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Muhi Sándor 

 

Pénz, pénz, pénz! 

 
Tervezzünk bankjegyet! – rendhagyó témaajánlat 

 líceumi képzőművészeti neveléshez,  
illetve a művészettörténeti alapfogalmak tanításához 

 

Hány lejt adnak manapság egy „kemikorallóért”, „micimackóért”, „dívá-
ért”? Természetesen itt nem a „nemecsek” vagy a „ceauşescu” példák alapján 
kisbetűsített nevekről van szó, hanem a dollárhoz vagy az euróhoz hasonló, de 
ezúttal didaktikai célokból egyéniesített, méretre szabott, saját tervezésű, elne-
vezésű bankjegyekről, mint képzőművészeti feladatról szeretnék megosztani 
néhány gondolatot, ötletet, javaslatot az érdeklődővel.  

 

Mit szeretett Andy Warhol a legjobban?  

 
Ha fel akarjuk kelteni tanítványaink érdeklődését, azt kívánjuk, hogy ve-

lünk együttműködve fedezzék fel a környező világot, akkor olyan témákat, fel-
adatokat kell választanunk a számukra, amelyek amellett, hogy érdekesek, moz-
gósítóak, kreativitásra, kezdeményezőkészségre buzdítanak, lehetőséget nyújta-
nak kultúránk, történelmünk, művészettörténeti értékeink beható, játékos fel-
fedezésére, megismerésére is. Ez alapszabály, és természetesen nem csak a kép-
zőművészeti nevelésre, hanem valamennyi iskolában zajló tevékenységre vo-
natkozik.   

Valahányszor bankjegyekről beszélek a tanítványaimnak, eszembe jut az 
Andy Warholhoz (1928–1987), az amerikai pop art egyik legjelentősebb képvi-
selőjéhez fűződő anekdota. A 
fiatal, még kezdő művész 
megkérdezte egy korosabb, 
már befutott pályatársától, 
hogyan válhatna híressé. Ő 
azt tanácsolta, hogy olyasmit 
kell festenie, amit igazán, 
szívből szeret. Warhol úgy 
gondolta, hogy számára a 
pénz a legfontosabb, ezért 
négy négyzetméteren megfes-
tett 200 darab egydolláros 
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bankjegyet. Egy ilyen gesztust bizony nehéz felülmúlni, mert a dal szerint piros 
rózsából is maximum száz szálat nyújtanak át a kedvesnek.  

A jó tanács úgy tűnik bevált, hiszen Warhol ismert, világhírű művész lett. 
Annyira értékelt és számon tartott, hogy a fenti alkotásáért 2009-ben, 22 évvel 
a halála után közel 45 millió dollárt fizettek ki egy New York-i árverésen. Ha 
valaki úgy gondolja, hogy ez valami rekord, azoknak megemlíteném, hogy 
Jackson Pollock 5-ös számú festménye 140 millió dollárért, Gustav Klimt 
Adele Bloch Bauert ábrázoló műve pedig 135 millió dollárért talált gazdára. 
Ezek után még mondja valaki, hogy a pénznek csak áttételesen van némi köze a 
képzőművészethez. 

 

Az eurós bankjegyekről kicsit másképp 
 

Évek óta, amikor az európai művészet történetéről, építészetéről tanítok, 
minden alkalommal közelebbről is elemezzük az eurós bankjegyeket. Miért? 
Mert ezeken az ókortól napjainkig tanulmányozhatjuk a legjelentősebb európai 
építészeti stílusokat. Az érdeklődés felkeltése szinte eleve biztosított, hiszen 
rendkívül népszerű a térségünkben már jól ismert, de Romániában még be nem 
vezetett fizetőeszközről van szó, amely egyelőre ritka alkalmakhoz, külföldi 
utakhoz kötődik.  

Megítélésem szerint ezeket stílustörténeti szempontból tanulmányozni 
csak akkor érdemes, amikor már vannak alapfogalmaink az ókori építészetről, a 
román stílusról, gótikáról, a reneszánsz, barokk stílusjegyekről, amikor már tu-
dunk néhány dolgot a XIX. századvég vasvázas vagy az ezredforduló hipermo-
dern, vasbeton, műanyag és üveg csodáiról. Általános iskolában csak hetedik, 
nyolcadik osztályosok számára javasolom a témát, viszont a líceumi osztályok 
bármelyikében megvalósítható, kivitelezhető. 

Természetesen a bankjegy ebben az esetben is csak ürügy, kiindulópont, 
hiszen ezekhez az ábrákhoz még számos épület, jellegzetes stíluselem megisme-
rése, tanulmányozása kapcsolható. A tanítási módnak óriási előnye, hogy a be-

mutatott ábrák még nagyon 
hosszú ideig folyamatosan visz-
szaköszönnek, és ezzel részben 
az ismétlés, rögzítés is biztosítva 
van. 

Nem árt, ha a játékos be-
vezetés, beszélgetés közben kö-
zöljük, hogy az eurós bankjegyek 
tervezője Robert Kalina (sz. 
1955), az Osztrák Nemzeti Bank 
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grafikusa, vagyis közvetve jelezzük ezzel, hogy a bankjegyeink, bélyegeink, pla-
kátjaink, könyvborítóink tervezői grafikusművészek, akik korunk egyik legelter-
jedtebb, legnépszerűbb műfaját, az alkalmazott grafikát művelik. Ez is minden-
napi életünk több területét érintő, olykor szerves része, kötelességünk tehát 
közelebbről megismerni. 

 

Hogyan látunk munkához? 
 

A felfedezés, ismeretszerzés, rögzítés nagy vonalakban a következő sza-
kaszokban zajlik: 

1. Első lépésben azonosítjuk a bankjegyeken látható stílusirányzatokat és 
az ehhez tartozó alapszínt. Ezt az utóbbit a legegyszerűbb megjegyezni, hiszen 
a legtöbben eleve tudni fogják, hogy az öt eurós szürke, a tíz eurós piros, a 
húsz eurós kék és így tovább. Sajnos ennél több részletet már egyre kevesebben 
képesek kapásból felidézni, a többi elem, ábra valahogy a többség érdeklődési 
körén kívül esik. Nem mindegy az sem, hogyan szemléltetünk. Ehhez a bankje-
gyek kinagyított, legalább A4-es méretű reprodukcióit javasolom, amelyek ta-
padós gyurmával rögzíthetők a táblán. Bemutathatunk természetesen valódi 
bankjegyeket is, de ezeknek a szemléltetésénél méretük miatt csak másodlagos 
szerep juthat.  

2. Másodjára villámkérdések következnek. A tanár mond egy stílust, és a 
tanulók azonosítják ezt a megfelelő bankjegyekkel. Közben természetesen tisz-
tázzuk a stílus alapvető jellemzőit, és folyamatosan utalunk a már ismert euró-
pai és helyi példákra. Jó, ha az utalás reprodukciók segítségével történik, hiszen 
vizuálisan sokkal jobban, tartósabban rögződnek a fogalmak. 

3. Harmadik lépésben bemutatjuk az egyik európai, magyarországi, ro-
mániai palotát, templomot, a tanulónak pedig fel kell ismernie annak stílusát, il-
letve azonosítania kell ezt valamelyik bankjeggyel. Közben a bankjegyek repro-
dukciói alá, a táblán felsora-
koztathatjuk a stílusra jellem-
ző legnépszerűbb példákat. 

4. Negyedik pontként, 
többszörös gyakorlás után jö-
hetnek a „becsapós” kérdé-
sek. Ezúttal egy szecessziós, 
eklektikus stb. épületet kellene 
a tanulóknak valamely bank-
jeggyel azonosítani, ami ter-
mészetesen nem lehetséges.  
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5. Mielőtt rátérnénk a gyakorlati alkalmazásokra, tisztáznunk kell azokat 
az alapelemeket, amelyek könnyen felismerhetők, és jelen vannak a legtöbb 
bankjegyen. Ez a kivitelezésnél csak kiindulópont, kapaszkodó, őrizkedjünk 
valamennyi megjelenítésétől, hiszen ez ahhoz vezethet, hogy a tanulók a részle-
tek utánzása közben nem a lényegre összpontosítanak. 

6. Csak ezek után következhetnek a gyakorlati feladatok, amelyek a kitű-
zött cél, a tanár kreatív gondolkozása függvényében nagyon sokfélék lehetnek. 
A fenti kérdezz-felelek játékok képanyagát természetesen a helynek, helység-
nek, az iskola jellegének stb. függvényében folyamatosan bemutatjuk, bővítjük, 
színesítjük, differenciáljuk, és az anyag kiegészítésébe, változatosabbá tételébe 
bevonjuk a tanulókat is. 

Meggyőződésem, hogy az előző ismeretek csatolása a bankjegyekhez 
nem csupán az ismétlés, rögzítés hatékony eszköze, hanem ugyanakkor kézen-
fekvő és hatásos utalás az iskolában tanultak és a mindennapi életben tapasztal-
tak kapcsolatára. Az ilyen és hasonló feladatoknak köszönhetően az iskolai 
munkánk életszerűvé válhat. Milyen lehetséges játékok, játékos tanulási módok 
vannak még képzőművészeti nevelésből vagy kézművességből? Nos, ezzel kap-
csolatban – mint arról eddig már több helyen írtam – készítettem egy DVD-t, 
amelyen több mint 30 ezer kép és 800 oldalnyi szöveg és rengeteg ajánlott fel-
adat nyújt választ, hathatós segítséget minden olyan kollégának, akit ez a kez-
detben göröngyösnek tűnő, de hatékony, érdekes, aktivizáló módszer érdekel.  

 
Bankjegyek – kultúránk, jellemző tükrei 

 

Mi minden található a bankjegyeken? Nos, a kötelező információkon, biz-
tonsági elemeken kívül még rengeteg dolog, amellyel egy nép, nemzet büszkélked-
het, melyeket másokkal is szeretne megismertetni. Az első nyugati útjaim alkalmá-
val, a kilencvenes évek végén még külön zsebben tartottam a koronát, márkát, 

frankot, lírát, schillinget, mert 
nem volt mindegy, hogy a 
különböző országok kávézói-
ban, mosdóiban melyik zseb-
be nyúlok. Az euró beveze-
tésével ez a művelet már 
leegyszerűsödött, hiszen így 
az európai pénznemek zöme 
emlékké, kuriózummá vált. 
Gyakran találkoztam Auszt-
riában, Franciaországban, 



Muhi Sándor                                          Pénz, pénz pénz! – rendhagyó témaajánlat 

 

 65

Olaszországban, Spanyolországban, különféle vendéglőkben, gyorsétkezdék-
ben, sörözőkben olyan pannókkal az utóbbi években, amelyeken ezekből a for-
galomból kivont bankjegyekből készült montázsokat láthatott az ember a bár-
pult mellett, vagy a kassza környékén, a falon.  

A legtöbb nemzeti bankjegy személyekhez, uralkodókhoz, tudósokhoz, 
közéleti nagyságokhoz, hadvezérekhez, művészekhez köthető, csupa olyan 
személyiséghez, akiknek az élete példaértékű, viszonyítási alap. Valahogy kima-
radtak közülük a futballisták, lakodalmas zenészek, topmodellek, feketézők, 
vállalkozók és az újgazdagok, emlékeztetve ellentmondásokkal teli korunk si-
kerembereit arra, hogy hosszú távon az értékrend nem borult fel, a pillanatnyi 
látszat ellenére a tartalmas, valódi értékek, teljesítmények még hosszú távon 
időtállók, maradandók.  

Az euró természetesen kivétel, hiszen ez már nem nemzeti sajátosságok-
ról, személyiségekről, hanem a közös otthonunkról szól. Mit tudnak a tanulók 
vagy a felnőttek a bankjegyek ábráiról? Ha felteszünk néhány rutinkérdést, pár 
másodperc alatt meggyőződhetünk arról, hogy szinte semmit. Az érdeklődési 
kör valahol a címleteknél elakad, és ezen a területen nincs sok különbség az 
írástudatlan és a tanult emberek között. Megítélésem szerint ez a tény is indo-
kolja a bankjegyek közelebbi, aprólékos tanulmányozását nem csak a képző-
művészeti nevelés kapcsán.  

 

A román bankjegyekről 
  

Nicolae Iorga, George Enescu, Nicolae Grigorescu, Aurel Vlaicu, Ion 
Luca Caragiale, Lucian Blaga, Mihai Eminescu hazai példaképeink, a román 
kultúra, irodalom, művészet, tudomány kiválóságai. Ha már gyakran találkozunk 
velük nemcsak a tankönyvekben, hanem a bankjegyeken is, nem árt kicsit többet, 
bővebbet tudni a tevékenysé-
gükről, alkotásaikról.  

A képzőművészeti ne-
velésben kiemelt helyen foglal-
kozunk Nicolae Grigorescuval, 
közben sajnáljuk, hogy a 
Constantin Brâncuş arcképét, 
műveit bemutató régebbi öt-
száz lejes már nincs forgalom-
ban. A mostani bankjegyeinket 
különben román grafikusok, 
Octavian Penda, illetve Nicolae 
Săftoiu tervezték.  
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Amikor a román festészetről beszélgetünk, általában közösen megvizsgá-
lunk egy 10 lejest, amelyen rajta van a román festészet klasszikusának az arcké-
pe, továbbá ecset, paletta és virágok, valamint a művész által többször is ábrá-
zolt motívumok. Kis keresgélés után megtalálhatjuk ugyanitt születésének és 
halálának időpontját is. Ha a művésznek megtalálható a munkája a megyei mú-
zeumban, arról feltétlenül említést kell tennünk ilyen alkalmakkor. Szatmárné-
metiben beszélhetünk többek között az Északi Színház által bemutatott 
Caragiale-darabokról, a Mihai Eminescu Nemzeti Kollégiumról, utcáról, szo-
borról, a Lucian Blaga sugárútról, általános iskoláról, mellszoborról. Természe-
tesen kereshetünk közvetett kapcsolódásokat, párhuzamokat is, hiszen Aurel 
Vlaicu, vagyis az 50 lejes kapcsán Szatmárnémetiben például említést tehetünk 
Bánhidi Antalról, aki a saját tervezésű Gerle 13-as gépével világcsúcsot ért el a 
repülés hőskorában és még folytathatnám.  

 
Bankjegyek, pénzek reprodukciói a Szemléltetők című DVD-n 

 

Néhány éve egy iskolatörténeti kiállítás anyagát állítottam össze a szat-
mári Kölcsey Ferenc Főgimnázium számára. Ehhez kiegészítő, illusztrációs 
anyagként, korabeli bankjegyeket is beillesztettem a dokumentumfotók, rajzok 
közé, és azt tapasztaltam, hogy így színesebbé, hangulatosabbá, kézzelfogha-
tóbbá, korhűbbé váltak a pannók. Innen származott az ötlet, hogy a DVD-m, 
Reform címet viselő könyvtárában is szerepeltetek bankjegyeket azokban az 
alkönyvtárakban, amelyekben a történelem és irodalom tanításához az általam 
talált, javasolt szemléltetőket gyűjtöttem össze. Megítélésem szerint ezekre 
éppúgy szükség van, mint a képzőművészeti reprodukciókra, ismert épületek, 
személyiségek fotóira stb.  

A bankjegyek ábráinak interdiszciplináris jellege vitathatatlan, de vannak 
olyan tantárgyak, amelyeknél 
ezek bemutatása megkerülhe-
tetlen. Miért? Azért többek 
között, mert jellemzőek a kü-
lönböző korok, társadalmi 
rendek jelképei, példaképei, 
ezek ismeretében sokkal köze-
lebb kerülhetünk a korszak 
szelleméhez, gondolkodás-
módjához. Akár a két világhá-
ború közötti, akár a kommu-
nizmus vagy korunk román, 
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illetve magyar bankjegyeit tanulmányozzuk, hasonlítjuk össze, nyilvánvaló kü-
lönbségeket fogunk felfedezni, amelyek köthetők egy bizonyos mértékig a 
technikai feltételekhez, kordivathoz, de ezeken túl a bankjegyek a mindenkori 
állami propagandagépezet többé-kevésbé hatékony, politikai eszközei is. Nem 
kérdés, hogy a két világháború közötti ötezer lejes bankjegyen miért pont 
Decebal és Traianus kettős profilja díszeleg, és az sem, hogy miért jelenik meg 
a kommunizmus éveiben a bankjegyeken Nicolae Bălcescu vagy Tudor 
Vladimirescu arcképe. A napjaink román bankjegyein látható személyiségek 
már úgy lettek kiválasztva, hogy az európai, jórészt kulturális jellegű, tartalmú 
értékrendhez igazodjanak.  

 A szocialista Magyarország is száműzte bankjegyeiről a királyokat, szen-
teket, ezeket Dózsa Györggyel, Petőfivel, Adyval helyettesítette. A mai magyar 
bankjegyeken újra helyt kapott Szent István, Bethlen Gábor és Mátyás király. 
Az sem véletlen, hogy Széchenyi István vagy Deák Ferenc – más és más indok-
lással ugyan – a szocialista és a mai papírpénzeken, illetve érmeken is jelen van. 

 

Téma, kiindulópont 
 

A bankjegy ábrázolása tehát lehet téma, kiindulópont, ezek helyes meg-
választásának úgy gondolom minden egyes tantárgy esetében meghatározó je-
lentősége van. Mi a különbség a téma és a kiindulópont között? A téma, mint 
fogalom megítélésem szerint zártabb, körülhatároltabb, a kiindulópont eleve 
magába foglalja az alakítás, változtatás, kreatív megközelítés lehetőségét. Ezek-
nek a lehetőségnek az értő kiaknázásához rugalmas gondolkodásmódú, kreatív, 
a tanulók érdeklődési körét közelről ismerő pedagógusokra van szükség. Köz-
hely, hogy ez legtöbbször nem kor, hanem elsősorban szellemi frissesség, ru-
galmasság, intelligencia kérdése.  

Mit értek téma és kiindulópont választás alatt? Természetesen nem azt, 
hogy minden tanár maga dönti el, hogy mit tanít az adott tantárgyból, hanem el-
sősorban arra gondoltam, hogy a tantervben előírt célok, feladatok ezernyi úton-
módon megvalósíthatóak a 
hely, iskola, körülmények, ha-
gyományok stb. függvényé-
ben.  

Bármilyen szinten taní-
tunk képzőművészeti neve-
lést, nem szakíthatjuk el a 
tantárgyat azoktól a területek-
től, érdeklődési köröktől, me-
lyek fontosak a tanítványok 
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számára. Nem árt tehát, ha tudjuk, ismerjük azokat az eszközöket, területeket 
(maroktelefont, számítógépes programokat, társasági oldalakat stb.), amelyekkel 
tanítványaink napi kapcsolatban vannak, amelyek lekötik érdeklődésüket. Ezek 
figyelmen kívül hagyásának, megkerülésének minden esetben a tantárgyunk, a 
mindennapi munkánk eredményessége láthatja a kárát.  

Ha sikerül olyan érdekes, játékos formákat találnunk, amelyek az egész 
osztályközösséget mozgósítják, bevonják egy feladat elkészítésébe, olyanokat, 
amelyek lehetőséget nyújtanak a tantárgyak között kapcsolatok felismerésére, a 
helyi értékek felfedezésére, megismerésére, amelyek több ponton találkoznak 
tanítványaink érdeklődési körével is, akkor nyert ügyünk van. Beszélgetéseink 
az eurós bankjegyek kapcsán ezért sohasem öncélúak, hanem a fentiek szelle-
mében zajlanak.  

 
Tervezzünk saját bankjegyet! 

 
A saját bankjegyek tervezése kreativitást, kezdeményezőkészséget, vagy a 

technikai, kompozíciós ismereteket fejlesztő, rögzítő gyakorlatokként is felfog-
hatjuk. Megközelíthetjük a feladatot a humoros oldaláról is, és ennek kapcsán 
egy népszerű grafikai műfajjal, a karikatúrával ismerkedhetünk. Közhely, hogy 
képzőművészeti nevelésből sohasem egyetlen problémát oldunk meg, hanem 
az alapfeladat köré szinte állandó jelleggel még nagyon sok, kevésbé nyilvánva-
ló, másodlagos, harmadlagos cél megvalósítása is kapcsolódik. 

Készíthetünk természetesen a meglévő bankjegyek motívum- és formavilá-
gának a felhasználásával fiktív utánzatokat is. Ilyenek már vannak, hiszen megter-
vezték az egymillió eurós vagy a százezer dolláros bankjegyet, amikor köztudott, 
hogy az euró esetében a legnagyobb címlet az ötszázas, míg az amerikai százdollá-
rosnál nincs nagyobb a mindennapi forgalomban. 

A feladatok érdekesebbé, vonzóbbá tétele kapcsán született az ötlet, hogy 
többek között olyan bankje-
gyeket is terveztetek tanítványa-
immal, amelyeknek ők a név-
adói, tehát ezeknek a rájuk jel-
lemző, személyre szabott ele-
meket is kell tartalmaznia. Jó 
alkalom ez a díszítőművészeti 
alapelemekkel kapcsolatos is-
meretek elmélyítésére, lehető-
séget ad különböző anyagok és 
technikák felhasználására, de 
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ugyanakkor önismereti teszt, az eredmények kiállítása, megbeszélése közelebb 
hozza egymáshoz az osztálytársakat, tehát közösségformáló ereje is van. A té-
ma kapcsán folyamatos lehetőség van a nálunk és a szomszédos országokban 
használt bankjegyek alapelemeinek megismerésére, kielemzésére, és az ismeretek 
széles körű felhasználására a többi tantárgynál, illetve a mindennapi életben is.  

Mivel ezt a témát először tavaly, a 2010–2011-es iskolai év során indítot-
tam be a szatmári Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban, rendkívül kíváncsi voltam 
arra, hogyan fogadják a diákok a feladatot, és mit sikerül kihozni belőle. Eleve 
bíztam a tanítványaim ötletességében, kezdeményezőkészségében, humorérzé-
kében, játékosságában, és nem csalódtam. Változatos, érdekes, olykor különö-
sen érzékeny, szép, kifejező munkák születtek, amelyek túlnyomó többsége 
humorról és egészséges öniróniáról árulkodott. Mindez azért válhatott lehető-
vé, mert témaválasztásban, kivitelezésében ki-ki előképzettségének, tehetségé-
nek, érdeklődési körének, tapasztalatainak, rendelkezésre álló eszközeinek a 
függvényében használhatta a számára legmegfelelőbb megoldást, kivitelezési 
formát. Így jöhetek létre a végtelen változatosságú technikai megoldások is. 
Volt, aki kollázs, illetve montázs technikát alkalmazott, néhányan számítógépes 
programok segítségével valósították meg elképzeléseiket, a legtöbben akvarellel, 
temperával, filctollal, zsírkrétával, rajzszénnel, grafitceruzával, színes ceruzával, 
illetve vegyes technikával dolgoztak.  

 
A játékos tanítás  hozadéka 

 

Így, ezen a módon ismerkedhettem meg én is közelebbről a 7 égi só-
lyom, 100 jolly joker, 100 ezer orsi, 1 rose, 2 öko, 0 euró, 10 monroe, 1 slukk, 1 
speed, 1 perec, 500 micimaci, 50 póker, 100 yang, 10 kent, 100 love, 1 smile, 10 
bibi, 3 vaka, 10 deni, 1 zseton, 7 money, 100 blanella, 100 ezer nap, 100 green, 
500 wau, 100 BPM, 5 form, one J. B., 50 vincent, 1 diva, 81 pink, 5 
kemikorrallo, 100 szentilemon, 500 facepénz, 100 dia, 1 méz, 75 betty, 150 yvi 
stb. elnevezésű bankjegyekkel, és ezek kapcsán természetesen tanítványaimnak 
az ötletességével, rajztudásával, humorával, érdeklődési körével, ízlésvilágával, 
tájékozottságával is.  

 

Sok szó esik manapság a fiatalok érdektelenségéről, passzivitásáról, a tanu-
lással és egymással szembeni közömbösségéről. Úgy tapasztaltam, hogy a legtöb-
ben – megfeledkezve a felnőttek gyakran lesújtó előítéleteiről – visszafojtott lé-
legzettel várták, ahogyan a kész munkák egy kevés tapadós gyurma segítségével 
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felsorakoznak a táblán, és élvezet volt végighallgatni, ahogy nem mindennapi 
empátiával helytálló, segítőkész, konstruktív véleményeket fogalmaztak meg 
osztálytársaik ötleteiről, technikai tudásáról, kreativitásáról, gondolkozásmódjáról. 
A megbeszélés is a tanulás része, abból pedig, hogy mi mindenre figyeltek fel a 
fiatalok, azt is ki lehetett következtetni, hogy milyen szerteágazó, sokrétű és 
változatos az érdeklődési körük, mennyi mindent tudnak környezetükről, az 
őket körülvevő világról.  

Hová tűnik ez a sok tudás, élénkség, érdeklődés a legtöbb tevékenysé-
gen, órán? Miért futnak gyakran zátonyra a nevelők, szülők által kezdeménye-
zett, jobb sorsra érdemes megbeszélések, párbeszédek?  Ne törjük a válaszon a 
fejünket, hiszen semmi sem tűnt, tűnik el, csupán az elhibázott kiindulópontok, 
helytelenül választott keretek, hangvétel miatt nem kínálunk lehetőséget az 
őszinte, kendőzetlen, olykor nyers, de rendkívül tanulságos vélemények meg-
nyilvánulására. Ha eleve rosszul fogalmazzuk meg kérdéseinket, ne lepődjünk 
meg a válasz helyett adott, gyakran nyeglének, ironikusnak tűnő megjegyzése-
ken se. 

 
Fogyasztói társadalmunk ellentmondásai, sebezhetősége 

 

Magam is meglepődtem azon, hogy anyagias, pénzközpontú világunkban 
a tanulók mennyi kritikával, iróniával kezelik korunk bálványát, hogyan teszik 
ötletes képi eszközökkel nevetségessé vélt mindenhatóságát. Természetesen a 
fiatalokra egyetlen korban, társadalmi rendszerben sem a tekintélytisztelet vagy 
az előző generációk által példaképnek állított személyiségek, értékek kritikátlan 
imádata a jellemző. Figyelemre méltónak mondhatjuk viszont azt a tendenciát, 
ahogyan szakítva a hagyományokkal, az elődeik által kialakított értékrenddel, 
megalkotják a saját példaképeiket, jelezve azt, hogy megítélésük szerint a mo-
soly vagy a szerelem van olyan értékes mint a dollár, és akár Micimackó vagy 
Pink is lehet egy generáció példaképe. 

Azon felesleges vitatkozni, pláne okoskodni, hogy mennyire helyes, ne-
tán időtálló, illedelmes ez az értékrend, megítélésem szerint ehelyett inkább 
azon lenne érdemes elgondolkoznunk, hogy a munkákból leszűrhető, áradó 
üzenet nem is annyira értékítélet, mint inkább a tiltakozás jele. Az általuk terve-
zett bankjegyekből kiolvasható tiltakozásokból sok mindent megtudhatunk 
gondolkozásmódjukról és természetesen önmagunkról is, hiszen tükröt tarta-
nak elénk, az általunk példának kínált, elfogadhatónak, olykor jónak hitt világ 
elé. 
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Ui. Mondják, nincs messze az a kor, amikor eltűnik a tapintható, kézzel 
fogható, zsebben hordható pénz, és teljes mértékben, végérvényesen áttérünk a 
manapság már egyre népszerűbb kártyás fizetési módra. Ha ez megtörtént, mit 
rajzolnak majd a tanítványaink? Ne aggódjunk, épp elég téma marad. Ez a terület 
– amelyből a bankjegy, mint egy lehetőség a sok közül szerepel – kiaknázhatat-
lan és kimeríthetetlen. 

 

Az illusztrációk a szatmári Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanulóinak 2011-ben ké-

szült munkái 
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