
129

Kritika

A Nagy Mariann és Szekeres Nikolet-
ta által készített „Együtt éltünk, 
együtt élünk”. Múzeumpedagógiai 

foglalkozások a pécsi zsinagóga állandó 
kiállításához című kötet a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Történettudományi Intézet gondozásában 
jelent meg. A tanulói modulokat és tanári 
segédletet tartalmazó könyv múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokat tartalmaz a pécsi 
zsinagóga állandó kiállításához. Egy olyan 
kiállításhoz kapcsolódik e kiadvány, amely 
egyszerre őrzi meg egy múzeumi kiállítás 
hagyományait és használja ki korunk tech-
nikai vívmányait. A pécsi zsinagógában 
helyett kapott kiállítás segítségével a láto-
gatók megismerhetik „az elmúlt két és fél 
évszázad pécsi és Baranya megyei zsidó 
lakosságának társadalom-, gazdaság- és 
kultúrtörténetét” (7. o.). A hatályban lévő 
tartalmi szabályozásokban megtalálható a 
zsidósággal, a zsidó kultúrával kapcsola-
tos ismeretek közvetítésének követelmé-
nye, előírása, azonban a bemutatott kötet 
és a kiállítás ezen a követelményen túl-
menően lehetőséget nyújt a diákoknak 

tudásuk bővítésére. Mindezt nemcsak a 
kiadvány átfogó tartalmi felépítése teszi 
lehetővé, hanem a kiállításban megjelenő 
források sokrétű felhasználása is. 

A kötet szerkezeti felépítése logikus, 
jól követhető. A szerzőpáros egyik tagja, 
Nagy Mariann a munka előszavában a 
következőket fogalmazta meg: „A kiállí-
tás […] óriási anyagot ölel fel, térben és 
időben egyaránt, túllép a város és a megye 
határain. Alapos végigtekintésére akár 2-3 
órát is szánnunk kell, de egyszerre nehéz 
befogadni akár felnőttről, akár diákokról 
van szó” (8. o.). Emiatt a szerzők, peda-
gógiailag megfelelő megoldást választva, 
a kiállítás központi témáját hat különálló, 
mégis összekapcsolódó és egymásra épülő 
altémára bontva készítették el módszertani 
ajánlásukat a pedagógusok számára. Az 
altémák során a vallásról általában szóló 
ismeretektől haladhatnak az összetettebb, 
gazdasági, társadalmi és politikai ok-oko-
zati összefüggéseket láttató tudás felé a 
diákok, mindeközben a földrajzi távol-
ságok csökkennek, hiszen a zsidóság 20. 
századi magyarországi helyzetén túl Bara-

Autentikus és élvezetes – 
múzeumpedagógiai foglalkozások  

a zsidóságról
A közoktatási intézmények falai közül kilépve, a tantermi 

foglalkozásoktól elszakadó lehetőségek, az erdei iskolai, a múzeumi 
vagy könyvtári foglalkozások izgalmakat rejtenek magukban 

nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok számára is. A tanulók 
kötetlenebb módon sajátíthatnak el új ismereteket, míg a 

pedagógusok módszertani tudásukat bővíthetik egy-egy, az oktatási 
intézmények falain kívül tartott foglalkozással. Emellett fontos, hogy 

ezek a tanórák is biztosítsák a tanulóknak a központi 
szabályozásokban meghatározott tananyag elsajátításának 

lehetőségét. Jelen írásban két olyan tanári kézikönyvet és hozzájuk 
kapcsolódó munkafüzetet mutatok be, amelyek egy pécsi és egy győri, 

a zsidóság történelméről, kultúrájáról, hagyományairól szóló 
kiállításhoz kapcsolódva teljesítik az előző sorokban felsorolt 

kritériumokat és lehetőségeket. 
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nya megye és Pécs zsidóságának század-
beli szerepét is megismerhetik. 

Az altémák kidolgozása egységes szisz-
téma szerint történt. A foglalkozás tan-
tárgyközi kapcsolatainak, céljának, az 
elsajátítandó ismeretanyagnak, az óra 
során megismerhető, a történelem keret-
tantervben szereplő személyek, fogalmak, 
évszámok és topográfiai adatok megje-
lölésével kezdődik az altémák kibontása. 
Egy-egy foglalkozás megvalósításához 
három 45 perces órát 
jelölnek meg az óra-
tervek kidolgozói, 
melyeken a tanulók 
csoportmunkában 
dolgozva ismerked-
hetnek meg a kiállí-
tással. A zsinagógá-
ban tartandó foglal-
kozásokat minden 
esetben egy ráhango-
lódó óra előzi meg a 
szerzők elképzelése 
alapján,  melyek-
hez minden esetben 
tettek tantermi fel-
adat-ajánlást. Ezek a 
feladatok túlmutat-
nak a múzeumi fog-
lalkozások témáinál, 
lehetővé téve azt, 
hogy szélesebb körű 
ismeretekbe ágyazzák a kiállításon elsajá-
títható tudást. A szerzők is megtették ezt a 
kötet előszavában, az előkészítő feladatok 
csak ajánlások, azok sorrendje, helye az 
egyes témákban szabadon felcserélhető, 
formálható az adott tanulócsoport igényei-
hez. Mindezzel olyan alapot biztosítanak a 
pedagógusoknak a szerzők, amelyből bát-
ran meríthetnek egy-egy téma vagy tanóra 
előkészítésekor. A kiállításokhoz tartozó 
feladatsorokat a tanulók csoportmunkával 
tudják megoldani, illetve az egyes cso-
portok munkájának köszönhetően kaphat 
minden tanuló átfogó képet az adott fog-
lalkozás témájáról, mindeközben szociális 
kompetenciájukat is fejleszthetik. A múze-
umi órát követően a szerzők egy áttekintő, 
reflektáló tanórát javasolnak, melyen krea-

tív feladatok (pl. 21. századi jogtörténeti 
konferencián tartandó előadás, párbeszéd 
egy holokausztot túlélő személlyel, ide-
genvezetés) segítségével taníthatják meg 
az egyes csoportok társaiknak a múzeum-
ban megszerzett tudásukat.  A kötet egyik 
pozitívuma, hogy az egyes témakörök fel-
dolgozásához a szerzők gazdag primer és 
szekunder forrásbázist használtak, ezek 
rendkívül sokszínűvé és érdekessé teszik 
a témák feldolgozását. Törvények, kisfil-

mek, képi, topográ-
fiai források mellett 
a személyes vissza-
emlékezések, az oral 
history alkalmazá-
sa, a mikrotörténe-
ti megközelítés a 
tanulók életvilágá-
hoz közelítve teheti 
árnyaltabbá az általá-
nos vagy középisko-
lás diákok ismereteit 
a hitfelekezet vallá-
sáról, történelméről. 
Mindezen pozitívu-
mok mellett eltörpül 
egy kritika: annak 
ellenére, hogy az elő-
készítő órák több fel-
adata a kiadványban 
található képi forrá-
sokra épül, a képek 

minősége (felbontása, világossága) meg-
nehezítheti a tanulók munkáját. A kötet 
használhatósága szempontjából megfe-
lelőbb lett volna, ha a diákoknak külön 
munkafüzet készül, a feladatlapok a tanári 
útmutatótól elválasztva jelennek meg. 

„Együtt éltünk, együtt élünk” címmel 
2015-ben egy másik múzeumpedagógiai 
kézikönyv és munkafüzet is megjelent. 
A Csendes Tünde, Nagy Mariann és Szö-
vérfi Éva által összeállított kötet (Kézi-
könyv tanároknak) egy Győrben meg-
nyitott kiállításhoz kapcsolódik, ahol a 
látogatók megismerhetik a „zsidóság hét-
köznapjait, ünnepeit, vallási szokásait, a 
győri zsidóság történetét és kiemelkedő, 
közösségépítő alakjainak életét” (Előszó). 
A füzetsorozat első része a zsidóság ván-

A kiállítási termekhez kapcsoló-
dó feladatsorokat a tanulók 

egyénileg is kitölthetik, hiszen a 
feladatok instrukciói részletesek, 

értelmezhetőek, sok esetben 
magyarázóak, mindez támogat-
ja a tanulók figyelmének fenn-
tartását. A munkafüzet felada-
tai fejlesztik a gyerekek megfi-
gyelési képességét, a kötetben 

található vaktérkép támogatja a 
térbeli, az idővonal az időbeli 

tájékozódást.
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dorlásának és letelepedésének, valamint a 
hitfelekezet ünnepeinek megismeréséhez 
nyújt segítséget. 

A szerzők a kiadványokkal útmutatót 
kívánnak nyújtani a pedagógusoknak és 
a tanulóknak a kiállítás ismeretanyagá-
nak feldolgozásához. Ez a cél a diákoknak 
szánt munkafüzet kivitelezésével valósult 
meg leginkább. A kiállítási termekhez kap-
csolódó feladatsorokat a tanulók egyéni-
leg is kitölthetik, hiszen a feladatok inst-
rukciói részletesek, értelmezhetőek, sok 
esetben magyarázóak, mindez támogatja a 
tanulók figyelmének fenntartását. A mun-
kafüzet feladatai fejlesztik a gyerekek 
megfigyelési képességét, a kötetben talál-
ható vaktérkép támogatja a térbeli, az idő-
vonal az időbeli tájékozódást. A szerzők a 
kiadványt a győri zsidó hitközösség korai 
történetének rövid, ám érdekességeket fel-
vonultató bemutatásával zárták, azonban a 
leírást nem előzik meg instrukciók, ilyen 
formában a szöveg didaktikai funkciója 
nem értelmezhető. A munkafüzethez tar-
tozó kézikönyvvel a szerzők egy általános 
alapot kívánnak adni a foglalkozásokat 
megvalósító pedagógusoknak. Ezt a szere-
pet betölti a kiadvány: alaposan, lényeget 
kiemelve, könnyen értelmezhető stílus-
ban mutatja be a zsidóság vándorlását és 
letelepedését a pátriárkák vándorlásától a 
kora középkorig (kitérve a zsidó közös-
ségek magyarországi történetére), vala-
mint a hitfelekezet ünnepeit és az ezekhez 
tartozó fontosabb tárgyakat. A magyarázó 
szövegeket jól kiegészítik a képi ábrák és 
a kiadvány végén található idővonal, ám 
az utóbbiban elhelyezett térkép nehezen 
használható a kötet nyomdai kivitelezése 
miatt. 

A szerzők üdvözlendő kiadványait, a 
pedagógusoknak szánt kézikönyvet és a 
diákoknak készült munkafüzetet jelen for-
májában még kevésbé kiforrottnak tartom, 
melyekből hiányoznak az alapvető didak-

tikai elemek, a foglalkozások célközön-
ségének kijelölése, a módszertani leírás 
vagy a főbb célok, fejlesztendő készsé-
gek, képességek megjelölései, az egyes 
feladatsorokhoz tartozó előkészítések és 
instrukciók. Amennyiben a füzetsorozat 
folytatódik, javasolt a feladatsorok és a 
kézikönyv ilyen irányú bővítése a kiadvá-
nyok könnyebb és hasznosabb felhaszná-
lása érdekében.

Mindhárom kiadványt jó kézbe vennie 
az olvasónak, a felhasználónak korosz-
tálytól függetlenül. A kötetek címlapja lát-
ványos, belső formai kivitelezése olvasó-
barát, tipológiája értelmezhető, felépítése 
áttekinthető. Olyan köteteket készítettek 
a szerzők, amelyek nemcsak tovább bőví-
tik a múzeumpedagógiai kiadványok, fog-
lalkoztató füzetek sorát, hanem értéket, 
könnyen befogadható tudást és izgalmas 
perceket adnak a tanulóknak és pedagógu-
soknak egyaránt.
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