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Képzeld el!Figyeld meg! Keresd meg!

Gyűjts! Tervezz!

TECHNIKAI INFÓK

ÚTMUTATÓ

gyermek és művészet

FIgUráK

A pestszentlőrinci Kossuth tér néhány éve teljesen új arculatot 
öltött, mégis őrzi több mint százéves szellemét: a park az 
emlékezés közösségi helyszíne. Több műalkotás, szobor és 
emlékmű található a parkban, amely maga is olyan, mint egy 
műalkotás. A séta a tér sarkán álló pavilontól indul – amelyben 
a kávézó mellett egy pici galéria is helyet kapott –, és ugyanide 
ér vissza. Mindenképpen nézzetek be, hogy éppen milyen 
kiállítás van a Pavilongalériában!

A Kossuth tér burkolatában és padjain Kondor Béla Rajz című grafikájának figurái 
jelennek meg.

Figyeljétek meg a pavilon előtti tér burkolatának figuráit! Vegyétek fel a 
testtartásukat, és fűzzétek össze egy mozdulatsorrá, mintha tánc lenne. Milyen 
zenét képzelnétek el a mozdulatsorhoz? Lassú vagy gyors ritmusút? Milyen 
hangulatú lenne a zene? És milyen lehet az egyszer csak idecsöppent figurák 
hangulata? Milyen színekkel festenétek ki a figurákat?

Kondor Béla több hangszeren is játszott. Ha elmentek a Tomory Lajos Múzem Kondor 
emlékszobájába (1181 Margó Tivadar utca 116-118.), ott meg is hallgathatjátok felvételről.

Játssz!

Hallgasd meg!Mondd el a véleményed!



Az emlékművek, ahogy az elnevezés is mutatja, személyeknek vagy eseményeknek állítanak 
emléket.

A tér Üllői út felőli oldalán áll az I. világháború hőseinek emlékműve. Ezen is figurák vannak. 
Miben különböznek a burkolat figuráitól? Figyeljétek meg a testtartásukat és az 
arckifejezésüket! Milyen jelenetet ábrázol a szoborcsoport? Képzeljétek el a jelenet 
hangjait! Ezek milyen hangulatúak? És milyen zenét képzelnétek hozzá? Lassú 
vagy gyors ritmusút? Milyen hangszereken játszanák ezt a zenét? Milyen színek 
jutnak eszetekbe erről az emlékműről?
Szerintetek ma ki számít hősnek?

Vajon miért olyan magas az emlékmű talapzata? Nézzétek meg minden oldalról!

Emléket sokféleképpen állíthatunk, például felvéssük valakinek vagy 
valakiknek a nevét egy helyre, ahol mindenki láthatja. A névdomb a II. 
világháborúban elhurcolt áldozatoknak állít emléket. 

Van egy szokás, ha valakire emlékezünk: néma csendben állunk 
egy percig, és fejünket lehajtva tisztelgünk előtte. 

Álljátok körbe a névdombot, és egy percig 
maradjatok csendben! 

Nehéz vagy könnyű volt egy percig némán állni?
Milyen szokásokat ismertek, amelyek a 
megemlékezéshez kapcsolódnak?

Sétáljatok tovább a burkolat figuráit követve a park 
nyugati sarkához, ahol egymástól távol, de mégis közel 
áll a három szobor! 
Kondor Béla, Szécsi Margit és Nagy László barátok voltak. 
Láthatatlan fonalak kötik össze őket. 

Álljatok egy nagy körbe a három szobor előtti területen! 
Csukjátok be a szemeteket és lépjetek előre néhány lépést, közben a két kezetekkel 
keressetek egy-egy másik kezet. Miután mindenki megfogta valakik kezét, nyissátok ki 
a szemeteket, és mindvégig egymás kezét fogva bogozzátok ki a csomót úgy, hogy végül 
mindannyian egymás mellett álljatok egy körben! 

emlékművek

nevek

Bogozd ki!



Kit ábrázol a gimnázium előtt álló mellszobor? 
Nézzetek utána az interneten, hogy ki volt ő, és miért híres! 

Tervezzetek
épületdíszt a házra, 
amelyben éltek, 
a monogramotok, 
a születési 
évszámotok és 
a kedvenc állatotok 
felhasználásával!

épülETEK

Menjetek végig a sétányon, a park hátsó részéhez, a Sztehlo Gábor Evengélikus 
Gimnázium bejáratához! 

Egykor tölgyes volt ezen a Környéken. 
Milyen állatok élhettek itt? Soroljatok fel erdei állatokat! 

Nézzétek meg az épülettel szemben, a fűszerkert mellé kihelyezett táblákon, 
hogy ma milyen állatok élnek itt. Keressetek állatdíszeket a gimnázium épületén! 

A kapukon rejtett üzeneteket is találtok: az építészek (Szívessy Tibor és Jánszky Béla) monogramját 
és az építés évszámát.

erdei állatok állatdíszek építés évszáma



A tér református templom felőli sarkánál áll a 48-as emlékmű. 

Kiket ábrázol, és miért éppen őket? Ők is hősök? Szerintetek ez az 
emlékmű minek állít emléket? Személyeknek, egy eseménynek vagy egy 
eszmének? Ti hogyan szoktatok megemlékezni március 15-éről?

A XIX. század a technológiában is forradalmi változásokat hozott. Korábban elképzelhetetlen 
volt, hogy valakinek az arcképe vagy hangja megmaradjon az utókornak, de a korszakból 
már fennmaradt egy-egy ilyen emlék. Petőfiről 1844 körül dagerrotípiát készítettek, ez a kép 
szolgált az emlékművön látható ábrázolás alapjául. Kossuth Lajos hangja egy 1890-ben készült 
fonográffelvételen ma is meghallgatható. 

Keressétek meg az interneten a Petőfi-dagerrotípiát és Kossuth hangját! 

Ti mit üzennétek az utókornak, ha csak egyetlen képet vagy egyetlen rövid 
hangfelvételt küldhetnétek a jövőbe? Milyen ruhát viselnétek, milyen pózba állnátok 
be a fényképen? Mit mondanátok a hangfelvételen? Beszéljétek meg és adjátok elő! 
Írjátok ide egymondatos üzeneteteket az utókornak! Ki mit üzent? Tegyétek egymás 
mellé a sétalapjaitokat úgy, hogy egymás mellett legyenek az üzenetek!

gyere máskor is!

ünnep és emlékezés

üzenet az utókornak

üzenet:


