
Szombat(hely)történet játékosan, 

avagy hogyan legyünk trendik 

 

A Szombathelyi Elsők elmúlt 10 éves története 

 
 



Az előadás témája 

A Szombathelyi Elsők címet viselő helytörténeti foglalkozás 2010-ben debütált. A 

több témát felölelő, kezdetben középiskolásoknak készült előadás napjainkban már 

általános iskolásoknak és felnőtteknek is szól. A „kor vívmányait” beépítve 

interaktív elemekkel bővült, majd egy mesterpedagógiai program keretében az egyes 

tematikák külön is kidolgozásra kerültek. Három éve, a könyvtári éjszaka keretében 

vetélkedő lett belőle, majd kvíz és activity, 2020-ban pedig elektronikus 

tananyagként vált mindenki számára online elérhetővé. Előadásomban azt mutatom 

be, hogyan változott az elmúlt tíz évben az előadás struktúrája az új elvárásoknak 

megfelelően, hogyan lett újra és újra trendibb, a célközönséget könnyebben 

megszólító. 



1. A kezdetek: Középiskolás Tandem 
2010-ben foglalkozástervek készültek középiskolások részére. 

Helyismereti témában várostörténettel kapcsolatos forgatókönyv íródott: 

az akkor készülő Szombathely kronológiából 12 dátum került kiválasztásra; ezekre épült a középiskolás óra. 
(A Szombathely kronológia elérhetősége: http://193.225.149.2/vasidigiportal/image/vdkweb/publikaciok/kronologia1.html) 

 

 



1. Újságírás a századfordulón, az első megyei napilap 

2. Közvilágítás, olajlámpák, ill. az első gázlámpák megjelenése 

3. Az első nyilvános illemhely 

4. Az első modern betoncsatornák kiépítése 

5. A város legrégibb víztornya, korszerű vízvezetékrendszer kiépítése 

6. Az elektromos áram megjelenése a hétköznapokban 

7. Utcarendezés, az első szilárd burkolatú úttest 

8. Közfürdők, fürdőszoba, vezetékes víz a lakásokban 

9. Az első tömegközlekedési eszköz (omnibusz) 

 

A Szombathelyi Elsők témái 



10. Az első automobil a városban 

11. Az első telefonos kísérletek 

12. A vetített képes előadások kezdetei, az első filmvetítések, az első mozi 

13. Magyarország első erdei iskolája 

14. A város legrégibb fogadója 

15. Az első szabadtéri nyilvános fürdő 

16. Az első labdarúgó-mérkőzés 

17. Párbaj, az első párbajtárgyalás, az egyik utolsó halálos párbaj, az utolsó párbajhős 

18. A polgári repülés kezdetei Szombathelyen, az első repülési kísérlet, az első repülőnap 

Az elmúlt tíz évben további 

6 témával bővült a repertoár. 



A középiskolás foglalkozás premierje: 2010. március 

Az Ezeréves Vasvármegye programsorozat keretében. 

Vetélkedőre való felkészítést szolgáló frontális előadás volt, alkalmanként 80-90 diákkal. 



• A tematikák szabadon variálhatók az 

időtartam (45 perc vagy másfél óra) és a 

korosztály függvényében, 

• egységeket lehet létrehozni az azonos 

témákból (pl. közlekedéstörténet, 

közművek), 

• minden órán eredeti dokumentumokkal 

dolgozunk, 

• az előkészítés továbbra is frontálisan 

történik, de a könyvtári dokumentumok 

kézbeadásával és különböző feladatok 

kidolgozásával csoportos és egyéni 

munkára is lehetőség nyílik. 

Az emlékév lezárása után a könyvtár 

kiajánlotta a könyvtári órát. 

 

 

2. 2011-től általános és középiskolás 

foglalkozás 







Dualizmus kori közlekedési eszközök felismerése korabeli képeslapokon 



3. Előtérbe került az egyéni és a csoportos munka 



Villamostörténetnél 

Gazdag Erzsi Dal a villamosról c. versének kiegészítése 

Illeszd helyére a versből „kihullott” 

szavakat: meglátom, méz, 

csengettyűznek, fürgén, villamost, 

kínai, üveggyöngyöt 

 

Csengettyűznek, _____________ 

Csin, csin – szól a csengettyű 

Vagy óriás gyöngyöt fűznek? 

__________________, gyönyörűt? 

Az utcákat végigjárja 

Csin, csin – egyre csengeti, 

üveggyöngyét osztogatja, 

kínálja egy kínai. 

Csin, csin, tessék parancsolni 

Ez itt sárga, mint a ______________ 

Ez meg rubin, kék a másik… 

Ki mit szeret, arra néz. 

Most ablakunk alatt csendül 

Majd az utcák közepén. 

Csin, csin!! Milyen ___________futkos 

ez a kínai legény! 

Kitekintek az ablakon: 

Hol van ez a ______________? 

Én is vennék gyöngyöt tőle 

Hívná ide valaki! 

Tekingetek jobbra-balra 

Tán _____________hamarost 

S teringettét megpillantom 

A csengető _______________. 

  



Mai épületek bejelölése Szombathely 1904-es várostérképén 

Berzsenyi Dániel Könyvtár 

Városháza, McDonald’s, 

Savaria Múzeum, Ady tér, 

Savaria Mozi, Weöres Sándor Színház 



Mozitörténetnél 

Filmcímek elmutogatása 

  
Éneklő bolond  

A púpos és a táncosnő  

Az angyal  

A kalóz  

A hosszú nadrág  

A balkezes puska  

A kis katona  

A hét mesterlövész  



Labdarúgásnál 

Az első, 1899-es szombathelyi labdarúgómérkőzés 

rekonstruálása. A Budapesti Torna Club és a Pozsonyi Torna 

Club mérkőzött meg egymással egy atlétikai verseny keretében. 

A diákok neveket húznak, így eldől kit „alakítanak”, milyen 

pozícióban és melyik csapatban játszanak. Rossz idő esetén 

gombfoci. 



4. Digitalizált dokumentumok előtérbe kerülése 

Kezdettől fogva cél a digitalizált dokumentumok iskolai foglalkozásba való 

beépítése. Az intézmény 2003-ban hozta létre a Vasi Digitális Könyvtár 

elnevezésű adatbázisát (teljes szövegű művek, fotók, képeslapok, elektronikus 

dokumentumok, elektronikus publikációk). 2014-ben és 2015-ben – két 

pályázatnak köszönhetően – a digitalizált tartalmak mennyisége jelentősen 

megnövekedett, még nagyobb lett a „választék”. 

 

2014-ben 6000 db aprónyomtatvánnyal bővült az adatbázis. 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott 

digitalizálás és internetes közzététel 72 000 folyóiratoldal és 6000 fotó, 

képeslap publikálását tette lehetővé 2015-ben a Hungaricana Közgyűjteményi 

Portálon. 



http://www.vasidigitkonyvtar.hu/web/guest 





Képeslapok a Hungaricana adatbázisban 





5. 2016-ban bekerült 

a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kínálatába 

Felnőtteknek szóló előadások Sében, Vasszécsenyben, Acsádon…  



Pedagógusok megszólítása: 

- Szóban 

- Szórólap 

- Személyes kapcsolat 

- E-mail 

- Partnerlisták 

- Workshopok 

- Médiumok 

- Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 



6. Egyes témák (repüléstörténet, színház és mozitörténet, telefontörténet, a labdarúgás 

története) külön is kidolgozásra kerültek 

A repüléstörténeti előadás Körmenden, a Múzeumok éjszakája keretében, a színháztörténet a 

könyvtár által általános iskolás gyerekeknek szervezett nyári tábor alkalmával debütált. Mivel 

egy témával lehet kitölteni 45 percet, ill. dupla óra esetében másfél órát, így több idő van 

nemzetközi és hazai kitekintésre. 

 

A hangsúly a forráselemzésen és szövegértésen van. 

Pl. repüléstörténetnél a diákok négy csoportban, négy különböző témával dolgoznak: az első 

repülőbemutató és az első repülőverseny a városban, repülőgépgyártás a megyeszékhelyen és 

menetrendszerinti repülőjárat Budapest és Szombathely között. 

 

Az alkalmak célja, hogy az általános és középiskolás tanulók megismerjék szűkebb 

környezetük históriáját, fogékonyabban legyenek a lokális sajátosságokra. Megtanulják 

értékelni a város kulturális, történelmi értékeit, megértsék ezek megőrzésének fontosságát. A 

diákok megismerkedhetnek a különböző dokumentumtípusokkal, megértik, miért fontos 

megőrzésük a helytörténet és az egyetemes történet szempontjából. 

 

 



Az első 
szárnypróbálgatások 



• 3. csoport 

• Utasszállítás repülővel Budapest és Szombathely között 

•   

•   

• Cikkek: 

• Megindult a Budapest-Szombathely repülőforgalom (Megérkezik a gép, Az első lap, Az első utas, 

Vasárnapi körrepülés), Szabad Vasmegye, 1946. okt. 16., 3. oldal 

• Budapest-Szombathely: 60 perc, Béke és Szabadság, 1954. 30. sz., 12-13. oldal 

•   

•   

• Kérdések: 

•   

•   

• 1. Melyik évben szállt le az első utasszállító gép Szombathelyen? 

•   

• ……………………………………………………………………………………………. 

•   

• 2. Hány órakor indult el Budaőrsről a gép? 

•   

• …………………………………………………………………………………………….. 

•   

•   

• 3. Hány órakor érkezett meg a gép Szombathelyre? 

•   

• …………………………………………………………………………………………….. 

•   

•   

• 4. Ki utazott első fizető utasként a gépen? Válaszd ki: 

•   

• egy dühös feleség 

• egy boldog vőlegény 

• egy jókedvű zenész 

•   

• 5. Hány forintba került vasárnap a körrepülés? 

•   

• ………………………………………………………………………………………………… 

•   

•   

• 6. Hogy hívták a repülőtér vezetőjét? 

•   

• ………………………………………………………………………………………………… 

•   

•   

• 7. 1954-ben hány főből állt a repülő személyzete? 

•   

• ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Repüléstörténettel kapcsolatos feladatsor 



Színházak és mozgószínházak Szombathelyen 

Szombathely ókori színháza 

a Kálvária-dombon 



Labdarúgó rekordok 

Mikor került sor az első válogatott futballmeccsre? 

Kb. hány km-t futnak átlagosan a labdarúgók mérkőzésenként? 

Mennyi volt az egy mérkőzésen rúgott legtöbb gól? 

Hány csapat vett részt a legnépesebb focitornán? 

Mennyi volt a legtöbb gól, amit egy játékos szerzett egyetlen mérkőzésen? 

Mennyi idővel a kezdés után született a leggyorsabb gól? 

Mennyi volt a legtöbb piros lap, amit egy mérkőzésen kiosztottak? 

Mikor volt az első élő focimeccs-közvetítés? 

Ki volt az, aki minden idők legidősebb játékosaként lépett pályára az Eb-k története 

során? 

 

Interneten kereshető feladatok: repüléssel kapcsolatos viccek, érdekes ballonok fotói, 

labdarúgó rekordok stb. 



Vas megyei színészek felismerése 



Sajtótörténeti foglalkozás a 

Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 

diákjai részére, 

2017. márc. 13. 

7. 2016-ban mesterpedagógiai program része lett 



 

„Az interaktív könyvtári órák felépítésében a helyi értékek megismerésének is szerepet szántam, hiszen saját régiónk 

történései nem választhatók el a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseitől, ugyanakkor érzelmi kötődést is 

kialakítanak, ápolva az örökségvédelmet és hagyományokat. Örömmel fedeztem fel, hogy a könyvtárnak izgalmas, 

hasznosítható kínálata van. Így jutottam el a Szombathelyi Elsők sorozathoz, … A program bebizonyította, hogy 

kapcsolatot lehet teremteni a formális oktatásban szerzett ismeretekkel úgy, hogy együtt fedezzük fel a várostörténetet. 

Mindezt játékos, interaktív formában mélyítjük el, alapozva a csapatmunkára, a kooperációra. A legfontosabb, hogy 

észrevétlenül szerzünk tudást, körbekalandozva a témát. 

 

Az első Vas megyei napilap kapcsán a hagyományos újságírástól eljutottunk a mai, elektronikus újságírásig, megnyerve 

ezen a területen dolgozó online újságírókat. Az első helyi telefonos kísérletnél dr. Nemes József (az ELTE IK egyetemi 

docense) – egészen az érintőképernyős telefonok világáig kalauzolt bennünket. Az első villamos történetét dr. Kalocsai 

Péter (ELTE SEK főiskolai docens) mutatta be. Az első labdarúgó-mérkőzéshez kötődően Varga Péter tárlatvezető (Vasi 

Múzeumbarát Egylet) vázolta fel édesapja, Varga II. János pályafutását, …  

 

A helytörténeti témák feldolgozását játékos feladatok, tesztek, szituációs gyakorlatok színesítik. Az első megyei napilaphoz 

kapcsolódó foglalkozáson a korabeli újságok híreit sms-ben kellett összefoglalni, az első telefonkísérletnél egy rekonstruált 

készüléken korabeli híreket olvastak be az önkéntes bemondók. Nagy sikert aratott az első helyi labdarúgó-mérkőzés 

lejátszása is. … Az első villamos megjelenése arra inspirálta tanítványaimat, hogy elkészítsék a Smidt Múzeum udvarán 

álló villamoskocsi makettjét, amelyet 3D-s megoldással szerkesztettek meg és állítottak pályára. 

 

A tanulók fantáziája szinte kimeríthetetlen volt, ötletesek, kooperatívak, rugalmasak, problémamegoldóak voltak – minden 

percét élvezték a feladatoknak. Erről tanúskodnak azok a vélemények is, amelyeket a foglalkozások zárásaként, mintegy 

elégedettségmérésként vagy kritikaként névtelenül vártunk a részvevő diákoktól, akik ezzel – a további könyvtári órák 

tervezéséhez is módszertani segítséget adnak. Idézek néhány kommentárt: „Jó volt, hogy nem száraz anyag!” „Sokszínű, 

izgalmas, sok újdonságot nyújtott.” „Többet megtudhattam Szombathely régi közlekedéséről.” „Lehetett volna még több 

mozgókép, videó!” S egy jogos igény: „Legyen még!”” 

 

Bodó Judit: Interaktív helytörténet avagy könyvtár és múzeumpedagógiai lehetőségek újragondolása a történelemtanításban 

In: Vasi Szemle. – 73. évf. 2. sz. (2019), p. 233-240. 

https://epa.oszk.hu/03300/03366/00119/pdf/EPA03366_vasi_szemle_2019_02_Bodo_Judit.pdf 

 



Telefontörténeti foglalkozás a 

Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 

diákjai részére, 

2017. április 7. 



8. 2018-ban 

a Szombathelyi Elsők bekerült 

a Könyvtári éjszaka 

kínálatába  

kvíz és activity formájában 







9. „Bulvárosodott” 

„Lazulás a boldog békeidőkben” 

avagy mit csináltak szabadidejükben eleink 

a dualizmus korában 

 

Délutáni órák: szakkörök keretében és várostörténeti foglalkozás kollégistáknak 





A Berzsenyi Dániel Könyvtár a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) keretében a 

könyvtári digitalizálási pályázat támogatásával több, mint 10 ezer oldalnyi dokumentumot 

digitalizált. Ennek a pályázatnak a részeként készült el három oktatási célú digitális tartalom. 

  

A helyismereti vonatkozású elektronikus tananyagok témakiválasztásánál elsődleges szempont 

volt, hogy a digitalizált dokumentumokra épüljenek, egyaránt beépíthetőek legyenek az 

általános és középiskolás tananyagba (a közoktatás különböző tanulói csoportjai számára is 

megfelelőek legyenek), többféle tantárgyhoz kapcsolódjanak, új ismereteket nyújtsanak, 

tartalmazzanak interaktív és multimédia elemeket, támogassák a tanórán kívüli ismeretszerzést 

és felhívják a figyelmet a könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek 

 céljára, tevékenységére és fontosságára. Az elkészült anyagok online felületen 

 (www.bdmk.hu), nyilvánosan elérhetőek, eszköz- és platformfüggetlenek. 

  

A tananyagok kidolgozására oktatási csoport alakult, amelynek munkájában a könyvtár 

munkatársain kívül – külsős szakértőként – két pedagógus is részt vett. 

  
 

10. 2020-ban a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) keretében a könyvtári 

digitalizálási pályázat támogatásával oktatási célú digitális tartalom készült a 

Szombathelyi Elsők anyagából. 

https://www.bdmk.hu/Vasi_Digitalis_Konyvtar2/Oktatasi_celu_digitalis_tartalmak.html 







A tananyag során, egy virtuális szombathelyi séta keretében a diákok átélhetik és 

megtapasztalhatják, hogyan nézett ki a város a dualizmus korában, a modern kor vívmányai 

miként változtatták meg, gazdagították az itt élők életét és hogyan vált a megyeszékhely a 19-

20. század fordulóján a „Nyugat királynőjévé”, modern várossá. 

  

Az oktatási tartalom célja, hogy az általános és középiskolás tanulók megismerjék szűkebb 

környezetük históriáját, fogékonyabban legyenek a lokális sajátosságokra. Megtanulják 

értékelni a város kulturális, történelmi értékeit, megértsék ezek megőrzésének fontosságát. Az 

interaktív oktatási anyag számos sikeres, példamutató személy életútját is felvillantja, 

bemutatja a korabeli közlekedés eszközeit, felhívja a figyelmet a könyvtárak helyismereti 

gyűjteményeinek fontosságára, az itt őrzött dokumentumok felhasználásának lehetőségeire. A 

diákok megismerkedhetnek a különböző dokumentumtípusokkal, megértik, miért fontos 

megőrzésük a helytörténet és az egyetemes történet szempontjából. A program egyfajta 

történelmi rekonstrukcióra ad lehetőséget a résztvevők számára, hasznos segédanyaga lehet a 

forrásközpontú történelemfeldolgozásnak, megjelenhet könyvtári és múzeumpedagógiai órák 

tematikájában is. 

  

Az oktatási tartalom elsajátítását videós anyag segíti (Szombathelyi séta Bodányi Ödön 

főmérnökkel; https://www.youtube.com/watch?v=9_chRycFgv4), amely a főmérnök szavaival 

és a könyvtár tulajdonában lévő korabeli képeslapok segítségével mutatja be a várost a 20. 

század elején. Az esélyegyenlőség jegyében a kisfilmet felirattal láttuk el. A tananyag a 

mozgókép mellett számtalan digitális forrást, képi dokumentumot, mozgóképet, online tesztet, 

korabeli cikkeket és térképet, valamint irodalomjegyzéket tartalmaz, amelyek szintén az 

adaptálhatóságot szolgálják. A város életében jelentős szerepet játszó személyek életrajzának 

megismertetéséhez külső hivatkozásokat használtunk. 
 















Szombat(hely)történet játékosan, avagy hogyan legyünk trendik 

Előadó: Szalainé Bodor Edit, Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely 

Elhangzott: Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. Vándorgyűlésén 

A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 

és a Könyvtárostanárok Egyesülete közös szekciójának programjaként 

Budapest, OSZK, 2021. július 8-9. 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 


