
A veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum és a
Petõfi Irodalmi Múzeum közösen mutatja be
Veszprémben (Erzsébet sétány 1.) a „Mint
millió üveggolyó…” A Pál utcai fiúk régen
és ma c. kiállítást az Üvegvilág c. tárlat mel-
lett.

A Petõfi Irodalmi Múzeum eredetileg
2007-ben Éljen a Grund! címû kiállításával
ünnepelte a 100 éve megjelent Molnár Fe-
renc-regényt, A Pál utcai fiúkat. A kiállítás
sikerét mutatja, hogy most már a negyedik

múzeum kéri kölcsön anyagunkat s játékain-
kat. Debrecen, Hajdúdorog, az erdélyi 
Sepsiszentgyörgy után most a Veszprém me-
gyeiek ismerhetik meg a századforduló ser-
dülõ-világát.

A könyv alapján megtervezett interaktív
kiállítás elsõdleges célja az általános iskola
felsõ tagozatosainak és a középiskolák tanu-
lóinak megszólítása, irodalmi érdeklõdésük
felkeltése és elmélyítése. A könyv szereplõi
és a benne megjelenõ helyszínek mára már
fogalommá váltak, nemcsak az ifjúságnak,
de a felnõtteknek is sokat jelentenek: a Gitt-
egylet, a Grund, az Einstand, nemecsek ernõ
– csupa kisbetûvel! A tárlat így több korosz-
tályt is képes vonzani, színvonalas progra-
mot kínálva kicsiknek és nagyoknak, lehetõ-
séget teremtve a közös élményszerzésre. 
A kiállításban megelevenednek a regény
helyszínei és a játékterek, melyek a korabe-
li gyerekeknek a „hazát” és a szabadságot
jelentették.

A tárlat rávilágít A Pál utcai fiúkhoz kap-
csolódó topográfiai és irodalomtörténeti
adatok – a mû keletkezéstörténete, a szerzõ
gyermekkorának életrajzi részletei, a regény
fellelhetõ helyszínei – ellentmondásaira is,
így a kutatómunka eredményeibõl a helytör-
téneti, iskolatörténeti és irodalomtörténeti
kutatás egyaránt profitálhat.

Kiemelt cél a látogatók minél aktívabb
bevonása a regény világába, ezért többféle
interaktív eszközt alkalmazunk: kivetítõk,
hangeffektek, kalandlapok, az egyes hely-
színekhez kapcsolódó játékos feladatok. 
A Grund világába csöppenve mindenki átél-
heti (újraélheti) a gyermekkor szabadságát,
a játék izgalmát és komolyságát, és végül a
térvesztés fájdalmát.

A kiállításhoz múzeumpedagógiai játé-
kok és rendezvények is kapcsolódnak.

A Petõfi Irodalmi Múzeum önálló honla-
pon gyûjtötte össze a regénnyel és irodalmi-
mûvelõdéstörténeti hátterével kapcsolatos
tudnivalókat. 

A kiállítás idõtartama: 2010. szeptember
20.–2011. január 28. ■
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