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Enteriőr a kiállítás tüdőgondozás történeti blokkjában 



 

A kiállítás hasznosulásának értékelése: 

A „Doktor úr kérem…” Egészség-ügyek és orvos-történetek Pesterzsébeten a 20. században 

című helytörténeti kiállításunkat a Pesterzsébeti Múzeumhoz tartozó Gaál Imre Galériában 

rendeztük meg és 8 hónapig tartott nyitva. A tárlat hatalmas siker volt azoknál a látogatói 

célcsoportoknál, akiket meg kívántunk szólítani. Rendkívül sok helyi és fővárosi iskola hozta 

el diákcsoportjait múzeumpedagógiai foglalkozással egybekötött tárlatvezetésünkre és a 

nyugdíjas korosztály is szép számmal látogatta a kiállítást.  Csatlakoztunk központi 

szervezésű múzeumi túrákhoz is, így az Idegenvezetők Napján, a BTM Baráti Társaságának 

szervezett sétáin és a Turisztikai Egyesület szervezésében is alkalom nyílt pesterzsébeti 

intézményeinkben tárlatvezetésen részt venni. Külön öröm volt számunkra, hogy több 

esetben is előfordult, hogy egy látogató saját családjáról, helyi orvos leszármazottjáról tudott 

meg újdonságokat, így több kutatói kapcsolatfelvétellel is gazdagodtunk, valamint egykori és 

aktív egészségügyi dolgozók látogattak el hozzánk nagy számban. 

Intézményünk kiemelten fontos feladatának tartja a helytörténeti kutatást, így a kiállítás 

teljes anyaga friss kutatási eredményeken alapult. A tárlatba terjedelmi korlátok miatt bele 

nem fért kiemelt téma, a pesterzsébeti tüdőgondozás története két alkalommal 

vetítettképes előadás formájában be lett mutatva a Csili Helytörténeti Klubban és a 

Budapest Főváros Levéltárában.  

 

Archív fotógyűjtemény a Dél-pesti Kórház megnyitásáról 

 



Kiállításunk és kísérő kiadványunk, az azonos című kiállítás vezető leporelló is ingyenes volt, 

így bevétele a múzeumnak nem keletkezett. A kiállítás vezető leporellóból 1000 db fogyott 

el a kiállítás nyitva tartása alatt. 

A kiállítás látogatószáma a következőképpen alakult: 2016. november 30 - 2017. július 30-ig 

6072 fő, melyből a gyermek látogató 2047 fő. A gyermek látogatók javarészt iskolás 

csoportokban érkeztek hozzánk és múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, melyet a 

kiállítás kurátora tartott. 

Nagy örömmel vettük át a Múzeumok Majálisán a Pulszky Társaság elismerő oklevelét az „Év 

kiállítása 2016” verseny eredményhirdetésén, melyet a „Doktor úr kérem…” kis 

költségvetésből nagy kreativitással, szakértelemmel és szeretettel készített tartalmas 

időszaki kiállításunkért kaptunk. 

 

A Pulszky Társaság elismerő oklevele 



A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények leírása: 
 
A kiállítás ideje alatt több kapcsolódó programot szerveztünk, illetve csatlakoztunk központi 
előadás sorozatokhoz, rendezvényekhez, melyekre igen nagy volt az érdeklődés: 
 
2016. november 30-án tartottuk az ünnepélyes kiállítás megnyitót. Köszöntőt mondott 
Somodi Klára a Pesterzsébeti Önkormányzat Egészségügyi és Sport Bizottságának elnöke. A 
kiállítást megnyitotta Szikszai Anikó, a Sziklakórház Atombunker Múzeum operatív 
igazgatója. Közreműködtek a Lajtha AMI énekes növendékei. A megnyitón az igazgató 
köszöntötte a Szalai család megjelent tagjait. 
 
2016. december 13-án Benyovszky Tóth Anita muzeológus, a kiállítás kurátorának 

vetítettképes előadása a Csili Helytörténeti Klubban – Dr. Szalai Jenő és a pesterzsébeti 

tüdőgondozás kezdetei címmel. Az egy órás előadást nagyszámú érdeklődő hallgatta meg. 

2017. február 24-én, az Idegenvezetők Világnapján összes tagintézményünkben, a 

Városházán és a Szent Erzsébet templomban különleges városi sétával egybekötött 

tárlatvezetéseket tartottunk, melynek egyik állomása a „Doktor úr kérem…” kiállítás 

megtekintése volt. Rendezvényünkön szervezett idegenvezető csoport vett részt.  

2017. április 5-én Benyovszky Tóth Anita muzeológus, a kiállítás kurátora vetítettképes 

előadást tartott a Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Históriák előadássorozatán a 

Budapest Főváros Levéltárában – Dr. Szalai Jenő és a pesterzsébeti tüdőgondozás kezdetei 

címmel. 

2017. május 20-21-én a Múzeumok Majálisán vettünk részt, ahol játékos gyermek kézműves 

foglalkozást tartottunk és a kiállításra készült leporellót vihették magukkal az érdeklődők. A 

Majálison vettük át az Év kiállítása 2016 versenyen elismerő oklevelünket, melyet a „Doktor 

úr kérem…” kiállításért kaptunk. 

 

A kiállítás főcíme és az orvosok fala 



2017. június 24-én a Múzeumok Éjszakáján kiállításunk éjfélig látogatható volt. 

2017. június 29-én az összes tagintézményünkben szervezett tárlatvezetést tartottunk a BTM 

Baráti Társaság részére. A városi séta egyik állomása a Gaál Imre Galéria volt, ahol interaktív 

tárlatvezetés várta az érdeklődőket a „Doktor úr kérem…” kiállításon. 

2017. július 22-én az összes tagintézményünkben szervezett tárlatvezetést tartottunk a 

Turisztikai Egyesület részére. A városi séta egyik állomása a Gaál Imre Galéria volt, ahol 

interaktív tárlatvezetés várta az érdeklődőket a „Doktor úr kérem…” kiállításon. 

Mindezek mellett a Gaál Imre Galéria nagytermében a kiállítás ideje alatt 22 kiállítás 

megnyitó, koncert és műsoros est került megrendezésre.  

A kiállításhoz kapcsolódó sajtóanyagok: 

A tárlatról vagy a tárlathoz kapcsolódóan szép számmal jelentek meg sajtóanyagok, 

ismeretterjesztő cikkek: 

http://pesterzsebet.hu/index.php?node=news_detailed&id=4627 

https://www.lokal.hu/2016-12-ismerje-meg-az-orvoslas-tortenetet/ 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/4094_a_zsuri_dontese 

https://www.youtube.com/watch?v=O2qrmF2W7ws 

http://www.bpht.hu/varosunk/19.4.pdf 

https://www.vasarnapihirek.hu/friss/furcsan_megelozve_korunkat 

Utolsó lekérdezések: 2017. július 20. 

 

Enteriőrkép a kiállításról 
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Kapcsolódó múzeumpedagógiai programunk: 

Az NKA támogatását nem a múzeumpedagógiai programunk megvalósítására igényeltük, 

foglalkozásainkat önerőből finanszíroztuk. Játékos tárlatvezetéseinken elsősorban az 

általános- és középiskolás gyerekek vettek részt. A muzeológus a gyerekekkel közösen, 

játékosan dolgozza fel a következő témaköröket: Hogyan éltek a századfordulón 

Erzsébetfalván? Vajon egészségesek voltak-e az emberek? Mi károsíthatta egykor az 

emberek egészségét és mi most? Vajon mire használták a régi orvosi eszközöket? Közös 

csecsemőpelenkázás és pólyázás. Egykori betegségek. Kihez fordulsz ha beteg vagy? Orvosi 

szakterületek megismerése. Hogyan kell textilpelenkával pelenkázni? Tantárgyi kapcsolódás: 

történelem, helytörténet, erkölcstan, biológia, környezetismeret, osztályfőnöki óra. A 

program egész tanévben elérthető volt. Múzeumpedagógiai programunkon számos helyi 

általános- és középiskolai csoport vett részt, sőt még a belvárosból és Sárospatakról is 

ellátogattak hozzánk, összesen 32 iskolai csoportnak tartottunk múzeumpedagógai 

foglalkozást, illetve játékos tárlatvezetést. 

A kiállítás interaktivitását egyszerű eszközökkel értük el: lehetőség volt textilpelenkát 

hajtogatni, pelenkázni, pólyázni, a látogatók kitölthettek maguknak tisztiorvosi bizonyítványt 

vagy házassági tanácsadó papírt, amit le is pecsételhettek. Támogatóink segítségével egész 

évben vehettek a látogatók Negro cukorkát. Helyben és az interneten is hirdettünk helyszín 

felismerési játékot, mikor egykori egészségügyi intézményeket kellett beazonosítani. A 

gyerekek kipróbálhattak egy sztetoszkópot, felnyithattak egy székbe rejtett beöntő 

készüléket, leülhettek a várószékekbe, bekapcsolhattak egy régi röntgen-néző készüléket.  

 

Pelenkázás és pólyázás 



Kommunikáció 

Kiállításunkat az épület főbejáratánál elhelyezett molinóval hirdettük, plakátokat helyeztünk 

el mindhárom intézményünknél, valamint a helyi közintézményeknél, iskoláknál, 

hirdetőtábláinkon. Ez alkalommal a legfontosabb közegészségügyi intézményekben is 

plakátoztunk és szórólapozunk. 1600 meghívót küldtünk ki a múzeum protokoll listája 

alapján. A kiállítást és a hozzá kapcsolódó programokat az interneten is elérhetővé tettük: 

saját honlapunkon, saját Facebook oldalunkon, a pesterzsébeti Facebook oldalakon, valamint 

több programajánló portálon. Hírlevelünket nagyjából 800 e-mail címre küldtük ki. 

Rendszeresen jelen voltunk a nyomtatott sajtóban, a helyi tv-ben, rádiókban. 

Eseményeinkről fényképes és videós beszámolókat tettünk közzé az interneten. A 

kiállításhoz kapcsolódó kiadványaink és reklámanyagaink arculata egyedi tervezésű és 

egységes képet mutatott.  

 

A mentőegyesület története 

 

Szakmai beszámoló elérhetősége az intézmény honlapján: www.pesterzsebetimuzeum.hu a 

pályázatok menüpontban. 

 

http://www.pesterzsebetimuzeum.hu/


 

A tüdőgondozás története 

 

Régi orvosi eszközök 

Budapest, 2017. augusztus 28. 

 

         Benyovszky Tóth Anita 

          muzeológus 


