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SZEZÁM, TÁRULJ! - AVAGY BARANGOLÁS A 

TÖRÖK MESÉK BIRODALMÁBAN 

TÖRTÉNELEMÓRA AZ IPARMŰVÉSZETI 

MÚZEUMBAN  

 
A MÚZEUMI ÓRA MENETE: 
 

Múzeumi óra címe: Szezám, tárulj! – avagy 

barangolás a török mesék világában 

Helyszín: Iparművészeti Múzeum 

Kiállítás: Oszmán-török szőnyegek  

Korosztály: 10-14 év 

Tananyag: Történelem, 6. osztály (Erdély a 17. században) 

 

A témakör általános célkitűzései: 

Múzeumi óráimon a múzeum adottságait figyelembe véve, a kiállítási tárgyakon keresztül 

próbálok közvetlen benyomásokat, információkat használva összefüggésekig, önálló 

gondolatokig eljutni, illetve elérni azt, hogy a tanulók önállóan is képesek legyenek 

műalkotásokat értelmezni 

 

1. Oktatási cél:  

Célom, hogy a múzeumi adottságok figyelembe vételével ismerjék meg a tanulók, hogy 

milyen értéke volt a régi török szőnyegeknek, kik és mire használták azokat a három részre 

szakadt Magyarország különböző területein. Irányított megfigyelés segítségével ismertetetem 

meg a gyerekekkel, hogy hogyan kell szemlélni ezeket a szőnyegeket, és hogy hogyan lehet 

csoportosítani őket. 

 

2. Nevelési cél: 

Tudjanak a gyerekek a múzeumban viselkedni, párban, csoportosan és önállóan dolgozni. 

Legyenek tisztában a megmaradt emlékek, a kézzel készített tárgyak értékével, szerezzen 

számukra örömet a múzeumba járás. Tudjanak tájékozódni a kiállításban, sajátítsák el a 

Készítette: Joó Julianna, 2009. 
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műalkotásokhoz tartozó cédulák, falszövegek használatát. Ragadja meg a figyelmüket a 

kiállítótér minden részlete. 

 

3. Képzési cél: 

A kiállításhoz kapcsolódó manuális és verbális feladatok segítségével próbálom fejleszteni a 

tanulók vizuális percepcióját, és a műtárgyelemzés iránti igényt kialakítani. Szeretném elérni, 

hogy a múzeumi óra során megismert új fogalmakat biztonsággal használják, és a látottak 

után alakuljon ki bennük egy saját elképzelés az adott kor mindennapi életéről, kultúrájáról, 

történetéről. 

 

I. Bevezetés (10 perc)  

Helyszín: Aula és a kiállítótér 

Osztályfoglalkozásaimat rendszerint köszöntéssel, bemutatkozással indítom. Majd elmesélem 

röviden, hogy mit fogunk csinálni (Először a kiállításba megyünk majd utána az oktatói 

kabinetben lesz a kézműves rész.). Utána minden gyerek felírja a saját nevét egy 

matricapapírra és magára ragasztja így közvetlenebb a vezetés. Az épület bemutatásával 

folytatom. Fontosnak tartom, hogy a diákok ismerjék annak az épületnek művészettörténeti 

hátterét, létrejöttének körülményeit, működését és gyűjteményeit, ahol egy kellemes délelőttöt 

fognak eltölteni. 

 Mikor belépünk a kiállítótérbe, arra kérem a diákokat, hogy a szőnyegeket kezükkel ne, csak 

szemükkel „érintsék”.  

 Megkérdezem tőlük, nem éreznek-e valami furcsaságot a teremben, hogy érzik 

magukat a tárgyak között, nincs-e valami szokatlan számukra. Miért van szűrt fény a 

kiállítóteremben? 

Ezekkel a kérdéssekkel nem csak a szőnyegek értékére, illetve megóvásuk fontosságára 

hívom fel a figyelmet, hanem érzelmeket, érzéseket is próbálok felszínre hozni. Megtanítom a 

gyerekeknek azt, hogy egy kiállítás megtekintése során mi mindenre érdemes odafigyelni. 

(Az UV-szűrős égők nem melegítik, nem károsítják a szőnyeget.) Azt is végiggondoljuk, 

hogy miért érdemes a tárgyakat megőrizni. Vásárhelyi Tamás hivatkozik tanulmányában
1
 

Benjamin Blommra, aki azt írja, hogy a kiállításokon az ismeretek közlése mellet érdemes az 

                                                 
1
 Dr. Vásárhelyi Tamás- Sinkó István: Múzeum az iskolatáskában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. 85. 
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érzelmeket is felkelteni. Affektív tanulásnak nevezi azt, amikor érzelmi hatások is érik a 

tanulót. „Az affektív tanulást az érzékek, az érzelmek, az attitűdök és az értékek bevonása 

jellemzi.”
2
  

 

 Megkérek egy diákot arra, hogy olvassa fel a „Batári-Crivelli” szőnyegtöredékhez 

tartozó cédulát. Ezután megbeszéljük, hogy miért töredék. A szőnyeghez tartotó 

céduláról leolvassuk a keletkezési évet és a készítés helyét. 

Ezzel hívom fel a gyerekek figyelmét a tájékozódási lehetőségekre. Fontos, hogy megtudják a 

diákok, hogy mi a cédulák szerepe, miről tájékoztatják a látogatókat. A szőnyegkészítés 

helyét egy régi Magyarországot ábrázoló, laminált térkép segítségével keressük meg. 

Elmesélem a gyerekeknek, hogy a szőnyegek a Török Birodalom területén készültek ugyan, 

de később Magyarországra kerültek 

 

 Tanári elbeszélés: a kiállítás koncepciójának és legjelentősebb darabjának, a „Batári-

Crivelli” szőnyegtöredék bemutatása. 

 
 Az Iparművészeti Múzeum az isztambuli Török és Iszlám Művészeti Múzeum anyaga után a 

világ második leggazdagabb oszmán-török szőnyeggyűjteményét tudhatja magáénak. 

Gyűjteményének 42 legszebb, 15–17. századi darabját felvonultató tárlattal múzeumunk 

Batári Ferenc emléke előtt tiszteleg halálának második évfordulója alkalmából. E világhírű, s 

a látogatók által méltán keresett gyűjteménynek legszebb darabjai láthatók most 

szőnyegtípusok szerinti csoportosításban. A tárlaton végigkövethető három évszázad török 

szőnyegeinek motívumváltozása és az egyes szőnyegcsoportok variációgazdagsága. A 

kiállítás szenzációja a 15. századi, egyedülálló  szőnyegtöredék. 

 

 „Frontális kérdve kifejtő” módszerrel közösen összegyűjtjük, mivel díszítették a 

„Batári-Crivelli” szőnyegtöredéket.  

 

A frontális munka az oktatás leggyakrabban alkalmazott szervezési módja. Frontális munka 

keretében a pedagógus közöl, kérdez, mutat be, adja a feladatot, engedélyezi a gyerekeknek a 

                                                 
2
 Dr. Vásárhelyi Tamás- Sinkó István: Múzeum az iskolatáskában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004, 85. 

 



 4 

közlést, a válaszolást, a feladat elvégzését. Ezt a módszert főleg a társas jellege miatt szeretik 

a tanulók.
3
 

Általában meg szokták találni a gyerekek a madarakat a szőnyegen, sőt sokan skorpiót is 

látnak rajta. (A XIII. század végétől a XV. század utolsó harmadáig van példa állatalakos 

díszítésű szőnyegekre.) 

 Melyik része hiányzik a szőnyegnek? Mi történt a szőnyeg bal oldali részével? 

Az irányított kérdések alkalmazását a német
4
, angol

5
 és magyar nyelvű

6
 múzeumpedagógiai 

szakirodalom is fontosnak tartja mint azon módszerek egyikét, amely a megfigyelőképességet 

fejleszti és az összefüggések megtalálást, a lényeglátást segíti. Jutta-Thinesse-Demel kiemeli 

azt, hogy ne tegyünk fel olyan kérdéseket, amire mindenki tudja a választ és kerüljük el az 

igaz és nem válaszokat, helyette a W-kérdéseket helyezzük előtérbe 

(warum?wer?wann?womit? - miért? ki?mikor?mivel?). A kérdések legfontosabb céljainak a 

beszélgetésre való ösztönzést illetve fenntartását, előrehaladását és az egyéni 

véleménynyilvánítást tekinti.
7
  

Vásárhelyi Tamás azt javasolja, hogy „a „hierarchián” felfelé haladva vezessük a 

gyermekeket az egyszerű megfigyeléstől a következtetésekig, hipotézisekig, sőt személyes 

véleményük formálásáig.”
8
  Falus Iván tanulmányában kitér arra is, hogy a kérdések legyenek 

pontosak, rövidek és egyértelműek; a tanulók gondolkodási készségét kell előmozdítani 

velük, és meg kell felelniük az értelmi szintjüknek is. A kérdések feltételezik a tanultak 

megértő, alkalmazó, elemző, szintetizáló, értékelő attitűdjét.
9
  

                                                 
3 M. Nádasi Mária: Az oktatás szervezési módjai. in:Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2003, 361-383. 

 
4 Gail Durbin-Susan Morris- Sue Wilkinson: Tanulás tárgyakkal, Múzeumok Mindenkinek Program V. (fordította és 

átdolgoza: Miszné Korenchy Anikó), 1990.  
 
5 Jutta-Thinesse-Demel: Aus-und Fortbildung für Kunstleiter/innen von Führung in Kunstmuseen in.: Uwe Cristian Dech: 

Sehenlernen im Museum, Ein Konzept zur Wahrnehmung und Prasentation von Exponanten, 466-475. 

 
6Vásárhelyi Tamás: Miért menjünk múzeumba? In.: Múzeumok mindenkinek II., SZNM-MOKK,  Szentendre, 2004, 4-11. 

 
7 Jutta-Thinesse-Demel: Aus-und Fortbildung für Kunstleiter/innen von Führung in Kunstmuseen in.: Uwe Cristian Dech: 

Sehenlernen im Museum, Ein Konzept zur Wahrnehmung und Prasentation von Exponanten, 466-475. 

 
8 Vásárhelyi Tamás: Miért menjünk múzeumba? In.: Múzeumok mindenkinek II., SZNM-MOKK,  Szentendre, 2004, 4-11. 
9 Falus Iván: Az oktatás stratégiái és módszerei in:Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2003, 244-296. 
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A kérdések megbeszélése után elmondom a gyerekeknek, hogy a kiállításon látható 

szőnyegek több mint 400 évvel ezelőtt készültek, kézzel. Az oszmán-török szőnyegek anyaga 

gyapjú, csomózásuk közepes sűrűségű, szimmetrikus, úgynevezett gördesz csomó. Külön 

hangsúlyozom, hogy kézzel készültek a szőnyegek. 

 

 Mennyi időt vett ez igénybe a szőnyeg elkészítése? 

 

Ezzel próbálom érzékeltetni a kézzel készített tárgyak  jelentőségét. 

  

 Ismét megkérek egy diákot arra, hogy olvassa fel a „Batári-Crivelli” 

szőnyegtöredékhez tartozó céduláról a műtárgy nevét, majd egy másikat, hogy a Carlo 

Crivelli reprodukció alatt lévő cédulán található feliratot.  

 

Így hívom fel a diákok figyelmét a műtárgyakhoz kapcsolódó feliratok fontosságára, 

informatív értékére, és próbálom szókincsüket fejleszteni, kifejezőkészségüket javítani.
10

  

  Megkérem a diákokat arra, hogy miután pontosan megfigyelték a „Batári-Crivelli” 

szőnyegtöredéket, keressék meg a festmény és a reprodukció közötti kapcsolatot. 

Így hívom fel figyelmüket az addig észrevétlen jelenségek közötti összefüggésekre és a 

figyelmes kiállításnézés fontosságára. Általában meg szokták találni a festményen a 

szőnyeget, és ez örömmel tölti el őket. 

 Frontális kérdve kifejtő módszer segítségével megbeszéljük, hogy miért nevezték el így 

ezt a szőnyeget. 

Elmesélem a gyerekeknek, hogy Carlo Crivelli (1435 k.–1495 k.) egy velencei (olasz) festő 

volt, aki általában vallásos képeket festett, és ő láthatott egy ittenihez hasonló szőnyeget. A 

kiállításon látható Angyali üdvözlet Szent Emidiusszal című oltárképen (1486, London, National 

Gallery) örökített meg  ehhez hasonló díszítményű szőnyeget. 

                                                 
10

 Vásárhelyi Tamás: Miért menjünk múzeumba? In.: Múzeumok mindenkinek II. ,SZNM-MOKK, Szentendre,  2004, 4-11. 
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A korai állatalakos Crivelli-szőnyegtöredék Batári Ferencnek, az Iparművészeti Múzeum 

főmuzeológusának köszönheti világhírnevét.  Az oszmán-török szőnyegek nemzetközileg 

elismert szakértője 1984-ben, tudományos publikációjában tette – „Crivelli-szőnyeg” néven – 

világszerte ismertté egyedülálló műtárgyunkat. A Crivelli-szőnyegtöredék és Batári Ferenc 

személye olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy az Iparművészeti Múzeum Batári 

Ferenc halálának második évfordulóján a muzeológus emlékére „Batári-Crivelli szőnyegnek” 

nevezi el a szőnyegtöredéket. Ez kiállításunk legfontosabb darabja.  

II. ISMERETSZERZÉS  (20 PERC)  

Helyszín: Kiállítótér 

Hogy megpróbáljuk az imént szerzett ismereteket alkalmazni, a soron következő Memling-

szőnyegtöredéknél megkérdezem a diákoktól, hogy miért nevezték el így ezt a szőnyeget. 

Megmutatom nekik Hans Memling (1430-1494) Csendélet virággal és korsóval című 

festményének reprodukcióját, és megfigyeljük rajta a szőnyeget. 

 Megkérem a diákokat, hogy sorolják fel a „Batári-Crivelli” és a Memling-

szőnyegtöredék közötti különbségeket. 

 

A legnagyobb különbség a szőnyeg díszítése: ezt a szőnyeget a Crivelli szőnyegtöredéktől 

eltérően, geometrikus mintával díszítették. 

 

 A Holbein-szőnyegnél ismét megkérdezem, miért nevezik így a szőnyeget. 

 

Felhívom a diákok figyelmét a keret fő sávjában a sötétvörös alapon nyers színű díszítésre, az 

ún. kúfi-szalagdíszre. Új fogalmakat vezetek be. Elmesélem nekik, hogy a szőnyegeknél 

bordűrnek hívjuk a keretet, és tükörnek a szőnyeg középső részét. 

 

 Megkérdezem a diákoktól, hogy a bordűr jobb sarka miért más színű. 

 

A szőnyeg jobb oldali sarka hiányzott és restaurálva lett. Ezzel hívom fel a figyelmüket arra, 

hogy a műtárgyelemzéshez nagyon fontos az apró részletek megfigyelése. Elgondolkozunk 

azon, hogy miért fontos a tárgyakat megőrizni. 
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 Megkérdezem a diákoktól, hogy mennyit érnek szerintük a kiállított szőnyeg? 

 

Tanulása tárgyakkal  című tanulmány írja, hogy a gyermekek tárggyal való bánásmódjukat és 

megfigyelő képességüket is befolyásolja a tárgyak értéke.
11

 Roppant értékesek voltak: áruk 

itáliai festők, szobrászok műalkotásaiéval vetekedett. 

 

 Megkérdezem a diákoktól, hogy otthoni szőnyegeiken milyen minta van. 

 

Ezzel próbálom a hétköznapi életükhöz közelebb vinni a műtárgyakat és felhívni figyelmüket 

a különbségekre. 

 

 A Madonnát ábrázoló festménynél a szőnyegek használatára terelődik a hangsúly. 

Megkérdezem tőlük, hogy a festményen mire terítették a szőnyeget. Ezután a 

„Legkedvesebb szőnyegeim leltára” című gyerekvezető füzet 5., motívumkeresős 

feladatát kell egyéni munka keretében megoldaniuk („Ha megtalálod a festményeken 

ezeket a tárgyakat, megtudhatod, mire használták még a szőnyegeket Európa-szerte.  

A helyes válaszokat írd az ábrák mellé!”) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Az 5. feladathoz kapcsolódóan megfigyeljük az Illésházy Gábor ravatalképe, illetve az 

édesanyjáról készült, Illésházy Gáspárné Thurzó Ilona ravatalképe című festményeken 

látható szőnyegek funkcióját. 

 

 

                                                 
11 Gail Durbin-Susan Morris- Sue Wilkinson: Tanulás tárgyakkal, Múzeumok Mindenkinek Program V. (fordította és 

átdolgoza: Miszné Korenchy Anikó), 1990. 28. 
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A szőnyegeket a maguk idejében nem a padlóra tették, hanem főként asztalra, karszékre vagy 

ablakmélyedésbe, illetve falra erősítették. Részben kereskedelmi úton, részben 

hadizsákmányként kerültek tehetős családokhoz. A török raboknak a készpénzen kívül értékes 

portai áruval, köztük textíliákkal: arannyal átszőtt paplannal, fátyolfinomságú lenszövettel és 

drága szőnyegekkel is kellett fizetniük. A nem kereskedelmi szándékkal előállított 

imaszőnyegek a török birodalomban drága főúri tárgyak voltak, amelyeket imádkozás mellett 

sírokra, takarónak is használták. 

Visszatérve a Holbein-szőnyeghez, beszélek a vastag előszövéséről, ami a kopástól óv. A 

szőnyegek rojtozatánál gyakori a keskenyebb-hosszabb kilimelőszövés. Méretük általában kisebb, 

200 x 150 cm: a magyar nyelvű források „egy táblára való”, azaz egy asztallap méretű szőnyegként 

említik. A szőnyegek színében a téglavörös (buzér vörös) és az indigókék a domináns szín, 

mellettük a nyers krómsárga, sötétbarna, a zöld és – esetenként – a mangánlila jellemző.   

 

 Mi a hasonlóság a három Lorenzo Lotto-szőnyeg között? 

 

Mind a három szőnyegnek hasonló a díszítése (medalionok rendszeréből álló, sárga 

arabeszkrács díszíti). Elmesélem a szőnyegtöredék kalandos történetét: a szőnyeg korábbi 

tulajdonosa a 2. világháború után a budai várban egy ócskás kocsiján fedezte fel a 

padláslomtalanítás során szerzett, szakadozott szőnyeg nagyobbik darabját, majd nagy 

nehézségek árán sikerült felkutatnia a padláson maradt és padló földjébe taposott kisebbik 

darabot is.  

 

 A Nagy Usak-szőnyegnél bemutatok egy új motívumot, a medaliont, majd a „Batári-

Crivelli” szőnyegtöredék és a Nagy Usak közötti különbségeket és hasonlóságokat 

próbáljuk összegyűjteni. 
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A klasszikus oszmán-török szőnyegek legnagyobb és legváltozatosabb csoportja az Usak városa 

és környékén készült szőnyegeké, amelyeket fogadások alkalmával terítettek a földre. A  

közepüket egy hatalmas méretű, szinte a tükör egész szélességét betöltő medalion, míg a tükör 

négy sarkát négy negyedcsillag-medalion zárja le. 

 

 Mi a hasonlóság a három madaras szőnyeg között? 

 

A fehér alapú szőnyegek legnagyobb csoportja a madaras szőnyegeké. Nevüket a szőnyeg 

tükrét függőleges és vízszintes sorokba rendezett, madarakat formáló díszítésükről kapták. 

Eredeti funkciójuk szerint fürdőszőnyegek voltak, de hazánkban asztalra vagy falra tették, 

utazáskor a hintót díszítették velük. A színükben és mintájukban a többiektől elütő, 

különleges darabok a fehér alapú golyós, madaras és skorpiós szőnyegek. Nyers színű, 

festetlen gyapjúból készültek, csak a díszítményüket csomózták színes gyapjúból. Közülük a 

skorpiós minta a legritkább, a világon összesen négy darab maradt fenn, legszebb változatuk e 

kiállításon látható. 

 

III. AZ ÚJ ISMERETEK ALKALMAZÁSA, TÉMA FELDOLGOZÁSA (30 perc) 

Helyszín: Kiállítótér, Szemléltető sarok és Gyerekkuckó  

 

 Motívumkeresős egyéni munka: néhány, szőnyegről vett motívumot kell a diákoknak a 

kiállítótérben megkeresniük – így igyekszem a megfigyelőképességüket fejleszteni. A 

következő feladatlapot kell kitölteniük: 

 

 

 

 

 

 

Keresd meg a hurkapálcikán látható motívumot, és jelöld be a helyét az üres 

szőnyegen! 
       

      

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

Szőnyeg neve: 

 

Keletkezés éve: 

 

Készítés helye: 
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 Ezt követően együtt frontális munka keretében megbeszéljük a megszerzett 

ismeretekre támaszkodva, hogy hogyan lehet a szőnyegeket csoportosítani. 

 

 Frontális egyéni munka keretében a gyerekvezető füzet 4. feladatát oldjuk meg. 

(„Számold meg, hány darab erdélyi szőnyeg szerepel a kiállításon, amelyeket hasonló 

keretminta díszít! A megtalált szőnyegek számát írd a négyzetekbe!”) A megtalált 

szőnyegek között hasonlóságokat, összefüggéseket keresünk.  

 

M. Nádasi Mária
12

 szerint egyéni munka keretében megismerhetjük a tanulók sajátosságait; 

tapasztalatokat szerezhetünk a feladatmeghatározás, feladatvállalás fontos 

részletproblémáiról.  

 

 

A leglátványosabb Usak-csoportot az „erdélyi” szőnyegek alkotják, amelyek jellegzetes 

„kettős imafülkéjükről” és keretet díszítő motívumról (kartusok) ismerhetők fel. Nevüket 

onnan kapták, hogy Erdélyben maradtak fenn a legnagyobb számban.  

Magyarország és Erdély – speciális helyzetéből adódóan – egyedülállóan gazdag 16–17. 

századi oszmán-török szőnyegkollekcióval bír. A Magyar Királyság és Erdély területére − az 

Oszmán Birodalommal folytatott diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok révén − számos 

                                                 
12 M. Nádasi Mária: Az oktatás szervezési módjai. in: Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2003, 361-383. 
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értékes keleti portéka, díszes lószerszám, drága kelme, fegyver és szőnyeg került. A 

hódoltságkori magyar nemesi kúriák házöltözeteinek jellegzetes darabjai voltak a török vagy 

perzsa szőnyegek. A hozomány-jegyzékekben és hagyatéki leltárakban egy-két példánytól 

akár több száz darabig is előforduló, rendkívül értékes textilekkel, mint korábban említettük, 

nem a padlót borították, hanem asztalra terítették, falra akasztották, esküvőkor az ifjú pár 

lábai alá, temetéskor a ravatalra terítették, templomi ülőhelyet borítottak velük,
 
de pompás 

szőnyegek díszítették az ünnepi vagy hadi sátrak belsejét is. Az egyszerűbb darabokkal a 

török, görög és zsidó kereskedők látták el főként az erdélyi és a hódolt városokat, de számos 

értékes török – korabeli szóhasználattal „portai” – szőnyeget találunk a diplomáciai és 

szívességi ajándékok,
 
adók

 
és váltságdíjak

 
között is. Bethlen Gábor és I. Rákóczi György 

erdélyi fejedelmek rendszeresen vásároltak vagy készíttettek Isztambulban szőnyegeket. A 

portai szőnyegek e „népszerűségének” köszönhetően maradt fenn hazánkban és Erdélyben a 

16–17. században divatos török szőnyegtípusok számos változata.  

 

 Most pedig egy kalandos történetet játszunk el a kiállítótérben az erdélyi szőnyegek 

Magyarországra kerüléséről! A feladat tartalmi hátterét a gyerekvezető füzet 4. 

feladata, valamint hurkapálcikákra húzott figurák (török kereskedő, Bethlen Gábor, 

janicsár, magyar katona), fogalmak (Gyulafehérvári palota berendezési tárgyai) és 

helyszínek (Erdélyi Fejedelemség, Török Birodalom, Magyar Királyság, 

Gyulafehérvár) adják. 

 

 

(Fogalom:)  

A gyulafehérvári palota berendezését 

1629-ben írták össze: 32 különböző 

szőnyeg: apró új, 28 narancsszínű, 21 

különböző színű régi, 18 falra feltéve, 2 

veres, 1 kék, 1 szederjes funkcióiról 

Keleten és Nyugaton. 

 

A diákokat körbe állítom, majd felolvassák a 4. feladatot úgy, hogy valaki elkezdi és a 

mellette lévő folytatatja. Utána mindenki bemutatja a saját tárgyát és közösen próbáljuk 

kitalálni, hogy kit vagy mit ábrázolnak. A legbátrabb diák elkezdi a történetet, és a többiek 

folytatják. A múzeumpedagógus folyamatosan segíti a játékot. Ez a módszer nemcsak az 

önálló gondolkodást segíti elő és fejleszti kreativitást, hanem a tárgyak iránti érdeklődést is 
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felkelti. Az ezzel foglalkozó szakirodalom a szerepjátékot tartja a tárgyak iránti érdeklődés 

felkeltésének leghatékonyabb módszerének.
13

 A szerepjáték közelebb hozza az időben, térben 

távoli jelenségeket, motiválja a tanulókat. A szerepjáték végén elmesélem nekik, hogyan 

kerültek a szőnyegek az Erdélyi Fejedelemség területére. Falus Iván tanulmányában írja, hogy 

„izgalmat s hatékony tanulási lehetőséget jelent, ha a szerepjáték lezárásakor bemutatjuk, 

hogy a valós történelmi személyiségek hogyan viselkedtek az eljátszott szituációkban.”
14

  

 

 Az imaszőnyegekhez kapcsolódóan oldjuk meg páros munka keretében a gyerekvezető 

füzet 3. feladatát! 

 

 Páros munka M. Nádasi Márta szerint azért fontos, mert a gyerekek az együttműködésben 

szereznek tapasztalatot.
15

 

A 16-17. századi imaszőnyegeken a muzulmán hívő napi ötszöri imádságát végezte, semmi 

másra nem használta. Az élőlények iszlám ábrázolási tilalma miatt ezeket a szőnyegeket 

jellemzően templomok belső terét utánzó építészeti elemek (oszlopok, árkádok) motívumaival 

díszítették. Az imaszőnyegek központi eleme a mihráb (imafülke), mely a templomban 

mindig keleti tájolású, a mekkai Kába irányába mutat. A szőnyeg mintázatában a mihrábon 

kívül megjelenik az isteni fény szimbóluma is, a lámpa. 

A 17. századi török imaszőnyegek egyik igen kedvelt típusa volt a források által „oszlopos” 

szőnyegként emlegetett Ladik-típusú imaszőnyeg. Hatoszlopos változatuk a leggyakoribb, 

három pár keskeny oszloppal tagolt imafülkéjükkel sokak szerint a legszebb rajzú szőnyegek 

közé tartoznak. A török szőnyegek sorát a 17. századi, Gördesz városában és környékén 

készült vörös vagy okker színű imafülkés szőnyegek csoportja zárja. 

 
3. Válaszd ki a felsorolt motívumok közül, melyekkel találkoztál a kiállítás imaszőnyegein, és rajzold őket az 

üresen hagyott szőnyegre! 

 

 

A szőnyeg mintázatában ott lehet a váza formájú lámpa vagy mécses is, az isteni fény 

szimbólumai. (Isten arabul: Allah.) 

                                                 
13 Dr. Vásárhelyi Tamás- Sinkó István: Múzeum az iskolatáskában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004., 107. 

 
14 Falus Iván: Az oktatás stratégiái és módszerei in: Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2003, 244-296. 

 
15 M. Nádasi Mária: Az oktatás szervezési módjai. in: Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2003, 361-383. 
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A fésű és vizeskancsó a tisztaság jele. Ima előtt minden muszlim megmosakszik. 

 

 

A hullámzó felhőszalag és a három golyó régi kínai eredetű motívum. Egyesek szerint 

ez utóbbi bikát, vagyis erőt ábrázol. 

 

 

 

 

A nyolcágú csillag Mohamed ékszere, amelynek alvilági gonosz szellemek elleni erőt 

tulajdonítanak. 

 

 

 A kiállítás megnézése után a gyerek kuckóban megfigyeljük, hogy mire használták a 

szőnyegeket. A falára készült imafülkével (mihráb) az imaszőnyegek használatának 

eredeti környezetét igyekszik bemutatni, a segesvári templomról készült fotók Erdélyi 

Fejedelemségben használt szőnyegek funkcióját mutatják be. 

 

 A szőnyegkészítés rejtelmeiben merülünk el a szemlélettő sarokban (a szőnyegkészítés 

technikáit, anyagai eszközeit mutatjuk be). A festőnövényekről készült akvarellek és a 

festett fonalak szemléltetik, hogy a különböző festőanyagból milyen színek nyerhetők. 

Kezdésként egy feladatlapot kell mindenkinek egyéni munka keretében megoldania, 

majd közösen a szőnyegkészítés lépéseit kell a megfelelő képekkel összepárosítaniuk a 

mágneses táblán. 

Színezd be a négyzeteket a megfelelő festőnövényből nyert színnel! 

Dióburok  

 

 

Indigó 

 

 

Kakukkfű 

 
 

 

IV. MŰHELYMUNKA, SZEREPJÁTÉK ÉS KOSTOLÓ (30 PERC) 

Helyszín: Gyerekkuckó  
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 Az osztályt két csoportra osztom. Az egyik 

csoport egy török mese első részét játssza el 

jelmezek és eredeti tárgyak (tükör, asztal, 

szőnyeg, kávéskészlet) segítségével, a másik 

kézműves foglalkozás keretében kipróbálja 

a gördesz csomó készítését (a kész 

„műalkotások” elvihetők). Ezután 

feladatcsere. 

M. Nádasi Mária
16

 szerint a csoportmunka mind az egyes tanulókra, mind az osztályra pozitív 

hatással van. Így a tanulók megtanulnak figyelni, hallgatni egymásra, vitatkozni egymással; 

gyakorlatot szereznek a munkamegosztásban, idővel való gazdálkodásban; tapasztalatot 

szereznek az önálló tanulás mások által alkalmazott eljárásairól, élményeket szereznek, s 

fontos tapasztalatokat szereznek önmagukról. 

Fontos szempont, hogy a kézműves rész is kapcsolódjon a szerepjátékhoz. Eredeti tárgyak 

környezetében történő szerepjátékkal emberi közelségbe hozzuk a tárgyakat és a személyes 

kapcsolattal próbáljuk felkelteni az érdeklődést.  

Végezetül török csemegéket és török teát kóstoltatására kerül sor. Így ízekkel is próbáljuk 

közelebb hozni a kultúra sajátosságait és a tanultakat kiegészíteni, a látóköröket bővíteni.  

 

 

 

Tapasztalat: 
 

Ezen foglalkozás leírásomat az Iparművészeti Múzeumban eltöltött két éves szakmai 

tapasztalatomra építettem. 

Művészettörténészként fő feladataimnak a múzeum adottságainak minél teljesebb 

kihasználását, kiállított tárgyakból kiinduló, a kiállítás koncepcióját követő, az iskolai 

tananyaggal kapcsolatban álló tudásalapú múzeumpedagógiai módszer alkalmazását tartom. 

Múzeumpedagógusként úgy gondolom, hogy nem elegendő a kiállított tárgyakhoz kötődő 

ismeretek egyszerű előadása, hanem fontos a korosztályok igényeihez igazított szemléltető 

eszközök, feladatlapok, gyerekvezető füzet, beszélgetések, véleménymegosztás, 

helyzetgyakorlatok, drámajátékok használata. 

                                                 
16 M. Nádasi Mária: Az oktatás szervezési módjai. in: Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2003, 361-383. 
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Végső soron a gyerekek tudatos észlelésének, műtárgyelemzés iránti igényének, művészet 

iránti érdeklődésének serkentéséért, az érdeklődő magatartás ösztönzéséért dolgozom. 
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