




3D digitalizált tartalom felhasználása a 
Göcseji Múzeum weboldalán 

 

A tárgyak 3D digitalizálása új lehetőséget nyitott a tárgyak online történő 
közzétételére és bemutatására a nagyközönség számára. 

A 3D állományok nagy terjedelme (egy tárgy akár 2-3000 fájlból is állhat) miatt 
nem áll módunkban az összes tárgyat feltölteni honlapunkra. Azonban ezek 
már elérhetőek a Hungaricana portálon, ezért a célunk az volt, hogy kevesebb 
tárgyat, tematikusan rendezve, és sokkal részletesebb leírásokkal, virtuális 
kiállítás szerűen tudjuk bemutatni honlapunkon. 

A virtuális kiállítások lehetőséget nyújtanak a tárgyak különböző témákba való 
rendezésére. Ezekben elhelyezhetőek olyan tárgyak is melyek most még nem 
kerültek 3D feldolgozásra, de fotóval rendelkeznek, így magát a tematikát 
erősíthetik. 

Két gyűjtemény 1-1 témát feldolgozva két virtuális kiállítást hozott létre, de a 
fejlesztés úgy valósult meg, hogy a későbbiekben ilyen kiállításokat bármikor 
létre tudunk hozni, további 3D tárgyakkal bővíteni. 

A fejlesztés fontos része az is, hogy a feltöltött tárgyak nem csak kiállításokhoz, 
hanem gyűjteményekhez is rendelve vannak, így akár gyűjtemények szerint is 
listázhatóak, böngészhetőek a már feltöltött tárgyak. 

A Virtuális Kiállítások listája: http://gocsejimuzeum.hu/virtualis-kiallitas 

Képzőművészeti Virtuális kiállítás: http://gocsejimuzeum.hu/virtualis-
kiallitas/kisfaludi-strobl-zsigmond-best-of-10 

Néprajzi Virtuális kiállítás: http://gocsejimuzeum.hu/virtualis-
kiallitas/pasztorelet-es-fafaragas 

Képzőművészeti Gyűjtemény leírása és tárgylistája: 
http://gocsejimuzeum.hu/gyujtemeny/kepzomuveszeti-gyujtemeny 

Néprajzi Gyűjtemény leírása és tárgylistája: 
http://gocsejimuzeum.hu/gyujtemeny/neprajzi-gyujtemeny 
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1. ábra – A virtuális kiállítások listája 

 
2. ábra – Egy képzőművészeti tárgy bemutatása a forgatható tárggyal és leírásával 



 
3. ábra – Egy néprajzi tárgy bemutatása a forgatható tárggyal és leírásával 



 
4. ábra – a Néprajzi Gyűjtemény leírása és a feltöltött tárgyak listája 
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Értékelés, tapasztalatok 

a Göcseji Múzeum 3D-s digitalizálási projektjéhez Kisfaludi Strobl Zsigmond és Németh 

János műveiről összeállított múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsán  

 

 

A Göcseji Múzeum a Nemzeti Kulturális Alapnál nyert pályázati támogatás segítségével 

Kisfaludi Strobl Zsigmond 73 és Németh János 66 alkotását digitalizálta 3D-s megoldással, 

vagyis virtuálisan körbeforgatható módon (a projektnek ezeken túl néprajzi és a Balatoni 

Múzeum gyűjteményéhez tartozó tárgyak is részét képezték). A digitalizált tárgyak már 

megtekinthetők a Hungaricana webportálon (https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/). 

A múzeumi szférában ma még meglehetősen ritka megoldás az adott műtárgynak a korábbinál 

sokkal összetettebb és komplexebb vizuális megismerését teszi lehetővé, annak kézbe vétele 

nélkül. Ilyen módon lényegesen megnövekszik azoknak az információknak a mennyisége, 

amelyek alapot nyújthatnak a tárgyak feldolgozásához és összehasonlító elemzéséhez.  

A fentiek miatt a módszer múzeumpedagógiai célokra is kiválóan hasznosítható. Az ilyen 

módon digitalizált alkotások akár a vizuális művészeti tárgyak (rajz, műalkotások elemzése, 

filmesztétika), akár a történelem tanítása kapcsán jól használhatók, azonban – a projekt 

lényegéből adódóan – elsősorban az előbbiek számára bírnak közvetlen haszonnal. A két kiváló 

művész kapcsán összeállítottuk egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozás anyagát, és a 

gyakorlatban is kipróbáltuk azokat.1 Az órák anyagával két fő célunk volt: a művészpálya rövid 

bemutatása és jellegzetességeinek kiemelése – vagyis a lényegi, az iskolai oktatást kiegészítő 

információ-átadás – mellett a 3D-s digitalizáció előnyeire is igyekeztünk rávilágítani. A 60 

perces foglalkozásokon a zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközépiskola egy-egy osztálya vett 

részt. A foglalkozások módszertana és időbeosztása hasonló volt: egy 15 perces bevezető 

előadást követően a diákok csoportmunka keretében, az internet segítségével válaszoltak a 

megkapott, az elhangzottakhoz, illetve az írásban megkapott információkhoz kapcsolódó 

kérdésekre. 

Minden diákcsoport kapott egy 2D-s képet, illetve egy 3D-ben feldolgozott alkotás 

internetes linkjét, úgy, hogy a 4 csoport összesen 4 tárgyat dolgozott fel, mindegyiket két-két 

csoport, az egyik egy nézőpontú, a másik körkörös vizuális információk alapján. Egyértelműen 

igazolódtak a 3D technika előnyei, még úgy is, hogy az egyik alkalommal technikai nehézségek 

adódtak a múzeum wi-fi rúterének váratlan leállása miatt (e veszélyforrásra kockázati 

tényezőként kell odafigyelni). A feltett kérdések egy részére csak annak a csoportnak tagjai 

tudtak válaszolni, akik az adott tárgyat körkörösen és nagy felbontásban tudták megtekinteni. 

A foglalkozást követően mindkét csoport tagjait megkértük, hogy anonim módon töltsenek 

ki egy, az értékelést elősegítő kérdőívet. Ebben hét állítás erősségét kellett értékelni, 1-től 5-ig 

terjedő skála szerint. A kérdésekre kapott pontszámok átlaga a következőképpen alakult: 

                                                           
1 Pontosan fogalmazva mindkét témához kapcsolódóan két-két, kicsit eltérő célú foglalkozás anyagát állítottuk 
össze. Az egyiket szakmuzeológus dolgozta ki, és kifejezetten az adott művész alkotásainak, stílusának, 
jelentőségének bemutatását helyezi előtérbe, míg a múzeumpedagógusok által, az első anyagát felhasználva 
készített másik ezen túlmenően az új technika közvetlen előnyeire is fókuszál. A gyakorlati kipróbálás az 
utóbbiak esetében valósult meg. 
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1./ A foglalkozáson elhangzottak sok új információt tartalmaztak: 4,63 (egyik osztály [32 

fő]: 4,78, másik osztály [20 fő]: 4,4) 

2./ Az előadások lekötötték a figyelmet: 3,37 (3,4 és 3,3) 

3./ A csoportfoglalkozás kérdéseire könnyen választ találtunk: 3,08 (2,66 és 3,75, az első 

osztály esetében az internet csak a foglalkozás végére állt helyre) 

4./ A foglalkozáson kapott feladatok csoportban történő feldolgozása eredményes volt: 3,5 

(3,25 és 3,9) 

5./ 3D ábrázolással a bemutatott tárgyak minden apró részlete megtalálható: 4,35 (4,43 és 

4,2) 

6./ A tárgyfotókon a bemutatott tárgyak minden apró részlete megtalálható: 2,98 (2,91 és 

3,1) 

7./ A feladat megoldása segített új, hiteles internetes források megismerésében: 3,48 (3,06 

és 4,15) 

Az állításokra adott vélemények erőssége nyomán az tűnik ki, hogy a tanulók számára 

Kisfaludi Strobl Zsigmond, illetve Németh János művészete alapvetően újdonságot jelentett, 

valamint egyértelműen beigazolódik a 3D technika informatívabb volta a hagyományos 

fényképpel szemben. A többi állítás inkább módszertani jellegű volt, így a rájuk kapott 

pontszámok a projekt eredményessége szempontjából kevésbé relevánsak. Mindebből pedig 

egyenesek következik az, hogy a múzeumban lévő műalkotások ilyen jellegű digitalizálása 

múzeumpedagógiailag jól hasznosítható, és a szóban közölt és olvasott verbális tartalmakon túl 

jelentős vizuális plusz információkhoz juttatja a foglalkozások résztvevőit.  

 

Zalaegerszeg, 2017. június 8. 

 

 Dr. Kostyál László PhD 

 művészettörténész főmuzeológus 

 igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

 

1-4. sz. melléklet: a 4 múzeumpedagógiai foglalkozás anyaga, az első kettőt dr. Kostyál 

László, a második kettőt Kissné Kovács Ágnes és Nagy Veronika készítette. 
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1. sz. melléklet 

 

„Ötven monumentet és ötszáz portrét készítettem” – Kisfaludi Strobl Zsigmond 
művészete 

- múzeumpedagógiai foglalkozás - 
 
 
Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) kétszeres Kossuth-díjas, Zalaegerszeg 

Díszpolgára, a 20. század itthon és külföldön egyik legismertebb magyar szobrászművésze. 
Alkotói pályája hét évtizeden ível át, melynek során kedvelt művésze volt az Osztrák-Magyar 
Monarchia, majd a Horthy-éra, ezt követően pedig a Rákosi- és Kádár-rezsim hazai elitjének, 
de népszerű volt a harmincas évek londoni és az ötven-hatvanas évek moszkvai vezető köreiben 
is. Minden társadalmi rendszer vezetőivel megtalálta a hangot, és magas művészi színvonalon 
tett eleget megrendeléseiknek. Számos köztéri alkotást és több száz portrét készített, és nem 
volt olyan modellje, aki arcmásával elégedetlenül távozott volna műterméből. Alkotásai jeles 
hazai és külföldi múzeumok féltve őrzött kincsei közé tartoznak. Négy évtizeden keresztül 
tanított a Képzőművészeti Főiskolán, művészgenerációk egész sorára gyakorolt meghatározó 
hatást. Halálát követően hagyatéka – végakaratának megfelelően – a Göcseji Múzeumba került, 
és az azóta folyamatosan gyarapodó anyag jelenleg is alkotásainak legjelentősebb gyűjteménye. 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram segítségével a múzeumi gyűjtemény hetvenhárom 
tárgyát 3D technikával digitalizáltuk. Az ezekből készített válogatás, és a hozzá kapcsolódó 
feladatok segítségével vizsgálunk egy olyan művészpályát, amely pontosan visszatükrözte 
korának hivatalos művészetfelfogását és igényrendszerét is.  

A foglalkozás jellegénél fogva elsősorban a művészettörténet tanításához kapcsolódik, 
azonban jól hasznosítható egyrészt más, a vizualitásra épülő művészetek (pl. film) és készségek 
(pl. rajz), másrészt a 20. századi történelem oktatása során is. Amennyiben a három 
kérdéscsoport 15-15 percesre tervezett megválaszolására nincs idő, az egyik kérdéscsoport 
elhagyható. 

 
A foglalkozás helyszíne: Göcseji Múzeum, Kisfaludi Stróbl-terem 
Célcsoport: 9-12. osztályos középiskolások 
Maximális létszám: 30 fő 
Időtartam: kb. 55 perc 
A foglalkozás módszertana: a csoportvezető által tartott bevezetést követően a résztvevő 

osztályt 4-5 csoportra osztjuk. A csoportok a rövid, a művész életútját vázlatosan bemutató 
bevezetés után egy-egy tablet és wi-fi kapcsolat segítségével keresik meg a válaszokat a kapott 
kérdésekre. A csoportok azonos számú kérdései azonos jellegű feladathoz kapcsolódnak. Egy-
egy kérdéscsoport megválaszolása max. 2 percig tarthat. Egy-egy kör után mindegyik csoport 
megszólíthat egy másikat, a saját maguk által adott információk egyikére rákérdezve. 

A foglalkozás munkaerőigénye: 1 fő foglalkozás-vezető + 1 fő kísérő tanár 
Technikai igény: számítógép és projektor + csoportonként 1-1 db tablet + wi-fi 

 
A foglalkozás tematikája: 
 
I. Bevezetés: Kisfaludi Strobl Zsigmond vázlatos életútja (8-10 perc, foglalkozás-vezető) 
 - család, gyermekkor 
 - tanulmányok, tanulmányutak (Budapest, Bécs, Párizs, Itália) 
 - művészi pályakezdés időszaka, I. világháború 
 - kiteljesedés, emlékművek, tanári meghívás, londoni sikerek a két vh. között 
 - a tekintély csúcsán, kései pályaszakasz az 50-60-as években 
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II. Kisfaludi Strobl, az emlékműszobrász (15 perc) 
A csoportok keressék meg a következő szobrot, emlékmű-kismintát a megadott, a Kisfaludi 

Strobl Zsigmond-gyűjtemény 3D-ben feldolgozott alkotásaira is mutató link segítségével: 
 https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/  

- Észak szobra (1920) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5802/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVV

KVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTA
wZTFyZ3kpIn0&img=0)  

- Rákosi Jenő (1928) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5808/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVV

KVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTA
wZTFyZ3kpIn0&img=0)  

- Szent Imre szobra (1929) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5809/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVV

KVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTA
wZTFyZ3kpIn0&img=0)  

- Szabadság-szobor (1947) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5816/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVV

KVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTA
wZTFyZ3kpIn0&img=0)  

- Ózdi hengerész (1953) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5820/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVV

KVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTA
wZTFyZ3kpIn0&img=0)  

Kérdések, feladatok: 
a/ Keressétek meg és mutassátok be a kisminta mellett a kész emlékmű fényképét is! 
b/ Milyen alkalomból állították az adott emlékművet? Mi a szobor üzenete? 
c/ Mit tudunk a szobor további sorsáról? 
d/ Jó szobornak tartod? Miért? 
 
III. „Ötszáz portrét készítettem!” (15 perc) 
A csoportok keressék ki az alábbi híres emberek portréit az előbbi link segítségével a 3D-s 

szobrok közül: 
- G. B. Shaw (1932) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5811/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

- Erzsébet hercegnő (1936) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5815/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

- Somerset Maugham (1949) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5817/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

- Latabár Kálmán (1955) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5879/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  
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- Kodály Zoltán (1959) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5823/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

Feladatok: 
a/ Az interneten található információk segítségével keressétek ki és röviden (max. 1 perc) 

mutassátok be az ábrázolt személyt. 
b/ Mondjatok véleményt a portrészoborról, összehasonlítva az eredeti fényképpel.  
c/ Milyen szobrászi eszközöket használt a művész az adott portré készítésekor? (mimika, 

idealizálás, fiziognómiai jegyek, egyéni karakterre és típusra utaló jegyek alkalmazása, 
kiemelés és elhagyás, stb.) 

 
IV. A csoportok a jelenlegi ismereteik alapján max. 3 percben szabadon mutassanak be – 

körkörös megtekintés alapján – egy-egy konkrét alkotást a következők közül (leírás, mozdulat, 
kompozíció, tömegelrendezés, stílus, szobrászi eszközök stb.) (15 perc) 

- Finálé (1911) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5798/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

- Dávid (1911) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5799/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

- Reggel (1924) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5804/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

- Táncoló nő – Claire Luce (1934) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5812/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

- Hortobágyi csikós (1955) 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5822/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVKV

EVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZT
FyZ3kpIn0&img=0)  

 
 
 
 Összeállította: 
 Dr. Kostyál László 
 művészettörténész-főmuzeológus 
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2. sz. melléklet 
 

„Az utolsó fazekas” – Németh János keramikus 
- múzeumpedagógiai foglalkozás - 

 
 

A Kossuth-díjas, Zalaegerszegen élő Németh János (1934) a mai magyar kerámiaművészet 
ikonikus alakja. Jellegzetesen egyéni alkotómódszert dolgozott ki, mely forgástestekből: 
hengerekből, kúpokból, korongokból és ezek metszeteiből állítja össze relief-motívumait. 
Művészete a göcseji népművészetből indul ki, ennek jellegzetes világképe szakrális és 
mitologikus jelenetekkel keveredik alkotásain. Ábrázolásainak világa mind a „nagy” művészet, 
mind pedig a népművészet irányából, annak szellemiségével megközelíthető és értelmezhető. 
Egyaránt készít domborműves díszű edényeket, figurákat, kisebb-nagyobb reliefeket, 
dísztálakat, faliképeket, melyek számos gyűjtemény féltve őrzött darabjai, de köztéren is sok 
helyen feltűnnek. Műveiből 2009-ben állandó kiállítás nyílt a Göcseji Múzeumban, ahol egy 
különösen gazdag és karakteres életpálya állomásai követhetők nyomon.  

A múzeum kiállításában látható alkotásaiból a Nemzeti Kulturális Alap segítségével 66 
darabot 3D formátumban, vagyis virtuálisan megforgatható módon digitalizáltunk, ezek az 
interneten megtekinthetők (https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/, 290-től), a 
foglakozás ezek felhasználására épül fel. A foglalkozás alapvetően a művészettörténet és a 
helytörténet, ezen túl a kerámiaművesség, a kultúrtörténet oktatásához, valamint a helyi értékek 
bemutatásához nyújt segítséget.  

 
A foglalkozás helyszíne: Göcseji Múzeum, Németh János-kiállítás, majd előadóterem 
Célcsoport: 9-12. osztályos középiskolások 
Maximális létszám: 30 fő 
Időtartam: kb. 45-50 perc 
A foglalkozás módszertana: a csoportvezető által tartott bevezetést követően a résztvevő 

osztályt 4-5 csoportra osztjuk. A csoportok a rövid, a művész pályáját és munkamódszerét 
vázlatosan bemutató bevezetés után egy-egy tablet és wi-fi kapcsolat segítségével keresik meg 
a válaszokat a kapott kérdésekre. A csoportok azonos számú kérdései azonos jellegű feladathoz 
kapcsolódnak. Egy-egy kérdéscsoport megválaszolása max. 2 percig tarthat. Egy-egy kör után 
mindegyik csoport megszólíthat egy másikat, a saját maguk által adott információk egyikére 
rákérdezve. 

A foglalkozás munkaerőigénye: 1 fő foglalkozás-vezető + 1 fő kísérő tanár 
Technikai igény: számítógép és projektor + csoportonként 1-1 db tablet + wi-fi 
 
A foglalkozás tematikája: 
I. Bevezetés, a Németh János-kiállításban (8-10 perc, foglalkozás-vezető) 

- Németh János pályaképe 
- stílusának jellegzetességei, fazekaskorong használata 
- művészetének formai összetevői: nagy stílusok tanulságai + népművészet 
- művészetének szellemi összetevői: ősi magyar világkép + görög-római mitológia + 
népi vallásosság 
 

II. Helyszín: előadóterem. A csoportok Németh János 1-1 jellegzetes alkotása alapján 
keressenek hasonló témájú alkotásokat az interneten (legalább kettőt). Melyek a hasonló és 
melyek az eltérő jegyek? Mondják el röviden az ábrázolt figurához kapcsolódó történetet, 
legendát, mondát. Melyik kultúrkörhöz kapcsolódik? (12 perc) 

- Neptun  
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(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5924/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWV
VKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3M
XRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0)  

- Minotaurusz 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5923/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWV
VKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3M
XRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0)  

- Keresztelő Szent János 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5914/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWV
VKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3M
XRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0)  

- Piéta 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5859/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWV
VKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3M
XRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0)  

- Csodaszarvas 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5893/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWV
VKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3M
XRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0)  

 
III. A csoportok válasszák ki Németh János egy-egy 3D-ben bemutatható alkotását a 

következők közül: 
Egy faun délutánja 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5862/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVK

VEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZ
TFyZ3kpIn0&img=0)  

Pihenő kendős asszony 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5858/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVK

VEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZ
TFyZ3kpIn0&img=0)  

Fekvő napozó nő 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5895/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVK

VEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZ
TFyZ3kpIn0&img=0)  

Svejk korsó 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5917/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVK

VEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZ
TFyZ3kpIn0&img=0)  

Kakas 
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5900/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVK

VEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZ
TFyZ3kpIn0&img=0)  

Pávián  
(https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5928/?list=eyJxdWVyeSI6ICJHWVVK

VEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZ
TFyZ3kpIn0&img=0)  

Értelmezzék, elemezzék a választott művet a következő szempontok szerint (12 perc): 
- a látott figura leírása, jellemző nézete 
- milyen karaktert ábrázol?  
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- milyen művészi eszközöket használt az alkotó? (mozdulat, részletek elhagyása-
kiemelése, kompozíció, alapformák stb.) 

- mondj véleményt a választott alkotásról és indokold meg azt (tetszik-nem tetszik)! 
 

IV. Írjatok rövid mesét Németh János hasonló jellegű figuráinak felhasználásával (12 perc): 
- állatok (kakas, kecske, paripa, holló, oroszlán stb.) 
- szentek alakjai (Szent Péter, Szent Ferenc, Ker. Szent János, Szent Flórián, Mária a kis 

Jézussal, stb.) 
- népi figurák (kaszás, gondolkodó kalapos nő, pihenő pásztor, asszony virággal stb.) 
- mitológiai alakok (szirén, Minotaurusz, Neptun, Pán, sellő stb.) 
 

 
 Összeállította: 
 
 
 
 Dr. Kostyál László 
 művészettörténész-főmuzeológus 
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3. sz. melléklet 
 
„Ötven monumentet és ötszáz portrét készítettem” – Kisfaludi Strobl Zsigmond 

művészete 
múzeumpedagógiai foglalkozás 

- műtárgy digitalizálási programhoz 
 
A foglalkozás címe: „Ötven monumentet és ötszáz portrét készítettem” – Kisfaludi Strobl 
Zsigmond művészete 
Helyszín: Göcseji Múzeum, Régésztár 
Időtartam: 60 perc 
Célcsoport: általános iskola felső tagozat, középiskolások 
Maximális létszám: 36 fő 
 
 
Foglalkozás célja: 
- A Göcseji Múzeum művészettörténeti gyűjteményéből 3D-ben digitalizált, Kisfaludi 

Strobl Zsigmond alkotásaiból készített válogatás, és a hozzá kapcsolódó feladatok 
segítségével vizsgáljunk egy olyan művészpályát, amely pontosan visszatükrözi korának 
hivatalos művészetfelfogását és igényrendszerét is.  

- A 3 dimenzióban megjelenített műtárgyak apró részleteinek és jellegzetes ábrázolás 
módjának felfedeztetése, anélkül, hogy a valódi tárgyakat a gyerekek a kezükbe vennék. 

- A foglalkozás során használt alkalmazások, internetes portálok megismerésével 
tudatosítani a gyerekekben, mely oldalak használatával jutnak hiteles, tudományos 
információkhoz. 

 
 
A foglalkozás témája: „Ötven monumentet és ötszáz portrét készítettem”… 
 
„Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) kétszeres Kossuth-díjas, Zalaegerszeg Díszpolgára, 
a 20. század itthon és külföldön egyik legismertebb magyar szobrászművésze. Alkotói pályája 
hét évtizeden ível át, melynek során kedvelt művésze volt az Osztrák-Magyar Monarchia, 
majd a Horthy-éra, ezt követően pedig a Rákosi- és Kádár-rezsim hazai elitjének, de népszerű 
volt a harmincas évek londoni és az ötven-hatvanas évek moszkvai vezető köreiben is… 

 
A foglalkozás módszertana: 
 
Foglalkozás 1. része: Előadás (kb. 15 perc) – Dr. Kostyál László művészettörténész 
téma:  : „Ötven monumentet és ötszáz portrét készítettem” – Kisfaludi Strobl Zsigmond 
művészete 
eszköz: digitális tábla,  
 
Foglalkozás 2. része: kooperatív tanulási módszer: 40 perc 

4 csoport véletlenszerű kialakítása – kártyákkal – 9-9 db szókártya: Táncoló nő – 
Claire Luce, G. B. Shaw, Szabadság-szobor kismintája, Somerset Maugham 
 
csoportonként 2-2 tárgy feldolgozása, (borítékokban a feladatok: egyik tárgyfotó, a másik 
3D-s ábrázolás linkje, kérdések) – 20 perc; 
a megoldások ismertetése – (összehasonlító elemzés: az azonos tárgyfotó és a 3D-s 
ábrázolás)  - 5-5 perc= 20 perc 
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1. boríték:   

a.) (https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5816/?list=eyJxdWVy
eSI6ICJHWVVKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCB
USVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0  
Szabadságszobor kismintája 

Kérdések:  
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 68 cm 
Sorold fel, mivel ábrázolja a művész a mozgást! (haj, ruha ujja, szoknya lebbenése, redőzete) 
Keressétek meg és mutassátok be a kisminta mellett a kész emlékmű fényképét is! 
Milyen alkalomból állították az adott emlékművet? 
 

 
b. 1976.3.23 G.B.Shaw 

 
 
Kérdések: 
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 50 cm 
Keresd meg az interneten mit jelent a következő kifejezés a szobrászatban: büszt! 
(mellszobor, az emberi test felső részét, a fejet és nyakat ábrázoló szobor, amelyen a váll, a 
mellkas és a kar sokszor hiányzik) 
Milyen szobrászi eszközöket használt a művész az adott portré készítésekor? (mimika, 
idealizálás, fiziognómiai jegyek, egyéni karakterre és típusra utaló jegyek alkalmazása, 
kiemelés és elhagyás, stb.) 
Milyen felirat olvasható a portré hátoldalán? ( Kisfaludi Strobl Malvern. 1932.) 
Ki volt G. B. Shaw? (Írországban, Dublinban született 1856- 1950. Hertfordshire, drámaíró, 
Nobel-díj) 
Melyik híres művének a feldolgozása a My Fair Lady? (Pygmalion) 
 
 
2. boríték:  

a. https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5811/?list=eyJxdWVyeSI6I
CJHWVVKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVU
z0oTVx1MDE3MXRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0 
G.B.Shaw 

 
Kérdések: 
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 50 cm 
Keresd meg az interneten mit jelent a következő kifejezés a szobrászatban: büszt! 
(mellszobor, az emberi test felső részét, a fejet és nyakat ábrázoló szobor, amelyen a váll, a 
mellkas és a kar sokszor hiányzik) 
Milyen szobrászi eszközöket használt a művész az adott portré készítésekor? (mimika, 
idealizálás, fiziognómiai jegyek, egyéni karakterre és típusra utaló jegyek alkalmazása, 
kiemelés és elhagyás, stb.) 
Milyen felirat olvasható a portré hátoldalán? ( Kisfaludi Strobl Malvern. 1932.) 
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Ki volt G. B. Shaw? (Írországban, Dublinban született 1856- 1950. Hertfordshire, drámaíró, 
Nobel-díj) 
Melyik híres művének a feldolgozása a My Fair Lady? (Pygmalion) 
 
 

b.    1976.3.163. Szabadság-szobor kismintája 
Kérdések: 
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 68 cm 
Sorold fel, mivel ábrázolja a művész a mozgást! (haj, ruha ujja, szoknya lebbenése, redőzete) 
Keressétek meg és mutassátok be a kisminta mellett a kész emlékmű fényképét is! 
Milyen alkalomból állították az adott emlékművet? 
 
 
 

3. boríték:   
a. (https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5817/?list=eyJxdWVyeSI6I

CJHWVVKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz
0oTVx1MDE3MXRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0 
Somerset Maugham 
 

Kérdések: 
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 35 cm 
Milyen szobrászi eszközöket használt a művész az adott portré készítésekor? (mimika, 
idealizálás, fiziognómiai jegyek, egyéni karakterre és típusra utaló jegyek alkalmazása, 
kiemelés és elhagyás, stb.) 
Milyen felirat olvasható a portré hátoldalán? ( Kisfaludi Strobl London. 1949.) 
Ki volt Maugham? (Párizs 1874-1965 Nizza, angol regényíró, elbeszélő és drámaíró) 
Melyik művének adaptációjából készült Szabó István filmje a Csodálatos Júlia? (Theatre – 
Színház) 
 
 

b. 1976.3.49  Táncoló nő – Claire Luce 
 

Kérdések: 
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 42 cm 
Ki volt Claire Luce?  (1903-1989) amerikai színésznő 
Milyen felirat olvasható a portré talapzatán? (K. Strobl) 
Milyen szavak, kifejezések jutnak eszetekbe a szobor láttán? (dinamikus mozgás, légies, 
kecses, könnyed, átszellemült, stb.) 
Szerinted milyen zenére táncol Claire? Keress hozzá zenét!  
 
 

4. boríték:  
a. 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5812/?list=eyJxdWVyeSI6ICJH
WVVKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz0oTVx1
MDE3MXRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0 
Táncoló nő – Claire Luce 
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Kérdések: 
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 42 cm 
Ki volt Claire Luce?  (1903-1989) amerikai színésznő 
Milyen felirat olvasható a portré talapzatán? (K. Strobl) 
Milyen szavak, kifejezések jutnak eszetekbe a szobor láttán? (dinamikus mozgás, légies, 
kecses, könnyed, átszellemült, stb.) 
Szerinted milyen zenére táncol Claire? Keress hozzá zenét!  
 

b. 1976.3.30. Somerset Maugham 
 

Kérdések: 
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 35 cm 
Milyen szobrászi eszközöket használt a művész az adott portré készítésekor? (mimika, 
idealizálás, fiziognómiai jegyek, egyéni karakterre és típusra utaló jegyek alkalmazása, 
kiemelés és elhagyás, stb.) 
Milyen felirat olvasható a portré hátoldalán? ( Kisfaludi Strobl London. 1949.) 
Ki volt Maugham? (Párizs 1874-1965 Nizza, angol regényíró, elbeszélő és drámaíró) 
Melyik művének adaptációjából készült Szabó István filmje a Csodálatos Júlia? (Theatre – 
Színház) 
 
 
 
 
 
Anyagszükséglet: 

 
szókártyák – csoport bontáshoz = 36 db (9-9 db) 
4 db A/4-s boríték 
4 db A/4-s színes tárgyfotó leírással 
4 db 3D-s linket tartalmazó feladatkártya 
4 db kérdéseket tartalmazó kártya 
max.: 36 db A/4 fénymásolópapír, 36 db toll, 36 db ceruza 
min. 8 db tablet 
digitális tábla  
max. 36 db kérdőív 

 
 
Humánerőforrás: 
 1 fő művészettörténész 
 2 fő múzeumpedagógus 
 
 
 
 
 
Kissné Kovács Ágnes 
Nagy Veronika 
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4. sz. melléklet 

 
„Az utolsó fazekas” – Németh János keramikus 

múzeumpedagógiai foglalkozás 
- műtárgy digitalizálási programhoz 

 
A foglalkozás címe: „Az utolsó fazekas”… 
Helyszín: Göcseji Múzeum, Régésztár 
Időtartam: 60 perc 
Célcsoport: általános iskola felső tagozat, középiskolások 
Maximális létszám: 36 fő 
 
 
Foglalkozás célja: 
- A mai magyar kerámiaművészet ikonikus alakjának, a Kossuth-díjas Németh Jánosnak a 

Göcseji Múzeum művészettörténeti gyűjteményéből 3D-ben digitalizált alkotásaiból 
készített válogatás, és a hozzá kapcsolódó feladatok segítségével vizsgáljunk egy olyan 
művészpályát, amely sajátos és egyben látványos módon kapcsolja össze a szobrászat és 
a népművészet világát.  

- A 3 dimenzióban megjelenített műtárgyak apró részleteinek és jellegzetes ábrázolás-
módjának felfedeztetése, anélkül, hogy a valódi tárgyakat a gyerekek a kezükbe vennék. 

- A foglalkozás során használt alkalmazások, internetes portálok megismerésével 
tudatosítani a gyerekekben, mely oldalak használatával jutnak hiteles, tudományos 
információkhoz. 

 
A foglalkozás témája: „Az utolsó fazekas”… 

Németh János művészete a göcseji népművészetből indul ki, ennek jellegzetes világképe 
szakrális és mitologikus jelenetekkel keveredik alkotásain. Ábrázolásainak világa mind a 
„nagy” művészet, mind pedig a népművészet irányából, annak szellemiségével 
megközelíthető és értelmezhető. Egyaránt készít domborműves díszű edényeket, 
figurákat, kisebb-nagyobb reliefeket, dísztálakat, faliképeket, melyek számos gyűjtemény 
féltve őrzött darabjai, de köztéren is sok helyen feltűnnek… 
 

A foglalkozás módszertana: 
 
Foglalkozás 1. része: Előadás (kb. 15 perc) – Dr. Kostyál László művészettörténész 
téma:  : „Az utolsó fazekas”… 
eszköz: digitális tábla,  
 
Foglalkozás 2. része: kooperatív tanulási módszer: 40 perc 

4 csoport véletlenszerű kialakítása – kártyákkal – 9-9 db szókártya: kakas, majom, piéta, 
faun 
csoportonként 2-2 tárgy feldolgozása, (borítékokban a feladatok: egyik tárgyfotó, a másik 
3D-s ábrázolás linkje, kérdések) – 20 perc; 
a megoldások ismertetése – (összehasonlító elemzés: az azonos tárgyfotó és a 3D-s 
ábrázolás)  - 5-5 perc= 20 perc 
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1. boríték:   

a. https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5862/?list=eyJxdWVyeSI6I
CJHWVVKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVU
z0oTVx1MDE3MXRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0 
Egy faun délutánja 
 

Kérdések:  
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 60 cm 
Keresd meg az interneten mit jelent a következő kifejezés: faun (A faunok a római 
mitológiában kecskelábú, félig ember alakú lények, a görög szatírok megfelelői, az érzékiség 
és a csúfolódó kedv szimbólumai) 
Mutasd be, a művész, hogy ábrázolta a faunra jellemző fizikális és mentális jegyeket! (paták, 
szarvak, farok, eltúlzott testrészek, kifürkészhetetlen tekintet, stb.) 
Keress más művészeti ágakat, melyben a faunt ábrázolják! Írj példát! ( zene: Debussy: egy 
faun délutánja; balett: Nizsinszkij: Egy faun délutánja; film: A faun labirintusa Guillermo del 
Toro írásában-rendezésében) 
 
 
 

b. 1966.64.1. Kakas  
Kérdések: 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 86 cm 
A szobor milyen technikával készült? (korongolt elemekből áll, gyűrűsen bordázott) 
A kakas figurájáról milyen emberi tulajdonságok jutnak eszedbe? (erő, büszkeség, bátorság, 
hatalomvágy, stb.) 
Másold le a kakas fejét, figyelj a részletekre! (szem ábrázolása) 
 
 
2. boríték:  

 
a. https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5900/?list=eyJxdWVyeSI6I

CJHWVVKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVU
z0oTVx1MDE3MXRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0 
Kakas 

 
Kérdések: 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 86 cm 
A szobor milyen technikával készült? (korongolt elemekből áll, gyűrűsen bordázott) 
A kakas figurájáról milyen emberi tulajdonságok jutnak eszedbe? (erő, büszkeség, bátorság, 
hatalomvágy, stb.) 
Másold le a kakas fejét, figyelj a részletekre! (szem ábrázolása) 
 
 

b.  Egy faun délutánja 
Kérdések: 
 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 60 cm 
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Keresd meg az interneten mit jelent a következő kifejezés: faun (A faunok a római 
mitológiában kecskelábú, félig ember alakú lények, a görög szatírok megfelelői, az érzékiség 
és a csúfolódó kedv szimbólumai) 
Mutasd be, a művész, hogy ábrázolta a faunra jellemző fizikális és mentális jegyeket! (paták, 
szarvak, farok, eltúlzott testrészek, kifürkészhetetlen tekintet, stb.) 
Keress más művészeti ágakat, melyben a faunt ábrázolják! Írj példát! (zene: Debussy: egy 
faun délutánja; balett: Nizsinszkij: Egy faun délutánja; film: A faun labirintusa Guillermo del 
Toro írásában-rendezésében) 
 
 

3. boríték:   
a. https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5928/?list=eyJxdWVye

SI6ICJHWVVKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBU
SVBVUz0oTVx1MDE3MXRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0 
Pávián 
 

Kérdések: 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 42 cm 
A pávián figurájáról milyen emberi tulajdonságok jutnak eszedbe? (kedvesség, tekintély, 
bölcsesség, stb.) 
Keresd az alábbi linket és hasonlítsd össze a két pávián művészi ábrázolást! (eltérés: a 2-s 
állatiasabb, elnagyoltabb, stb.) 
http://maatkara.extra.hu/florafauna/majom/P3170266.jpg 
 
 

b. 1992.1.1 Piéta 
 

Kérdések: 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 64 cm 
Keress rá az interneten, mit jelent a piéta kifejezés a képzőművészetben? (Piéta: A 
képzőművészetben a gyászoló Mária ábrázolása, ölében a holt Megváltóval.) 
Milyen állat ábrázolást találsz a Németh kerámiaműhely pecsétjén? (A madár) 
Milyen eszközökkel ábrázolja Németh János az anya fájdalmát? (kéz és fejtartás, mimika, 
stb.) 
 
 

4. boríték:  
a.  
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5859/?list=eyJxdWVyeSI6I
CJHWVVKVEVNRU5ZPShHb2NzZWppUGhvdG8pIEFORCBUSVBVUz
0oTVx1MDE3MXRcdTAwZTFyZ3kpIn0&img=0  
Piéta 
 
 

Kérdések: 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 64 cm 
Keress rá az interneten, mit jelent a piéta kifejezés a képzőművészetben? (Piéta: A 
képzőművészetben a gyászoló Mária ábrázolása, ölében a holt Megváltóval.) 
Milyen állat ábrázolást találsz a Németh kerámiaműhely pecsétjén? (A madár) 
Milyen eszközökkel ábrázolja Németh János az anya fájdalmát? (kéz és fejtartás, mimika, 
stb.) 
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b.  Pávián 

  
 

Kérdések: 
Kérdések: 
Írd le a tárgy méretét cm-ben! 42 cm 
A pávián figurájáról milyen emberi tulajdonságok jutnak eszedbe? (kedvesség, tekintély, 
bölcsesség, stb.) 
Keresd az alábbi linket és hasonlítsd össze a két pávián művészi ábrázolást! (eltérés: a 2-s 
állatiasabb, elnagyoltabb, stb.) 
http://maatkara.extra.hu/florafauna/majom/P3170266.jpg 
 
 
 
 
 
Anyagszükséglet: 

 
szókártyák – csoport bontáshoz = 36 db (9-9 db) 
4 db A/4-s boríték 
4 db A/4-s színes tárgyfotó leírással 
4 db 3D-s linket tartalmazó feladatkártya 
4 db kérdéseket tartalmazó kártya 
max.: 36 db A/4 fénymásolópapír, 36 db toll, 36 db ceruza 
min. 8 db tablet 
digitális tábla  
max. 36 db kérdőív 

 
 
Humánerőforrás: 
 1 fő művészettörténész 
 2 fő múzeumpedagógus 
 
 
 
 
 
Kissné Kovács Ágnes 
Nagy Veronika 



Feladatok – céhemlékek 

négy csoport, csoportonként egy-egy feladat 

 

Keress olyan szerszámokat a listán szereplő múzeumi tárgyakon, amelyek 

valamilyen mesterség gyakorlásához szükségesek! (ált.isk.) 

olló, vetélő, köszörűkő, kard, szíjgyártó szerszám, eke 

 

Milyen ábrázolásokat találhatunk a kézműves-szerszámok mellett a 

céhes tárgyakon? Mi a funkciójuk az egyes ábráknak? (ált.isk. és gimn.) 

szerszámok – a mesterség szimbólumai (identitás) 

növényi minták – díszítés, a mesterségbeli tudás bizonyítása 

vallási szimbólumok – védelem 

felirat – tulajdonos megjelölése 

 

Milyen méretűek a céhes tárgyak? Miért? Mi volt a szerepük a társaság 

életében? (ált.isk. ginm.) 

Nagyméretűek, reprezentáció, és sok egyenrangú tag 

 

Miből és hogyan készültek a céhes tárgyak? (ginm.) 

mestermunkák (jó minőségű alapanyagok, sok kézi munka, sok díszítés) 

 

Mit gondolsz, mit tudott elkészíteni 

egy inas – (alapanyagok előkészítése, szerszámok ismerete) 

egy segéd/legény – (minden munkafolyamatot ismer, változó 

gyakorlottsággal) 

egy mester – (magas szinten gyakorolja az összes mesterségbeli fogást) 



Feladatok - pásztorfaragványok 

4 csoport, csoportonként (életkornak megfelelően) egy-egy feladat 

 

Keresd meg a kakukktojást! (három-négy faragvány) (ált.isk.) 

ékrovásos a növényi minták között 

munkaábrázolás a virágtövek között 

ékrovásos faragás az emberábrázolások között 

vésett minta a színes spanyolozottak között 

 

Állapítsd meg a borotvatokok hozzávetőleges kronológiai sorrendjét! (gimn.) 

ékfaragás (geometrikus) → vésés → spanyolozás  

 

Mihez értett egy pásztor? Hozz példát! (gimn.) 

állatok gyógyítása (kenőcsös dobozok), fegyverek (ábrázolások), növények 

(gyógyítás, táplálkozás) 

 

Miből látható, hogy tudott-e írni-olvasni? (gimn.) 

A helytelenül, kezdetlegesen írt évszámok, feliratok a tárgyakon. 

 

Keresd a párját! Melyik tárgyakat készítette ugyanaz az ember? (ált.isk.) 

Perczel János emberábrázolásai 

Németh Mihály „szilvamagjai” 

 

Mire használták? (ált.isk.) 

dohánytartó 

borotvatok 

tükör 

 

Milyen fajta emberábrázolások jelennek meg a faragványokon? 

Emberábrázolás – stilizálás (gimn.) 

köszörűsmester 

„szentkép” nyomán készült ábrázolás 

egyénítés: Schlick altábornagy 



Kik voltak a betyárok? Milyen viszonyban álltak a pásztorokkal? Miből 

következtethetsz erre? Idealizálás – betyárélet (gimn.) 

Jó viszony, a betyárélet idealizálása (sótartók), együttérzés (gyufatartó) 

 

Tényleg vígan élt-e a pásztor? (ált.isk.) 

gondtalan élet ↔ nyáj számontartása, elszámolás 

természetközelség ↔ időjárási viszontagságok, kevés tulajdon 

szabad levegőn van (sétál, pipál furulyál) ↔ betegségek, higiénia hiánya 

vidám élet ↔ egyedüllét, szegénység 



Múzeumpedagógiai foglalkozás virtuális néprajzi tárgyakkal 
 
1. 
A foglalkozás címe: Pásztorember vígan él… 
Helyszín: Göcseji Múzeum előadóterme 
Időtartam: 45 perc 
Célcsoport: 10-18 éves diákok 
Maximális létszám: 20 fő 
 
A foglalkozás témája: Pásztorélet és faragás 
„Pásztorember vígan él, | Fél világgal nem cserél, | Pipál, sétál, furulyál, | 
Billeg-ballag, meg-megáll.” 
A fent idézett népdal (és más hasonlók) a pásztorélet egyszerűségét, 
természet-közelségét, gondtalanságát vetíti elénk, szinte dicsőíti. A mai 
ember szinte semmit sem tud róla, elképzelése sincsen munkájuk és 
tudásuk sokrétűségéről, nehézségeiről,sőt veszélyeiről. 
A magyar népművészet kialakulásának kezdeteinél már megtalálhatók a 
pásztorfaragások, amelyek saját életmódjukból és környezetükből vették a 
modelleket. Így segítségükkel bemutathatjuk: 
 
a) figurális ábrázolás kezdeteit a népművészetben (állat és ember) egy rövid,, 
ún. ékrovásos stílus után. Az ábrázolások a természeti formák, növények, 
madarak és más állatok mellett a 19. századi viselet, bútorok, fegyverek, 
edények bemutatására is alkalmas. 
 
b) életmód – betyárvilág Magyarországon a nemzeti/politikai ellenállás 
szimbólumai, egyben a bűnözés/útonállás/rablás és a bűnüldözés harca, 
amelybe a pásztorok, nomád életformájuk miatt szinte kénytelenek 
bekapcsolódni. A fafaragást egymástól tanulták, általában a börtönben, ahol 
régen a munka nem kötelező nevelési eszköz, hanem jutalom volt, amellyel 
az unalmukat elűzhették. 
 
c) faragási technikák (ékrovás,vésés-spanyolozás, domború faragás) 
megkülönböztetése, egyben a hozzávetőleges kronológia meghatározása és 
eszközeinek bemutatása. Végül pedig – ismert, nagy tehetségű 
művészegyéniségek munkáin keresztül – rámutathatunk annak a korábbi 
nézetnek a helytelen voltára, amely szerint a népművészeti alkotások 
közösségi természetűek, és nem az egyéni szemlélet és művészi hajlam 
megnyilvánulásai. 
 
A foglalkozás módszertana: 
Ismeretek átadása a Göcseji Múzeum néprajzi gyűjteményében őrzött 
tárgyak – pásztorfaragványok 3D-s digitalizált képeinek segítségével 
kooperatív foglalkozás módszerével. A digitalizált tárgyakon lévő ábrázolások, 
amelyek egy kiállításban nem, vagy csak nagyon kis mértékben figyelhetők 
meg, a technika segítségével körbeforgathatók, tetszés szerint nagyíthatók, 
így a fenti témakörökben nagyon jól használhatók. 
I. Egy a témára vonatkozó rövid, (kb. 10-15 perces) bemutatás. 



II. A diákok kis csoportokban a megadott linkek alapján maguk kereshetnek 
rá a listából az egyes tárgyakra, felfedezik az rajtuk található jellegzetes 
faragási, díszítési technikákat, illetve az életmódra, viseletre utaló 
részleteket. 
III. A megtalált tárgyak, ill. részletek segítségével válaszolnak a vonatkozó 
kérdésekre, ill. oldják meg a feladatot, amelyeket a kiosztott feladatlapon 
kapnak kézhez. Csoportonként egy-egy feladat. 
IV. Közös értékelés a feladatlapok alapján, egyben ismételjük a kapott 
ismereteket. 
V. Énektanulás: „A juhásznak jól megy dolga” vagy a címadó dal: 
„Pásztorember vígan él” 
 
 
A foglalkozás munkaerőigénye: 
Foglalkozások előkészítése: a múzeum adatbázisából 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/ 
Foglalkozások megtartása: 1 fő múzeumpedagógus vagy muzeológus 
Kísérő pedagógus: 10 gyermekenként 1 fő 
 
A foglalkozás időben egy iskolai órához alkalmazkodik, a tematikában 
megjelölt altémák közül az a) és a b) általános iskolások számára, míg a c) 
altéma a 9-12 évfolyamos diákok számára közöl ismereteket. A 
foglalkozásvezető a jelenlévők életkora szerint dönt az egyes altémák bővebb, 
vagy csak érintőleges kifejtéséről. 
 
Mindhárom altéma megfelel felnőtteknek szóló előadás céljára és iskolai 
történelem-, helyismeret- és művészettörténeti órák tartására is. 
 
Felhasznált tárgyak/képek (példák) 
 
ékrovásos borotvatok 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5961/?list=&img=0 
 
vésett virágmintás borotvatok 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5957/?list=&img=0 
 
vésett-spanyolozott borotvatok (Kisjézussal és Szt. Jánossal) 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5952/?list=&img=0 
 
vésett-spanyolozott borotvatok (virágtővel, furfangos zárral) Németh Mihály 
1841 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5953/?list=&img=0 
 
vésett-spanyolozott borotvatok (köszörűsmesterrel, házbelsővel) Németh 
Mihály 1840 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5956/?list=&img=0 
 
vésett-spanyolozott borotvatok (virágtővel, mariazelli Madonnával) 1851 
hátás Gr. Schlick altábornagy képével és nemzeti zászlóval 



https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5980/?list=&img=0 
 
fémberakásos tükrös borotvatok(fegyverek, szerszámok)  
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5971/?list=&img=0 
 
csanak domború faragással 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5975/?list=&img=0 
 
Perczel János borotválkozótükre 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5973/?list=&img=0 
Perczel János pipája 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5959/?list=&img=0 
 
fűszertartó betyárokkal 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5966/?list=&img=0 
 
 
Marx Mária 
etnográfus-főmuzeológus 



Múzeumpedagógiai foglalkozás virtuális néprajzi tárgyakkal 
 
2. 
A foglalkozás címe:  Isten áldja a tisztes ipart! 
Helyszín: Göcseji Múzeum előadóterme 
Időtartam: 45 perc 
Célcsoport: 10-18 éves diákok 
Maximális létszám: 20 fő 
 
A foglalkozás témája: céhes élet – céhemlékek 
 
A céhes iparosság, amely Magyarországon nem ért véget a korai újkorral, 
hanem még több mint száz évig meghatározó maradt, különféle 
hagyományok őrzésével járt együtt. Ezekhez a rituális cselekményekhez 
többféle speciális tárgyra volt szükség, amelyeken jelölni kellett a céhhez való 
tartozást is. A különböző céhjelvényekkel ellátott tárgyak formája, 
díszítésmódja, motívumai hatással voltak a 19. században kialakult népi 
kultúrára, ezen belül elsősorban a tárgykultúrára. 
A Göcseji Múzeum nagyméretű, 18-19. századi korsói és díszített üvegei 
alkalmasak ennek az egymásra hatásnak a bemutatására, egyben a céhes 
hagyományok ismertetésére is. 
 
A céhek, az azonos ipart űzők szakmai érdekvédelmi szervezetei a 
középkorban alakultak. Legfőbb törekvésük a konkurencia megszűntetése, 
visszaszorítása volt. Eleinte a kereskedők (akiknek tilos volt üzletüket 
műhellyel bővíteni), és az ún. kontárok, tehát az engedély nélküli iparűzők 
ellen irányult. Később a céhen belüli verseny elfojtására is törekedtek, hogy 
megakadályozzák a vagyoni különbségek kialakulását. 
 
a) A céhes ipar alapvető sajátossága, hogy a műhelyen belül nem volt 
munkamegosztás, a mester és segédei azonos munkát végeztek. A mesterség 
minden csínját-bínját meg kellett tanulni. A munkákat kézzel, vagy egyszerű 
gépek segítségével végezték. (Kézművesipar) 
 
b) A céhszervezet szigorú anyagbeszerzési, termékelőállítási és –forglmazási 
szabályait a vallási élet hasonlóan szigorú szabályaival támasztotta alá. A 
céh fontos tárgyakkal rendelkezett: a céhláda (az iratokkal, pecséttel és a 
közös pénzzel), a céhkancsó (áldomások alkalmára), a céhbehívó tábla, a 
zászló és gyertyatartó. mind-mind remekbe készült munkák, a néprajzi 
gyűjtemények fontos darabjai. 
A szervezet sajátos ünnepei (avatások, szerződések, mesterré fogadás, 
vízkereszti lakoma) keveredtek a vallási rítusokkal, az egyházi ünnepeken a 
céhek saját zászlaikkal, gyertyáikkal, esetleg szobraikkal jelentek meg. 
Ennek megfelelően alakult sajátos szimbólumrendszerük, amelyben a 
mesterség jellegzetes szerszámai és a védőszentek egyaránt szerepeltek. 
 
A foglalkozás módszertana: 
Ismeretek átadása a Göcseji Múzeum néprajzi gyűjteményében őrzött 
tárgyak – céhemlékek 3D-s digitalizált képeinek segítségével kooperatív 



foglalkozás módszerével. A digitalizált tárgyakon lévő ábrázolások, amelyek 
egy kiállításban nem, vagy csak nagyon kis mértékben figyelhetők meg, a 
technika segítségével körbeforgathatók, tetszés szerint nagyíthatók, így a 
fenti témakörökben nagyon jól használhatók. A diákok életkor szerint 
kiscsoportos bontásban dolgoznak. 
 
I. Egy a témára vonatkozó rövid, (kb. 10-15 perces) bemutatás. 
II. A diákok csoportonként, a megadott linkek alapján maguk kereshetnek rá 
a listából az egyes tárgyakra, felfedezik a rajtuk található részleteket 
(szerszámokat, szimbólumokat) 
III. A megtalált tárgyak, ill. részletek segítségével válaszolnak a vonatkozó 
kérdésekre, ill. oldják meg a feladatot, amelyeket a kiosztott feladatlapon 
kapnak kézhez. Egy-egy csoport egy feladatot. 
IV. Közös értékelés a feladatlapok alapján, egyben ismételjük a kapott 
ismereteket. 
 
A foglalkozás munkaerőigénye: 
Foglalkozások előkészítése: a múzeum adatbázisából 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/ 
Foglalkozások megtartása: 1 fő múzeumpedagógus vagy muzeológus 
Kísérő pedagógus: 10 gyermekenként 1 fő 
 
A foglalkozás időben egy iskolai órához alkalmazkodik, a tematikában 
megjelölt altémák közül az a) egyszerűsített formában, kevesebb fogalommal 
az általános iskolások számára, míg a b) altéma a 9-12 évfolyamos diákok 
számára közöl ismereteket. A foglalkozásvezető a jelenlévők életkora és 
érdeklődési foka szerint dönt az egyes altémák bővebb, vagy csak érintőleges 
kifejtéséről. 
Mindkét altéma megfelel felnőtteknek szóló előadás céljára és iskolai 
történelem-, helyismeret- és művészettörténeti órák tartására is. 
 
Tárgyak (példák) 
hegybíró-korsó 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5958/?list=&img=0 
 
takács céh korsója 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5968/?list=&img=0 
 
céhkorsó 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5962/?list=&img=0 
 
céhkorsó (bokály) szántóvető ábrázolásával 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5987/?list=&img=0 
 
pincetokba való palack szabó céhjelvénnyel 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/5946/?list=&img=0 
 
Marx Mária 
etnográfus-főmuzeológus 



A 3D-s digitalizált néprajzi tárgyak felhasználásával 

megtartott múzeumpedagógiai foglalkozások tapasztalatai 
 

 

Az NKA-tól nyert pályázati összegből a Göcseji Múzeum néprajzi 

gyűjteményének 50 tárgyáról készült 3D-s digitalizált ábra. A tárgyak 

kiválasztásának szempontja – a méretbeli korlátozásokon túl – elsősorban az 

volt, hogy olyan művészi értékű darabok kerüljenek be a digitalizálandó 

anyagba, amelyekről a szokásos tárgyfotó csak kevés értékelhető adatot 

szolgáltathat. A másik szempont az volt, hogy ezen tárgyak legkisebb 

részletei kézbevétel nélkül is megfigyelhetők legyenek. 

Egy-egy 360°-ban körbeforgatott műtárgyról több mint húsz fotó készült, 

amelyek így csaknem a teljes felületet láthatóvá teszik. 

 

A tárgyakat két témához kapcsolódva mutattuk be 16-18 éves diákoknak. 

1. Egyik a pásztorok életmódjának és munkájának ismertetése – 
Pásztorember vígan él … mottóval – ezen belül mód nyílt a faragó 
népművészet fejlődésének bemutatására, az egyes faragótechnikák 
megkülönböztetésére, nagy tehetségű művészegyéniségek munkáin keresztül 
rámutathattunk annak a korábbi nézetnek a helytelen voltára, amely szerint 
a népművészeti alkotások közösségi természetűek, és nem az egyéni 
szemlélet és művészi hajlam megnyilvánulásai. 
2. A másik téma – Isten áldja a tisztes ipart címmel – a céhes iparosság, 
amely Magyarországon nem ért véget a korai újkorral, hanem még több mint 
száz évig meghatározó maradt, különféle hagyományok őrzésével járt együtt. 
Ezekhez a rituális cselekményekhez többféle speciális tárgyra volt szükség, 
amelyeknek formája, díszítésmódja, motívumai hatással voltak a 19. 
században kialakult tárgykultúrára. 
 
A rövid elméleti rész arra szolgált, hogy a témát, amelyekhez a bemutatott 
tárgyak kapcsolódnak, felvezesse a tanulóknak. Ezt a etnográfus-
muzeológus tartotta a két tematikának megfelelően. 
Az elméleti ismeretek átadása után következő mintegy 40 percben, a 
múzeumpedagógusok által kidolgozott terv szerint, 4-4 csoport véletlenszerű 
kialakításával csoportra osztva dolgoztak a tanulók. Minden csoport kezébe 
egy tablet, és egy fotót és feladatokat tartalmazó borítékot adtunk. A tablet 
segítségével meg kellett keresni az interneten a témához kapcsoló tárgyak 
3D-s képeit, majd válaszolni a velük kapcsolatos kérdésekre. 
A feladat harmadik része összehasonlítást nyújtott a kétdimenziós fénykép 
(tárgyleíró karton), valamint a webhelyen talált, körbeforgatott tárgyak által 
biztosított információ mennyiségéről. 
A 3D-s képeket a https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/linken  
a böngészőben találták meg a fiatalok, a hozzájuk tartozó információkat 
pedig a képhez tartozó leírásokban. 
A kétdimenziós tárgyfotók és leíró kartonok kinyomtatott formában a 
borítékban voltak. 
 



A tanulók nagyobbik része eredményesen oldotta meg a feladatokat, kisebb 
részüknek voltak fogalmi és technikai problémái. Pl. nem sikerült pontosan 
begépelniük a linket, így csak pedagógusi segítséggel tudták megjeleníteni a 
vizsgálandó tárgyat, vagy – nem jöttek rá az összehasonlítás fontosságára – a 
3D-s kép felhasználásával válaszolták meg a 2D-s fotón nem látható 
kérdéseket. 
A diákok között a foglalkozás után kérdőíveket osztottunk ki, amelyeket a 
tanulók önkéntesen válaszoltak meg. Ezekkel az ismeretátadás 
hatékonyságát, illetőleg a tanulók motiváltságát, a feladat érdekességét 
kívántuk felmérni. a kérdésekre a választ adók 1-től 5-ig terjedő skálán 
nyilváníthattak véleményt. 
42 db kérdőív érkezett vissza, a válaszok elemzését az alábbi diagramokkal 
ábrázolhatjuk: 
 
1. A foglalkozáson elhangzottak kevés/sok új információt tartalmaztak 
 

 
 
2. Az előadáson elhangzottak nem kötötték le/lekötötték a figyelmet 
 

 
 
3. A feltett kérdésekre nehéz volt/könnyű volt választ találni 
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4. A feladatok csoportos feldolgozása nem volt eredményes/eredményes volt 
 

 
 
5. A tárgyak 3D-s képe nem volt elég részletes/nagyon részletes volt 
 

 
 
6. A tárgyak 2D-s képe nem volt elég részletes/nagyon részletes volt 
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7. A feladatok megoldása nem segített/nagy mértékben segített új, hiteles 
internetes források megismerésében 
 

 
 
A diagramokból látható eredményt a csoportokban dolgozó tanulók 
hangulata is alátámasztotta. A szóbeli információ mennyiségét újnak, de 
csak közepesen motiválónak találták, a feladatokat általában könnyen 
megoldották. Elég reálisan értékelték a két- és háromdimenziós lehetőségek 
közötti különbséget, és az internetes források használatának jelentőségét is. 
 
A projekt nyomán a múzeumpedagógiai foglalkozásokon a továbbiakban is 
erősen támaszkodni fogunk az internetes adatbázis három dimenzióban 
látható tárgyaira. 
 
 
Zalaegerszeg, 2017.06.13. 
 
 
Marx Mária 
etnorgáfus-főmuzeológus 
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Tóth Norbert 

A Göcseji Múzeum 3D 

tárgymegjelenítései 

múzeumpedagógiai 

programjainak 

kidolgozása 
PRÓBATANÍTÁSOK A ZALAEGERSZEGI  

ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,  

GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 
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Zalaegerszeg, 2017. június 22. 
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BEVEZETŐ 

 

 

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola a megye egyetlen olyan oktatási intézménye, amely 

középiskolai szinten is foglalkozik művészetoktatással. 

 

Az 1991-ben indult Művészeti Gimnáziumban jelenleg 5 évfolyamos 

rendszerben, évfolyamonként 1-1 osztályban folyik a képzőművészeti 

irányultságú képzés.  

 

A Göcseji Múzeum felkérése alapján a 9. évfolyam két osztályában (9.b 

és 9.Ny.I.) végeztem próbatanításokat a 3D tárgymegjelenítés témájá-

ban, illetve ugyanezen évfolyam egy másik csoportjában (9.a) prezentál-

tam, és ez alapján visszajelzéseket gyűjtöttem a Hungaricana adatbázisá-

ban található képanyag1 tanórai hasznosításának lehetőségeivel 

kapcsolatban. 

 

A 9.b nyelvi irányultságú gimnáziumi osztály heti 1 órát kap rajz és 

vizuális kultúra tantárgyból. A 9.Ny.I. egy képzőművészti irányultságú, 

előkészítő osztály, ami azt jelenti, hogy hetente a 4 db rajz-festés-

mintázás órájuk mellett 2 db műhelyfoglalkozáson (festészet vagy 

grafika) is részt vehetnek. Itt az órákat minden esetben képzőművészek 

tartják. A 9.a is képzőművészeti irányultságú osztály, de mivel ők már 1 

évvel idősebbek, ezért az előbbieken kívül művészettörténetet is tanulnak 

heti 1 órában.2  

 

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola falai között konzervatívnak mondható vizuális nevelés 

zajlik: hagyományos módszerek alkalmazásával a klasszikus rajzi, festé-

szeti, grafikai és plasztikai technikák elsajátítását helyezzük előtérbe a 

pedagógiai programnak megfelelően. A rajz- és egyéb tantermek ennek 

megfelelően vannak kialakítva. 

 

Az intézmény technikai felszereltsége még fejlesztésre szorul. A 3 vizsgált 

csoport közül csak a 9.b tantermében van digitális tábla, míg a másik két 

osztály termeiben a tanárnak kell projektort, vetítővásznat és laptopot 

                                                           
1 A https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/ linken található képanyag a Göcseji 
Múzeumban készült tárgyfotókat tartalmazza. 
2 Jelenleg átalakul a gimnáziumi képzés szerkezete, ezért fordulhat elő az, hogy ugyanazon 
az évfolyamon eltérő korú diákokat találunk: a 9.Ny.I.-be 15-16 éves, míg a 9.a és 9.b-be 
többségében 16-17 éves tanulók járnak. 

https://gallery.hungaricana.hu/hu/GocsejiPhoto/
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előkészítenie. Noha így nem a legideálisabb körülmények között tudtam 

a próbafoglalkozásokat megtartani, elmondható, hogy a diákok a realitá-

soknak megfelelő tárgyi környezetben találkozhattak először a 3D-s 

tárgymegjelenítéssel. 

 

 

 

A MÓDSZER ÉS AZ ÓRAVÁZLATOK 

 

 

A múzeumtól kapott link segítségével áttanulmányoztam az adatbázist. A 

Göcseji Múzeum anyaga egy Néprajzi fotótárat és egy Műtárgy-tárat 

tartalmaz. Utóbbiban a zalai kötődésű Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász-

művész és a Zalaegerszegen élő Németh János szobrászművész, kerami-

kus munkáinak reprodukciója mellett népművészeti és iparművészeti 

alkotásokat is találunk, vegyesen. 

 

Első ránézésre ezen fotódokumentációk tanórai keretek közé nehezen 

becsatlakoztathatók, hiszen nagyon speciális témát dolgoznak fel: olyan 

művészeket, akik megismerése nem tartozik a törzsanyaghoz, és emiatt 

sajnos szinte csak említés szintjén jut rájuk idő a rohanó iskolai pedagó-

giában. Ráadásul ezek a felvételek csak a függőleges tengely mentén 

forgathatók körbe, így a hagyományos tankönyvi, vagy interneten 

található 2D-s fotográfiáknál jelentősen nagyobb ismerettöbbletet nem 

tudnak adni sem a tanároknak, sem a diákoknak.3 

 

 

A 9.b osztály óravázlata 

Éves óraszám rajz és vizuális kultúra tantárgyból: 36  

Tanórák: heti 1 óra (45 perc) 

Értékelés: érdemjeggyel a szóbeli értékelés mellett 

Létszám: 30 fő 

 

Tanterem: hagyományos, több funkciós tanterem, digitális táblával, 

saját laptoppal, Windows 10 operációs rendszerrel, Chrome böngészővel 

és MS Office programcsomaggal. 

 

Az óra típusa: komplex, új ismeretet feldolgozó óra 

 

Célok: az elemző és az alkotó képesség fejlesztése, a térlátás, a térben 

való gondolkodás fejlesztése, fordított absztrahálás (2D-ből 3D), új 

                                                           
3 Ez alól persze kivételek a szobrászat vagy a kerámia iránt különös érdeklődést mutató 
tanulók és kollégák, de a vizsgált osztályokban sajnos ilyenek nem voltak. 
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ismeretek elsajátítása (Kisfaludi Strobl Zsigmond és Németh János 

munkásságának megismerése) 

 

A próbatanítás időpontja: 2017. május 23., 7. óra (13.30-14.15) 

 

Szerkezet, oktatási 
célok, tanulás 
irányítási 
feladatok 

Az óra menete Eszközök 

Módszerek, eszközök,  
munkaformák, 
fejlesztendő 
kompetenciák 
 

I. Bevezető rész 
Szervezési feladatok 

 
 
Az előzetes 
ismeretek 
felelevenítése 
 
 
Motiváció  

 
Projektor és laptop beállítása.  

Jelentés. Adminisztráció 
  
Szobrászatról mit tanultunk eddig? 
Másolatok készítésénél hogyan 
használtunk fotókat? Mi a különbség a 2D 
és a 3D között? 
 
A Göcseji Múzeum Hungaricana 
galériájának bemutatása. Az órai feladat 
ismertetése. Rövid ismertetés a két 
szobrászról. 

 
Projektor, laptop, 

internetkapcsolat, 
böngésző program 

 
Módszerek: 

Tanítói utasítás 
  
Munkaforma: Frontális 
Figyelem, emlékezet 
 
Bevezető beszélgetés  
(osztály) 
Szemléltetés 
Magyarázat 

II. Munkáltatórész 
Feladatkiadás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ismeretnyújtás 
  

  
Közösen kiválasztott, összetettebb 
mozgást ábrázoló szobor automatikus 
körbeforgatása a kivetítőn. 
(Kisfaludi Strobl: Vándorló Petőfi, majd 
Németh János: Bika madárral) 
 
Készíts gyors kis szoborvázlatot 
gyurmából a kivetítőn látható szobrokról 
úgy, hogy nem állítjuk meg a képet. 
Mindegyik szoborra 10 perc áll 
rendelkezésre. 

Minden tanulótól 2 db szobrot várok, amit 
az óra végén körbe fényképeznek úgy, 
ahogy az a Hungaricana adatbázis 
képeinek fotózásakor történhetett. 
 
A két szobrász stílusának főbb 
jellemzőinek bemutatása a munkavégzés 
közben. 

 
gyurma vagy 
plasztilin, rajztábla, 
mintázófa, drót 

  
Feladatkompetencia: 
mintázás, térbeli alkotás 
anyagismeret 
 
Tanulási kompetenciák: 
szókincsbővítés, 
véleményalakítás  
képességének fejlesztése, 
az esztétikai érzék és  
ítélőképesség fejlesztése, 
a vizuális kommunikáció  

fejlesztése, 
a problémamegoldó  
gondolkodás fejlesztése 
 
Szociális kompetenciák: 
Irányított szavazás. 
Fegyelmezett munkavégzés 
Egymás meghallgatása 
Hatékony együttműködés 
  
Munkaforma:  
egyéni és frontális 
 
Szemléltetés 
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III. Befejező rész 

A munkák 
bemutatása, közös 
értékelése 

 
 
 
Óra végi szervezés 

  

A diákok körbefotózzák a szobraikat, majd 
néhányat kiemel, és közösen értékel a 
csoport.  
Szempontok: leginkább hasonlít az 
eredetire.  
 
A munkák begyúrása.  
Rendrakás. 

  

Munkaforma: 
közös megbeszélés és 
frontális 
 
Tanulási kompetenciák: 
ítélőképesség fejlesztése, 
kommunikációs készség 
fejlesztése, a kulturált 
kritika és a vitatkozás 
stílusának fejlesztése 
 
Szociális kompetencia: 
Empátia  

 

 

A 9.Ny.I. osztály óravázlata 

Éves óraszám rajz-festés-mintázás: 144  

Tanórák: heti 4 óra egyben megtartva (2x90 perc 20 perc ebédszünettel 

Értékelés: érdemjeggyel a szóbeli értékelés mellett 

Létszám: 11 fő (csoportbontás) 

 

Tanterem: Rajz I-es terem. Hagyományos felszerelés rajzbakokkal. 

Projektor van (nem áll stabilan), de vásznat, hosszabbítókat, laptopot 

előre be kell szerelni. (Laptop: Windows 10 operációs rendszerrel, 

Chrome böngészővel és MS Office programcsomaggal.) 

 

Az óra típusa: komplex, új ismeretet feldolgozó óra 

 

Célok: az elemző és az alkotó képesség fejlesztése, a térlátás, a térben 

való gondolkodás fejlesztése, a 2D és a 3D jellemzőinek rögzítése, új 

ismeretek elsajátítása (Kisfaludi Strobl Zsigmond és Németh János 

munkásságának megismerése) 

 

A próbatanítás időpontja: 2017. május 24., 5-8. óra (11.50-15.05) 

 

Szerkezet, oktatási 
célok, tanulás 
irányítási 
feladatok 

Az óra menete Eszközök 

Módszerek, eszközök,  
munkaformák, 
fejlesztendő 
kompetenciák 
 

I. Bevezető rész 
Szervezési feladatok 
 

 
Az előzetes 
ismeretek 
felelevenítése 
 
 
 
 

 
Projektor és laptop beállítása.  
Jelentés. Adminisztráció 

  
Mi a különbség a 2D és a 3D között? 
(Példák: 3D mozi stb.) 
Mi a szerepe egy múzeumnak?  
Mit várhatunk el egy 21. századi 
múzeumtól? 
Hogyan terjeszthet ismeretet? Hogyan 
mutathat be értékes, nem mindenki 

 
Projektor, laptop, 
internetkapcsolat, 

böngésző program 

 
Módszerek: 
Tanítói utasítás 

  
Munkaforma: Frontális 
Figyelem, emlékezet 
 
Bevezető beszélgetés  
(osztály) 
Szemléltetés 
Magyarázat 
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Motiváció  

számára hozzáférhető tárgyakat?  

Múzeumpedagógia, 3D tárgymegjelenítés. 
 
A Göcseji Múzeum Hungaricana 
galériájának alaposabb bemutatása. Az 
órai feladat ismertetése. És rövid 
ismertetés a két szobrászról. 

II. Munkáltatórész 
Feladatkiadás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ismeretnyújtás 
  

  
Közösen kiválasztott, összetettebb 
mozgást ábrázoló szobrok körbeforgatása 
a kivetítőn, majd szobronként 3-4 
„legjobb nézet” kiválasztása 
(Kisfaludi Strobl: Delly Rózsi, Németh 
János: Piéta) 
 
Készíts vázlatot a kivetítőn látható 
szobrok legjobb nézeteiről!  
Mindegyik szobor mindegyik kiválasztott 
nézetére 15-15 perc áll rendelkezésre. 
Használj két rajzlapot: az egyikre  

a Németh János-szobor rajzai kerüljenek,  
míg a másikra a Strobl-szobor összes 
nézetét rajzold. 
 
A két szobrász stílusának főbb 
jellemzőinek bemutatása, megismerése  
a munkavégzés közben. 

 
rajzeszköz (ceruza 
– radír – vagy szén 
– fixatív, törlőrongy 
–, csipesz vagy 
rajzszeg, papír 
minimum A/3-as 
méretben, 
rajztábla) 

  
Feladatkompetencia: 
mintázás, térbeli alkotás 
anyagismeret 
 
Tanulási kompetenciák: 
szókincsbővítés, 
véleményalakítás  
képességének fejlesztése, 
az esztétikai érzék és  
ítélőképesség fejlesztése, 
a vizuális kommunikáció  
fejlesztése, 

a problémamegoldó  
gondolkodás fejlesztése 
 
Szociális kompetenciák: 
Irányított szavazás. 
Fegyelmezett munkavégzés 
Egymás meghallgatása 
Hatékony együttműködés 
  
Munkaforma:  
egyéni és frontális 
 
Szemléltetés 
  

III. Befejező rész 
A munkák 
bemutatása, közös 
értékelése 

 
 
 
Óra végi szervezés 

  
A diákok maguk bemutatják a rajzaikat, 
közös megbeszélés, közös értékelés. 
Szempontok: leginkább hasonlít az 
eredetire, a leginkább visszaadja az 
arányokat, a nézeteket és a mozgásokat.  
 
Rendrakás, a szénrajzok fixálása,  
a technikai eszközök szétszerelése,  

a terem elhagyása. 

  
Munkaforma: 
közös megbeszélés  
és frontális 
 
Tanulási kompetenciák: 
ítélőképesség fejlesztése, 
kommunikációs készség 
fejlesztése, a kulturált 

kritika és a vitatkozás 
stílusának fejlesztése 
 
Szociális kompetencia: 
Empátia  
 

 

A tanórán készült rajzokat mellékeltem. 
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A DIÁK-VÉLEMÉNYEK AZ ADATBÁZISRÓL 

 

 

A 9.a osztály egy kötetlen művészettörténet óra keretében 

ismerkedhetett meg Göcseji Múzeum online anyagával. Először egy 

prezentációt tartottam az oldal bemutatásával, majd maguk a diákok is 

oda ülhettek a gép elé, és maguk is kipróbálhatták a weboldal működését.  

 

A 9.a-s tanulóktól, majd a próbaórák után a 9.b és a 9.Ny.I. osztály 

diákjaitól is azt kértem, hogy írásban mondják el véleményüket az 

adatbázisról, és ha van fejlesztő szándékú javaslatuk, akkor azokat 

osszák meg velünk. A válaszadás nem volt kötelező. 

 

A vélemények, javaslatok közül az alábbiakban kiemelek párat, a 

legjellemzőbbeket, többé-kevésbé szó szerint idézve. 

 

 

9. a 

- nem rossz a weboldal, de még bőven fejleszthető: picit lassú, gyorsan 

unalmassá válik. Színvilága, betűstílusa nem korszerű. Érdekesebb lenne 

Oculus rifttel vagy hologram formában. Változatossá lehetne tenni pl. a 

képek megnyitásakor (effektekkel). A képeket fel és le nem lehet 

mozgatni. Nem tudunk a tetejére nézni, vagy alá. 

- az eredeti nagyság érdekes lenne  hologram 

- vidámabb, ösztönzőbb hangulatú színvilág kellene 

- maximum rajz- és művészettörténet órákon lehet használni az oldalt  

- hasznos lenne néhány kiegészítő video pl. a szobrok készítésének 

folyamatáról 

- a megjelenített műtárgyak leírásánál érdekesebb lenne, ha valamilyen 

történetet tudnánk meg róla (miért készült, mit ábrázol és hogyan) 

- a képek a digitális táblára kivetítve elég haloványan jelentek meg 

- a néprajzi fotótár érdekesebb volt 

- nem tudjuk a szobrokat felülről megnézni 

 

 

9. b 

- rövid, tömör narráció lehetne minden tárgyhoz 

- a régi fotók [Néprajzi fotótár] érdekesebb a számomra. A régi fotók rajz 

órán is jól használhatók pl. kontrasztok rajzolása, esti képek rajzolása 

- nem tetszik, mert csak forog körbe, de ennek ellenére valahogy biztos 

lehetne rajz órákon használni 

- kis ismertetők, vagy videók jók lennének róluk 

- irodalom órán és történelem órán is lehetne hasznosítani őket 
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- nem tetszik, hogy nincs pl. felülnézet 

- lehetne pl. a képek alapján kis másolatokat készíteni a szobrokról 

- zenés montázs, vagy kisfilm egy adott alkotóról és a munkásságáról 

érdekesebb lenne 

- attól lenne 3D, hogy ha minden irányba lehetne forgatni a szobrokat 

- mobil applikációt lehetne hozzá csinálni, amit otthon is tudnánk 

használni 

- életnagyságú hologram a terem közepén 

- saját makett készítése, és annak a kiegészítése saját ízlés szerint 

- háttérzene az automatikus 3D-s forgatás mellé, és ne csak egy irányba 

forogjon magától 

- online játék, vagy rejtvény, játékos feladatok minden szobor mellé, hogy 

interaktívabb legyen 

- lehetőség legyen az alak megváltoztatására (pl. kinyújtani egy figura 

karját) 

- egy-egy művész munkáit össze lehetne foglalni egy videóban, hogy 

lássuk a folyamatot, ahogy a stílusa alakult. Lehetne vicces narráció is 

mellette. 

 

 

9. Ny.I. 

- hasznos, mert nem hétköznapi tárgyakat lehet alaposabban, több 

oldalról megvizsgálni 

- történelem, művészettörténet, földrajz, kémia, fizika tantárgyaknál is 

hasznos lehet 

- ha a cél az, hogy „mi, rajz tagozatos diákok könnyebben tudjunk 

tanulmányozni, vagy lerajzolni egy műalkotást”, akkor nem kifejezetten 

praktikus: még, ha körbe forgathatók is a tárgyak, akkor sem adják vissza 

igazán a valóságot a projektoros kivetítőn. „Szerintem érdekesebb, ha az 

ember bemegy a múzeumba, és maga nézi meg.” 

- érdekesebb lehet egy régészeti lelet, vagy egy épület minden oldalról 

történő meg nézése 

- érdekesebb, ha több oldalról megnézhetem, így hatékonyabb a tanulás 

is 

- „a honlap színe ebben a formában unalmas” 

- lehetne valamilyen hanganyagot is hozzácsatolni 

- tök jó, hogy tud forogni, de akkor lenne izgalmas, ha nem a tanár 

vetítené ki, hanem minden diáknak lenne laptopja, és maga nézhetné 

meg egyenként a képeket 

- minden óra végén be lehetne mutatni egy tárgyat, amit otthon meg 

tudnak nézni a diákok, és ezáltal alaposabban meg tudnák ismerni őket 

- sokkal érdekesebb lenne, ha a tárgyakat ki lehetne vetíteni holografikus 

módon 
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JAVASLATOK 

 

 

A fent idézett „közvélemény-kutatás” összességében kirajzol néhány 

markáns észrevételt, amelyek segíthetnek a weboldal további fejleszté-

sében. 

 

A válaszadó diákok 82%-a szerint a weboldal grafikája („látványa”), 

szerkezete unalmas. Jelen formájában ezekből nem derül ki, hogy kiknek 

szól. A diákoknak? Kutatóknak? Tanároknak?  

Az adatbázis diákok számára is élvezetes használatát segítené egy 

felhasználó-barátabb, korszerűbb környezet, könnyedebb színvilág és 

tipográfia, esetleg effektek. 

Ha az oldal üzemeltetői elsődleges felhasználókén kutatókra számítanak, 

akkor a tudományos információkat bővíteni kellene (pl. hiányoznak a 

technikai adatok közül olyan fontos információk, mint pl. a szobrok 

anyaga), és a képanyagot össze lehetne kötni más, hasonló témával 

foglalkozó külső weboldalakkal, adatbázisokkal is. 

 

Szintén sokan (87%) szóvá tették a vertikális forgatás lehetőségének 

hiányát. 

 

Több diák javasolta, hogy a képeket narrációs szövegekkel, esetleg vi-

deókkal kellene kiegészíteni. A műleírás mellett izgalmas lenne az adott 

mű történetét, az ábrázolt személyt vagy jelenetet ismertetni, ezáltal pe-

dig betekintést engedni az alkotó világlátásába, élethelyzetébe, környe-

zetébe, vagyis „életszagúbbá” lehetne tenni az anyagot. 

 

A pedagógusi munkát segítené egy katalógus, amiben az adatbázis 

létrehozója javaslatokat tesz, hogy melyik tantárgy milyen tananyagához, 

melyik órájához javasolja az adott alkotást csatolni. 

 

Több diák mutatott érdeklődést a 3D technológia iránt. Ők általában nem 

tartották korszerűnek az adatbázist. 

 

Pedagógiai, ill. múzeumpedagógiai téren érdekes lehet, hogy a műtár-

gyakat tökéletesen, nagy felbontásban körbefotózták. Rendelkezésre áll 

és könnyen hozzáférhető már a technológia, aminek segítségével az ilyen 

fotókból 3D nyomtatásra alkalmas állományt lehet konvertálni.4 Amennyi-

                                                           
4 A technológiáról bővebben: http://www.thepixelfarm.co.uk/pftrack/ és 

http://www.agisoft.com és http://www.theastronauts.com 

 

http://www.thepixelfarm.co.uk/pftrack/
http://www.agisoft.com/
http://www.theastronauts.com/
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ben tehát hozzá lehetne férni az eredeti, még nem összefűzött fotókhoz, 

és be lehetne szerezni 3D nyomatatót, egy-egy foglalkozás alkalmával, 

legalább bemutató jelleggel rekonstruálni lehetne 1-1 alkotást. Ez 

egészen biztosan nagyon látványos és izgalmas lenne a mai tizenéves 

diákok számára. 

 

Szintén sok lehetőséget hordozna magában egy live stream múzeum-

pedagógia foglalkozás. Ebben az esetben online, élő adásban lépne kap-

csolatba az iskolával a muzeológus vagy művészettörténész, és pár 

perces kiselőadás keretében, nagyon hitelesen tudná bemutatni az adott 

művészt és az adott műalkotást. A diákok közvetlenül a téma 

szakértőjétől kérdezhetnének. Beszéde alatt pedig a Hungaricana adat-

bázisnak köszönhetően térben tudná bemutatni a szobrokat, de akár az 

iskolában elhelyezett 3D-s nyomattó segítségével ki is tudna nyomtatni 

egy szobrot, amíg tart az előadás… 

 

Több diák szerint izgalmasabb élményt tudna nyújtani a hologram, vagy 

holografikus technológia. Tudomásom szerint ez még túl drága ahhoz, 

hogy hazánkban iskolai keretek között alkalmazhassuk.5 Látva azonban a 

technika fejlődését, bízom benne, hogy hamarosan könnyen beszerez-

hetővé válnak ezek az eszközök is. 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 

I. Melléklet:   A 9.Ny.I. osztály munka közben (fotók) 

II. Melléklet:   A 9.Ny.I. osztály diákjainak rajzai 

III. Melléklet:  A 9.a, a 9. b és 9.Ny.I. osztály tanulóinak  

véleményei, javaslatai 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Cikkek, információk a hologram technológiáról: http://www.aircord.co.jp és  

https://www.avadvice.hu/szolgaltatasaink/vetitestechnika/hologram-kivetito 

és https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EndNwMBEiVU és  

http://hvg.hu/tudomany/20110209_n_3d_hologram 

 

http://www.aircord.co.jp/
https://www.avadvice.hu/szolgaltatasaink/vetitestechnika/hologram-kivetito
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EndNwMBEiVU
http://hvg.hu/tudomany/20110209_n_3d_hologram
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I. Melléklet: A 9.Ny.I. osztály munka közben (fotók) 
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Zalaegerszeg, 2017. június 22. 

 

 

       Tóth Norbert  

képzőművész, tanár 
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II. Melléklet: A 9.Ny.I. osztály diákjainak rajzai 
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III. Melléklet:  

A 9.a, a 9. b és 9.Ny.I. osztály tanulóinak véleményei, javaslatai 

 



Beszámoló 

A 21. század digitális technológiáinak felhasználásával a papíralapú tanítási és tanulási eszközöket 

kiegészítve az okos telefonon és táblagépen megjelenő virtualitás viszi közelebb a tananyagot a 

diákokhoz. Így könnyítve meg a pedagógus tudásátadási munkáját és az új információk befogadását. 

A 3D technoilógiával rögzített műtárgyak a digitális tábla és egyéb okos eszközök segítségével szinte 

kézzel foghatóvá válnak. A diák és a tanár számára megszűnnek a térbeli és időbeli korlátok. A 

múzeumnak pedig nem kell a műtárgyvédelmi szempontokra figyelnie. Bármikor és bárhonnan 

hozzáférhetővé válnak a „mesélő műtárgyak”. 

 A 3D tárgyakra a múzeumpedagógus olyan komplex múzeumpedagógiai foglalkozás sort dolgozott 

ki, amely a tantárgyi anyaggal összhangban a diákok számára a 21. század nyelvén dolgozza fel a 

témát. A múzeumban, az iskolában már felvezetett múzeumpedagógiai foglalkozás a 3D 

felhasználásával sokrétűen dolgozható fel.  

A digitalizálási program keretében a Balatoni Múzeum néprajzi-, helytörténeti- és iparművészeti- 

gyűjteménye, valamint a fegyvertár érdekes, értékes műtárgyai váltak virtuális műtárgyakká.  

A digitalizálásra szánt műtárgyakat a gyűjtemények kezelője, a szakmuzeológusok és a 

múzeumpedagógus közösen választotta ki. A múzeumpedagógiai programok kidolgozásakor a 

múzeumpedagógus történelem- és rajztanárok bevonásával dolgozta ki a 60 perces múzeumi 

programot. A múzeumpedagógiai foglalkozások célcsoportja a felső tagozatos gyerekek és a 

középiskolás diákok. A foglalkozások tematikája a történelem, valamint a hon- és népismeret 

tantárgyakhoz köthető. Az óra első felében megismerik a diákok a témához kapcsolódó főbb 

műtárgyakat, okos eszközön azokat maguk is szemlélhetik a múzeumpedagógus tárgyhoz fűződő 

érdekes magyarázata mellett.  A második blokkban játékosan ismétlik át a megszerzett ismereteket. 

A tárgyak képét és a megnevezését párosítják, és csatolják hozzá a megfelelő tárgyleírást is. A 

program megalapozza, hogy a múzeumpedagógus – anélkül, hogy mozgatná a tárgyakat – kivonuljon 

iskolákba és a digitális technika segítségével tudja megtartani a tervezett témához kapcsolódó órát. 

A digitalizált műtárgyakat a művészeti órákon is felhasználhatja a pedagógus. A műtárgyakon 

található motívumkincset használja fel a diákok vizuális oktatásán, a műtárgy kézbevétele nélkül. 

A foglalkozásokon a Balatoni Múzeumban 3 általános iskolai osztály és 2 középiskolai csoport vett 

részt 81 fővel. A pedagógusok igényüket fejezték ki, hogy a következő tanévben is legyenek hasonló 

foglalkozások, és lehetőség esetén a digitalizált tárgyakkal az iskolába is tartson foglalkozást a 

múzeumpedagógus. 

 

Keszthely, 2017. június 30. 

 

Németh Péter  

múzeumpedagógus 
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