
ceruza, sapka, szütyő

középiskolások

Képzeld el!

Figyeld meg! Dolgozz csoportban!Keresd meg!

Gyűjts! Tervezz!

TECHNIKAI INFÓK

ÚTMUTATÓ

EMléKszIláNKoK

Sétánk a Kálvin térről indul. A Reformáció 
emlékművétől a Trefort-kerti ELTE-emlékműig 
bejárjuk az emlékezés útját. A séta nem 
egyszerűen egyik helytől a másikig vezet, mert 
mindkét emlékmű csak mozgás közben nézhető 
meg teljes egészében, és beleszőjük a jelenből a 
saját emlékeinket is.

A séta előtt gondoljátok végig, hogy kinek mit jelent 
az emlék, az emlékezés. Ehhez segíthet, ha felidézitek, 

hogy a családotokban milyen hagyományok, történetek 
szállnak generációról generációra. A személyes emlékek 

mellett történelmi tanulmányaitokra alapozva gyűjtsetek olyan 
eseményeket és szokásokat is, amelyeket a kollektív emlékezet őriz.

Mielőtt nekivágtok a sétának, a Kálvin téri templom 
előtt álljatok körbe, és próbáljátok meg összeillesztgetni 

a magatokkal hozott „emlékszilánkokat”. 

Beszéljétek meg, hogy van-e kapcsolat közöttük, 
mi a közös bennük, mikor melyik emlékezet kerül előtérbe, 

fontosabb-e az egyik, mint a másik, és hogy ti érzitek-e 
valamiképpen a saját életetekben a múlt hatását.

Játssz!

Mondd el a véleményed!



A Kálvin tér burkolatában elhelyezett 95 táblából áll az emlékmű.
 A 95-ös szám Luther téziseire utal. 

Alakítsatok csoportokat, és osszátok fel a teret egymás között! 
A csoportok a saját területükön keressenek egy kőlapot, 

amelyiken az idézetek a legjobban tetszenek a csoport minden tagjának. 

Fotózzátok le a kőlapot az idézetekkel! 
A csoportok mutassák meg egymásnak a kiválasztott kőlapot, mondják el, 

hogy miért éppen azt választották. 
Mi a kapcsolat az egy kőlapon szereplőidézetek között?

Írjatok ide a választott idézetek közül egyet!

A reformáció szó jelentése: jobbító szándékú, a haladást segítő változtatás. 

Mit változtatnátok meg a saját életetekben, 
a környezetetekben vagy a világban? Írjátok le!

Készítsetek közösségimédia-posztot a kőlapokkal, az idézetekkel és magatokkal! 

A Múzeum körút bal oldalán sétáljatok át 
a Trefort-kertbe! 

Út közben figyeljétek meg az épületeket és 
az emléktáblákat. A Ferenczy István utcánál 
nézzétek meg a régi városfalat, majd menjetek át 
a Múzeum körút túloldalára, és menjetek be 
a Trefort-kertbe! 

Keressetek egy helyet, ahol megállhattok, 
és beszéljétek meg, hogy út közben milyen 
nyomait vagy emlékeit láttátok a múltnak! Milyen 
korokból láttatok emlékeket? Hogyan épülnek be 
a múlt emlékei a mai környezetbe? 

95



Előfordult veletek, hogy a közösségetek egyként lépett fel egy ügyben? 
Mit tennétek meg az iskolátokért és a közösségetekért?

Írjátok be a szavakhoz, azokat a szavakat, amelyek 
szerintetek a legjobban jellemzik az ELTE-emlékművet! 

Ezen az emlékművön nem csak ismert emberek nevei 
szerepelnek. Van-e olyan személy a környezetetekben, 

családotokban, aki számára te állítanál emléket?

LÁTHATATLAN EMLÉKMŰ

Az ELTE két épületének falán, a téglák közötti fugában fut végig 
250 m hosszan az emlékmű, egy bronzcsík, amelyre a II. világháborúban 
áldozatul esett egyetemi polgárok neveit és adatait vésték fel.

Keressétek meg a „láthatatlan” emlékművet (a portától jobbra), 
és nézzétek végig. Ha a végére értetek, álljatok körbe, és beszélgessetek 
a sétán eddig látott emlékművekről! 

Szempontok a megbeszéléshez:

HAsoNlíT v
Agy KülöNbözIK?

KINEK, MINEK állíT EMléKET?

MEKKor A MérETE?
MI rAjTA A FElIrAT szErEpE? 

MENNyIrE KIdolgozoTT?

HogyAN ér El 
HATásT? 

MIT üzEN?

1 2 3 4 5 

HogyAN FogAdjUK bE? 

Az emlékmű elhelyezése szimbolikus jelentőségű. Az épületek falával egybeépült, szoros 
kapcsolatban van velük. Az egyetemi diákokat, oktatókat, dolgozókat egyetemi polgároknak hívják. 
Az egyetem polgárai összetartoznak és összetartanak. 

Ti mennyire érzitek szorosnak a kapcsolatotokat az iskolátokkal? 
Egy 1-5 fokú skálán hányas erősségűnek érzitek a kapcsolatot? 

KApCsolAT



gyErTEK MásKor Is!

észrEvéTlEN üzENETEK

bETŰK

Ez az emlékmű úgynevezett ellenemlékmű. Nem hivalkodó, nem ugrik szemünkbe. 
Vannak emlékművek, amelyek nagyok, látványosak, mégsem látjuk, nem vesszük észre  őket. 

Ha végiggondoljátok a sétát, emlékeztek, hogy hol áll a Kálvin-szobor vagy 
az I. világháborús emlékmű? Mit visel Kálvin János? Kinek a szobra áll a Trefort-kertben? 
Mit ábrázol az I. világháborús emlékmű a Trefort-kertben? 

A szobrokat és a leírásukat megtaláljátok a kozterkep.hu oldalon.

Az emlékművön található íráshoz saját betűtípust terveztek, amelynek nevel Trefort Groteszk Light. 

Találjatok ki saját betűtípust! 

Válasszon mindenki egy betűt, és mindenki írja le a sétalap bal sarkára az egyedi, 
csak rá jellemző betűtípusával. Tépjétek le a sétalapotok sarkáról a betűket, 
és dobjátok be egy sapkába vagy szatyorba! 
Húzzátok ki egyenként a betűket, és próbáljátok meg kitalálni, 
hogy melyiket ki tervezte!

Ti milyen emléket osztanátok meg másokkal? 
A kitalált betűitekből rakjatok ki egy üzenetet, 
fotózzátok le, és posztoljátok!

A TE bETŰd HELyE:


