
A Pál utcai fiúk – a regény és Molnár Ferenc nyomában, 
ferencvárosi, józsefvárosi kalandozás a múltban

Séták a Pál utcai fiúk útvonalán: 2020. október 10. (szombat) 10.00 óra
       2020. október 16. (péntek) 16.00 óra
       2020. október 21. (szerda) 10.00 óra 
       2020. október 30. (péntek) 16.00 óra   

Lélekben közel, időben távol vagyunk az einstandtól; az árulástól és megbocsátástól; 
a boldog pillanattól, amikor a fiúk kacagva prüszköltek a dohányportól. 

Vajon ki lehetett Nemecsek, Boka, Áts Feri? Hol játszottak, hová jártak iskolába 
a Pál utcaiak? Kik azok a Pálok, akiknek bármilyen köze van Neumann Ferenc 
iskolájához, életéhez, környezetéhez? Kik, milyen módon hatottak rá? Millió 
kérdés vetődik fel a regény olvasása során. 

A Pál utcai fiúk abban az időszakban élik életüket, amikor a nyolcadik és kilencedik 
kerület hatalmas fejlődésen ment át. Ha végigjárjuk a „Muzitól” a Füvészkertig 
tartó útvonalat, a fiúk és Molnár Ferenc életének emblematikus helyszínein 
haladunk. 

Megismerkedünk a Belső Ferencváros oktatási intézményeivel, az oktatásügy 
legfontosabb helyi szereplőivel. Felidézzük azt az időszakot, amikor a kilencedik 
kerületben felépültek a református oktatás legfontosabb budapesti intézményei. 
Ránk köszönnek a környék régi lakói, írók, költők, művészek, sportolók, akik 
Molnár Ferenc előtt vagy vele egy időben éltek és dolgoztak itt a kerületben. 

Az azóta többször megújult Józsefváros elveszítette falusias jellegét és felépül-
tek a város szegényebb lakóinak szánt bérházak. Utunk végállomása a város 
egykori szélén létrehozott Füvészkert, melynek nagy részét elfoglalták a gyógyító 
és oktató célokat szolgáló klinikák…

Mindenkit szeretettel várunk, aki már olvasta A Pál utcai fiúk című regényt, 
és érdeklődik a Ferenc- és Józsefváros története, irodalmi emlékei iránt. 

Találkozási pont a Nemzeti Múzeum kertjének hátsó bejáratánál, a Pollack 
Mihály téren. 
Minden séta regisztrációhoz kötött. Az induló csoportok létszáma maximum 10 fő.

A 180 perces túra kedvezményes ára 1000 Ft/fő – a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt. 

Regisztráció e-mailben: arany.katalin@opkm.hu címen.

Kérjük, hogy a séta során legyenek tekintettel egymásra, főként az idősebbekre, 
ezért viseljenek maszkot, és tartsanak egymástól kellő távolságot!


