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Miskolci Színészmúzeum 

Divat-és viselettörténeti foglalkozás keretében színpadi jelmezek és szabásminták mentén 

haladva, békebeli filmes „kiegészítőkkel” kalandoztunk a divat, az öltözködés és a jelmezek 

világában. Tanulóink megismerkedtek a divat fogalmával, az öltözék szerepével, 

divatirányzatokkal, divatházakkal, a női és férfiviseletek alakulásával, a jelmezek születésével. 

Megismerkedtek a díszlet és jelmez fogalmával. Ezek ugyan foglalkozások, de művészi alkotások 

a kész produkciók. 

A Herman Ottó Múzeum Képtára 

Eredeti festmények és híres festménymásolatok mellett reprodukciók, kortárs művészek alkotásai 

és miskolci barokk vonatkozások által kaptak a diákok átfogó képet a 17-18. századi művészeti 

korról. 

A múzeumi óra kitért arra, hogy milyen szimbolikája van egy barokk csendéletnek, miért festette 

meg saját portréját Rembrandt oly sokszor, milyen módon ábrázolta a Spanyol királyi udvart 

Velázquez, milyennek mutatják Mária Teréziát a korabeli festők, miként hatott a művészet 

alakulására az egyház és Vermeer művének példáján szóba kerülnek a stílus országok közötti 

különbségei is. 

A foglalkozás ezeken túl választ ad arra, hogyan lehet felismerni a barokk stílusjegyeket és azt is 

megmutatja, hol érhető nyomon hatása mai életünkben, 21. századi világunkban. 

A foglalkozás zárásként a tanulók kipróbálhatták, hogyan kell „barokk stílusban” festeni. 

Pannon-tenger Múzeum 

A Földtörténeti Galéria fogadta tanulóinkat belépéskor, mely időszalag és számítógépes játékok 

segítségével ismertette nekik a kontinensek vándorlásának 600 éves történetét. A következő 

állomás a mocsárciprus-erdő dioráma: a 7 millió éves erdő (két miskolci ősfa-fosszíliával) - a 

látványt a tájhoz illeszkedő hanghatások egészítik ki.  



 

Az Eltemetett pillanatok színhelyen láthatták a múzeum egyik büszkeségét, a ma már 

múzeumtörténeti emléknek is tekinthető mamutagyart (Mammuthus primigenius), mely a miskolci 

vasúti rendező-pályaudvar területén került elő 1900-ban. Hossza 309 cm, átmérője pedig 18 cm. 

Pontos kora nem ismert, de biztosan idősebb, mint 12 ezer év.  

 

A Kutatástörténet és geodinamika állomáson játékos installációk segítségével nyertek bevezetést 

a tanulók a Föld mágneses pólusvándorlásába, majd expedíciót vezettek (egy golyót) a vörös 

vonalon a mágneses pólus 900 éves vándorlásának útján úgy, hogy közben sikerrel elkerülték a 

kanadai farkasokat, a jegesmedvéket, és még az iránytűjük sem romlott el! Ezután lemérték az 

azonos térfogatú lignit, barna- és feketekőszén, valamint az antracit súlyát, és megpróbálták 

megfejteni a látványos különbség okát.  

 

Az olajkereket forgatva, számok helyett a gravitáció segített őket, hogy összehasonlítsák a 

nyersolaj és származékainak sűrűségét, viszkozitását. A miocén állatvilága helyszínen kipróbálták 

a láblenyomat-készítőt és tapintással megtanulták, hogyan változott ennyi idő alatt az étrendjükkel 

a fogsoruk is. A neogén növényvilága állomáson a tanulók levéllenyomat-párosító játékot 

játszhattak.  

 

A Paratethys-tenger és a Pannon-tó vízi élővilága színhelyen hullámgenerátor segítségével 

„tengeri hullámokat” gerjesztettek, és a végén megpróbálták megfejteni a rétegtani fejtörőt. A 

Rudapithecus-teremben az interaktív falon 14 gyönyörű koponyamásolat és egy eredeti fosszília, 

több tízezer éves pattintott kőeszközök (köztük az egyik eredeti Bársony-házi „szakóca”!), a világ 

legidősebb fadárdái közül egynek a rekonstrukciója, és nem utolsó sorban szépséges Vénusz-

szobrok repítették tanulóinkat végig saját, nem is olyan hosszú történelmünkön… 

 

Teletár (Postamúzeum) 

A távközlés-történeti bemutató raktár az egykori avasi telefonközpont épületében található, és 

iskolánk tanulóit a telefónia történetébe vezette be sok-sok távközléssel kapcsolatos, távközlés-

történeti műtárgy és berendezés bemutatásával.  

A régi morze távírók, fadobozos fali és asztali telefonkészülékek, kézi kapcsolású, valamint 

automata telefonközpontok közül több ma is működőképes állapotú, melyeket nagy élvezettel 

próbáltak ki a gyerekek. A másfél ezer kiállított tárgy (távíró- és telefonkészülékek, valamint 

alkatrészek és műszerek, manuális és automata telefonközpontok, távíró-, illetve átvitel technikai 

és áramellátó berendezések) felidézi az egykori központok hangulatát 1881-től napjainkig.  



A kiállítás tárgyairól részletes információkat találtak tanulóink az érintőképernyős információs 

pulton, azután kvíz kérdések segítségével játékos formában lemérhették tudásukat. 

        

 

                    


