár Ferenc életének emblematikus helyszínein 
haladunk. 

Megismerkedünk a Belső Ferencváros oktatási intézményeivel, az oktatásügy 
legfontosabb helyi szereplőivel. Felidézzük azt az időszakot, amikor a kilencedik 
kerületben felépültek a református oktatás legfontosabb budapesti intézményei. 
Ránk köszönnek a környék régi lakói, írók, költők, művészek, sportolók, akik 
Molnár Ferenc előtt vagy vele egy időben éltek és dolgoztak itt a kerületben. 

Az azóta többször megújult Józsefváros elveszítette falusias jellegét és felépül-
tek a város szegényebb lakóinak szánt bérházak. Utunk végállomása a város 
egykori szélén létrehozott Füvészkert, melynek nagy részét elfoglalták a gyógyító 
és oktató célokat szolgáló klinikák…

Mindenkit szeretettel várunk, aki már olvasta A Pál utcai fiúk című regényt, 
és érdeklődik a Ferenc- és Józsefváros története, irodalmi emlékei iránt. 

Találkozási pont a Nemzeti Múzeum kertjének hátsó bejáratánál, a Pollack 
Mihály téren. 
Minden séta regisztrációhoz kötött. Az induló csoportok létszáma maximum 10 fő.

A 180 perces túra kedvezményes ára 1000 Ft/fő – a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt. 

Regisztráció e-mailben: arany.katalin@opkm.hu címen.

Kérjük, hogy a séta során legyenek tekintettel egymásra, főként az idősebbekre, 
ezért viseljenek maszkot, és tartsanak egymástól kellő távolságot!



Régebbi lapszámainkat, 
cikkeinket megtalálják a

folyoiratok.oh.gov.hu
weboldalon
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Mesél a múlt
Szöveg: Indri Dániel Janisz főszerkesztő | Fotó: Dömölky Dániel 

Mi az: egykor itt tanított Babits Mihály, iskolapadjait Hofi Géza koptatta, és mára 
650 ezres könyvtári és 200 ezres műtárgygyűjteménye van? Segítek: ez az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Ebben a hónapban ezt az igazán gazdag és izgal-
mas múltra visszatekintő intézményt és az annak helyet adó épületet mutatjuk be 
Önöknek.

Azt hiszem, kevés olyan pedagógus van ma Magyarországon, aki ne ismerné 
az OPKM-et, ne járt volna ott, vagy ne vette volna igénybe szolgáltatásait legalább 
egyszer, akár még felsőoktatási tanulmányai alatt. Azoknak pedig, akik eddig nem 
hallottak róla, csupán egyetlen dolgot tudok tanácsolni: azonnal lapozzanak lapszá-
munk 17. oldalára, és merüljenek el ezen kivételes intézmény múltjában és jelenében.

Ha így tesznek, interjút olvashatnak az intézmény főigazgatójával, Péterfi Ritával, 
akit a múzeum és a könyvtár gyűjteményének történetéről, a közelmúlt újításairól és 
a jövőt illető tervekről kérdeztünk.

Nem is gondolnánk, hogy mennyi kincs rejlik az épület falai között. Virtuális – és 
természetesen valódi – múzeumlátogatásunk során beülhetünk egy korabeli osz-
tályterem padjaiba, de megtudhatjuk például azt is, mi is az a „biztos egyensúlyú 
baba”. Mindezen titkokba az OPKM múzeumigazgatója, Bogdán Melinda avat be 
minket. Ha pedig múzeum, akkor múzeumpedagógia. A színes programkíná-
latot Arany Katalin ismerteti, a közelmúltban bevezetett városi sétákról pedig 
Bányai Tamás beszélt lapunknak. 

Önmagában az épület – vagy ahogy a köznyelv hívja, a Tündérpalota – is „megér egy 
misét”. Az 1911-re elkészült, szecessziós épület történetéről, az építészről és az egykor 
itt működő gimnáziumról Baldavári Eszter művészettörténész mesél. 

Az OPKM munkatársai az elmúlt hónapok során sem tétlenkedtek. Eddigi szolgál-
tatás-kínálatukat tovább bővítve újabb innovációkkal jelentkeztek. Mivel életünket 
gyökeresen átalakította a járványhelyzet, a digitális kommunikáció szinte a minden-
napjaink részévé vált, így ezt kihasználva a könyvtár is elindította chatkönyvtáros 
szolgáltatását, mely során képernyőmegosztással segítik a könyvek és folyóiratok 
közötti kutatást, ami – például a tavaszi szakdolgozatleadások idején – kifejezetten 
nagy segítséget jelentett a végzős hallgatóknak. Erről Dömsödy Andreát, az intézmény 
iskolai könyvtári szakreferensét kérdeztük, Goda Beatrixtól pedig megtudhatjuk, mit 
is hívunk pontosan silent booknak. 

Rendszeresen jelentkező pszichológiai – mostantól Lélekbúvár elnevezésű – rova-
tunkban ezúttal a különféle tanulási és szociális zavarokról, azok felismeréséről, 
illetve kezeléséről lesz szó. Van új a NAT alatt című rovatunkban pedig a régi-új ter-
mészettudomány tantárgyat járjuk körül, melyben dr. Angyal Zsuzsanna volt segítsé-
günkre.

Jó olvasást kívánok!
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AKTUÁLIS

Otthon tanulok, 
otthon tanítok
Üzenetek a karanténiskolából
Kákonyi Lucia és Szabó Beatrix Xénia angoltanárok 
a BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakgimnáziumában. Beatrix tanárnő néhány éve van 
a pályán, Lucia tanárnőnek pedig néhány éve van 
a nyugdíjig. Hogyan élték meg ők az új világot? Hogyan 
teltek a karantén alatt a hétköznapjaik?

Szöveg: Kákonyi Lucia és Szabó Beatrix Xénia angoltanárok

Szabó Beatrix tanárnő és az online oktatás
Emlékszem, diákkoromban az egyik egyetemi tanárom kikérte 
a véleményünket arról, hogy mi lenne, ha nem kellene bejárnunk 
az előadásra, hanem valamilyen online módon tudnánk elvégezni 
a kurzust, és a szemeszter végén, a vizsgán kellene csak személyesen 
megjelennünk. Először persze kecsegtető volt eljátszani a gondolat-
tal: elég, ha otthonról végzem el az órát? Mennyi időt megtakarítha-
tok az utazással! A tanév utolsó 11 hetének fényében most azonban 
azt kérdezem, hosszú távon megéri megspórolni azt a napi egy-két 
órát?

Eltelt pár év, és egy megváltozott élethelyzetben találtam magam, 
ahol egyik napról a másikra kellett lényeges döntéseket hoznia a tan-
testületnek. Úgy gondolom, a mi iskolánk szerencsés helyzetben volt, 
hiszen a különböző továbbképzéseknek köszönhetően nem voltak 
ismeretlenek számunkra a digitális platformok, ennek ellenére 
magamon és kollégáimon is éreztem, hogy ez nem főpróba, itt már 
élesben fog menni minden.

Szerencsére, főleg a karantén elején, a munkaközösséggel több online 
„randevúnk” is volt, ahol egy kicsit osztozni tudtunk egymás sike-
reiben és kudarcaiban is, tanulni tudtunk egymástól. Azt éreztem, 
közelebb kerültem munkatársaimhoz.

Ezek után kíváncsian vártam, milyen lesz az online térben tanítani. 
Elkészültek a digitális tanmenetek, és elindult a munka. Emlék-
szem az első próbaórákra, amikor még a gyerekek is rácsodálkoztak 
egymásra, egyfajta kedves megmosolygással illették ezt az esetlen 
szituációt, hogy ott ülünk tizenheten a kamera előtt, és hirtelen bete-
kintést nyerünk egymás személyes életterébe.

Nemcsak a tanulók kerültek ismeretlen helyzetbe, hanem mi, 
tanárok is. Számomra az első pár héten igazán nehéz volt megta-
lálni azt a munkamennyiséget, amely a gyermekek számára feldol-
gozható és harmóniában van az iskolai óraszámmal. Úgy véltem, 
én így tudok segíteni a diákoknak, hogy legalább addig, ameddig 
a feladatokat megoldják, ne a kijárási korlátozás vagy a koronavírus 
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járjon az eszükben. Attól függetlenül, hogy a kereteket 
az online térben is megtartottam, kénytelen voltam 
különböző engedményeket tenni, és megbízni a diákok-
ban, megbízni abban, hogy nem használják ki a tanárok 
egyfajta tehetetlenségét ebben a szituációban. Tanár-
ként meddig ér el a kezem? – tettem fel a kérdést. Ahogy 
Reményik Sándor is megfogalmazza: „Akarom: fontos 
ne legyek magamnak. / A végtelen falban legyek egy 
tégla, / Lépcső, min felhalad valaki más”. De ahhoz, hogy 
lépcső lehessek, kell valaki, aki nem céltalanul bolyong, 
hanem fel akar menni. És aki fel akar menni, lehet, 
hogy meg-megáll, hiszen nem tud 11 hétig ugyanolyan 
tempóval „lépcsőzni”, ami teljesen normális, hiszen ki 
tud? De ha tényleg akarja, akkor nem egy, két, három 
fokot fog „megmászni”, hanem annyit, amennyi kell, 
hogy elérje a célját. Ezt a célt próbáltam tudatosítani 
a tanulóimban, hogy ott lebegjen a szemük előtt. 

Ahogy telt-múlt az idő, egyre inkább éreztem, hogy 
átalakul az órák dinamikája. Az első pillanattól kezdve 
határozottan kértem diákjaimat, hogy kapcsolják be 
a kamerájukat. Sokan nem értették, miért volt ez any-
nyira fontos. Különféle okai voltak. Először is, örültem, 
hogy láthattam őket, és örültem, amikor mosolyogva 
néztek egymásra, vagy megszólították a másikat a vir-
tuális térben. Úgy gondolom, az, hogy nem csak hallot-
ták egymást, pozitívabb légkört teremtett, és a csoport-
tagok közötti kapcsolat fenntartásához is hozzájárult.

Az online oktatásnak természetesen volt más pozitív 
hozadéka is. Számomra az egyik legemlékezetesebb 
eset az volt, amikor kiküldtem az egyik csoportomnak 
egy emlékeztető e-mailt arról, hogy délután tesztet 
írnak. Erre a következő válaszüzenetet kaptam: „mibol 
irunk???” Miután az illetővel megbeszéltem, hogy nem 
megfelelő stílust használt, úgy éreztem, kissé sértő-
dötten „távozott”. Azonban az utolsó héten az alábbi 
e-mailt kaptam tőle:

„Tengermély Tiszteletem Tanárnő!

Egy olyan életbe vágó kérdéssel fordulnék ön felé, 
hogy a mai napi kontaktóránk meg lesz-e tartva?

Sok szeretettel,”

Miután elolvastam, jót mosolyogtam magamban. Lehet, 
hogy gúnyolódik? Vagy komolyan gondolja? Talán 
nem is ez számít! – Valószínűleg egy életre megtanul-
ta a leckét. További pozitívum, hogy sokkal szélesebb 
spektrumban láttam rá a diákok munkájára, és ennek 
hatására lényegesen személyre szabottabb visszajelzést 
tudtam adni. Jobban megláttam, miben kiemelkedőek, 
és miben kell még fejlődniük.

Biztos vagyok benne, hogy erre az időszakra mindig 
emlékezni fogok, mivel igazán rendhagyó volt, sőt, sok 
szempontból forradalmasító is. Úgy érzem, a karantén, 
a digitális oktatás még jobban rávilágított arra, hogy 
mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, a közös 
élmények, a közös emlékek. Olyan emlékek, amelyek 
lakáson kívül születnek egy olyan időszakban, amikor 
újra lehet iskolába járni.

Kákonyi Lucia és a szép új világ
Mindössze egy hétvége volt. Péntek reggel még úgy 
tudtuk, hogy az iskolák nem zárhatnak be, az oktatás 
változatlan formában zajlik tovább, este meg már meg 
is született a hivatalos bejelentés, hétfőtől áttérünk 
a távoktatásra. Péntek délelőtt az igazgató úr és digi-
tális csapata felkészítést tartott, Meet, Zoom, Canvas, 
Classroom, zúdult ránk az információ. Vajon honnan 
tudta péntek reggel, hogy hétfőtől itt az online világ? 
Nem firtattam, kapkodtam a fejem, regisztráltam, le-
töltöttem, feltöltöttem, lógtam a YouTube-on, tanultam 
a Classroomot, próbálgattam a Zoomot meg a Meetet. No 
meg hallgattam, hogy hordjunk-e maszkot vagy inkább 
mégsem, követtem az elhalálozási listát, megnyugod-
hattam, hogy kizárólag idős, súlyos, krónikus betegek 
szerepelnek rajta, de hát én sem vagyok már fiatal, 
a vérnyomásom is magas, ami bizony krónikus beteg-
ség. Komfortzónám feszül, és rohamosan közeledik 
a hétfő, az első online bevetésem.

Hezitálok, kamerával vagy anélkül? Mi van, ha 
trollkodnak a fényképemmel? Ha trollkodni akarnak, 
bármelyik online fotómmal megtehetik. Számtalan 
képem van a neten. OK, bekapcsolom. És hogy nézek ki 
a képernyőn? Ha hátradőlök, az előnyösebb, de akkor 
rosszabbul hallanak. Ha közel hajolok, minden egyes 
ráncom jól kivehető, sőt, mintha a kamera felnagyí-
taná a bőrhibáimat is. Lehet, hogy kell egy kis smink. 
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A kamerabeállítás sem mindegy, ha alulról vesz, a to-
kám háromszorosára nő; felpolcolom a laptopom. Néz-
zük a fényviszonyokat. Ha oldalról jön, akkor árnyékok-
tól foltos az arcom. Átvonulok a nagyszobába, az erkély 
előtt rendezem be online tantermemet. A férjem nem 
örül, az a közös terünk, menjek a dolgozószobába. Nem 
tehetem, ott oldalról jön a fény, és az előnytelen. Elfo-
gadja. Akkor jöhet a háttér. A Zoomon könnyű, be lehet 
állítani, ki is választok egy havas erdei tájképet, pár 
hete készítettem a Tátrában, olyan, mintha a hófedte 
erdőből jelentkeznék be az órára, de a Meeten még csak 
elhomályosítani sem lehet a hátteret. Bizony, látszik 
a rendetlenség. Elpakolok.

Tapogatózunk az ismeretlenben, én is, meg a tanulóim 
is. Formálódik az online etikett. Mikrofont ki, kizárólag 
akkor be, ha szólni kívánnak. Ez lett a digitális jelentke-
zés a kézfeltartás helyett. Mi lett a kamerákkal? Sajnos 
a kezdeti lelkesedés után elmaradtak. Az első hetekben 
láttam az arcokat, ahogy még álmosan, kócosan, kakaót 
szürcsölve ülnek a monitor előtt. Láttam a háttérben 
a szobájuk falát, kedves posztereikkel, fényképeikkel. 
Házi kedvenceik is előkerültek, gyakran beugrott egy-
egy cica a képbe, vagy kutyus telepedett a gazdája ölébe, 
volt, aki leköltözött a padlóra, hogy láthassuk a meg-
termett nyuszijait, akik túléltek már néhány húsvétot. 
Kedves, hangulatos órák voltak. Aztán a kamerák 
elmaradtak, és én úgy éreztem, magamban beszélek, 
vagy a csupasz falaknak, személytelenné vált minden, 
de nem erőltettem, védték a magánszférájukat, azt sem 
tudhattam, hogy milyen az internetszolgáltatásuk. Sok 
interaktív feladattal próbáltam elérni, hogy a kikap-
csolt kamerák ellenére is velem maradjanak. Nem 
mindig sikerült.

Mit kezdjek az elveszett báránykákkal? Jól vannak? 
Mit tudunk róluk? Miért nem jelennek meg? Mert 
nincs internet? Vagy mert négyen vannak testvérek, 
anya is otthonról dolgozik, és az egyetlen laptopot anya 
használja délelőttönként? Vagy kisebb testvéreit korre-
petálja? Vagy alszik a sorozatokkal telezsúfolt éjszaka 
után? Vagy csak lóg? Mert az sem kizárt. Hogyan élnek 
ők a hétköznapokban? Hogyan változott meg az életük? 
Megkérdezem és elcsodálkozom. „Golfozni kezdtem, 
nagyszerű sport.” „Már nem idegeskedem annyit. Türel-
mesebb lettem.” „Újra gitározom.” „Főzni tanulok, meg 
a tanulási technikám is jobb lett.” „Minden nap vezetek. 
Egész jól megy.” „Az időbeosztásom rengeteget fejlődött.” 
„Újra rajzolok és futok.” „Nem tudom, mit mondjak, 
depressziós lettem. Csak alszom és tanulok. Rengeteg 
a lecke, nincs szabadidőm.” „Megtanultam az önálló 
munka titkát. Hatékonyabb vagyok.” „Egyre jobban 
gépelek a rengeteg lecke miatt.” „Éjjel-nappal sorozato-
kat nézek angolul. Fejlődik az angolom.” „Megtanultam 
tolerálni a családomat.” „Azon dolgozom, hogy fizikailag 
és mentálisan is erősödjek. Jobban koncentrálok.” „Az al-
vásritmusom fejlődött. Azt hiszem, ezt hívják minőségi 
alvásnak.”

Én meg lubickolok az online világban, tananyagokat 
gyártok, problémamegoldó kvízfeladatokat készítek, 
ahol mindent használhatnak, hogy a miérteket meg-
válaszolják, mégis alig lesz néhány ötös. Készülnek 
az esszék, a hangfájlok, az olvasónaplók, a csoportos 

vagy egyéni projektfeladatok, ki hogyan szeretné, érvé-
nyesül a tanulói autonómia. A klasszikus értelemben 
vett dolgozatírás elmarad. Egyáltalán, szükség van rá? 
Élvezem az új lehetőségeket, bár hozzá kell tennem, 
hogy éjt nappallá téve javítok.

Utolsó klikk és vége, kilépünk az online tanteremből, de 
mielőtt búcsút mondunk, hogy két hónapra elfelejtsük 
egymást meg az online tanulást, Szabó Beatrix tanárnő 
kérdőívet készít, és megkérdezzük az angolosainkat, 
hogyan élték meg az elmúlt heteket. A kérdőív kitöltése 
anonim és önkéntes.

A kérdőívről
Az űrlap négy területet vizsgált: a kontaktórák haté-
konyságát, a tanuló saját munkájára vonatkozó visz-
szatekintését, hogyan látnak minket, angoltanárokat 
az online tanteremben, majd négy nyitott kérdés 
következett: „Legközelebb azon változtatnék, hogy ...”; 
„Ügyesebb lettem volna, ha ...”; „Legjobban az a feladat 
tetszett, amikor ..., mert ....”; „Legkevésbé az a feladat 
tetszett, amikor ..., mert ....”.

Az általunk tanított diákok 85 %-a, azaz 141 tanuló 
töltötte ki kérdőívünket.

A digitális órarend rendszert és egyben szabadságot is 
adott a tanulóknak. Tudták, hogy mikor kell megjelen-
niük az online térben, ugyanakkor a tananyagot a saját 
tempójukban dolgozták fel, feladataikat önállóan, a ha-
táridőket betartva végezték el. Többségük aktív volt 
a kontaktórákon, de ha nem is volt mindenki az, követte 
a tanórák menetét és hasznosnak gondolta a virtuális 
találkozásokat. Sajnos vannak, még ha alacsony szám-
ban is, akik nem érezték az órák pozitív hatását. Túl 
könnyűek voltak a feladatok? Vagy ellenkezőleg, túl ne-
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hezek? Mikor lettek volna elégedettek? Költői kérdések. 
Szeptemberben visszatérünk rá.

A tanulók számára a legnagyobb kihívást a mun-
ka megtervezése jelentette. Az időbeosztás hiánya 
néhány esetben súlyos következményekkel járt, egy 
idő után a felzárkózás kilátástalanná vált. Szükséges 
volt a tanári és szülői beavatkozás, támogatás, hogy 
a lemaradók átlendüljenek a nehézségeken. Jó néhány 
tanuló megjegyezte, hogy legközelebb jobban odafigyel-
nének az időbeosztásra. A tanulók szívesen segítették 
egymást a tanulásban, tanítva tanultak, ami fokozta 
a tananyagfeldolgozás hatékonyságát. Megnyugtató, 
hogy a tanítványaink úgy ítélik meg, az online világban 
is fejlődtek. Meglepetést okozott viszont, hogy tőlünk, 
tanároktól csak a tanulók egyharmada kért segítséget, 
ha elakadt. Mi tarthatta vissza a többieket?

A tanári munkára vonatkozó tanulói válaszok egyértel-
műen bizonyítják a fejlesztő értékelés konstruktív ha-
tását, és hogy a személyre szabott szöveges értékeléssel 
eltöltött hosszú órák megtérülnek, megéri a befektetett 
energia. Úgy tűnik, hogy a mi időgazdálkodásunk sem 
tökéletes, hiszen a tanulók alig fele gondolja úgy, hogy 
időben kijavítottuk a feladatokat; a másik felük úgy véli, 
többnyire időben ellenőriztük azokat. Örömmel láttuk, 
hogy tanulóink úgy ítélték meg, elérhetőek és felkészül-
tek voltunk a virtuális iskolában is.

A nyílt kérdések megválaszolásával kifejezhették 
személyes véleményüket. A válaszok színesek, néha 
egymásnak ellentmondóak, ami az egyéni tanulási 
utak fontosságát mutatja. Volt, aki a csoportos felada-
tokat díjazta, más inkább egyedül dolgozott. Kiemelték 
az alkotás örömét, a kreativitást, de volt, aki a tanköny-
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vi feladatokat részesítette előnyben. Sokan szerették 
a gazdasági és kulturális témákat, más meg a szabadon 
választott szépirodalmat jelölte meg kedvencként. 
Számos tanuló a hangfelvételek ellen berzenkedett, 
mert utálják a saját hangjukat hallani. Ahány tanuló, 
annyiféle válasz, de megnyugtató, hogy mindenki talált 
magának kedvenc feladatot.

Tizenegy hét, amit változó dinamikával éltünk meg. 
A kezdeti motiváció, az újdonság „varázsa” az év vége 
felé megkopott. Elmaradtak az osztálykirándulások, hi-
ányzott a DÖK-nap, és sokan emlegették a dugába dőlt 
külföldi nyelvtanfolyamokat is. A diákoknak nemcsak 
a digitális osztályterem idegenségével, hanem az ott-
honi változásokkal is meg kellett küzdeniük. A kere-
tek elmosódtak, az otthon egyben iskola, munkahely, 
konditerem, mozi lett. Többségüknek kihívást jelentett 
az online világ, mégis, amikor május elején visszajel-
zést kértünk, hogy ha lehetne, akkor visszatérnének-e 
az iskolai környezetbe, csupán egyharmaduk ment 
volna vissza, kétharmaduk az online tanulásra voksolt, 
a jövőt pedig kevert oktatásban (blended learning) kép-
zelik el, hatékonyabbnak gondolják ezt a munkaformát.

Hogyan tovább? 
Szabó Beatrix Xénia: Egyelőre véget ért a digitális 
oktatás. Változtatnék-e valamin, ha újracsinálnám? 
Természetesen! Biztosan kevesebb, de hosszabb pro-
jektet indítanék el, mert úgy érzem, a sok kicsi feladat 
felőrlő volt, és így valószínűleg a tanulók is jobban el 
tudnának mélyülni egy-egy témában. Vajon mit visznek 
magukkal a diákok útravalóul? Talán sokkal jobban 
fogják értékelni mindazt, ami eddig magától értetődő 
volt: az osztálytársak és a tanárok közelségét, a szemé-
lyes kontaktust, a Hunfalvy épületét mint életük egy 
meghatározó periódusának helyszínét. Ezek után talán 
várni fogják a nyolcadik órákat, a klubból a büfébe me-
netelt, a kígyózó sorokat az ebédlőben és a mikró előtt, 
a felfelé vezető macskaköves utat, az offline dolgozato-
kat, az offline tanárokat és az offline iskolát. 

Kákonyi Lucia: Átalakulunk, de nem azért, mert sze-
retnénk, hanem azért, mert egy gonosz vírus elszaba-
dult és belekényszerített. Azt, amit nem tettünk meg 
húsz éve, bár megtehettük volna és meg kellett volna 
tennünk, most megtettük; legalábbis sokan. Titokban 
mindannyian azt várjuk, hogy valami nagy változás 
következik be, lehetne akár blended learning, azaz ve-
gyes oktatás is a mindennapokban, hiszen átálltunk 
a digitálisra. De tényleg átálltunk, vagy inkább ügye-
sen kezeltünk egy krízishelyzetet? Nem a távoktatás 
technikai része a kihívás, hanem az, hogy tudunk-e élni 
az általa biztosított szabadság, kreativitás, autonómia 
lehetőségével, hogy képesek vagyunk-e bízni egymás-
ban, és elszakadni az értékelés hagyományos formáitól, 
valamint a tanulóink képesek-e vagy akarnak-e élni 
az alkotás és az önállóság örömével?

A Hunfalvyról
A Budai Vár oldalában található a főváros első 
kerületében. Nem egy átlagos kéttannyelvű közgaz-
dasági és kereskedelmi középiskola. 135 éves, 800 
tanulóval és 110 tanárral. A HVG 2019-es vizsgála-
ta alapján a Hunfalvy Budapest legjobb és az ország 
második legjobb szakgimnáziuma. Magas szintű 
tudást biztosít minden műveltségterületen, de 
mégis kiemelkednek az idegen nyelvek, a szakmai 
tárgyak és a matematika. Évek óta nő a jelentke-
zők száma. Újabb osztályok indulnak, de még így 
is hétszeres a túljelentkezés. Hunfalvysnak lenni 
nemcsak egy négy-öt évig tartó állapot, hanem egy 
életre szóló élmény.
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Tanulási és szociális 
zavarok azonosítása 
és kezelése 
iskoláskorban
Interjú Lakatos Anett 
iskolapszichológussal
A különféle tanulási és szociális zavarok felismerését segítheti, 
ha a pedagógus jól ismeri mind a rá bízott tanulócsoportot, mind 
pedig az egyes zavarok jellemzőit. Bizonyos helyzetekben, amikor 
nem elegendő a szülők és a pedagógusok figyelme, érdemes 
iskolapszichológus segítségét kérni. Az Új Köznevelés kérdéseire 
Lakatos Anett iskolapszichológus válaszolt.

Szöveg: Dallman Kristóf

A gyermek- és ifjúkori szocializációs zavarok közé sokféle állapotot, 
helyzetet sorolhatunk. Hogyan lehet csoportosítani a zavarokat, és mi-
lyen esetekkel találkozik leggyakrabban az iskolapszichológusi munka 
során?

A szocializáció zavarainak több területe is létezik. Klinikai szempontból 
megkülönböztetjük az autizmus-spektrumzavart, a kötődési zavarokat és 
a viselkedészavarokat. Az autizmus spektrumzavar korán felismerhető, 
a tünetek a fejlődés korai szakaszában megjelennek, a gyerekek legtöbbször 
nem létesítenek szemkontaktust, kevés szociális megnyilvánulást mutatnak, 
gyakran a mások számára érdektelennek tűnő részletek iránt mutathatnak 
érdeklődést. Kötődési zavarról beszélünk, amikor a gyermek vagy képtelen 
kapcsolódni másokhoz, nagyon visszahúzódó és zárkózott, vagy túlságosan, 
szinte válogatás nélkül képes bárkihez ragaszkodni. A viselkedészavarok 
fő ismérve a gyermek viselkedésében megnyilvánuló agresszivitás, mely 
a külvilág felé irányul. Gyakran úgy tűnhet, hogy a gyermekek nem képesek 
a társas normák és szabályok betartására. Egyébiránt beszélhetünk a csa-
ládi szocializáció diszfunkcióiról, ahol megemlíthetjük a válást, a közeli 
hozzátartozó halálát és a családon belüli bántalmazást. Az iskolai nevelés és 
oktatás területén jelentkező diszfunkciók közé sorolhatjuk a tanulási zava-
rokat és a rejtett tantervet, a kortárs kapcsolatoknál pedig megjelenhetnek 
társas kapcsolati zavarok. Az iskolában a fent említett esetek széles palettája 
fellelhető, én is találkoztam velük a munkám során. A legfontosabb, hogy 
ha a gyermek igényli, közösen tudjunk neki segítséget szervezni a felmerülő 
probléma kezelésében.
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Az egyedüllét, a csoporton kívüliség megnöveli a gyermekkori szocia-
lizációs és személyiségfejlődési zavarok kialakulásának esélyét. Mit 
tehet a pedagógus, ha a magány vagy kitaszítottság jeleit fedezi fel egy 
tanuló esetében?

A diákkal való beszélgetés mellett osztályszinten is érdemes feltérképezni 
a probléma okait, illetve hasznos lehet bevonni az iskolapszichológust és 
a többi pedagógus kollégát, hogy mind a tanórák keretein belül, mind pedig 
csapatépítő vagy konfliktuskezelő foglalkozások során igyekezzenek közös 
erővel integrálni a peremre szorult tanulót az osztályközösségbe. Fontos, 
hogy biztosítsuk őt a támogatásunkról, arról, hogy fordulhat hozzánk, 
adhatunk neki fontos feladatokat, hogy a diákok lássák, megbízunk benne, 
lényeges szerepe van az osztályban, valamint segíthet, ha elfogadó és támo-
gató társak mellé ültetjük, és minél több csoportfeladatban biztosítunk neki 
szerepet.

Milyen korai jelei lehetnek a beilleszkedési, tanulási és magatartási 
nehézségeknek? Mire érdemes odafigyelnie a szülőknek és a pedagógu-
soknak?

Későbbi beilleszkedési nehézségeket mutathat, ha a gyerek új közösségben 
nehezen teremt és tart fenn kapcsolatokat. Az óvodai nevelés segít a gye-
rekek szocializációjában, hiszen megtapasztalhatják, milyen egy közösség 
részeként létezni, megtanulják, milyen szabályokat kell betartani és pontos 
napirend segíti őket az eligazodásban. A tanulási zavarok egyik korai tünete 
lehet, ha a gyerek beszédfejlődése késik, ha nem szeret rajzolni, verset, mon-
dókát tanulni, nehezen fejezi ki magát, mozgása rendezetlen, bizonytalan, 
nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat abban az esetben 
sem, ha azokat megmutatják neki, de árulkodó jel lehet a rossz ceruzafogás 
is. Magatartási problémákat vetíthet előre az alacsony önkontroll, a szabá-
lyok betartásának nehézsége.

Fontos megjegyezni, hogy időben el kell különítenünk, átmeneti zavarról 
van-e szó, vagy olyan tünetekről, amelyek időben való felismerésével későbbi 
súlyos problémák kialakulását előzhetjük meg. Fejlesztéssel és aktív foglal-
kozásokkal sokat segíthetünk, az óvodai nevelés pedig hozzájárul a szociali-
zációhoz, a szabályok elsajátításához. Amennyiben óvodáskorban észlelünk 
tüneteket, érdemes iskolakezdés előtt iskolaérettségi vizsgálatra vinni 
a gyerkőcöt.

Hogyan ismerhető fel az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar), 
illetve a különféle „disz”-es elváltozások?

Az ADHD egy idegrendszeri fejlődési zavar, amelynek esetében fontos, hogy 
más-más tüneteket figyelünk hiperaktivitás, illetve figyelemzavar esetén. 
Figyelemzavarról árulkodik, ha a gyerek nem figyel a részletekre, gondatlan 
hibákat vét, úgy tűnik, nem figyel, miközben beszélnek hozzá, csak rövid 
ideig foglalkozik egy-egy dologgal, nem köti le a figyelmét huzamosabb ideig 
ugyanaz a tevékenység, nem fejezi be a feladatokat, nem szereti a kitartó 
figyelmet igénylő feladatokat. Gyakran elveszíti a dolgait, a környezet köny-
nyen eltereli a figyelmét, gyakran feledékeny a napi tevékenységeit illetően. 
Hiperaktivitásra utalhat, ha folyton babrál valamivel, fészkelődik, elhagyja 
a helyét olyan helyzetekben, amikor az ülve maradást várják el tőle, ugrál, 
szaladgál akkor is, ha ezt kifejezetten nem szabad. Nehézséget jelent neki 
az önálló, nyugodt, csendes játék, nagyon sokat beszél. Impulzív tünet, ha 
közbeszól, félbeszakít másokat, gondja van a várakozással.

A diszgráfia, diszlexia és diszkalkulia tanulási zavarok. A diszgráfia felis-
merhető a rendezetlen írásképről; a szavak egymás közötti távolsága változó, 
a gyerkőc nem tudja követni a füzet vonalait, hol alá, hol fölé csúszik az írott 
szó. Gyakoriak a helyesírási hibák, a központozás elmaradása, a ceruzafogás 
sok esetben görcsös, hibás. Diszlexia estén a gyermek az átlagos ütemnél 
lényegesen lassabban sajátítja el az olvasni tudást. Olyan olvasástanulási 
zavarról beszélünk, amelynek hátterében nem az alacsony intellektuális 
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képességek, hanem sok esetben családi feszültségek, az oktatás alacsony 
színvonala vagy a gyakori hiányzás áll. A diszlexiás gyerekeknek nehézséget 
jelent az olvasás, a helyesírás, problémát jelentenek nekik a nyelvtani felada-
tok, többüknél megfigyelhető a nyelvi képességek alacsony szintje, mozgásos 
ügyetlenség vagy jobb-bal iránytévesztés. A diszkalkulia esetében a zavar 
a számokkal, a matematikával kapcsolatban jelentkezik. Tünete lehet, ha 
a tanuló felcseréli a számokat, nem érzékeli, melyik szám vagy mennyiség 
nagyobb, nem ismeri fel a matematikai szimbólumokat, nem veszi észre, ha 
ellentmondó eredményre jut. Az ADHD esetében szükség lehet a pszicholó-
giai segítés mellett gyógyszeres terápiára is, a tanulási zavarok korrekciójára 
pedig sokféle fejlesztő foglalkozás áll rendelkezésünkre.

A serdülőkorú fiatalok számára biológiai változások és a felnőttkor 
közeledtével növekvő társadalmi nyomás is többletterhet jelenthet. Ho-
gyan segíthet a pedagógus és a szülő a szerepkonfliktusok, szocializációs 
nehézségek feloldásában?

A serdőlőkor remek alkalmat biztosít a fiataloknak, hogy kipróbálják ma-
gukat különféle szerepekben, kísérletet tehetnek személyes identitásuk 
kialakítására az iskola és a család – jó esetben – biztonságot nyújtó keretei 
között. Nehezítő tényező azonban, hogy az iskola és a szülők gyakran várnak 
el olyan mértékű engedelmességet a tinédzsertől, ami inkább kisgyermek-
korban mondható magától értetődőnek, miközben felnőttekre jellemző ön-
állóságra és felelősségteljességre biztatják őket. A kettő egyszerre nehezen 
teljesíthető a serdülő számára. Segíthetjük azonban az ellentmondó elvárá-
sokból fakadó feszültség oldását azzal, ha konkrét szabályokat fektetünk le, 
a megvalósításban önállóságot biztosítunk, és úgy bízunk a gyerekben, hogy 
ezt kommunikáljuk is felé. 

További konfliktusforrás lehet, hogy a serdülő egyszerre feleljen meg a szü-
leinek és a barátainak, főként akkor, ha ez a két „fél” merőben más elvárást 
fogalmaz meg az irányába. Arra is van példa, hogy a szerepkonfliktus abból 
fakad, hogy a gyereknek valamely személyes meggyőződését, hitét kell felál-
doznia, hogy megfeleljen bizonyos elvárásoknak, amik jöhetnek a kortársak-
tól, szülőktől egyaránt. Fontos, hogy minél többet beszélgessünk, segítsünk 
kialakítani egy erkölcsi és lelkiismereti zsinórmértéket a serdülőben, hogy 
később határozottabban tudja felismerni, mi az, ami még belefér számára, és 
hol van az a határ, ahol már kényelmetlen neki a kompromisszum, amit meg 
kell hoznia. Bátorítsuk arra, hogy nyugodtan fejezze ki, ha valami kellemet-
len a számára, és merje vállalni a véleményét bármely helyzetben.



11

Milyen segítségeket vehet igénybe, kihez fordulhat a pedagógus vagy 
a szülő, ha önmagában már nem tud segíteni egy helyzetben? Meddig 
tart a szülő, és meddig a pedagógus hatásköre, mikor szükséges iskola-
pszichológus segítségét kérni?

Úgy gondolom, akkor érdemes segítséget kérni, amikor akár a szülő, akár 
a pedagógus úgy érzi, további eszközökre lenne szüksége a problémakeze-
lésben, illetve akkor is, ha úgy gondolja, hogy a gyerek érdekét ez szolgálja 
a leginkább a fejlődése és lelki jóléte szempontjából.

Ha erre van lehetőség, mindenképp érdemes egyeztetni az iskolapszicho-
lógussal. Egy 6−10 alkalmat felölelő konzultációs folyamaton keresztül 
feltérképezzük a helyzetet, és ha ezt a probléma jellege lehetővé teszi, 
megpróbálunk megoldást találni az elakadásra a szülővel és a pedagógus-
sal való kapcsolattartás mellett. Fontos, hogy mindannyian részei legyünk 
ennek a megoldásnak, így biztosítva minél támogatóbb közeget a tanulónak. 
Ha nincs iskolapszichológus az adott intézményben, érdemes lehet felvenni 
a kapcsolatot a területi pedagógiai szakszolgálattal, ahol további segítség 
szervezésére is lehetőség nyílik.

Számos esetben a családi környezet nem megfelelő mivolta miatt alakul 
ki zavar a gyermekeknél. Milyen jelek alapján lehet ilyen helyzetekre 
következtetni?

Ez a kérdés nagyban függ attól, milyen probléma áll a háttérben. Ha a család 
komoly szociális nehézségekkel küzd, arra következtethetünk a tanuló meg-
jelenéséből, ruházkodásából és ápoltságából. Ilyen esetben felajánlhatunk 
segítséget, amiben rendelkezésünkre állnak az iskolai szociális segítők is.

Előfordulhat, hogy a fent említett tünet elhanyagolást vagy bántalmazást 
takar. Ilyenkor a gyermeknél jelentkezhet alvás-, evészavar, különféle pszi-
choszomatikus tünetek (hasfájás, hányinger), bevizelés akkor is, ha a gyerek 
már szobatiszta, koncentrálási nehézségek, visszahúzódó vagy agresszív 
viselkedés, kapcsolatépítési gondok, ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy a gye-
rek feltűnően készséges, alázatos vagy korának nem megfelelő viselkedést 
tanúsít. Fontos azonban feltérképezni, hogy a gondokat nem egy – a családot 
aktuálisan – megterhelő esemény okozza-e, mint a válás, haláleset, munka-
hely elvesztése.

A generációk váltakozásával együtt a szocializációs zavarok gyakorisá-
ga és egymáshoz viszonyított aránya is változik. Milyen zavarok kerül-
tek előtérbe a jelenlegi gyermekek és serdülők esetében? Milyen ténye-
zők állhatnak ezek hátterében?

Úgy gondolom, a családi szocializációban fellelhető zavarok – mind a vá-
lások gyakorisága és a kivédhetetlen traumák, mind a halálesetek – ma is 
előtérben vannak. Ugyanakkor az internet térhódításával az online térbe is 
áthelyeződnek azok a dolgok, amik kialakíthatnak szocializációs zavarokat. 
A gyerekekre nézve veszélyes és nehezen nyomon követhető tényező az úgy-
nevezett cyberbullying, vagy internetes zaklatás, ahol a gúnyolódás, sértege-
tés nem csupán egy osztályon, netán iskolán belül marad, hanem több millió 
ember számára elérhetővé válik, és nincs rá garancia, hogy valaha eltűnik 
a világhálóról. Ehhez kapcsolódóan, napjainkban egyre kutatottabb téma 
a serdülők problémás internethasználata, ami a weben töltött hosszú órák-
kal hozzájárulhat a szociális izolációhoz, társas kapcsolati zavarokhoz, nem 
beszélve arról, milyen jellegű tartalmakkal találkozik a gyerek, amik kedve-
zőtlen irányba befolyásolhatják az érzelmi és mentális fejlődését. A média 
ezen felül nagyban befolyásolja a tinédzserek testképét, önmagukról alkotott 
benyomásaikat, ami az általa közvetített, nehezen elérhető szépségideállal 
hozzájárulhat evészavarokhoz és testképzavarokhoz egyaránt.
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Eligazító: álhírek Csebével

Mindannyian dőltünk már be álhíreknek, és nem azért, 
mert nem vagyunk elég okosak. Tudjuk, hogy az online 
híreket fenntartással kellene olvasni, sőt általában fel is 
tudnánk sorolni, mi mindent kellene ellenőrizni a szö-
vegben. De aztán elolvasunk egy címet, valami történik 
bennünk, és arra leszünk figyelmesek, hogy már meg is 
osztottuk a hírt anélkül, hogy bármilyen kérdést feltet-
tünk volna.

Érzelmeink gyakran legyőzik bennünk a kritikai kedvet. 
Nem véletlen, hogy főként olyasmit osztunk meg, ami 
megerősíti azt, amit eddig is gondoltunk, és ritkán azt, 
ami megcáfolja. Egyszerűen nagyon szeretnénk, hogy ép-
pen az álljon ott a hírben, ami fényesen bizonyítja, hogy

	� megint jól sejtettük,
	� a dolgok pont úgy állnak, ahogy mindig is mondtuk.

Szeretnénk például, hogy

	� derüljön ki valami szörnyűség arról, akit nem kedvelünk,
	� legyen csodálatos hatása egy szernek, amiben hiszünk,
	� a hírességek is a mi véleményünket hangoztassák, és

	� a bűn világa a megbízhatóan ismert fordulatokkal 
borzongassa a hátunkat.  

Kampányunk ezért a hírek megosztásában is a józan ön-
mérsékletre figyelmeztet. Olvassunk figyelmesen, mert 
lehet, hogy csak azt kerestük a szövegben, amit látni sze-
rettünk volna. Lehet, hogy nem figyeltünk eléggé, nem 
gondoltuk végig, ki és milyen híroldalon, milyen össze-
függésben, milyen bizonyítékok alapján állít valamit.

A terjedő álhírek persze ritkán puszta félreolvasások, de 
a félreolvasás nagyon jó minta, hogy megértsük a saját 
sebezhetőségünket az álhírekkel szemben. Hogy a sietős 
hírolvasás során az, ami bennünk történik (ahogy érzel-
meink lábra kapnak), képes teljesen elfedni előlünk azt, 
amit a szövegben kellene észrevenni.

A képre nagyítva pontról pontra végignézhetjük egy 
cikknél és a közösségi médiába belőle kiemelt poszt-
nál, hogy mi lehet gyanús és miért. Adjunk magunknak 
mindig néhány percet a józan megfontolásra, mielőtt 
a Megosztom gomb felé nyúlnánk.

Ne hagyd, hogy a híreket olvasva 
becsapjanak az érzelmeid!

NMHH-kampány az álhírek ellen

Eligazító című sorozatunk olyan videókat kínál isko-
lai, vagy otthoni oktatási felhasználásra, amelyekben 
a fiatalok aktuális hősei, kedvelt influenszerek mutatnak 
meg médiaértési tanulságokat – a fiatalok és idősebbek 
számára is szórakoztató formában.

Ebben a két videóban Csebe, vagyis Csomor Balázs az ál-
hírekkel foglalkozik.

1) https://bit.ly/2G5WMtx 
2) https://bit.ly/3j3mH3B

Az első egy rövid kedvcsináló, melyben Csebe szoronga-
tott helyzetbe kerül. Egy szigorú idegen arra kényszeríti, 
hogy szűrje ki négy hír közül mindhárom kamuhírt, 
különben egy félelmetes kerti medencébe kell vetnie 
magát. Hamar megtanulja, hogy ami igaznak tűnik, 
az nem biztos, hogy az. Még akkor sem, ha erős, határo-
zott fazonok bizonygatják az igazát.

Módszertani javaslatunk pedagógusoknak, hogy ezt 
a filmet játékos problémafelvetésként mutassák meg 
a tanítványaiknak. Megállíthatják az egyes híreket és 
megbeszélhetik velük, hogy igaznak, vagy hamisnak 
gondolják-e azokat, és miként képesek megvizsgálni 
a hírek megbízhatóságát.

A játékban felhasznált hírek:

	� Jövőre bevezetik a legnépszerűbb közösségi média-
platformok havidíjas prémium verzióját, ami kiszűri 
a reklámokat, jobb képminőséget és exkluzív chat-
funkciókat biztosít. (kamu)
	� A koronavírus a vegetáriánusok szervezetét kevésbé 

veszélyezteti egy francia tanulmány szerint. (kamu)
	� Egy híres amerikai animációs sorozat több világese-

ményt is teljes pontossággal megjósolt már. (kamu)
	� Az Egyesült Államokban a rendőrlovak kitüntetést is 

kaphatnak. (igaz)

A második videó kínálja a részletes magyarázatot a témá-
ban, Csebe megvizsgál néhány jelenséget és fogalmat 
az álhírek kapcsán (fake news, clickbait és összeesküvés-
elmélet). Kitér a kamuhírek terjedésének okaira, megmu-
tatja, milyen könnyen lehet a képeket manipulálni, majd 
egyszerű ellenőrzési pontokat javasol, amelyek segítsé-
gével bárki kiszűrheti az álhíreket.

A Csebe által írott vicces példák jól szemléltetik az álhí-
rek jellegzetes vonásait. Ezt a filmet is érdemes közösen 
megnézni és fejezetenként megbeszélni a látottakat.

További jól használható segédanyagok, óratervek, 
infografikák és feladatok: https://buvosvolgy.hu
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Hogyan ismerd fel az álhíreket?

1

2
3

4

5

OLDAL NEVE
Ha az oldal neve számodra 
teljesen ismeretlen, 
vagy egyszerűen csak túl 
általános (pl. HírPortál1), 
akkor el kell gondolkozni 
a megbízhatóságán.

POSZT SZÖVEGE
Helyesírási hibáktól 
hemzsegő mondatok, 
hangulatjelek, 
kattintásvadász 
megfogalmazások, vagy 
ellenőrizetlen magán-
vélemények a szövegben. 
Az ilyen hír hitelessége 
kérdéses.

CIKK DÁTUMA
Fontos információ, hogy 
a cikk mikor íródott. 
Régebbi keltezésű cikk 
is lehet valódi hír, de 
ha újnak van beállítva, 
akkor alighanem csak 
a kattintást gyűjti.

INDEXKÉP
Figyelj arra, hogy 
észrevehető-e hamisítás 
a felhasznált nyitóképen, 
vagy esetleg régebbi fotót 
használtak-e egy amúgy 
frissnek tűnő cikknél.

CÍMSÁV
Keltsen gyanút az, ha 
egy cikk címe a józan 
észnek ellentmondó 
állítással akar rávenni 
a megnyitásra, vagy csak 
erős érzelmi hatást akar 
kiváltani.

TARTALOM
Még a helyesírásnál is 
árulkodóbb jel, ha olyan 
állításokat tartalmaz 
a szöveg, amelyeket 
nem támasztanak alá 
nevekkel, dátumokkal 
és forrásokkal. Ha más 
oldalakon sem találsz 
ilyen információkat 
az adott témában, akkor 
valószínűleg azért, mert 
ezek nem helytállóak.

HIRDETÉSEK
A híroldalakon gyakran 
találkozunk reklámokkal, 
de ha ezek száma 
meghaladja az átlagot, 
vagy közük van a cikk 
tartalmához, akkor 
lehet, hogy a cikk csak 
az értékesítést szolgája.

6

SZERZŐ NEVE
Mindig nézd meg, hogy 
a cikk szerzője a nevét 
adta-e az íráshoz, illetve, 
hogy megtalálhatóak-e 
további írásai a neten. 
Az álhíreknek gyakran 
kitalált, hamis szerzőjük 
van, vagy egyáltalán nincs 
szerzőjük.

7

8

Forrás: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
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A cél: megszerettetni a gyerekekkel 
a természettudományokat!

Interjú dr. Angyal Zsuzsanna 
tankönyvszerzővel

A 2020-as NAT-ban részben átalakul a természettudományok 
oktatásának rendszere. Az alsós környezetismeretet ötödik 
és hatodik osztályban mostantól a természettudomány 
elnevezéssel illetik, mely felkészít a hetedik osztálytól 
megjelenő diszciplináris tantárgyakra. Az új tárgy tematikájáról, 
illetve az új tankönyvekről dr. Angyal Zsuzsanna számolt be 
lapunknak.

Szöveg: Dallman Kristóf

A felmenő rendszerben bevezetődő új Nemzeti alaptanterv (NAT) 
miatt idén ősztől először az ötödikeseknél jelent meg a természet-
tudomány elnevezésű tantárgy. Miben más ez, mint az eddig létező 
természetismeret?

Elsőként mindenkinek a tárgy neve tűnik fel. Valóban az eddigi termé-
szetismeret tantárgy az, ami az új NAT értelmében természettudománnyá 
változott. A legalapvetőbb változás, hogy megpróbáltuk gyakorlatorientál-
tabbá tenni a tantárgyat. Távolabbról kezdve: ennek a tantárgynak nagyon 
fontos összekötő szerepe van. Alsó tagozatban – eddig elsőtől negyedikig, 
most pedig harmadik és negyedik osztályban – a környezetismeret tan-
tárgy vezeti be a gyerekeket a természettudományokba, annak ellenére, 
hogy ebben a tantárgyban nemcsak természettudományokról, hanem sok 
esetben társadalomtudományos kérdésekről is szó esik. A diszciplináris 
természettudományos tantárgyak pedig hetedik osztálytól jelennek meg, 
ami jelentős tartalmi és terjedelmi ugrást jelent a gyerekek számára. Ezt 
a kétfajta viszonyulást hivatott összekötni az új tantárgy. 

A tárgy alapvető célja azoknak a képességeknek, készségeknek a kialakí-
tása, illetve azoknak az attitűdöknek a formálása, amik ahhoz kellenek, 
hogy a diákok hetedik osztályban megfelelően tudják befogadni a diszcip-
lináris természettudományos tárgyak megjelenését. A kisebbik fiam most 
ötödikes, érdekes lesz megfigyelni rajta a tantárgy hatásosságát. Gyakori, 
hogy hetedikre valami elromlik, és a gyerekek nem kedvelik a természet-
tudományokat, ezt akár a hetedikes fiamon és az iskolalátogatásokon 
a gyerekek reakcióit megfigyelve is érzékelem. Az eddigi tankönyvek 
nagyon sok, már-már felesleges mértékű lexikális anyagot tartalmaztak. 
Olyan dolgokat, amire a mai világban semmi szüksége nincs a gyerekek-
nek, vagy ha mégis, akkor az internetről fél perc alatt meg tudják keresni 
a válaszokat. A tantárgy kialakításánál a legfontosabb szempont az volt, 
hogy ezeket a nem annyira hasznosítható lexikális részeket gyakorlatori-
entált anyagokkal váltsuk ki, illetve, hogy egy kicsit „kinyissuk a világot”. 
A mostani kerettanterv és a tankönyvek sokkal több természeti problé-
mával foglalkoznak. Nemcsak hazai vonatkozású dolgokról, hanem távoli 
tájak természeti folyamatairól is szó esik.
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A természettudományos diszciplínák (biológia, kémia, fizika és föld-
rajz) integrált oktatása már évek óta a hazai oktatásügyi diskurzus 
fókuszában áll. Milyen álláspontot képvisel ebben az új NAT?

Az igaz, hogy a tantárgy neve előrevetítené azt, hogy ez egy integrált jelle-
gű tárgy, de ennek ellenére sajnos nem az. A fejezeteket áttekintve látható, 
hogy vannak földrajzi, biológiai és a fizikai, kémiai ismereteket előkészítő, 
anyagtudományi jellegű fejezetek. A tananyag kialakításánál viszont 
igyekeztünk megjeleníteni az integrált hozzáállást. A vizes élőhelyekről, 
vagy az erdei társulásokról szóló fejezetekben nemcsak biológiai, hanem 
földrajzi vonatkozású ismeretek is megjelennek, hiszen ezek egymástól 
nem elválasztható dolgok. A környezetismeret tantárgy esetében nagyon 
sokat beszélgettünk a tankönyvszerző kollégákkal, aminek az eredmé-
nyeképp a két tantárgy megfelelően épül egymásra. Ahhoz azonban, hogy 
egy komoly, integrált felfogásban működő természettudományos tantárgy 
megvalósulhasson, sokkal több időre és egyeztetésre lenne szükség. 

Hajnal Gabriella, a NAT megújításáért felelős miniszteri biztos úgy 
fogalmazott, a természettudományos tantárgyak esetében „science-
típusú” tananyagot állítottak össze. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mi 
a szemléletváltás célja?

A „science-típusú” tananyag egyrészt az integrált jellegű oktatást, más-
részt pedig a gyakorlatközpontú hozzáállást jelenti, ahol számos példát 
a hétköznapi életből veszünk. Az ötödik és hatodik évfolyamban – ahol 
megjelenik a tantárgy – alkalom nyílik arra, hogy a gyermekek ily módon 
kapjanak kedvet a természettudományokhoz. Arról azonban megoszlanak 
a vélemények a szakmán belül, hogy a magasabb évfolyamokon mekkora 
létjogosultsága van az integrált hozzáállásnak. Vannak, akik úgy tartják – 
részben jogosan –, hogy egy integrált, „összevissza” tantárggyal nem lehet 
felkészíteni a gyerekeket a diszciplináris érettségikre vagy a felvételikre. 
Hosszabb távon azonban mégis pozitív kifutása lehet, ha egy kétszintű 
oktatási rendszert képzelünk el, ahol azok a gyerekek, akik a jövőben 
várhatóan nem szeretnének természettudományokkal foglalkozni, azok 
„csak” egy átlagműveltséget tudnának szerezni az integrált tantárgy kere-
tei között. Számukra ez a tantárgy segítene eligazodni az élet tudományos 
dolgaiban, viszont akik fizika vagy vegyész szakokra szeretnének jelent-
kezni, nekik lenne módjuk behatóbban tanulni a diszciplínákat.

Milyen tanítási és tanulási módszertanokat érdemes használni a ter-
mészettudomány tantárgy oktatása és tanulása során?

Ahogy már elhangzott, elsősorban a gyakorlatorientált tanítást kell 
előtérbe helyezni, akár úgy is, hogy ez a lexikális tudás „rovására” men-
jen. Arra biztatom a pedagógusokat, hogy nyugodtan adjanak kőzeteket 
a gyerekek kezébe, vizsgálódjanak talajtípusokkal, végezzenek el egyszerű 
kísérleteket, és vigyék ki a diákokat a természetbe, ha van erre lehetőség. 
Itt természetesen nem arra gondolok, hogy több száz kilométert utazza-
nak az osztályok egy erdőbe. Akár az iskolához legközelebb eső parkban is 
rengeteg dolgot lehet megfigyelni, amitől sokkal érdekesebbé válhat a fel-
dolgozandó tananyag. A tantárgy célja a természettudományok megsze-
rettetése és az ezzel kapcsolatos attitűd kialakítása, ezért semmiképpen 
nem javaslom, hogy a pedagógusok két kézzel kapaszkodjanak a tankönyv-
be és a tanmenetekbe. Próbálják meg egy kicsit „lazábban venni”, a gyere-
kek igényeihez alakítani a tantárgyat.

A most elkészült új taneszközök esetében két tankönyvről és egy 
munkafüzetről beszélhetünk. Mi a különbség a két tankönyvváltozat 
között?

Mi alapvetően a régi, OFI által kiadott tankönyv átdolgozását végeztük 
Molnár Tamással, egy szombathelyi kollégámmal. Ebben a könyvben elég 
nagy változások vannak az előd természetismeret tankönyvhöz képest. 
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2020. 06. 10.   16:46
2020. 06. 10.   16:46



16

OKTATÁS–NEVELÉS  VAN ÚJ A NAT ALATT

ÚJ KÖZNEVELÉS | 76. ÉVFOLYAM / 8. SZÁM 

Részben átstrukturáltuk a fejezeteket, valamint lettek 
teljesen új leckék is. Újfent a gyakorlatorientált megkö-
zelítést tudom kiemelni, több gyakorlati tevékenységgel 
zajló órát építettünk be a tanmenetbe. A munkafüzet is 
erre a tankönyvre támaszkodik, itt szintén az egykori 
természetismeret munkafüzetet dolgoztuk át. A másik 
tankönyv az Apáczai Kiadó régi tankönyve, ennek csak 
a lektorálását végeztem, az eredeti szerzők dolgozták át 
az új kerettanterv szerint. Itt átstrukturálás nem iga-
zán történt, inkább gyakorlati feladatokat tettek bele 
a tankönyvbe. Ez a tankönyv lényegesen kevesebbet 
változott, mint a másik.

A természettudomány tantárgyhoz elkészült keret-
tanterv külön alfejezetben foglalkozik a társada-
lomközpontú természettudományos oktatás elő-
térbe helyezésével. Hogyan jelenik meg ez az igény 
a tankönyvekben?

A természettudomány tantárgy esetében a társadalmi 
vonalat egyértelműen a környezet- és természetvéde-
lemmel kapcsolatos tananyagrészek jelentik. A már 
említett, az ökológiai társulásokat feldolgozó részek-
ben megjelennek kifejezetten környezeti, természeti 
problémákra összpontosító feladatok. Ezen kívül külön 
fejezetek is foglalkoznak bizonyos globális problémák-
kal. Ezekben a leckékben szintén megjelenik az integ-

rált oktatás igénye, hiszen egy természeti problémát 
általában nem lehet a társadalmi háttértől elkülönítve 
feldolgozni.

Az idei évben, a koronavírus-járvány kapcsán adott 
egy olyan, egyszerre társadalmi és természeti 
probléma, ami kapcsolódhat a természettudomány 
tantárgy tematikájához. Hogyan lehet megfogni egy 
ötödikes fiatal figyelmét, hogy lehet tájékoztatni 
a járványhelyzetről, az azzal kapcsolatos védeke-
zésről és ennek a hátteréről?

Az ötödikes természettudomány-tankönyvben külön 
lecke foglalkozik a járványokkal, fertőzésekkel. Mivel 
ezt a részt tavasszal írtuk, be tudtunk tenni egy kis 
térképet a koronavírus terjedéséről. Emellett a téma 
az élőlények esetében, az élősködőkkel foglalkozó 
részeknél is beleférhet. Egy kreatív pedagógus bárho-
va be tudja építeni ezt a kurrens témát, vagy akár egy 
külön alkalmat is szánhat rá. Számtalan lehetőség van 
a kerettantervi lehetőségeken kívül is. Vannak olyan 
helyzetek, amikor az élet felülírja azt, hogy mi a fontos, 
mivel kell komolyabban foglalkozni.

Meggyógyítja-e a beteget a lázcsillapító?
Miért fontos a gyakori kézmosás?
Milyen betegséget terjeszthetnek a kullancsok?

A betegség nem más, mint a szervezetünk különböző 
tünetegyüttessel járó enyhébb vagy súlyosabb műkö-
dési zavara. Ez lehet a testi vagy a lelki egyensúly 
felbomlása. A testi betegségek leggyakoribb tünetei: 
láz, gyengeség, fáradékonyság, rossz közérzet, ét-
vágytalanság, hányinger, kiütések a bőrön.

Betegség kialakulásához vezethet a hiányos táplál-
kozás, valamilyen környezeti ártalom, például az 
erősen szennyezett levegő, vagy egy kórokozó 
baktérium, vírus, gomba elszaporodása a szerve-
zetben. Számos olyan betegséget ismerünk, amely 
öröklődő rendellenesség. Ilyen például a vérzékenység 
és a vörös-zöld színtévesztés.

Bármely betegség gyógyítása akkor lehet eredményes, 
ha megszünteti, vagy legalábbis csökkenti a betegség 
hátterében húzódó okokat. Természetesen a legjobb 
a betegségek megelőzése. A helyes táplálkozás, a 
tiszta környezet, a rendszeres testmozgás és testápo-
lás mind-mind egészségünk megóvását szolgálja.

Betegség

A láz 

Az egészséges ember testhőmérséklete hónaljban mér-
ve 36-37 °C. A betegségek egyik gyakori tünete a test-
hőmérséklet emelkedése. A 37-38 °C közötti testhő-
mérséklet még csak hőemelkedést jelent, de ha ennél 
magasabb, akkor már lázról beszélünk. A láz segíthet 
a betegség leküzdésében, hiszen a magasabb testhő-
mérséklet gátolhatja a kórokozók elszaporodását a 
szervezetben, éppen ezért nem jó, ha túl hamar ve-
szünk be lázcsillapítót. A túlságosan magas testhőmér-

1. A magas 
lázat 

csillapítani 
kell!

Számos betegség oka fertőzés, vagyis valamilyen 
kórokozó – legtöbbször baktérium vagy vírus – beju-
tása testünkbe, és elszaporodása szervezetünkben. 
A kórokozók élősködők, hiszen testünk anyagait hasz-
nálják fel anyagcseréjükhöz, szaporodásukhoz.  Emiatt 
a fertőző betegségek legyengítik a szervezetünket.

A kórokozókat terjeszthetik ízeltlábúak is (2. ábra), 
de legtöbbször cseppfertőzéssel, vagyis a nyállal, az 
orrváladékkal jutnak át egyik emberről a másikra. 

Fertőző betegségek és megelőzésük

séklet ugyanakkor károsítja testünk sejtjeit is, ezért a 
magas lázat csillapítani kell (1. ábra). A lázcsillapí-
tók olyan gyógyszerek, amelyek segítik a testhőmér-
séklet csökkenését. Nem szüntetik meg a betegség 
okát, csak annak egyik tünetét, a lázat mérsékelik. 
A lázcsillapítás hatékony módja a csuklóra, a bokára, a 
homlokra helyezett langyos borogatás és a hűtőfürdő.

2. A kullancsok és 
a bolhák számos 

betegség kórokozóit 
terjesztik
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Járványról akkor beszélünk, amikor egy fertőző beteg-
ség kialakulása, elterjedése tömegessé válik (4. ábra). 

A járványok kialakulását megelőzhetik egészségügyi 
óvintézkedések. Ilyen megelőző intézkedés lehet, ha 
iskolai szünetet rendelnek el, elhalasztanak olyan 
rendezvényeket, amelyeken nagyon sok ember vesz 
részt, megtiltják a kórházakban a betegek látogatását, 
vagy megakadályozzák a fertőző betegek érintkezését 
környezetükkel.

 Járvány

Cseppfertőzéssel terjed többek között a nátha és az 
infl uenza kórokozója (3. ábra).

Vannak, akik nem betegszenek meg a kórokozóktól, 
viszont megfertőzhetnek másokat. Fontos azt is tud-
ni, hogy az alultáplált, legyengült, beteg és idős em-
berek sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre, könnyeb-
ben megbetegszenek. Emiatt is fontos, hogy minden-
ki a szükségleteinek megfelelő mennyiségű és 
minőségű táplálékhoz jusson, ne éhezzen. Mindenki-
nek olyan életkörülményeket kell teremteni, ami lehe-
tővé teszi egészsége megőrzését!

3. A csepp-
fertőzés 

csökkent-
hető száj-

maszk 
viselésével

4. A koronavírus 2020-ban okozott világméretű járványt

5. Védőoltással megelőzhetőek a fertőző betegségek

A gyakran járványokat okozó, súlyos kimenetelű fer-
tőző betegségek ellen oltással is védekezünk. Az oltó-
anyag védetté teszi az embert a kórokozóval szemben 
(5. ábra).

1. Fogalmazd meg, mi a különbség a betegség, a 
fertőzés és a járvány között!

2. Miért fontos, hogy mindenki időben megkapja 
a kötelező védőoltásokat?

3. Nézz utána, milyen kötelező védőoltások 
vannak hazánkban!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A betegség a szervezet különféle okokra 
visszavezethető működési zavara. A fertőző 

betegségeket legtöbbször baktérium vagy vírus 
okozza. A fertőzés során a kórokozó bejut a szer-
vezetbe és elszaporodik. Járványról akkor beszé-
lünk, ha egy fertőző betegség egy helyen töme-
gessé válik. A fertőzés kialakulásának, a kóroko-
zó terjedésének gyakori módja a cseppfertőzés. 
A fertőző betegségek ellen oltásokkal védekez-
hetünk. A betegségek egyik jellemző tünete a 
láz. A magas testhőmérséklet károsíthatja szer-
vezetünket, ezért a lázat csillapítani kell.

betegség, láz, fertőzés, járvány, védőoltás
ÚJ FOGALMAK
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Sok kilométernyi könyv – 
a pedagógia ösvényei

Interjú Péterfi Ritával, 
az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum 
főigazgatójával

A főváros legforgalmasabb útja és a Népliget 
találkozásánál immár több mint száz éve áll a magyar 
oktatásügy kiemelt jelentőségű épülete. Ebben 
a szecessziós Tündérpalotában működik az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Az intézmény 
vezetőjét a gyűjtemények történetéről, a közelmúlt 
újításairól és a jövőt illető tervekről kérdeztük.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: Indri Dániel Janisz

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot (OPKM) 
1877-ben Trefort Ágoston hozta létre Budapesten, jelenleg 
az Oktatási Hivatal szervezeti keretei között működik. 
Milyen múltra tekint vissza ez a patinás intézmény?

Mint ahogy a neve is mutatja, az OPKM-ben egy fedél alatt, 
egymás munkáját támogatva két közgyűjtemény található: 
a Pedagógiai Könyvtár és a Pedagógiai Múzeum. Az egyko-
ri alapítók és a mai fenntartó célja hasonló: a pedagógusok 
támogatása, hogy szakmájukban naprakészek legyenek, hogy 
hozzáférjenek a legfrissebb pedagógiai és neveléstudományi 
ismeretekhez, és történetiségében lássák szakmájukat. A hoz-
zánk érkezők és az általuk megfogalmazott kérdések köre is 
igen széles: információval segítjük a portfóliójukat készítőket, 
a szakdolgozatukat írókat, a doktori értekezésükön dolgozó 
hallgatókat és a laikusokat, azokat a szülőket, akik a gyerek-
neveléshez kérnek segítséget. Azt mondhatom, hogy bármely 
tantárgyat oktató pedagógus számára tudunk hasznos infor-
mációval szolgálni. 

A két intézmény gyűjteményének alapját az 1873-as bécsi 
világkiállítás magyar és külföldi pedagógiai vonatkozású 
anyaga képezte. Nagy igény mutatkozott taneszközök és 
felszerelések iránt, hiszen az Eötvös József-féle népoktatási 
törvény hatására sorra létesültek a népiskolák, melyeket el 
kellett látni, fel kellett szerelni. Európában is egyedülállónak 
volt tekinthető ez a gyűjtemény, amely akkor nem is a mai 
értelemben vett múzeumként funkcionált, sokkal inkább 

Fotó: Bélavári Krisztina, Magyar Építészeti Múzeum
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az akkor használatban lévő taneszközök bemutatóhe-
lye volt. A gyűjtemény ösztönzőleg hatott a korabeli 
tanszergyártásra, hiszen egy helyen megtekinthetőek 
voltak a forgalomban lévő taneszközök. 1906-ban aztán 
megfogalmazódott egy pedagógiai könyvtár alapításá-
nak gondolata is, és a meglévő könyvállományra építve 
megkezdődött a pedagógiai vonatkozású könyvek 
szisztematikus gyűjtése. A 20. század elején virágkorát 
élte az intézmény, majd a következő évtizedek viha-
ros eseményei a könyvtár és múzeum mindennapjait 
is meghatározták. A ’20-as években előbb a múzeum, 
majd a könyvtár is megszűnt, és évtizedeket kellett vár-
ni, mire ismét megtörténhetett az újraalapítás. Ebben 
a formájában, e név alatt 1968 óta működik az OPKM. 
Izgalmas az intézmény sorsának alakulása, egyértelmű 
lenyomata a 20 század történelmének. A honlapunkon, 
illetve az épületbejárások vagy a könyvtárbemutatók 
alkalmával a részletekkel, érdekességekkel is megis-
mertetjük a látogatókat. Az utóbbi két évtizedben több 
fenntartója is volt az intézménynek: előbb az Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézethez (az OFI-hoz), majd 
néhány évig az Eszterházy Károly Egyetemhez, s alig 
egy éve, hogy az Oktatási Hivatalhoz tartozunk. 

A Tündérpalotának nevezett Könyves Kálmán körúti 
épületben az OPKM-en kívül még másik három in-
tézmény működik. A több mint százéves szecessziós 
iskolaépület különös hangulatú, amelynek falai között 
számos neves tanár tanított, példaként Babits Mihályt 
emelném ki. A könyvtár 650 ezer darabból álló könyv- 
és folyóirat-gyűjteményének, valamint a múzeum 
200 ezer darabos műtárgygyűjteményének elhelyezé-
séhez nagy területekre, sok kilométernyi polcra van 
szükségünk. Raktáraink megteltek, az egyik legna-
gyobb kihívást a műtárgyak és a könyvek előírásoknak 
megfelelő elhelyezése jelenti számunkra. Múzeumunk-
nak saját vezetője van Bogdán Melinda személyében, 
a vele készült interjúban ő mesél a múzeum életéről.

Milyen gyűjteményeket találhat itt a látogató, és 
milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni?

A könyvtár gyűjteménye egy úgynevezett törzsgyűj-
teményből és három különgyűjteményből áll. A törzs-
gyűjteménybe a neveléstudomány és a hozzá szorosan 
kötődő társadalomtudományok, a pszichológia és 
a szociológia pedagógiai vonatkozású művei tartoznak. 
Három különgyűjteményünk a törzsgyűjteményi pro-
filhoz illeszkedik. Tankönyvgyűjteményünk egyedül-
álló, hiszen nemcsak az elmúlt időszakok, de a jelenleg 
forgalomban lévő, alsó és középfokú oktatás tanköny-
veit is tartalmazza. Az összehasonlító tankönyvelem-
zéssel foglalkozók számára ez páratlan lehetőséget rejt 
magában. 

Az iskolai értesítők vagy más néven iskolai évkönyvek 
speciális darabjai a könyvtárnak. Abban rejlik érde-
kességük, hogy bizonyos információk csak ezekben 
lelhetők fel. Nem véletlen, hogy a kutatók, a családfaku-
tatók számára kincsesbányát jelentenek, hiszen később 
híressé vált személyek vagy a saját családtagok iskolai 
előmenetelére vonatkozó adatok innen ismerhetők meg. 
A gyermek- és ifjúsági irodalmi különgyűjteményünk 
az elmúlt korok gyerekirodalmával foglalkozókon kívül 

EBBEN A FORMÁJÁBAN, 
E NÉV ALATT 1968 ÓTA 

MŰKÖDIK AZ OPKM. 
IZGALMAS AZ INTÉZMÉNY 
SORSÁNAK ALAKULÁSA, 

EGYÉRTELMŰ LENYOMATA 
A 20 SZÁZAD TÖRTÉNELMÉNEK. 

A HONLAPUNKON, ILLETVE 
AZ ÉPÜLETBEJÁRÁSOK VAGY 

A KÖNYVTÁRBEMUTATÓK 
ALKALMÁVAL A RÉSZLETEKKEL, 

ÉRDEKESSÉGEKKEL 
IS MEGISMERTETJÜK 

A LÁTOGATÓKAT.
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a művészettörténészeket, illusztrátorokat és a szülőket 
is érdekli, legyen szó szépirodalomról vagy ismeretter-
jesztő könyvekről. 

A szolgáltatások széles körét biztosítjuk a látogatóknak, 
és ezek között egyre több az olyan, amely már online 
módon is elérhető. Úgy tűnik, egyre nagyobb a keres-
let a távhasználattal elérhető szolgáltatások iránt, de 
a klasszikusnak számító helyben használatra is folya-
matos az igény. Azon túl, hogy biztosítjuk a helyben 
olvasás lehetőségét, azokból a kötetekből, amelyekből 
rendelkezésünkre állnak többespéldányok, kölcsönözni 
is lehet. A Pedagógiai Könyvtár nem csupán a gyűjte-
mény nagysága miatt érdekes, hanem a művek fel-
tártsága miatt is. Vagyis az online katalógusba kerülő 
tételek a művek tartalmára vonatkozóan is adnak felvi-
lágosítást az itt folyó tárgyszavazásnak köszönhetően. 
Éppen az utóbbi időben kezdődött el és jelenleg is zajlik 
tárgyszórendszerünk felülvizsgálata és átalakítása. 
Máshol, más könyvtárakban is találhatók pedagógiai 
vonatkozású kötetek, de ilyen nagy merítésből ilyen 
pontos keresést nemigen tudnak biztosítani.

A tavaszi kijárási korlátozás alatt a neveléstudo-
mány tárgykörében kutatók is nehéz helyzetbe 
kerültek. Rajtuk kíván segíteni az intézmény a már 
folyamatban lévő dokumentumdigitalizálás felgyor-
sításával. Milyen típusú források és szakirodalmak 
kerültek online elérhetővé a közelmúltban?

Nap mint nap tapasztaljuk, hogy könyveink egy része 
– állományvédelmi okok miatt – bizony egyre kevés-
bé adható az olvasók kezébe. A savas papír töredezik, 
minden egyes kézbevétellel csökken az esélye annak, 
hogy még egy olvasója lehet ezeknek a kiadványoknak. 

Vannak kiadványok, amelyekből csak nálunk lelhető 
fel példány, ezeket különösen óvnunk kell. Az iskolai 
évkönyvek különösen kitettek a savasodásnak, mond-
hatnánk, hogy a napjaik meg vannak számlálva. A ta-
vaszi időszak alkalmas volt arra, hogy előkészítsük, és 
megtörténhessen az iskolai évkönyvek digitalizálása. 
Folyamatosan haladunk a munkával, jelen pillanatban 
400 ezer oldalnyi anyag digitális másolata készült el. 
A használhatóság szempontjából különösen fontos, 
hogy nem csupán képként értelmezhetjük ezeket az ol-
dalakat, de a technológiának köszönhetően szövegfel-
ismerés is történik, vagyis nem kell a teljes szöveget 
végigolvasnunk, azt megteszi helyettünk az optikai 
szövegfelismerő rendszer.

A koronavírus-járvány miatt sok könyvtárban, így 
az OPKM-ben is „karanténba” kerülnek a visszaér-
kező könyvek. Mit jelent ez a gyakorlatban?

A járványhelyzet a könyvtárak, így az OPKM minden-
napjaiban is érzékelteti hatását. Sok esetben az olvasók 
által megszokott szolgáltatásokat nem, vagy csak más 
formában nyújthatjuk, és a látogatóknak is új szabályo-
kat kell betartaniuk. De mivel az élet egyéb területein is 
ezeket a szabályokat kell követni, ezért olvasóink elfo-
gadóbbak a könyvtárral szemben is. A tavaszi időszak-
ban a személyes kontaktus minimalizálása érdekében 
áttértünk az online rendelésre, amikor is az e-mailben 
hozzánk megküldött igények alapján összekészítettük 
a kért könyveket, és azt vehették át az olvasók. A visz-
szahozott könyvek esetében követjük a nemzetközi 
könyvtáros szervezetek ajánlásait, vagyis az olvasóktól 
visszaérkezett könyveket 72 óráig „pihentetjük”, azaz 
annak lejártáig nem adjuk tovább a könyveket az olva-
sóknak. Számos szakmai szervezet tette hozzáférhe-
tővé a pandémia alatti állományvédelmi tudnivalókat: 
a papíralapú dokumentumok esetében mindegyik 
24−72 órás elkülönítést javasol. Ezen felül pályázati 
forrásból sikerült beszereznünk egy ózongenerátort, 
amely mind a terek, mind a könyvek fertőtlenítését 
szolgálja.

Milyen fejlesztések zajlottak az utóbbi időben? Mik 
az intézmény tervei a közeljövőre nézve? 

Egyik legfontosabb feladatunk – a már pedagógusként 
tevékenykedők ellátása mellett –, hogy a pedagógus-
hallgatókat minél nagyobb számban elérjük. Szeret-
nénk, ha már tanulmányaik idején megtapasztalnák, 
mennyivel hatékonyabban lehet információhoz jutni, 
ha abban egy szakember egy speciális gyűjtemény min-
den előnyét kihasználva van a segítségükre.

Büszke vagyok rá, hogy a tavaszi karantén idején is 
folyamatosan kiszolgáltuk az olvasókat. Ugyan beülni 
az olvasóterembe nem lehetett, de sikerült olyan szol-
gáltatásfejlesztést véghez vinnünk, amelynek eredmé-
nyeként a digitális tanrendre való átállást mi magunk 
is támogatni tudtuk a hozzánk forduló pedagógusokon 
keresztül. De a diplomájukat írók vagy a kutatók sem 
maradtak szakirodalom nélkül. Ezen kívül elindult 
chatkönyvtáros szolgáltatásunk, amikor is tájékoztató 
könyvtárosaink online módon, ún. képernyőmegosztás-

BÜSZKE VAGYOK RÁ, HOGY 
A TAVASZI KARANTÉN IDEJÉN IS  
FOLYAMATOSAN KISZOLGÁLTUK 
AZ OLVASÓKAT. UGYAN BEÜLNI 

AZ OLVASÓTEREMBE NEM 
LEHETETT, DE SIKERÜLT OLYAN 

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉST 
VÉGHEZ VINNÜNK, AMELYNEK 
EREDMÉNYEKÉNT A DIGITÁLIS 
TANRENDRE VALÓ ÁTÁLLÁST 

MI MAGUNK IS TÁMOGATNI 
TUDTUK A HOZZÁNK 

FORDULÓ PEDAGÓGUSOKON 
KERESZTÜL.
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sal tudták feladatukat ellátni. A máskor egymás mellett 
ülő könyvtáros és olvasó akár sok száz kilométerre 
is lehetett egymástól, de a keresőkérdésre megjelenő 
találatok között közösen tudtak válogatni. Ennek rész-
leteiről, valamint a silent book-okban, vagyis a szöveg-
nélküli könyvekben rejlő lehetőségekről és magáról 
a fejlesztésről a munkatársaimmal készült interjúkban 
olvashatnak.

Ebben az évben indítottunk anyaintézményünk, 
az Oktatási Hivatal munkatársai számára egy intéz-
ményen belüli szolgáltatást. A város különböző pont-
jain található telephelyekre a belső posta segítségével 
juttatjuk el a kívánt könyveket. Tematikus ajánlólistá-
kat készítünk, amelyen a legfrissebb szakirodalomtól 
a gyereknevelésen át a gyerekkönyvekig sok minden 
megtalálható. Így azok is élhetnek a kölcsönzés lehe-
tőségével, akik munka után nehezebben jutnának el 
hozzánk. Az e-mailben megküldött igényeket a belső 
postaszolgálat segítségével juttatjuk el hozzájuk. Csak 
reméltük, hogy lesz igény a szolgáltatás iránt, de nem 
számítottunk rá, hogy ilyen nagy számban élnek is 
majd vele a kollégák. A Tündérpalota szomszédságában 
lévő irodaház dolgozói számára kitelepüléssel bizto-
sítunk kölcsönzési lehetőséget. Mert jól látható, hogy 
a gyereknevelés és a gyerekirodalom olyan hívószó 

a szülők és nagyszülők számára, amellyel ők is megszó-
líthatók. 

Mind a könyvtár, mind a múzeum számára köz-
ponti kérdés, hogy megtaláljuk azokat a módokat 
és szolgáltatásokat, amelyekkel újszerű módon 
tudunk eljutni az olvasókhoz, látogatókhoz. Re-
ményeink szerint még ebben az évben egy olyan 
többfunkciós teret tudunk kialakítani a Könyves 
Kálmán körúti szecessziós Tündérpalotában, aho-
va egyaránt várjuk a múzeumpedagógiai foglal-
kozásra érkező gyerekcsoportokat és a különböző 
eseményekre érkező felnőtt látogatókat.
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Könyv, melyet értelmezni kell, 
nem elolvasni

Angolul silent book, magyarul talán betűk nélküli képkönyvként említhetnénk a könyvpiaci 
újdonságnak is számító műfajt. A benne rejlő lehetőségekről, történeti előzményeiről és pedagógiai 
hasznáról Goda Beatrixszal, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) könyvtárosával 
beszélgettünk.

Szöveg: Ambrus Balázs | Fotó: Indri Dániel Janisz
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Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum eze-
ket a kiadványokat is gyűjti, milyen céllal, honnan 
és kik számára?

A képkönyvek közel két éve jelentek meg a könyvtá-
runkban, ám ezek nem kölcsönözhetőek, mivel az if-
júsági különgyűjteményhez tartoznak, e gyűjtemény 
pedig elsősorban kutatási célokat szolgál. Túlnyomó 
többségük külföldi kiadású könyv, nem olcsók és be-
szerzésük sem egyszerű, Magyarországon pedig még 
kevés jelenik meg. Mindezzel együtt helyben hozzá-
férhetnek az olvasók, illetve mi is szívesen kivisszük 
magunkkal konferenciákra, előadásokra, és bemutat-
juk a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, érdeklődők-
nek ezeket a könyveket. Sokan ennek hatására válnak e 
könyvek vásárlóivá.

Az olvasók többsége hallott már ezekről a kiadvá-
nyokról?

Nem igazán ismerik még. Nagy piacuk Nyugat-Európá-
ban és az Egyesült Államokban van. Amerikában már 
az 1970-es évek elejétől oktatási céllal használták. Épp 
ez keltette fel az érdeklődésünket, hisz nem szimplán 
ifjúsági vagy gyerekkönyvekről van szó, az USA-ban ma 
is aktívan használják olvasásfejlesztési céllal.

Olvasásfejlesztést mondott? Nincsenek is betűk 
bennük.

Így van. Az olvasástanulás előkészítő fázisában ját-
szanak fontos szerepet ezek a könyvek. Abban, hogy 
a képek sorrendiségének értelmezése által átvezethető 
a gyermek a betűk, majd a szavak sorrendiségének 
értelmezéséhez. Egy triviális példa, hogy a mi kultú-
ránkban föntről lefelé, és balról jobbra kell olvasni, 
a képeken látható egyes elemek értelmezése is ezt 
az irányt követi. Másrészt magának a könyvnek mint 
fogalomnak a megismerését is segíti. Harmadrészt 
azokkal a gyerekekkel, akiknek problémát okoz az olva-
sás – nem szeretnek, félnek tőle –, közelebb lehet jutni 
a könyvhöz, hisz nincs bennük az olvasási nehézségek 
okozta kudarc lehetősége. Vannak olyan könyvek is, 
melyekben egy-két szó (pl. a város neve, vagy a metró 
felirat) ki van írva. Ezeket tét nélkül lehet böngészni, 
de a képekből kiolvasható történet szempontjából nincs 
különösebb jelentőségük, így nem akadályozzák a me-
sélést, a cselekmény kapcsán kialakuló beszélgetést.

A gyerek egyedül is lehet e kiadványok célközönsé-
ge, vagy szükséges a használatukhoz a szülői, tanári 
mediáció?

Minden lehetőség fennáll, és minden lehetőség hasz-
nára válik a gyereknek − vagy akár a felnőttnek. Ennek 
két oka van: egyrészt sok képkönyv eleve korosztályi 
besorolással készül, tehát az olvasni még nem tudó óvo-
dásoktól a nagyobb gyerekeken át egészen a felnőtt cél-
közönségig. Sőt, az 1920-as évek elején a képzőművé-
szek (tehát hangsúlyozottan nem könyvillusztrátorok) 
alkottak ilyen képkönyveket felnőtteknek, kifejezetten 
az első világháború borzalmai és járulékos traumái 
feldolgozásának elősegítésére. Másrészt a kézbevett 

képkönyvet mindenki a maga szintjén értelmezi, hoz-
zátéve az előzetes tudását, tapasztalatait. S, hogy kell-e 
hozzá társ? Mi három felhasználási formát különítünk 
el. Egyrészt az önálló befogadást, másrészt a párban, 
társsal történő „olvasást”, például gyermekeknek akár 
esti mese helyett. Harmadrészt pedig a csoportos 
feldolgozást, amikor a foglalkozásvezető képkönyv 
segítségével egy adott témát dolgoz fel meghatározott 
nevelési céllal.

Milyen hatást gyakorol a képkönyv „olvasása” a fel-
nőttekre, illetve a gyerekekre?

Az Egyesült Államokban számos egyetemi kutatás 
zajlott ezzel kapcsolatban. Azt figyelték, hogy a szü-
lő szövegalkotása mennyiben változik ahhoz képest, 
mintha fejből mesélne; másrészt azt, hogy azoknak 
a gyerekeknek hogyan alakul a beszédfejlődése, akik-
nek ilyen könyveket mutatnak. A hosszú távú vizsgá-
latok bebizonyították, hogy a képkönyvek hatására 
a szülők sokkal változatosabban mesélnek és sokkal 
bővebb szókincset használnak, mert az ő fantáziájukat 
is beindítja. Ezáltal a gyerek is több szóval ismerkedik 
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meg, a mese kapcsán kialakuló spontán interakció, 
a kérdések és válaszok rendszere egyértelműen fej-
lesztően hatott a kicsikre. A kísérletet Dél-Afrikában, 
analfabéta szülőkkel is elvégezték, és azt találták, hogy 
az ilyen mesekönyv használata felszabadítóan hat 
a kommunikációjukra.

Sokan ismerik a Dixit nevű társasjátékot, ahol szá-
mos asszociációra adnak lehetőséget a kártyákon 
lévő képek. Az teszi szórakoztatóvá, ha a játékosok 
képesek elszakadni a konkrétumoktól. Ugyanígy hat 
a könyv is a felnőttek absztrakciós képességére?

A Dixittel szemben az az alapvető különbség, hogy ott 
a kártyákon önálló képek vannak, melyeket mi rakunk 
sorba, míg a képkönyvben egy alkotó által elgondolt 
történet található képekben elmesélve. Itt tehát kötött 
a cselekmény vonalvezetése. Megfejthetjük – ahogy 
mondani szokták, hogy „mire gondolt a költő” –, de lehet 
egy második vetülete is, hogy a képek mit indítanak el 
bennünk, innentől pedig személyre szabott történet-
mesélés veszi kezdetét. A csoportos foglalkozásainkon 
szerzett tapasztalataink szerint a felnőttek a korábbi 
ismereteik alapján – a szó jó értelmében vett – vad tör-
téneteket találtak ki, amelyek a könyv utolsó lapja után 
is még spontán és hosszan folytatódtak. 

Mit gondol, a köznevelési rendszerünkben inkább 
a felzárkóztatásban, vagy épp ellenkezőleg, az elit-
képzésben van nagyobb jelentősége a betű nélküli 
könyveknek?

Több helyen megnéztük a könyv hatását, egyebek mel-
lett a tehetségesebbnek tekinthető Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Verseny döntőseinél is. Az ő körük 
szorosabban kötődik a könyvekhez, erősebb a mögöt-
tes tudásuk is, így a könyv elemzésénél könnyebben 

előjönnek az iskolában tanult ismeretek. Az átlagosnak 
mondott gyerekek spontánabbul reagálnak, őszintéb-
ben elmondják, hogy tetszik-e nekik vagy sem. Közös 
ugyanakkor, hogy felkészültségtől függetlenül elnevezik 
a szereplőket. Ha már szóba került az elitképzés, jegyez-
zük meg, hogy a módszert kreatív írásfejlesztő tárgyként 
is lehet használni (például, hogy a látottakat írják le 
különböző irodalmi műfajoknak megfelelően). Mindany-
nyian ismerjük az idegennyelv tanításában a „beszéljen 
a képről!” szituációt. Ezek a könyvek tökéletes segéd-
anyagok az idegen nyelvi szókincs fejlesztéséhez is.

Ami pedig a hátrányos helyzetű gyerekeket illeti, kí-
sérletként felvettük a kapcsolatot a zalaegerszegi Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, ahol az egyik 
könyvtáros SNI-s gyerekekkel foglalkozik. Az általa 
kiválasztott művet az SNI-s gyermekeknél alkalmazott 
speciális pedagógiai módszerek segítségével dolgozta fel. 

Hány könyv található könyvtárukban, és ezek kö-
zött hogyan oszlik meg a klasszikus mesék és a sza-
bad asszociációs tematikájú könyvek aránya?

Körülbelül 30 képkönyvünk van jelenleg. Vannak 
közöttük ismert klasszikus mesefeldolgozások is, mint 
a Piroska és a farkas, de ezek is többféle értelmezésre 
adnak lehetőséget az ábrázolásmód miatt. A kiadvá-
nyok többsége azonban koncepcionális, az alkotó saját 
történetét jeleníti meg. Volt szerencsénk vendégül látni 
könyvtárunkban Rofusz Kingát, akinek Otthon című 
munkáját az Év Gyermekkönyve Díjjal ismerték el 
innovációs kategóriában 2019-ben. Egy, a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozat kapcsán tartott képköny-
ves foglalkozásunk alkalmával szembesülhetett azzal, 
hogy az „olvasók” miként fogadják művét. Érdekes volt 
látni, hogy mennyiben tért el a résztvevők értelmezése 
az alkotó eredeti elgondolástól. A történet egy kisgyer-
mek traumafeldolgozását járja körül.

2020 februárjában szakmai napot tartottak 
az OPKM-ben. Az elhangzottakat elemző, jelenleg 
szerkesztés alatt álló tanulmánykötet kapcsán mi-
lyen tapasztalatokról tud beszámolni?

Az előadásokon elhangzott témák továbbgondolása 
jelenik majd meg szerkesztett formában. Pillanatnyilag 
szakmai lektor gondozása alatt állnak a szövegek. Fel-
építését tekintve azokat a különböző alkalmazási terü-
leteket mutatja majd be a kötet, amelyekről az előzetes 
tapasztalataink és a kutatások alapján úgy gondoljuk, 
hogy erre alkalmasak. Ez egyrészt a fejlesztő terület, 
olvasásfejlesztés, szövegértés, könyvhasználat óvodá-
ban, iskolában. Másrészt a terápiás cél a biblioterápiás 
csoportban vagy az SNI-s gyerekek felzárkóztatásában. 
A harmadik részben maga az alkotó szemszöge jelenik 
meg. Egy másik magyar képkönyv szerzője, Máray 
Mariann képzőművész tolmácsolásában olvashatnak 
az érdeklődők majd arról is, hogy egy gondolat vagy 
eseménysor miként alakulhat át lépésről lépésre egy 
komplett képi világgá, s ezt a meglévő tudásaink alapján 
miként tudjuk visszafejteni. Reméljük, hogy jövő évben 
kézbe is vehetik a tanárok, pedagógusok − és mindazok, 
akik kellően nyitottak az efféle szakmai újdonságokra.
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Képek Máray Mariann: While You are Asleep c. művéből. A könyvet a 2019. évi bolognai 
nemzetközi Silent Book Contest-en a legjobb 10 közé választották.
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Mire jó a 
képernyőmegosztás?
Az OPKM új szolgáltatásai  
a digitális térben
A különleges helyzetre való tekintettel egyre nagyobb teret hódít 
a digitális kommunikáció az élet szinte minden területén. Arról, hogy 
a világháló jelentette előnyök hogyan hasznosíthatók az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) szolgáltatási körében, 
Dömsödy Andreát, az intézmény iskolai könyvtári szakreferensét 
kérdeztük.

Szöveg: Ambrus Balázs | Fotó: Indri Dániel Janisz

Hogyan foglalható össze az OPKM chatkönyvtáros szolgáltatásának lényege?

Egészen hivatalosan: képernyőmegosztással támogatott tájékoztatás, de termé-
szetesen nem lehet egy szolgáltatást ilyen bonyolultan hívni. Pillanatnyilag még 
keressük a nevét: chatkönyvtár, vagy esetleg távkönyvtár. Ami a szolgáltatást 
illeti, könyvtárunk már régebb óta online elérhetőséggel és tájékoztatással rendel-
kezett, de a chatkönyvtáros szolgáltatásunkat a szükség hívta életre. Ne feledjük, 
márciusban szakdolgozati beadási határidők szorították a hallgatókat, ezért arra 
gondoltunk, hogy ha az olvasók a járványhelyzet miatt nem jöhetnek ide, akkor 
meg kell találnunk azt a csatornát, amivel a keresett anyagokat el tudjuk juttatni 
hozzájuk. Természetesen azt továbbra sem vállaltuk, hogy e-mailes megkeresésre 
a hallgatók helyett elvégezzük az ő kutatásaikat. 

Egyébként már a ’90-es évek közepe óta van online katalógusunk, de aki járat-
lan ennek használatában, annak segítünk. Mivel manapság csaknem mindenki 
használ már chatet, rájöttünk, hogy a könyvtári szolgáltatás kapcsán is nagyon jól 
lehet használni az ezekbe az elmúlt években beépült képernyőmegosztás funkci-
ót. Még a gyakorlottabb könyvtárhasználók sem mindig tudják írásban teljesen 
pontosan megfogalmazni kérésüket. Szükséges a párbeszéd, a segítő könyvtárosi 
kérdések. Személyes kapcsolat esetén ez természetes, de e-mailen szinte lehe-
tetlen az efféle segítség. Ezért regisztráltunk egy Skype és egy Google Hangouts-
címet, ezen tudnak megkeresni bennünket, így már indulhat is a dialógus, közösen 
végezzük a témával kapcsolatos keresést, közösen elemezzük a találati halmazt 
és közösen fogalmazzuk újra a kérdést, így az olvasó valóban azt kaphatja, amire 
szüksége van.

Az adatbázisunkban szereplő könyvek, cikkek közül jelenleg 31 ezer online is elér-
hető, ezeket a nem előfizetéses tartalmakat a virtuális kosárba téve az olvasó egy 
e-mailben bibliográfiaként meg is kaphatja. De könyvtárunk gyűjteményében 800 
ezer dokumentum, több millió mű érhető el.

Mi történik akkor, ha csak papíralapon van meg a keresett mű?

Mondok egy konkrét példát. Az egyik hallgató a lovasterápia és a tanulási zavarok 
kérdéskörében szeretett volna kutatni. Néhány digitális anyagot találtunk is közö-
sen, de több, témába vágó mű csak papíron volt meg. Mivel ezek nem voltak nagyon 
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terjedelmesek, beszkennelve elküldtük az olvasónak. 
Volt olyan is, hogy egy kutató ugyan megtalált anya-
gokat a katalógusban, de nem értette azokat. Ekkor ő 
osztotta meg a képernyőjét és így kérte a segítő értel-
mezést. Mivel nem ismerte a szakkifejezéseket, ezeket 
telefonon nem lehetett volna elintézni, így azonban 
igen.

Ki a célközönsége ennek a szolgáltatásnak? Kik 
használják leggyakrabban?

A kezdeti időszakban jellemzően egyetemi hallgatók 
voltak, mint ahogy a normál időszakban is az olvasóink 
többsége az. Amikor enyhült a karantén szigora, úgy 
döntöttünk, hogy fenntartjuk a chatkönyvtáros szolgál-
tatást. Vannak ugyanis olyan dolgok, amiért nem is fel-
tétlenül szükséges ide jönnie az olvasóknak. Országos 
szakkönyvtárként a katalógusunkban minden benne 
van, ami pedagógiával kapcsolatban magyarul megje-
lent, nemcsak a könyvek, hanem a folyóiratcikkek, sőt 
a tanulmánykötetek tanulmányai is külön-külön. A pe-
dagógiai szakirodalmat pedig részletes tárgyszavakkal 
látjuk el, így speciális témák irodalma is könnyebben 
megtalálható nálunk, mint bármely más könyvtárban. 
Ez nagy segítség a vidéki kutatóknak is, hiszen ha tudja, 
melyik folyóiratot, melyik kötetet kell keresnie, a mű 

pontos adatai alapján már vidéki nagyobb könyvtá-
rakban is megtalálhatja a számára szükséges műveket. 
Ezen szolgáltatás keretében segítünk a különböző 
egyénre szabott bibliográfiák összeállításában is. 

Intézményük másik új szolgáltatása a webinárium, 
vagyis egy online pedagógiai-szakmai műhelysoro-
zat. Hogyan áll össze a tematikája?

Ezt a szolgáltatásunkat a karanténtól függetlenül 
hoztuk létre 2019 novemberében, eddig 11 rész vissza 
is nézhető. Hallgatóként és előadóként is gyakran járok 
konferenciákra, és ott fogalmazódott meg bennem, 
hogy egy ilyen fórumon tartalmi és időbeni korlátok 
miatt nem lehet minden, egyébként fontos dolgot 
meghallgatni, elmondani. Az elvek és elméletek meg-
hallgatását nem követi a tudás „aprópénzre váltása”, 
maga az alkalmazhatóság. A webinárium indításakor 
kifejezetten olyan témákat kerestem, amelyekkel so-
sem foglalkozunk konferenciákon. Rögtön az első téma 
az volt, hogy hogyan készítsünk könyvtári feladatot, 
mivel ezen a platformon már az apróságokról is lehet 
beszélni. Részt veszek pedagógusképzésben, ahol gyak-
ran azt tapasztalom, hogy bólogatnak a hallgatók, hogy 
értik, amit mondunk, de a feladatot már nem tudják 
a hallottak alapján megoldani. Itt szeretnénk segítséget 
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nyújtani ahhoz, hogy az elméletből hogyan lesz napi 
gyakorlat.

A webináriumon volt szó a silent book-ról is, de volt, 
hogy egy költészet napi játékos programot mutatott be 
egy kolléga. Ez utóbbi már a karantén idejére készült. 
Egy másik kolléga pedig arra vállalkozott, hogy meg-
mutassa, hogyan tud támogatni egy iskolai projektet 
mint könyvtárostanár. Itt például a történelem tan-
tárgy keretében a vonatkozó szövegek között kellett 
a gyerekeknek kutakodniuk, azokra hivatkozniuk.

Honnan tudja, hogy a pedagógusok milyen témák 
iránt érdeklődnek?

A webinárium elindítása előtt természetesen végez-
tünk egy kérdőíves felmérést is, hogy kiderüljön, mit 
gondolnak fontosnak a kollégák. Nagyfokú az érdeklő-
dés a módszertani kérdések iránt, mint például a dif-
ferenciált feladatok összeállítása, vagy mivel szinte 
kötelező jelleggel tanítanunk kell az online forrásokra 
való hivatkozás mikéntjét, erre is fel kell készülni.

Technikailag, műhelyvezetőként megosztom a képer-
nyőmet egy rövid bevezető előadás erejéig, majd egy 
kollaboratívan szerkeszthető feladatlaphoz adok hoz-
záférést minden résztvevőnek. Itt közösen oldunk meg 
feladatokat. Pl. közösen fogalmazunk át egy rosszul 
kiadott feladatot, közösen készítünk el hivatkozásokat. 
Majd megbeszéljük a típushibákat, azok forrásait, a diá-
kok támogatási formáit. Azért jó erre a közösen szer-
keszthető fájl, mert belejavítással rögtön jelezni tudom 
a résztvevőnek, hogy a feladat mely részére figyeljen 
különösen oda. Az is jó, hogy a résztvevők is jelezhetnek 
egymásnak, tehát valóban közösen dolgozunk.

Hány fő kapcsolódása esetén tartható még kézben 
ez a fajta kommunikáció?

Ezek valóban interaktív szemináriumok, ezért 20 
fős limitet húztunk. Általában 10-12 fővel zajlanak 
a konzultációk, ennyi emberrel még jól lehet a megosz-
tott fájlokkal közösen dolgozni. Általában a tervezett 
eseményeket két időponttal hirdetjük meg; van egy nap-
közbeni időpont és egy esti, mivel nem minden kolléga 
tudja szabaddá tenni magát munkaidőben. A szeminá-
riumok anyagát rögzítjük, aztán feltöltjük az OPKM 
YouTube-csatornájára. 

Ha az iskolákban esetleg újból bevezetnék a digitális 
tanrendet, arra hogyan reagálnának? Hogyan tud-
nák segíteni a pedagógusok munkáját?

Ezt a webináriumsorozatot iskolai könyvtári 
webináriumként hirdettük meg, de bármelyik pedagó-
gus számára érdekes lehet. A differenciált könyvtári 
feladatok forrásalapú feladatok. Ha a pedagógus nem 
tud órát tartani, akkor valamilyen forrást kell kiad-
nia, amit a gyerekek önállóan feldolgoznak. Ez tipi-
kus könyvtárpedagógiai felkészítést és felkészülést 
igénylő feladat. A karantén közvetlen hozománya, hogy 
az OPKM-ben ez idő alatt elkezdtük gyűjteni és közzé-
tenni (egy minőségi szűrő közbeiktatásával) a könyv-
tárhasználatot segítő online anyagokat. De hasonló 
online forrásgyűjtemény készült óvodapedagógusok-
nak is a mese, anyanyelvi fejlesztés témakörben.

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verse-
nyünkhöz 2005 óta építünk egy feladatbankot, mely 
a bod.opkm.hu aloldalunkról érhető el. Ide − a szer-
keszthetőség kedvéért Wordben − feladatonként feltöl-
töttük az összes feladatlapunkat. Ebben a tanárok NAT 

Interaktív feladatmegoldás a webinárium alatt

https://www.youtube.com/channel/UCdJq9LuoAgeRk3oUpKsll1w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdJq9LuoAgeRk3oUpKsll1w/featured
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műveltségi területek szerint vagy szabad szavas kulcs-
szavakkal is kereshetnek, adott esetben például rejtvé-
nyeket is. A tanárok természetesen a megoldókulcsokat 
is letölthetik.

Ha már szóba került a Bod Péter Országos Könyv-
tárhasználati Verseny, mesélne róla, illetve az idei 
verseny rendhagyó körülményeiről?

1993 óta minden évben megrendezzük a versenyt a 7−8., 
illetve a 9−10. évfolyamosok számára. Van egy iskolai 
forduló, itt választják ki a gyerekeket (iskolánként 3 ta-
nuló indítható). Utána jön az országos írásbeli forduló, 
amit már teljesen anonimizált és hivatalos formában 
bonyolítunk egy-egy kiválasztott könyvtári helyszínen 
minden megyében. Az innen továbbjutók a döntőbe 
kerülnek, ami egy kétnapos budapesti esemény. A dön-
tőben egy nagyobb projektet kell végigvinniük, ahol 
nemcsak a feladatlap megoldása számít, hanem az út is, 
azaz, hogy mit vett le a polcról, mit ütött be a számító-
gépbe. Ezeket a zsűri tagjai nézik. Minderre áprilisban 
került volna sor…

Csakhogy a vírushelyzet közbeszólt.

Igen, de ezek a gyerekek megnyerték a lehetőséget, 
mert bejutottak a döntőbe. Úgy gondoltuk, hogy nem 
engedhető meg, hogy ezt elveszítsék. Miután a chat-
könyvtárral már kellő online tapasztalatot szereztünk, 
a döntőt úgy oldottuk meg, hogy felhívtuk a gyerekeket 
videóchaten (2x12 főt, két korcsoportban), a háromfős 
zsűri pedig a versenyző által megosztott képernyőn 
figyelte, hogy épp hová kattint. Ez így még egyszerűbb 
is volt, mint élőben figyelni a versenyző háta mögül 
a monitorját. Annyiban is más volt ez a verseny a meg-

szokotthoz képest, hogy a gyerekeknek hangosan 
kellett gondolkodniuk, kommentálni, hogy épp mit, 
miért csinálnak. Ez nagyon sokat segített a zsűrinek és 
a diáknak is, hogy megmutathassa, mennyit tud.

Ha elmúlik a vírus okozta rendkívüli időszak, ter-
vezik, hogy valamit megtartanak ebből a digitális 
versenyszervezési rendszerből?

Át kell még gondolni. Akár megoldható lenne ebben 
a formában is, a döntőben eddig is volt minden gye-
reknek saját gépe, az viszont nagyon hiányzott, hogy 
a versenyzők könyveket vegyenek le, hiányzott, hogy 
hosszabban, elmélyültebben tudjanak dolgozni. Ki-
várjuk a tavaszt, ekkor lesz döntő újra, és lehet, hogy 
az írásbelit is új alapokra kell helyeznünk. Valami 
hibrid megoldás jöhetne számításba, de pillanatnyilag 
nem azokat az időket éljük, amikor pontosan előre lehet 
tervezni…

Képernyőmegosztással támogatott tájékoztatás, katalógushasználat
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Az OPKM keretében működő szakmúzeum elődjét a dualizmus időszaka alatt alapították Országos 
Tanszermúzeum néven. A mára már kibővült funkciókkal működő közgyűjteményben az iskola tárgyain kívül 
a gyermekségtörténet széles spektrumában tájékozódhatnak az érdeklődő látogatók, kutatók. A múzeum 
gyűjteményéről és különböző szolgáltatásairól Bogdán Melinda PhD múzeumigazgatót kérdeztük.

Szöveg: Dallman Kristóf

Múzeum a gyermekekről −  
nem csak gyermekeknek

Interjú Bogdán Melinda múzeumigazgatóval

Az intézmény elődjének számító Országos Tan-
szermúzeumot Trefort Ágoston minisztersége 
alatt, 1877-ben alapították. Ekkoriban a múzeum 
célja a legkorszerűbb tanításmódszertani eszközök 
bemutatása volt. Mennyiben változott ez a funkció 
az eltelt idő során?

A tanszermúzeum – Kelemen Elemér szavaival élve – 
„élő pedagógiai műhely, a magyar tanítók és tanárok 
didaktikai-módszertani tájékozódásának, továbbkép-
zésének központja volt”. Bizonyos szempontból a kései 
utód, az OPKM ilyen szerepet is betölt azzal, hogy újra 
felfedezésre kínál eltűnt módszertani megoldásokat, 
egykori tapasztalatokkal is inspirálóan hat. A tárgyak, 
dokumentumok arról is tanúskodnak, hogy milyen ma-
gas színvonalat képviselt oktatásunk, egyben ráirányít-
ják a figyelmet az egykor élt és működött tudós tanárok 
alakjára is. Ma országos gyűjtőkörű szakmúzeumként 
működünk, fő témánk a magyarországi oktatás és neve-
lés története, de nem csupán a gyermekkor intézménye-
sített világával, vagyis az iskolával foglalkozunk, hanem 
a gyermekkor társadalom- és művelődéstörténetével is.

A múzeum állandó kiállítása az OrbisPictus – Szem-
léltetés az iskolában címet viseli és az oktatási 
folyamatok során használt szemléltetőeszközök 
széles tárházát vonultatja fel. A tárlatot gyakorla-
tilag végigkíséri a címadó Comenius-mű, melynek 
egy korai kiadása a kiállítás egyik első tárgya. Miért 
éppen ez lett a tárlat rendezőelve?

Az iskolai szemléltetés a hazai neveléstörténet egyik 
legkevésbé kutatott területének számít. A kiállítás ren-
dezői, P. Bálind Márta és Munkácsy Gyula Comenius 
alapvető pedagógiai munkáját, az iskolai oktatás első 
képeskönyvét választották nemcsak címnek, hanem 
mintegy „vezérfonalnak” is. Ez a mű a maga korában 
a világról szerzett ismeretek egységes összekapcsolását 
reprezentálta. Az ebben foglalt jelenségek és fogalmak 
lettek az iskolai szemléltetés tárgyaivá, és ismertették 
meg a tanulókkal a címben is szereplő „látható világot”.
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A kiállításon a látogatók sok érdekességet tekint-
hetnek meg, így többek között egy, a Nagyszombati 
Egyetemről származó „biztos egyensúlyú babát”, 
vagy egy eredeti Edison-fonográfot. Mesélne pár 
szót ezekről a különleges tárgyakról?

Tárgyi gyűjteményünk legnagyobb része természetta-
ni, fizikai eszközökből áll. E kollekció egyik kiemelkedő 
jelentőségű tárgya az úgynevezett „biztos egyensúlyú 
baba”. (Az egykoriak „kötéltáncosnak” is nevezték.) 
Elnevezése arra utal, hogy súlypontja az alátámasz-
tási pont alá esik, ezért a testet nem tudjuk kitéríteni 
helyzetéből, hiszen az egyensúlyozó készülék biztos 
egyensúlyi helyzetben van. Modellünk abban külön-
bözik társaitól, hogy maga a báb hársfából készített, 
festett, aranyozott figura. A nagyszombati egyetemen 
ezt a gyönyörű barokk puttót kísérleti eszközként hasz-
nálták a jezsuita professzorok. Martsa Piroska restau-
rátor, szobrászművész munkájának köszönhető, hogy 
műtárgyunk ma ismét eredeti szépségében látható.

A fonográf, egykorú magyar nevén hangíró, a beszéd-, 
ének- és zenei hangok rögzítésére és lejátszására szol-
gáló mechanikus készülék volt, melyet Thomas Alva 
Edison szabadalmaztatott 1878-ban. Az első fonográ-
fokon – mint a mi példányunkon is – a forgóhengerre 
helyezett sztaniol- (ónfólia) lemezre, és még nem, mint 
később, viaszhengerre, karcolta egy fémtű a hangrezgé-
seket. Mind a felvétel, mind a lejátszás kézi forgatással 
történt. Ezt később óraszerkezettel oldották meg. Pus-
kás Tivadar ajánlására − aki ezidőtájt Edison párizsi 
ügynöke volt − egyszerűbb megoldásnak bizonyult, ha 
az európai piac számára nem Amerikában állítják elő 
a „hangírókat”, hiszen a szállítás és az itteni keres-
kedelmi hálózat kiépítése tetemes költséget jelentett 

Fotó: Kaliczka Gabriella
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volna. Ezért ezeket a korai, kézzel hajtott, kisméretű 
Edison-féle fonográfokat az óvilági vásárlók számára 
Edmé Hardy gyártotta Párizsban.

A mi ritka, az első szériákból származó darabunkat 
egykor a budapesti Mária Terézia Leánygimnáziumban 
használták, ugyancsak szemléltetés céljára. 1972-ben 
került múzeumunkba, az utódiskolából, a Varga Katalin 
Gimnáziumból, amikor azt ruhaipari szakközépisko-
lává alakították át. Akkoriban a hangrögzítést már rég 
magnetofonnal végezték, fonográfra nem volt szükség…

A múzeum a kiállított tárgyakon túl is óriási gyűj-
teményekkel rendelkezik. Milyen módon kerültek 
a különféle tárgyak és dokumentumok a múzeumba, 
és milyen kihívásokat rejt a gyűjtemény bővítése?

Egy múzeum anyagát tekintve a kiállítás tárgyai 
mindig egy kis töredéket jelentenek. Gyűjteményünk-
ben mintegy kétszázezer műtárgyat őrzünk. Sajnos, 
az eredeti tanszermúzeum anyagából szinte semmi sem 
maradt meg. A múzeum 1968-as újjáalakulása után 
sok mindent szervezett gyűjtőmunkával szerzett meg. 
Még országos gyűjtőpályázatokat is kiírt. Volt úgy, hogy 
iskolák kerestek meg bennünket: kénytelenek selejtezni 
a ma már nem használatos szertári anyagukból. Az is-
kolabezárások során is sok tárgyat tudtunk megmente-
ni − és még több odaveszett, ha nem értesítettek minket 
az iskolaigazgatók. Több esetben nekünk kellett rábír-
nunk a tanár kollégákat, hogy érdemesebb a tárgyakat 
múzeumnak adni, mint egy poros szekrényben elfektet-
ni. Egyik értékes kollekciónkat – az Uránia Szemléltető 
Taneszközök Gyára által az 1920-as években készített 
üvegdiákat – a Fazekas Gimnázium pincéjéből sikerült 
kimentenie Munkácsy Gyula egykori múzeumigazga-
tónak. Ugyanakkor vannak középiskolák, ahol magas 
szinten ápolják hagyományaikat, történeti jelentőségű 
szertáraikban makulátlanul sorakoznak az eszközök 
az értő tanárok jóvoltából. 

Vásárlás útján is szerzünk meg tárgyakat, elsősorban 
tematikus képzőművészeti gyűjteményünket gyara-
píthattuk ilyen módon.Nem hagyhatom említés nélkül 
adományozóinkat sem, akiknek jelentős része a peda-
gógusok köréből kerül ki. Sokszor keresnek meg idős, 
nyugdíjas tanárnők és tanárok, hogy nemcsak szemé-
lyes tárgyakat, hanem fontos, sőt néha kuriózumszám-
ba menő iskolatörténeti emlékeket is eljuttassanak 
hozzánk. Ezt a gesztust, ezt a hozzáállást szakmasze-
retetük és hivatástudatuk diktálja. A kihívást elsősor-
ban a raktárak immár szűkös volta jelenti, feltétlenül 
bővítenünk, korszerűsítenünk kell. Ez sajnos anyagi 
kérdés is. Lényeges az is, hogy a múzeum ne pusztán 
a véletleneknek köszönhetően gyarapodjon, hanem 
a múlt szelekcióját reflexíven végezze. Ugyancsak 
anyagi kérdés, hogy a növekvő gyűjteményt be is tudjuk 
mutatni a nagyközönségnek, ennek alapfeltétele lenne, 
hogy időszaki kiállítótérrel rendelkezzünk.

Járványmentes időszakban az egyéni vagy csopor-
tos tárlatvezetések mellett különféle múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokat is szerveznek. Kik a foglalko-
zások célközönsége? Milyen többlettudást kapnak 
ilyenkor az érdeklődők?

Bár múzeumunk egy adott témakör történetére speci-
alizálódott, foglalkozásaink alapjában véve mindenki 
számára elérhetőek, hiszen közgyűjtemény vagyunk. 
Jelenleg főként szabadtéri programokban gondolko-
dunk, az általunk szervezett és szakembereink által 
vezetett tematikus, városi sétáink iránt a társadalom 
legkülönfélébb rétegeiből mutatkozik élénk érdeklődés. 
Már több hétre előre minden helyünk betelt. 

Járványmentes időszakban viszont az iskolák képe-
zik törzsközönségünk egyik jelentős részét. Nemcsak 
ők jönnek hozzánk, hanem mi is megyünk hozzájuk 
a Táskamúzeum című programunk részeként, amikor 
az adott iskolában, tanóra keretében mutatjuk be, hogy 
milyen volt a régi iskolakultúra. Fontosnak tartjuk 
kapcsolatunkat a felsőoktatással is, lényeges lenne, 
hogy a tanár- és tanítójelöltek mind eljussanak hoz-
zánk. Ennek a folyamatnak térnyerését szakdolgozatok, 
közös kiállítások, foglalkozások mutatják.

Van azonban egy olyan rendezvényünk, ami jó példa 
arra, hogy szakmúzeumként miként lehet igényesen 
tartalmat közvetíteni szélesebb körben. Ez a nagyon 
sokak által ismert Múzeumok Éjszakája, amelyen már 
tizenhárom éve a diákszínjátszóknak adunk teret. 
Rendszeresen látogatjuk a diákszínjátszó fesztivál 
előadásait, a drámapedagógusok segítségével a legérde-
kesebb produkciókat hívjuk meg. A Múzeumok Éjszaká-
ján a diákok előadásait profi fellépők is kísérik, például 
az orkesztikát bemutató Magyar Mozdulatművészeti 
Társulat. Produkciójuk tulajdonképpen az épület, 
az egykori tisztviselőtelepi főgimnázium szellemi örök-
ségéhez tartozik. Az orkesztika legnagyobb magyaror-
szági alakjának számító Dienes Valériát az iskola két 
tanárához is kapcsolat fűzte. Az egyik Babits Mihály 
volt, akihez családi szálak kötötték; a másik pedig férje, 
a matematikus Dienes Pál. Megjegyzem, ők is itt laktak 
a Tisztviselőtelepen! 

Fotó: Áment Gellért
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Emlékezetes marad Szélpál Szilveszter, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyakorló Gimnáziumának fizikatanára, 
aki egyben a Szegedi Nemzeti Színház tenoristája is. 
Áriákkal tűzdelt fénytani kísérletei óriási közönségsi-
kert arattak és egyben többlettudással gazdagították 
a publikumot. Járványmentes időszakban folytatni 
fogjuk ezt a sorozatot, hiszen fontossága abban rejlik, 
hogy így is össze tudjuk kapcsolni az iskolát, nevelést és 
a művészetet.

Sokan talán nem is gondolnák, milyen kincseket rejt 
a Tisztviselőtelep és a Népliget határán álló Tün-
dérpalota. Mennyire közismert a múzeum létezése? 
Kik alkotják a látogatóközönséget?

Ahogy az előzőekben is említettem, az érdeklődők köre 
a legkülönfélébb: a kisiskolástól a nyugdíjas szervezete-
kig, és nemcsak itthonról. Csak néhány példát emlí-
tek: pedagógia szakos német egyetemisták szakmai 
gyakorlatuk keretében ismerkedtek gyűjteményünk 
egyik különleges részével, a gyermekrajzok történeté-
vel – számukra nemcsak bemutatót, hanem előadáso-
kat is tudtunk nyújtani. Volt, hogy váratlanul spanyol 
neveléstörténészek kerestek fel bennünket, de arra is 
volt példa, hogy egy közeli szállodából lengyel turisták 
figyeltek fel ránk, és látogatásuk végén nemcsak elisme-
résüknek adtak hangot, de annak a szomorúságuknak 
is, hogy náluk nincs ilyen érdekes szakmúzeum.

A különböző foglalkozások mellett időszaki kiállítá-
sokkal – ilyen volt a 2018-ban Fitz József-könyvdíjat 
kapott „Gyermekvilágháború” is –, sőt az előbb már 
említett városi sétákkal is bővítették a múzeum 
kínálatát. Milyen elképzeléseik vannak a jövőre?

Örülök, hogy megemlíti a „Gyermekvilágháború”. 
1914–1918 rajzokban című kiállításunkat, amelyet előbb 
Budapesten, majd Egerben is bemutattunk, katalógusa 
pedig díjat nyert. Nemcsak a kísérő kiadványunk, ha-
nem a tárlat egész arculata egy kiváló grafikus párossal, 
Bieder Anikóval és Gelsei Balázzsal való együttműkö-
désnek köszönhető. A kiállítás tudományos előkészíté-
se, a kutatómunka több évet vett igénybe, és nemzetközi 
összefogás is állt a háttérben, a társkurátorok Günther 
Schreiber és Petneki Áron voltak. Hangsúlyos élménnyé 
vált, hogy két kislány, akik később képzőművészek let-
tek: Kőszegi Bella és Petrich Kató életútját is ismertebbé 
tudtuk tenni. A tárlat bizonyos szempontból első kife-
jezett jelentkezése volt annak a koncepcióbővítésnek, 
amely nem szorítkozik csupán az iskola, a gyermekne-
velés történetére, hanem a gyermekségtörténet egésze 
szempontjából vizsgálja meg egy adott kor jelenségeit, 
és a gyermekek reagálását ennek az adott kornak a ki-
hívásaira. 

Az egyik kiemelt jövőbeli célunk az, hogy az online 
térben jobban jelen legyünk, ezért folytatjuk műtárgya-
ink digitalizálását. Ugyanakkor a legfontosabb célunk 
a jelenleg is látható állandó kiállításunk megújítása. 
Az elsődleges látványtervek idén év végére készül-
hetnek el. Ezzel reményteli üzenetet is képviselünk: 
mire a járványkorszak múlt idejű lesz, megújuló valós 
tereinkben találkozhatunk látogatóinkkal.

Fotó: Kaliczka Gabriella
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Kati cipőjétől a Füvészkertig
– tematikus foglalkozások az OPKM-ben

Interjú Arany Katalin és Bányai Tamás 
múzeumpedagógusokkal

A temérdek mennyiségű könyv és műtárgy tanulmányozása mellett különféle interaktív 
foglalkozásokon is közelebb kerülhetnek az egykori iskolák és a gyermekek világához, akik 
meglátogatják a Tündérpalotát. A kisiskolásoknak és a nyugdíjas tanároknak egyaránt élményt 
adó foglalkozások mellett tematikus sétákon is részt vehetnek az érdeklődők. A sokszínű 
programkínálatot Arany Katalin és Bányai Tamás mutatta be.

Szöveg: Dallman Kristóf

A Szegedi Tudományegyetem JGYPK leendő rajztanár hallgatói a Tantárgytörténet 
nevű órájuk keretében látogattak el a kiállításra (fotó: Gál Borbála)
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Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 
számos tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás-
sal várják az érdeklődő látogatókat, csoportokat. 
Mióta szervez az intézmény ilyen eseményeket? Mi 
adta az inspirációt a programok elindításához?

Arany Katalin: A programok jelentős részét a jelenlegi 
múzeumigazgató, Bogdán Melinda, és elődje, Munkácsy 
Gyula dolgozta ki. Játékos elemet építettek be az infor-
mációban gazdag foglalkozásokba, melyeket egy időben 
közösen tartottak. A játék részeként valamelyikük 
a „szigorú tanító”, másikuk a „pajkos diák” szerepében 
adott elő hasznos tudnivalókat az elemi iskolai oktatás-
sal kapcsolatban, egy osztatlan népiskolába képzelt óra 
alatt. Ez a típusú „tanóra” jelentette a kezdetet.

A Régen is volt iskola című foglalkozáson a tárlat 
központi helyén található, a 20. század elején mű-
ködő népiskola tantermét idéző díszletbe invitálják 
a csoportokat. Miből állnak ezek a foglalkozások? 
Eltérő élményeket kap egy kisiskolás osztály és 
mondjuk egy pedagógusképzésben részt vevő egye-
temi hallgatói csoport?

A. K.: A kisiskolás játszik velünk a foglalkozáson. 
Örömmel hallgat meg minket, még akkor is, ha azzal 
tréfálkozunk, hogy bármit is képzelt, most is iskolába 
jött. Mindent elmesél, amit már eddig is hallott a régi 
dolgokról, akár tapasztalatait is megosztja a saját 
iskolájáról, tanárairól. A pedagógushallgató megkapja 
ugyanazt a játékos élményt, mellé pedig azt az informá-
ciót is, hogy egy-egy felhasznált elem, módszer miért, 
hogyan és miért pont egy adott pillanatban kerül sorra.

Mind a gyerekek, mind a felnőtt diákok, de még a hoz-
zánk érkező aktív, vagy már nyugdíjas tanárok is ér-
deklődve fedezik fel a gyönyörű Pizinger-féle padokat, 
a katedrát, rajta a hajdani tanítói munka kellékeit, a be-
rendezett tantermet. Az egészen kicsikkel végig lehet 
számolni az abakuszon egytől tízig az „Egy, megérett 
a meggy” kezdetű mondókával. (Érdekes tapasztala-
tunk, hogy a szülők, nagyszülők hányféleképp tanítják 
meg ezt a versikét.) A foglalkozás alatt éneklünk is, 
például az „Á, bé, cé, dé, rajtam kezdé” kezdetű népdalt. 
(Ennek feldolgozása Kodály Zoltán Háry János című 
daljátékából ismert.) Megbirkózunk nyelvtörőkkel is.

Természetesen komoly dolgokról is szó esik: elképzel-
jük, hogyan nézhetett ki egy osztatlan elemi népiskolai 
osztály, mit és hogyan tanított a tanító, mi a fonomimi-
kai jelrendszer, milyen volt az ültetési rend.

Az iskolai írásbeliség fontosságáról, annak fejlődé-
séről hallhatnak, akik részt vesznek a Tintamalac 
és tollszem. Az iskolai írásoktatás történeti példái 
című foglalkozáson. Miből áll ez a program?

A. K.: A foglalkozás már a folyosón elkezdődik, ahol 
a tárlóban igen gazdag írásminta-gyűjteményt láthat-
nak az érkezők. Van apró viasztáblánk, melyre stílussal 
lehet írni, bemutatjuk a nádtollat, a pennát, a penna-
készítés módját, a hegyezést, és azt, hogy a különböző 
íróeszközöket mikortól meddig és hogyan használ-
ták. Kedves történeteink vannak a régi pedagógusok 

Arany Katalin (fotó: Kovács Zsuzsanna)

MIND A GYEREKEK, MIND 
A FELNŐTT DIÁKOK, DE MÉG 
A HOZZÁNK ÉRKEZŐ AKTÍV, 

VAGY MÁR NYUGDÍJAS TANÁROK 
IS ÉRDEKLŐDVE FEDEZIK FEL 
A GYÖNYÖRŰ PIZINGER-FÉLE 

PADOKAT, A KATEDRÁT, RAJTA 
A HAJDANI TANÍTÓI MUNKA 

KELLÉKEIT, A BERENDEZETT 
TANTERMET.
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vagy a régi gyerekek visszaemlékezéseiből, melyekből 
megtudhatjuk, hogyan jutottak libatollhoz, vagy mire 
jó a szarka tolla, mikortól használják a fémhegyű tollat, 
a tollszem miért szem, mi a kalamáris, a tapper, a porzó. 
Megmutatjuk, mire jó a spongya, és milyen remek mon-
dásunk kapcsolódik hozzá.

Ennek a foglalkozásnak egy speciális változatát a fel-
sőfokú oktatás, szorosabban véve a tipográfusképzés 
számára Bogdán Melinda dolgozta ki és tartja; központ-
jában az iskolai írásoktatás és a betűtervezés kapcsola-
ta áll.

A múzeum gyűjteményében előkelő helyen állnak 
a különféle optikai szemléltető eszközök. Milyen 
különlegességekkel ismerkedhetnek meg a Fényta-
noncok foglalkozásra látogatók?

A. K.: A felsősök és középiskolások számára ajánlott 
foglalkozást Bogdán Melinda, Munkácsy Gyula és Dr. 
Domsa Patrícia szemorvos állította össze. Itt is bebizo-
nyosodik, hogy mennyi játékos elemet lehet belecsem-
pészni a természettan-oktatásba. A fénytannal foglal-
kozó program a 19. századi iskola optikai kísérleteinek 
világát idézi meg. A múzeumi óra keretében műkö-
désben látható a zootróp, a periszkóp, a sztereonéző, 
a „zsebmozi”, a „bűvös korong”, a „japáni varázstükör”, 
vagy a camera obscura.

Az iskolai jutalmazás és büntetés történeti formáit 
mutatja be A szamárfültől a szamárpadig elnevezé-
sű dramatizált foglalkozás. Hogyan dolgozzák fel ezt 
a szenzitív témát?

Főként a dicséretek mentén. A gyerekek – de a felnőttek 
is – sokféle történetet hordoznak magukban a fenyítés-
sel, veréssel kapcsolatban. Nincs olyan alkalom, hogy 
a nádpálcáról ne a körmös jutna valakinek az eszébe, 
pedig ez az eszköz azért arra is kiváló volt, hogy a tanár 
rámutasson fontos dolgokra, például a szemléltető fa-
liképekre. Természetesen mutatunk büntető és jutal-
mazó cédulákat, megbeszéljük az érdemjegyek, az érté-
kelés fontosságát, és azt is, hogy ez nem mindig zajlott 
úgy, ahogy ma. Szinte mindenkinek van olvasmányél-
ménye vagy családi története ezzel kapcsolatban.

Nem találkoztam még olyan gyerekkel a foglalkozá-
sokon, aki ne tudta volna, mit jelent a szamárpad, és 
ne nevetett volna a szamárfül láttán. Igazán érdekes, 
hogy amikor lehetőséget kapnak arra, hogy felvegyék, 
akkor általában azok a gyerekek jelentkeznek majd 
kiesve a padból, akiket a többiek is megszavaznának. 
Aztán mindig van egy pillanat, amikor a szamárfület 
felhúzó gyerek egyszer csak megérzi ennek a pilleköny-
nyű anyagnak a súlyát, és azt a megkönnyebbülést, 
hogy nem kell egész nap viselnie a megalázást jelen-
tő, megbélyegző jelképet. Ez igen érzékeny pillanat, 
általában kézfogással gratulálunk a bátorságához és 
határozottan megköszönjük segítőkészségét. Szerin-
tem a szamárfület felpróbáló gyerekek és az őket nézők 
is pontosan megértik ebből a jelenetből, hogy mennyire 
helytelen mások megalázása.

Segítek (fotó: dr. Fabulya Zoltánné) Az ígéret (fotó: dr. Fabulya Zoltánné)
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A Kati cipője című foglalkozás az óvodás korú 
gyermekeket célozza. Hogyan lehet a kisgyermekek 
számára élvezetesen bemutatni a múzeumot, a mu-
zeológus munkáját?

A. K.: Játékkal. A gyerekek az én zenélő, porcelánfejű 
babám segítségével megtanulják, hogyan „határoz meg 
tudományosan tárgyakat” a muzeológus. Elmondják, 
milyen anyagból készült, mekkora, hogy néz ki, tőlem 
pedig megtudják, mikor készült és hol. A babánál már 
egy újabb szakmához is közel kerülhetnek. Az épület-
ben ugyanis restaurátorok gyakorlati képzése is zajlik, 
és én magam is papírrestaurálást tanultam. A baba lába 
törött, ezért elmondjuk, hogy a műtárgyak helyreállí-
tásával a restaurátor foglalkozik. A címben szereplő 
cipő szintén az enyém volt apró koromban. Fekete-
fehér bőrcipőcske, amit a gyerekek megtisztogatnak, 
kitömnek papírral, befűznek és becsomagolnak. Látni 
kellene, milyen mély elszánás van az arcukon. A kicsik 
az épületet eredetileg is díszítő, ma is látható szecesszi-
ós állatfigurákról készült rajzokat, melyekről egy-egy 
részlet hiányzik, kiegészítik, „restaurálják”. A Tün-
dérkastély oromzatán van egy bagolyszobor, amelynek 
eredetije előcsarnokunkban, egy posztamensen látható. 
Erről Kárpáti Eszter kiállításrendező munkatársam 
egy sík másolatot készített, amelyet mértani formákra 
bontott. Ennek darabjaiból rakhatják ki a nagyobbak 
a meglehetősen nehéz alakzatot.

A múzeum épületének környezetével, a Budapest 
VIII. kerületi Tisztviselőteleppel városi séta kere-
tében ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Honnan 
jött a séta ötlete?

Bányai Tamás: A koronavírus-járvány miatt az épület-
ben tartható foglalkozások lehetőségei erősen leszű-
kültek, ezért adódott az ötlet, hogy a körülményekhez 
alkalmazkodva inkább azon kívülre vigyük a program-
jainkat. Ez ugyan az úgynevezett városi séták jellegét 
követi, de a fő vonalát a pedagógia adja. Mindenekelőtt 
cél az egykori főgimnázium, majd Széchenyi István 
Gimnáziumként működő iskola történetének meg-
ismertetése, az itt igazgatóként tevékenykedő Gaál 
Mózes, valamint az itt tanító Babits Mihály és Dienes 
Pál ide kapcsolódó tevékenységének és az egykori 
iskolai életnek a bemutatása. Ők a Tisztviselőtelepen is 
laktak ebben az időben. Mellettük pedig Dienes Valéria 
és az első diplomás magyar orvosnő, Hugonnai Vilma 
kapnak nagyobb hangsúlyt.

Szintén a múzeum épületén kívül, „regénybe illő” 
környezetbe kalauzol A Pál utcai fiúk helyszíne-
it bemutató séta. Hogyan kapcsolódik a regény 
az OPKM-hez?

A.K.: Pifkó Dániel főmuzeológus munkatársammal kap-
tuk a remek feladatot, hogy induljunk Molnár Ferenc és 
a fiúk nyomába. Már két évvel ezelőtt, amikor a regény-
nyel kapcsolatban múzeumpedagógiai foglalkozást 
készítettem, feltűnt, hogy milyen sok szálon jelenik meg 
a Tisztviselőtelep, ebből csak egy példát mondok most: 
a regény a Franklin kiadó által támogatott Tanulók 
lapja című újságban jelent meg folytatásokban, amikor 

Bányai Tamás (fotó: Indri Dániel Janisz)

AKI VÉGIGGYALOGOLJA VELÜNK 
A „MUZI” ÉS A FÜVÉSZKERT KÖZÉ 

ESŐ ÚTVONALAT, FELKERESI 
AZOKAT A HELYSZÍNEKET, AHOL 

NEMECSEK, BOKA, ÁTS FERI 
JÁTSZHATTAK, MEGTUDJA, HOVÁ 

JÁRTAK ISKOLÁBA A PÁL UTCAIAK; 
KIK AZOK A PÁLOK, AKIKNEK 

BÁRMILYEN KÖZE VAN MOLNÁR-
NEUMANN FERENC ISKOLÁJÁHOZ, 

ÉLETÉHEZ, KÖRNYEZETÉHEZ; 
KIK, MILYEN MÓDON HATOTTAK 

NEUMANN FERIKÉRE. 
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fotó: Bélavári Krisztina, Magyar Építészeti Múzeum

Városi séta a Pál utcai fiúk nyomában
Szanyi Péter szobra a Práter utcában az einstand-

jelenetet örökítette meg A Pál utcai fiúk című regényből
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Gaál Mózes volt a lap főszerkesztője – ő pedig a Tiszt-
viselőtelepi Főgimnázium nagy hírű, mindenki által 
szeretett igazgatója, és maga is remek ifjúsági író volt. 

Természetesen ez a szál a sétának csak egy kis motívu-
ma. Aki végiggyalogolja velünk a „Muzi” és a Füvész-
kert közé eső útvonalat, felkeresi azokat a helyszíneket, 
ahol Nemecsek, Boka, Áts Feri játszhattak, megtudja, 
hová jártak iskolába a Pál utcaiak; kik azok a Pálok, 
akiknek bármilyen köze van Molnár-Neumann Fe-
renc iskolájához, életéhez, környezetéhez; kik, milyen 
módon hatottak Neumann Ferikére. Pifkó Dániel 
beavatja az érdeklődőket a Józsefváros múltjába, jele-
nébe. Elmeséli, mikor és hogyan foglalta el a Klinikák 
épületegyüttese az egykori Füvészkert jelentős részét. 
Sétánkon felidézzük azt a világot, amikor a diákabra-
kos stanicliben mogyoró, mazsola, malagaszőlő, cukor-
darabka, mandula, utcai szemét, szentjánoskenyér-tör-
melék és légy volt a csemege. Belekóstolni – szerencsére 
– csak a századforduló hangulatába lehet…

Ugyan a jelenlegi járványhelyzet nehezítő körül-
mény lehet, de milyen módon lehet részt venni a fog-
lalkozásokon vagy a sétákon?

B. T.: A sétáknak mindenképpen előnyük, hogy azok 
során könnyebb a járvány miatti védekezés szabályait 
betartani. A 10–15 fős létszámkorlátnak köszönhetően 
a szabad területen tudjuk tartani egymástól a megfelelő 
távolságot, valamint a fizikai kontaktust is kerüljük. 
Emellett a maszk használata is kötelező. A Múzeumok 
Őszi Fesztiválja a következő eseménysorozat, melynek 
keretében ismét meghirdettük a sétákat.

Mik a terveik a jövőre nézve? Várható esetleg újabb 
múzeumpedagógiai foglalkozás, vagy tematikus 
séta elindítása?

B. T.: A terveink között szerepel érdekesebb iskolaépü-
leteknek és a hozzájuk kapcsolódó speciális pedagó-
giatörténetnek a bemutatása. Ez közös vállalkozás lesz 
a Magyar Építészeti Múzeummal, de egyelőre a járvány 
nehezíti ennek a tervünknek a megvalósítását.
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Pontosan mikor és milyen céllal épült ez az impo-
záns épület?

Annak ellenére, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium már 1906-ban tulajdonba vette a területet, 
a Magyar Királyi Állami Főgimnázium csak 1909-ben 
kapta meg az építési engedélyt. Ezt megelőzően ugyanis 
a középiskola igazgatója, Gaál Mózes külföldi köruta-
zásra indult Kőrössy Albert Kálmán építésszel, hogy ta-
nulmányozzák a legkorszerűbb iskolákat. A modernnek 
számító épület tervezésénél így német, francia és svájci 
példák szolgáltak mintául. 1911-re készült el az épület – 
amelyet birtokba is vett a gimnázium –, a teljes átvétel-
re azonban csak 1912−1913 folyamán került sor. 

Az épület mintapéldája a szecessziós építészetnek. 
Kik vagy milyen más irányzatok ihlették a tervezőt, 
Kőrössy Albert Kálmánt?

Sokan azt gondolják, hogy a szecesszió egy stílus, pedig 
olyan széles formapaletta létezik a kategórián belül, 
hogy a művészettörténészek inkább mozgalomként 
definiálják. Kőrössy Albert Kálmán munkássága kitű-
nően szemlélteti ezt: első munkái a korai Jugendstil (a 
szecesszió német elnevezése) jegyében születtek, ami 
nem meglepő, hiszen az építész Münchenben szerzett 
oklevelet. Később Lechner Ödön magyaros díszítőfor-

A Tündérpalota 
nyomában

mái jellemzik műveit, ez az épület azonban érdekes 
módon Kós Károly és köre, a Fiatalok csoportjának 
formavilágát tükrözik. A fafaragásokra emlékeztető 
vakolatdíszítések és a vöröses színű sgraffito (visszaka-
part vakolatrétegekből kialakított díszítés) dekorációk 
például Mende Valér kecskeméti épületeivel vethetők 
össze. 

Gaál Mózesnek, a Magyar Királyi Állami Főgim-
názium igazgatójának sokat köszönhetünk, hiszen 
miután megszerezte a telket, az épületet is az ő köz-
benjárásával húzták fel. Milyen jelentősebb intézke-
dések köthetők még az iskolaigazgató nevéhez? 

Gaál Mózes nemcsak az épület kialakításánál, hanem 
a nevelési módszereket tekintve is modern eszméket 
vallott. Az általa írt A jövő iskolája című művében 
például azt javasolta, hogy érdemes lenne a diákokra 
bízni a folyosókon elhelyezett dísznövényeket, így nem 
csak, hogy nem tesznek bennük kárt, de megtanulják 
becsülni a gondjaikra bízott virágokat. A kézügyes-
ség fejlesztésére pedig asztalosműhelyt hozott létre 
az alagsorban – amelyről 1913-ban a Budapesti Hírlap 
is megemlékezett –, ahol a diákok nemcsak háztartási 
eszközöket és játékokat barkácsoltak, hanem gyakran 
a megrongálódott iskolabútorok javítását is elvégezték. 

Több mint száz éve határozza meg a Könyves Kálmán körút hangulatát a mára mindenki 
által Tündérpalotaként ismert épület, ahol tanított Babits Mihály is, fennállása óta pedig 
számos intézménynek adott otthont. Egykor a Néprajzi Múzeum kiállításait is meg lehetett 
tekinteni az épületben, ma viszont itt őrzi értékes tárgyi emlékeit az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum. A Tündérpalotáról, annak építészéről és sok más egyéb érdekességről 
Baldavári Eszter művészettörténész mesélt lapunknak.

Szöveg: Indri Dániel Janisz | Fotó: Bélavári Krisztina, Magyar Építészeti Múzeum
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Milyen intézményeknek adott otthont 
a Tündérpalota az évek során?

Az egykori tisztviselőtelepi gimnázium átadási ünnep-
sége 1911. május 11-én volt, ekkor keresztelte el Gaál 
Mózes Tündérkastélynak, amely elnevezés az évek 
során Tündérpalotaként élt tovább. 1921-ben aztán 
az intézmény felvette gróf Széchenyi István nevét, majd 
1924-ben egy részébe a Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Tára költözött. Az 1950−60-as években a múzeum kér-
vényezésére több átalakítási munkán esett át az épület, 
amelybe 1972-ben költözött ki a Néprajzi Múzeum. 
A gimnázium 1975-ben szűnt meg, ekkor már a Magyar 
Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi 
Múzeum egy része is itt működött. 1998 óta az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum működik itt, amely 
2006-ban könyvtárral is bővült. Emellett jelenleg 
az Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ, 
valamint a Természettudományi Múzeum Növénytára 
található az épületben. 

Ahogy már említette, 1921-ben Széchenyi István 
Gimnáziummá nevezték át az intézményt, 1924-től 
pedig reálgimnáziumként működött tovább az is-
kola, ahol korábban többek között Babits Mihály 
is tanított, később pedig Hofi Géza is tanult. Miről 
tudnak mesélni az épület falai, milyen érdekességek 
történtek még a Tündérpalotában?

Valóban, 1912 és 1916 között az intézményben tanított 
Babits Mihály – magyart és latint, majd történelmet 
és görögpótlót –, aki az első világháború alatt lemon-
dott éves szabadságáról, hogy hadba vonult kollégáit 
helyettesítse. A gimnáziumi élet dokumentumainak 



42

A HÓNAP TÉMÁJA: ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

ÚJ KÖZNEVELÉS | 76. ÉVFOLYAM / 8. SZÁM 

és egykori eszközeinek egy része pontosan azért maradt fenn, 
mert a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjteményébe kerültek. 
Számomra meghatározó élmény volt tavaly, az épület dísztermében 
rendezett kiállítás megnyitója, ahol a Néprajzi Múzeum egykori 
munkatársa is jelen volt, aki arról mesélt, hogy a díszterem milyen 
raktározási funkciót látott el. Mindkettőnknek élmény volt: az egy-
kori munkatársnak díszteremként látni az egykor sötét raktárszo-
bát, nekem pedig hallgatni az emlékeit, hiszen ezek az információk 
is kordokumentumnak számítanak. 

Tavaly ünnepeltük az építész, Kőrössy Albert Kálmán szüle-
tésének 150. évfordulóját, melyről az OPKM is megemlékezett 
egy kiállítás keretében. Milyen újdonságokra derült fény akár 
az építészről, akár a Tündérpalotáról?

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentáci-
ós Központ életműkiállítással tisztelgett az építész előtt. A Ráth 
György-villa után az OPKM dísztermébe költözött a tárlat, amely 
azért volt különleges, mert egy Kőrössy Albert Kálmán által terve-
zett épületben mutathattuk be az építész munkásságát. Két további 
kuriózum is helyet kapott a tárlaton: az utolsó eredeti, bagoly for-
májú konzol az épület homlokzatáról – amelyet a legutóbbi felújítás 
alkalmával cseréltek replikára –, a másik egy véletlen folytán a ki-
állításba került eredeti tűzcsapszekrény. A helyszínen jártunkkor 
lettünk figyelmesek ugyanis egy 1910-es évekből származó, tűzcsa-
pot rejtő üvegezett szekrénykére, amely a Restaurátor és Restaurá-
torképző Központ folyosóján állt. Elkértük a kiállításra a bútort, de 
arra nem is számítottunk, hogy következő nap a negyedéves fares-
taurátor hallgatók röpdolgozatot írnak a tűzszekrény konzerválási 
tervéből, és délután már a kiállítótérben áll a műtárgy. Köszönet-
képpen a tárlaton feltüntettük a hallgatók és tanáruk nevét. Az ilyen 
véletlenek nemcsak kellemes emlékeket, hanem a kiállítás és 
az életmű szempontjából is hozzáadott értéket hordoznak.

Kiállítás az OPKM-ben Kőrössy Albert Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából 
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1950-ben, minden vagyonát elvesztve, szegényen és szinte észre-
vétlenül halt meg Bánffy Miklós Budapesten, miközben Erdély 
egyik legrégebbi főnemesi családja sarjaként látta meg a napvilágot 
1873-ban, Kolozsváron. Születésekor és ifjúkorában a bonchidai 
kastélyban – amit Erdély Versailles-aként is neveznek – hihetetlen 
pompa, gazdagság és közfigyelem vette körül. Halálakor pedig, és 
az azt követő évtizedekben – szinte mai napig – az elhallgatás. Jog-
gal adódik a kérdés: hogy tudta ide „leküzdeni” magát? Miért nem 
volt fontos számára számos olyan dolog, amely más embert megha-
tároz? A kérdések azért is húsbavágóak, mert közéleti tevékenysége 
és magánélete is azt mutatja, hogy Bánffy életének közel 75 éve 
alatt tulajdonképpen két emberre való életet élt. Egyszerre volt író, 
grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színházi rendező, politikus, és 
többször is országgyűlési képviselő, valamit külügyminiszter és két 
asszony titkolt szerelme.

A drámai művek egy közismert toposza, hogy a nagyformátumú, de 
érzékeny hősök mindig elbuknak, és a közélet a középszer sikeres 
képviselőjét ünnepli a valódi történelmi alakok helyett. Közismert 
példa erre a Hamlet vagy Bováryné története. A lázadó, önmagát 
kereső címszereplőnek a kiközösítés, elfelejtés lesz osztályrésze, 
miközben a „percemberek” becsületrendben részesülnek. A közvéle-
mény nem véletlenül vélekedik úgy, hogy a nagy formátumú hősöket 
mindig eléri a „méltó” büntetés. Ez történt és történik sajnálatosan 
mind a mai napig Bánffy Miklóssal is!

Az erdélyi arisztokrata fiú a kor elvárásainak megfelelően 
a mágnásifjak többségéhez hasonlóan jogi tanulmányokat folyta-
tott, majd a közigazgatási gyakorlat után bevonódott a politikába is. 
Előbb képviselő, majd 1910-ben Kolozs megye főispánja lesz. Később 
az Operaház és Nemzeti Színház intendánsaként jelmez-, és díszlet-
terveket készít, előadásokat rendez és meghatározó a szerepe abban, 

hogy Bartók Béla két, korszakos jelentőségű művét, A kékszakállú herceg várát és A fából fara-
gott királyfit bemutatták. 1916-ban, IV. Károly megkoronázásakor az ünnepélyes ceremónia 
rendezőjeként a színpompás középkori díszletek között ellenpontként felvonultatta tábori 
egyenruhájukban a mankóra támaszkodó világháborús sérülteket, a csonkolt áldozatokat.

Az ellenpontozás Bánffy egész közéletének, művészi tevékenységének és magánéletének 
emblematikus jellemzőjeként is értelmezhető. Jól mutatja ezt, hogy miután külügyminisz-
terként ügyes politizálással a győztes hatalmaknál eléri a Sopron és környéki népszavazás 
kiírását, nem az elismerést, a dicsfényt választja, hanem lemond tisztségeiről. A tömeges 
menekülők áradatával szembehaladva – önként vállalva a kisebbségi létet – hazatér Erdély-
be. Felveszi a román állampolgárságot, és a várakozással ellentétben nem a politikai életben 
vállal aktív szerepet, hanem kulcsszerepe lesz az erdélyi magyarság kulturális életének 
újjászervezésében. Húsz éven keresztül szerkesztette lapját, az Erdélyi Helikont. Tagja volt 
az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadónak, támogatta a kolozsvári magyar színházat és a leg-
jelentősebb magyar napilapot, az Ellenzéket is. Aktív részese az erdélyi magyar gazdasági 
önszervezésnek is. Bánffy a legnagyobb szétesettség közepette is ragaszkodott a kultúrához, 
mert jól tudta, ha minden elveszett, a szabadság legalább a szépség révén megmenthető. 

Az óriási munkát igénylő szervezőmunka mellett elkészíti a századforduló forgatagában 
a széteső erdélyi magyar mágnásvilág tanulságos tablóját, az Erdélyi Trilógiát [Megszámlál-
tattál… (1934), És híjjával találtattál (1937), Darabokra szaggattatol (1940)], amely az ezred-

Bánffy Miklós  
70 éve halott a „reneszánsz ember”

Szöveg: Kaposi József, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának elnöke 
Fotó: Országos Széchényi Könyvtár
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fordulót követően számos nyugati nyelvre lefordítva, 
komoly olvasói elismerést és sikereket aratott.

A regénytrilógiában kemény kritikával illeti a korszak 
politikai elitjét rövidlátó politizálása miatt, amelyben 
a hatalmi mámor és a percek uralása elveszi az erőt 
a nemzetépítéstől. Keserűen állapítja meg: „…senki sem 
hívta föl nemzetünket arra, hogy önmagát is nevelnie 
kell, valódi helyzetét kell meglátnia. Össze kell fogjon 
végre, és igazi erkölcsi egységet formáljon ki önmagában, 
ahelyett, hogy tovább sodortassa magát valótlan álmok 
útján, és ismét csupa maszlagot szívjon magába vezér-
cikkekben és szónoklatokban, önámító bókot és csillogó 
frázist.”

A harmincas évek végétől ismét közéleti szerepvállasra 
kényszerül. Előbb a Romániai Magyar Népközösség 
elnöke, majd 1940 után – Észak-Erdély visszacsatolását 
követően – a magyar parlament felsőházi tagja lesz. 
1943-ban miniszterelnöki megbízásából titkos tárgya-
lásokat folytat közös magyar−román kiugrásról, sajnos 
sikertelenül. A visszatért területek újbóli elvesztését 
nem tudja megakadályozni, de konstruktív politizá-
lással eléri, hogy az átvonuló front idején Kolozsvár ne 
váljon a harcok színterévé. 

Bánffynak nemcsak közéleti tevékenysége volt egyedül-
álló, hanem magánélete is. Élete során szinte párhuza-
mosan – hol titokban, hol nyilvánosan – két asszonyt 
szeretett. Az egyik egy Kolozsvár-szerte közismerten 
művelt és extravagáns nő (Szilvássy Karola) volt, aki 
haláláig titkolt szeretője volt. A másik pedig a főváros 

egyik ünnepelt színésznője (Váradi Aranka), akitől 
titokban egy közös gyermekük is született, és akit – mi-
után apja halála miatt a szülői tiltás már megszűnt – 22 
évvel megismerkedésük után feleségül vett. Kivételes-
ségét jellemzi, hogy kolozsvári szeretőjének halála után 
felesége szeretetteljesen fogadta Budapesten a hozzá 
menekülő, lerongyolódott és elszegényedő mágnást: 
„Nincs egy inge, egy ruhája, de milyen boldogság, hogy 
végre itt van.” – írta naplójában. 

Miként az irodalmi toposzok mutatják, ahogy a nagy-
formátumú és kivételes tehetségű embereknél lenni 
szokott, az ő tevékenysége sem kapta meg a mai na-
pig a méltó elismerést. A közvélemény alig ismeri, és 
sajnálatosan máig nem lett a hivatalos tantervi kánon 
része. De ez őt bizonyára nem zavarja… Kevés közsze-
replőről mondható el, hogy önazonossága érdekében 
lemondott a közéleti érvényesülés csábító lehetősége-
iről. Mert nem akart más, több lenni – miként jövőbeli 
sírfeliratában írja – csak egy „Gyarló, gyönge ember, Aki 
sokat küzdött, és sokat vétkezett,…” Bánffy Miklós: Íme 
az ember (1948) 

Források:
Ablonczy Bálint: Bánffy Miklós, aki az árral szemben 
haladt. https://bit.ly/30V1ge2 [2020. 10. 01.]

Nyáry Krisztián (2013): Így szerettek ők 2. Corvina 
Kiadó, Budapest.

Bánffy Miklós igazgató és díszlettervező, Zádor Dezső főrendező, Bartókné Ziegler Márta, 
Kéméndy Jenő jelmeztervező, Bartók Béla és Egisto Tango karmester, A kékszakállú herceg 
vára ősbemutatója idején, 1918
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A MI VILÁGUNK  IRÁNYTŰ

Összeállította: Dallman Kristóf, Németh Gábor

Iránytű
Emlékezés dr. Tóth Ervinné 
tanárnőre

A debreceni iskolatörténet és egyben 
az ország pedagógustársadalmának egyik 
kiváló személyisége távozott 2020. szept-
ember 7-én, 98 éves korában. A Rubin-
diplomás Dr. Tóth Ervinné Almády Gizella 
földrajz−történelem szakos tanár volt 
a debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági 
Technikumban.

A mi osztályunk, a IV. c. német nyelvi 
tagozatos osztály abban a szerencsés hely-
zetben volt, hogy a tanárnő osztályunkban 
tanította a földrajzot. Kiváló szakmai 
tudással mutatta be a földrajz világát, 
kitekintést adva a világegyetemre, a koz-
moszra. Rendkívül fontos volt számára 
a topográfia, a földrajzi helyek ismerete, 
eligazodás a térképen. Történelmet ugyan 
nem tanított nekünk, de mégis számos 
esetben kaptunk utalást történelmi ko-
rokra, elhelyezve azokat földrajzi hely-
színeken. Sőt, művészeti vonatkozások is 
színesítették az órát a stílusok megismer-
tetésével. Igazi interdiszciplináris órák 
voltak ezek.

Kidolgozott egy rendkívül hasznos mód-
szertani segítséget a történelemoktatás 
számára. Szintetizált gondolkodásával 
mutatta be az egyes történelmi korokat, 
helyszíneket, birodalmakat párhuzamba 
állítva. A „lepedőim” – ahogyan nevezte 
a nagyméretű, összehajtható lapokat – 
nagyban segíthették a tanárok munkáját 
és eligazodást a történelem évszázadaiban. 
Elgondolkodtató az – manapság innováció-
nak neveznék –, hogy az örök érték bármi-
lyen korban és bármilyen korú szellemi-
ségtől származik, mindig megállja a helyét.

Szellemi nagyságát és kitartását jelzi az is, 
hogy több mint 60 éven át minden nap 
vezetett naplót. Ezeket az írásokat Napló-
könyvbe írta, megörökítve az eseményeket, 
beszélgetéseket, személyes találkozásokat. 
A naplókat életében folyamatosan átadta 
a debreceni református Kollégium Levéltá-
rának, ahol külön polcrendszer őrzi azokat. 
Ezek valódi forrásértékű iratok.

Osztályunk mindig bámulta nagy tudását, 
műveltségét, és mint ember iránt is a leg-
nagyobb szeretettel voltunk. Ez a szeretet 
kölcsönös volt, számára is igen kedves volt 
a „szuperosztály”, ahogyan bennünket 
nevezett. Néhányunkkal rendszeresen tar-
tott kapcsolatot levelezés, telefonbeszélge-
tés útján, az érettségi találkozókon mindig 
személyes jelenlétével és bölcs gondolatai-
val tisztelt meg bennünket.

Az egész osztály hálás szeretettel gondol 
rá, és őrzi emlékét. 
Isten adjon neki nyugalmat!

Papp Ágnes 
volt IV. c. tanulója 

német-történelem szakos tanár
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ORFK: kedvező az iskolaőrök 
fogadtatása

Kedvező volt az iskolaőrök fogadtatása 
mind a pedagógusok, mind a diákok részé-
ről az első hónap tapasztalatai alapján − 
közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

A közleményükben azt írták, hogy szept-
ember 1. és 30. között 206 esetben volt 
szükség az iskolaőrök intézkedésére, 
elsősorban bűnmegelőzési célú figyelem-
felhívásra. Testi kényszert kétszer kellett 
alkalmazniuk, egyéb kényszerítő eszköz 
alkalmazására nem volt szükség. Legtöbb-
ször Nógrád (50) és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében (32) intézkedtek.

Az iskolaőrök alapvetően segítőként 
vesznek részt az intézmények életében 
a tanítási idő alatt, munkájuk jellemzően 
bűnmegelőzési természetű: céljuk a bel-
ső rend fenntartása, az iskolai erőszak 
megelőzése. Kényszerítő eszközöket csak 
legvégső esetben használhatnak, ha saját 
vagy másvalaki élete, testi épsége veszély-
be kerül − emlékeztettek. Hozzátették: 
a rendőrség kapcsolatot tart az oktatási 
intézményekkel, és kiemelt feladatként 
kezeli az iskolaőrök utánképzését. (MTI)

Sikeres és bővül a Tanítsunk 
Magyarországért program

Folyamatosan és erőteljesen bővül a Ta-
nítsunk Magyarországért mentorprogram, 
amelyben ősztől már 1639 felső tagozatos 
általános iskolás és 377 mentor vesz részt 
az ország mintegy hatvan kistelepülésén 
– közölte az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium gazdaságstratégiáért és sza-
bályozásért felelős államtitkára. György 
László azt követően nyilatkozott újság-
íróknak a programról, hogy csaknem száz 
professzionális hordozható számítógépet 
adtak át a kezdeményezésben részt vevő, 
mentorált tanulók részére egyidejűleg 
az ország négy pontján: Pécsen, Debrecen-
ben, Miskolcon és Nyíregyházán.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 
a Tanítsunk Magyarországért program 
azzal a céllal indult el a kormányzat, a Kle-
belsberg Központ és felsőoktatási intéz-
mények összefogásával, hogy segítsenek 
a munka- és továbbtanulási lehetőségektől 
távoli kistelepüléseken élő fiataloknak. 
A programmal azt szeretnék elérni, hogy 
a diákoknak 14 éves korukban ne jelent-
sen nehézséget az iskolaváltás, az azzal 
járó rendszeres utazás és a beilleszkedés; 

a tapasztalatok szerint ugyanis leginkább 
ezek felelősek a középiskolai lemorzsoló-
dásért − mondta György László. Kiemelte: 
a kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy 
ma már hét egyetem vesz részt a mentorok 
képzésében, s a meglévő 377 után további 
650 hallgató jelezte részvételi szándékát, 
kezdte meg a feladat ellátásához szükséges 
kurzust. (MTI)

World Press Photo kiállítás

A World Press Photo Budapesten a har-
madik alkalommal fogadja a közönséget 
a Magyar Nemzeti Múzeumban! A világ-
szerte 120 városban bemutatott válogatás 
Magyarországon október 25-ig tekinthető 
meg. A gyakran megrázó pályaműveket 
bemutató tárlatot idén több kísérő kiállítás 
egészíti ki.

Soha nem volt még ilyen nagy szükség 
hiteles képekre és történetekre! A kiállítás 
és a digital storytelling filmek fontos is-
meretekkel szolgálnak napjainkról, olyan 
történeteket vonultatnak fel, amelyek 
megállásra, átélésre, gondolkodásra és 
együttérzésre késztetik a nézőt. A látoga-
tók az évről évre megrendezett kiállításon 
olyan eseményeket ismerhetnek meg, 
amelyekre máskülönben nem figyelnének 
fel. A kiállítás 151 felvételét a nemzetközi 
zsűri 73 996 fotóból válogatta. Az utazó 
kiállítást világszerte 120 helyszínen több 
mint négymillióan tekintik meg. Az elmúlt 
két évben a Magyar Nemzeti Múzeumban 
rendezett kiállítás világviszonylatban 
a második leglátogatottabb volt. Idén is 
van magyar díjazott! Esther Horvath 
a környezet kategóriában kapott első 
díjat. A kiállítás szervezője már 29. éve 
a Herald Europa, felelős koordinátora 
Révész Tamás, aki korábban többszörös 
zsűritagja és díjazottja is volt a pályázat-
nak. (Magyar Nemzeti Múzeum)
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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Dallman Kristóf, Németh Gábor

Pályázatok
„Ifjú Tudósok” – tudományos középiskolai 
vetélkedő

A vetélkedő célja, hogy lehetőséget adjon a kiemel-
kedően tehetséges 11−12. évfolyamos tanulók számára 
egyes természettudományos vagy bölcsészettudomá-
nyos tudományterületen, tantárgyakban való jártas-
ságuk, kiemelkedő tudásuk bemutatására, továbbá 
a Kárpát-medence államaiban élő középiskolás 
tanulók és a társadalom szélesebb csoportjai számára 
a vetélkedő követendő példát mutasson a magas szintű 
tudásról és a széles körű műveltségről.

Jelentkezési határidő: 2020. október 15.

További információ és jelentkezés:  
https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu

Kreatív Történelem tanulmányi  
verseny – Európa és Magyarország  
a 16–17. században

Középiskolai tanulmányi versenyt hirdet a PTE BTK 
Történettudományi Intézete és a PTE Gyakorló Álta-
lános iskola, Gimnázium és Szakgimnázium.

A tanulmányi versenyt évente rendezik meg, és min-
den kiírás során egy, a történelemérettségin jellem-
zően előforduló, hangsúlyos témát dolgoz fel. A fel-
készülés során a vetélkedő résztvevői nem csupán 
intenzívebb és komplexebb tudást szereznek a kitű-
zött témakörrel kapcsolatban, de a feladatok elkészí-
tése révén a múlthoz fűződő kapcsolatuk is jelentősen 
átalakul, személyesebbé válik.

A vetélkedőn négyfős középiskolai csapatok indulhat-
nak. Az egy intézményből jelentkező csapatok száma 
nincs maximalizálva. A versenyen történő részvétel 
ingyenes.

Csapatok regisztrációjának határideje  
a vetélkedőre: 2020. november 16.

Regisztráció: https://bit.ly/30zm6iY

További információ: www.kreativtortenelem.hu

„Klímabarát közlekedés mindenkiért!” 
rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázat"

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Ag-
rárminisztérium és az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi kampányához csatlakozva rajz-, 
fotó- és csoportos kreatív pályázatot hirdet.

A pályázat témája: Az Európai Unió 2050-re konti-
nensünket karbonsemlegessé szeretné tenni. A pályá-
zat nagy hangsúlyt fektet a kibocsátásmentes közle-
kedés népszerűsítésére és a minden európai polgárt 
bevonó keretelvek kidolgozására.

A digitalizált rajzokat, fotókat és kreatív alkotásokról 
készült felvételeket a pályázó elérhetőségeit tartal-
mazó adatlap kitöltésével a KTI Közlekedéstudo-
mányi Intézet weboldalán, http://www.kti.hu/emh-
kreativpalyazat-2020 címen lehet elektronikusan 
beadni.

A pályázatok feltöltési, beadási határideje:  
2020. október 20.

Díjazás, jutalmak: Az alkotásokat szakmai bírálóbi-
zottság véleményezi, amely a megadott kategóriákban 
korcsoportonként hirdet győzteseket. A legjobb alko-
tásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. 

További információ: http://www.emh.kormany.hu

https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/
http://www.kreativtortenelem.hu/
http://www.kti.hu/emh-kreativpalyazat-2020
http://www.kti.hu/emh-kreativpalyazat-2020
http://www.emh.kormany.hu


Tisztelt Kollégák! 
35 éve működő civil szervezetünk az idei évben is meghirdeti 
középiskolás diákcsapatok részére hagyományos közismereti 

versenyeit! Nagy szeretettel várjuk diákjaik jelentkezését! 

Örökségünk ’48: történelmi vetélkedő

A vetélkedő célja a reformkor és az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc eszméinek, valamint a kiegye-
zésig tartó történelmi korszak szereplőinek, eseménye-
inek ismerete, az összefüggések felismerése, valamint 
a történelmi emlékek ápolása. Fontosnak tartjuk a 
honvédelem értékének felismertetését, tudatosítását, 
a hazaszeretet elmélyítését. Időszak:1825–1867. A tör-
ténelem kronologikus eseményein kívül a versenyző 
csapatoknak legyen ismerete a hazai polgári társada-
lomról, a szabadságküzdelmekről, emberi és társadal-
mi jogok biztosításáról. Az internetes fordulókban az 
önálló szövegértés és a meglévő ismeretek rendszere-
zése kerül előtérbe.

Magyarország az én hazám
(témája: Dunántúl, kivéve Pest megye)

A verseny célja: A jelentkezett csapatok ismerjék meg 
Magyarország védett természeti, kulturális és gazda-
ságtörténeti értékeit, valamint a jelentős magyar sze-
mélyiségeket. Továbbá ismerjék meg a magyar állam 
és a magyar nép történetét, néprajzát, kulturális és 
művészeti, földrajzi értékeit, gazdasági adottságait és 
idegenforgalmi nevezetességeit. Ehhez a versenyzők-
nek a megadott forrásokat, szakirodalmat kell feldol-
gozni. A gyűjtött információkat összegezni, és megfe-
lelő módon rendszerezni kell.

Magyarok Európában:  
Magyar zenészek Európában

A verseny célja: Mai, változóban lévő világunkban 
új kihívások fogalmazódnak meg. Európa átalakul és 
közben az egyes nemzetek is keresik helyüket. Nekünk, 
magyaroknak is fel kell tennünk a kérdést: hol a he-
lyünk, mi a szerepünk ma, milyen múltbeli gyökereink 
és milyen jövőbeli lehetőségeink vannak a nemzetek 
európai közösségében. Megújuló vetélkedőnk ezt állít-
ja a részt vevő diákok érdeklődésének, felkészülésének 
középpontjába. A téma nagysága miatt kénytelenek 
vagyunk szelektálni. Hazánk kiemelkedő személyisé-
gei, a magyarság legjobbjai sokat tettek az európai kul-
túra, a művészetek, a sport, a tudomány fejlődéséért, 
mint ahogyan Európa is hatott a hazai viszonyok vál-
tozására. Itt nemcsak a régmúltra, vagy a közelmúltra 
gondolunk, de a jelen helyzetre is. Tehetséggondozó 
versenyünk célja, hogy a középiskolás diákok legyenek 
büszkék azokra a teljesítményekre, amiket magyar tu-
dósok, művészek, sportolók adtak Európának és ezen 
keresztül a világnak. 

Erdélyország: Erdélyi magyar írók

A verseny célja: A jelentkezett csapatok ismerjék Er-
dély védett természeti, kulturális, gazdaságtörténeti 
értékeit, valamint a jelentős magyar személyiségeket. 
Továbbá ismerjék Erdélynek és népeinek történetét, 
néprajzát, kulturális és művészeti, földrajzi értékeit, 
gazdasági adottságait és idegenforgalmi nevezetessége-
it. Ehhez a versenyzőknek a megadott forrásokat, szak-
irodalmat kell feldolgozni. A gyűjtött információkat 
összegezni kell, és a megfelelő módon rendszerezni.

Meghirdetett versenyeinkre vonatkozó szabályok: 
A verseny fordulói: 

Nevezés: www.szakesuli.hu oldalon 2020. szeptember 20. – 2020.október 20. 
1. forduló: Interneten – 2020. december 10. – február 10.  | Döntő: 2021. március  

Helyszíne: Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ (1143 Budapest, Stefánia út 34-36.)

A részletes versenyfelhívásokat a www.szakesuli.hu oldalon olvashatják.

Köszönöm együttműködésüket, kívánok sikeres évet!

Szucsik Ágnes elnök



A Pál utcai fiúk – a regény és Molnár Ferenc nyomában, 
ferencvárosi, józsefvárosi kalandozás a múltban

Séták a Pál utcai fiúk útvonalán: 2020. október 10. (szombat) 10.00 óra
       2020. október 16. (péntek) 16.00 óra
       2020. október 21. (szerda) 10.00 óra 
       2020. október 30. (péntek) 16.00 óra   

Lélekben közel, időben távol vagyunk az einstandtól; az árulástól és megbocsátástól; 
a boldog pillanattól, amikor a fiúk kacagva prüszköltek a dohányportól. 

Vajon ki lehetett Nemecsek, Boka, Áts Feri? Hol játszottak, hová jártak iskolába 
a Pál utcaiak? Kik azok a Pálok, akiknek bármilyen köze van Neumann Ferenc 
iskolájához, életéhez, környezetéhez? Kik, milyen módon hatottak rá? Millió 
kérdés vetődik fel a regény olvasása során. 

A Pál utcai fiúk abban az időszakban élik életüket, amikor a nyolcadik és kilencedik 
kerület hatalmas fejlődésen ment át. Ha végigjárjuk a „Muzitól” a Füvészkertig 
tartó útvonalat, a fiúk és Molnár Ferenc életének emblematikus helyszínein 
haladunk. 

Megismerkedünk a Belső Ferencváros oktatási intézményeivel, az oktatásügy 
legfontosabb helyi szereplőivel. Felidézzük azt az időszakot, amikor a kilencedik 
kerületben felépültek a református oktatás legfontosabb budapesti intézményei. 
Ránk köszönnek a környék régi lakói, írók, költők, művészek, sportolók, akik 
Molnár Ferenc előtt vagy vele egy időben éltek és dolgoztak itt a kerületben. 

Az azóta többször megújult Józsefváros elveszítette falusias jellegét és felépül-
tek a város szegényebb lakóinak szánt bérházak. Utunk végállomása a város 
egykori szélén létrehozott Füvészkert, melynek nagy részét elfoglalták a gyógyító 
és oktató célokat szolgáló klinikák…

Mindenkit szeretettel várunk, aki már olvasta A Pál utcai fiúk című regényt, 
és érdeklődik a Ferenc- és Józsefváros története, irodalmi emlékei iránt. 

Találkozási pont a Nemzeti Múzeum kertjének hátsó bejáratánál, a Pollack 
Mihály téren. 
Minden séta regisztrációhoz kötött. Az induló csoportok létszáma maximum 10 fő.

A 180 perces túra kedvezményes ára 1000 Ft/fő – a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt. 

Regisztráció e-mailben: arany.katalin@opkm.hu címen.

Kérjük, hogy a séta során legyenek tekintettel egymásra, főként az idősebbekre, 
ezért viseljenek maszkot, és tartsanak egymástól kellő távolságot!
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A Pál utcai fiúk – a regény és Molnár Ferenc nyomában, 
ferencvárosi, józsefvárosi kalandozás a múltban

Séták a Pál utcai fiúk útvonalán:  2020. október 10. (szombat) 10.00 óra  
2020. október 16. (péntek) 16.00 óra  
2020. október 21. (szerda) 10.00 óra  
2020. október 30. (péntek) 16.00 óra 

Találkozási pont a Nemzeti Múzeum kertjének hátsó bejáratánál, 
a Pollack Mihály téren. 

Minden séta regisztrációhoz kötött. Az induló csoportok létszáma 
maximum 10 fő.

A 180 perces túra kedvezményes ára 1000 Ft/fő – a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja alatt. 

Regisztráció e-mailben: arany.katalin@opkm.hu címen.

Lélekben közel, időben távol vagyunk az einstandtól; az árulástól és 
megbocsátástól; a boldog pillanattól, amikor a fiúk kacagva prüszköltek 
a dohányportól. 

Vajon ki lehetett Nemecsek, Boka, Áts Feri? Hol játszottak, hová jártak 
iskolába a Pál utcaiak? Kik azok a Pálok, akiknek bármilyen köze van 
Neumann Ferenc iskolájához, életéhez, környezetéhez? Kik, milyen 
módon hatottak rá? Millió kérdés vetődik fel a regény olvasása során. 

A Pál utcai fiúk abban az időszakban élik életüket, amikor a nyolcadik 
és kilencedik kerület hatalmas fejlődésen ment át. Ha végigjárjuk 
a „Muzitól” a Füvészkertig tartó útvonalat, a fiúk és Molnár Ferenc 
életének emblematikus helyszínein haladunk. 

Megismerkedünk a Belső Ferencváros oktatási intézményeivel, 
az oktatásügy legfontosabb helyi szereplőivel. Felidézzük azt az 
időszakot, amikor a kilencedik kerületben felépültek a református 
oktatás legfontosabb budapesti intézményei. Ránk köszönnek a környék 
régi lakói, írók, költők, művészek, sportolók, akik Molnár Ferenc előtt 
vagy vele egy időben éltek és dolgoztak itt a kerületben. 

Az azóta többször megújult Józsefváros elveszítette falusias jellegét 
és felépültek a város szegényebb lakóinak szánt bérházak. Utunk 
végállomása a város egykori szélén létrehozott Füvészkert, melynek 
nagy részét elfoglalták a gyógyító és oktató célokat szolgáló klinikák…

Mindenkit szeretettel várunk, aki már olvasta A Pál utcai fiúk című 
regényt,és érdeklődik a Ferenc- és Józsefváros története, irodalmi 
emlékei iránt.

SÉTÁLJANAK VELÜNK A TISZTVISELŐTELEPEN!
Ismerjék meg a „legintelligensebb falu” történetét!

Tisztviselőtelepi séták:  2020. 10.02. (péntek) 17.00 óra  
2020. 10.09. (péntek) 17.00 óra  
2020. 10.17. (szombat) 14.00 óra  
2020. 10.31. (szombat) 14.00 óra

Találkozási pont a Tündérkastély bejáratánál (Könyves Kálmán krt. 
40.). Minden séta regisztrációhoz kötött. Az induló csoportok létszáma 
maximum 15 fő.
A 120 perces séta a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt ingyenes. 
Regisztráció e-mailben: banyai.tamas@opkm.hu címen.

A XIX. század végén, messze a városközponttól, megkezdték 
a tisztviselőknek szánt villanegyed kiépítését. Felépültek a házak, 
az elemi iskola, megindult a lóvasút, megépült a Főgimnázium azóta is 
„Tündérkastélynak” nevezett épülete. Az itt élők történetét ismerhetik 
meg a séta során.

Neményi Ambrus városi tanácsnok és országgyűlési képviselő 1883-ban 
úgy vélte: „Ha létesíthetnénk egy oly városrészt, melyben a hivatalnokok 
nagy száma telepednék le állandóan, ez igen rövid idő alatt egyike lehetne 
Budapest legelőkelőbb városrészeinek, mely bizonyára nagy vonzerőt 
gyakorolna számos más, nem hivatalnok, a középosztályhoz tartozó 
családra is.” 

A Házépítő Tisztviselők Egyesületének kezdeményezésére 
kezdődött meg az „Üllői úti vámsorompón túl” a telep építése. Sétánk 
kiindulópontjaa „Tündérkastély”, az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum székhelye. 

Utunk során megismerkedünk a Tisztviselőtelep templomainak 
építéstörténetével, megtudhatják, hogy kinek a tiszteletére akarták 
jubileuminak elnevezni a katolikus templomot, és hogy ki is volt 
az a Rezső, aki a telep terének nevét adta a közelmúltig. Megpróbáljuk 
megfejteni Budapest egyik leg nagyobb felületű domborművét is. 
Megnézzük, hol élt a gimnáziumban tanító Babits Mihály, valamint a 
feleségével, Valériával itt lakó Dienes Pál és az első diplomás magyar 
orvosnő, Hugonnai Vilma. Felkeressük a telep iskoláit és az egykori 
Egyesületi Házat. Szó lesz Jókai Mór második feleségéről, néhány 
postagalambról, a „Tizenegyek bandájáról” is.

A programot mindenki számára ajánljuk, aki érdeklődik 
a Tisztviselőtelepen élők múltbeli mindennapjai iránt, szereti 
a hangulatos, informatív sétákat, melyek irodalmi emlékeket idéznek.

Kérjük, hogy a séta során legyenek tekintettel egymásra,  
főként az idősebbekre, ezért viseljenek maszkot, és tartsanak egymástól kellő távolságot!


