
Március 15. ünneplése
Technikai eszközök és a forradalom – Podcast

Feladat:
Képzeljétek el, hogy a reformkorban is rendelkezésre álltak volna a mai technikai eszközök.
Podcast: hozzatok létre egy egyórás műsortervet. Mutassátok be milyen témákat érintenétek,
ha abban az időben éltetek volna (pl. divat, költészet, ételek, sport stb.) Milyen vendégeket
hívnátok meg az adott témákhoz? Válasszatok ki egyet közülük és készítsetek róla egy 2
perces felvételt.

Reformkor:
● Források:

○ https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarors
zagon/reformkori-gazdasag-es-kultura

○ https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarors
zagon/reformmozgalom-kibontakozasa

○ https://www.youtube.com/watch?v=WaDpv3Zbkr4
○ https://www.youtube.com/watch?v=wAzs61Ag8tQ

Szereplők:
● műsorvezető: Sziszi
● Petőfi, Eötvös (költészet): Mesi, Eszti
● Erkel Ferenc (zene): Kitti
● reformkori divattervező, nők a reformkorban (A fejlődés,

haladás jelképe)
(https://torimaskepp.blog.hu/2017/04/24/nonek_lenni_a_reformkorban,
https://prezi.com/gokbr16vknml/a-reformkori-divat/,
https://divany.hu/offline/2014/02/01/forgotten/ ):

○ Hanna (Josephine Roche)
○ Réka  (Charlotte Heroux)
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Műsorterv:
1) A műsorvezető köszönti az egybegyűlteket, majd összefoglalja, hogy mire

számíthatunk a mai adásban. (2-3 perc)
2) A műsorvezető köszönti az első vendéget, Eötvös Józsefet, aki sakkozás közben az

irodalomról beszélget a műsorvezetővel. Majd felhívják Petőfit, hogy gratuláljanak
neki a János Vitézhez és érdeklődjenek a hogyléte felől (Petőfi egy újféle nyavajával
küzd) (20 perc)

i) Beszélgetnek még az ország politikai helyzetéről és a társadalmi
problémákról, elejtenek részleteket a reformokkal kapcsolatban…

ii) (Ők képviselik magyarországot és a magyar helyzetet a műsorban)
3) Majd felhívják Erkel Ferencet, aki Ausztriában, Bécsben van koncertkörúton

(környező ország helyzetét képviseli a  műsorban) (15-20 perc)
i) Beszél arról, hogyan érzi magát Ausztriában, milyen volt a fogadtatása.

ii) Milyen előadást tart.
iii) És a nézők kedvéért játszik egy kis részletet legfrissebb sikeréből a

megzenésített Himnuszból.
iv) A műsor végén, majd sorsolnak egy páros belépőt a vasárnap esti

koncertjére.
4) Majd megérkezik a két Francia divattervező, akik bemutatják legújabb terveiket (ők

képviselik a nőket, a nyugatot, és a haladást a műsorban) (20 perc)
i) Bemutatják legújabb kollekcióikat.

ii) Beszélgetnek a nők helyzetéről a társadalomban.
iii) És beszámolnak arról, hogy milyen az élet Franciaországban

5) Kisorsolják a nyereményt, lezárják a műsort.

Videó:
1. https://youtu.be/KCISG0phmbw

A műsorvezető és Eötvös, sakkozás közben beszélget
a. Eötvös: Huh, jó lépés, jó lépés! Jut eszembe nemrég olvastam a János Vitézt, igazán

remekelt a Petőfi!!
b. Műsorvezető: Igen, igen, egyetértek Eötvös úr! De a maga színdarabja se semmi, az

utókor is emlékezni fog rá! (Eötvös szobor bevágása) Tényleg és mi van Sanyival,
már rég nem hallottam felőle, hívjuk is fel!

c. Kicseng a telefon...
2. Beszélgetés Erkellel, aki külföldi turnén van

a. Műsorvezető: Üdvözlöm Ferenc! Hogy telik a turné ott Bécsben? Sok az Erkel
rajongó?

b. Erkel: Hát nem is tudom, nem jó érzés távol lenni az otthonomtól és a megszokott
környezetemtől, de a zenét és a zenekedvelő embereket még az otthonomnál is jobban
szeretem, végülis jól érzem magam.

c. Műsorvezető: És úgy hallottam, hogy a vasárnap esti koncertjére van két belépő ami
kisorsolásra vár, és ott mutatja majd be a legújabb művét a…

d. Erkel: A Himnuszt, igen!
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e. Műsorvezető: játszana nekünk egy kis részletet, ízelítőül?
f. Erkel: Ha nagyon szeretnék….

3. Divattervezők bemutatása (Franciao.-ból jöttek )
a. Joséphine, Charlotte: Bonjour!
b. Joséphine: Azért jöttünk, hogy bemutassuk a legújabb divatot! Franciaország

remekműveit és megmutassuk a világnak hogy a nők is el tudnak érni komoly
eredményeket.

c. Charlotte: Íme a legújabb műveink!!...
4. Műsorvezető és Eötvös sakkozás közben telefonon beszélget a gyengélkedő Petőfivel

a. Eötvös: Szervusz! Mond csak hogy vagy?
b. Petőfi: Képzeld! Valami újkeletű nyavajám van, nem érzem az ízeket, szagokat

ráadásul még köhögök is! Jó, hogy most költöztem Pestre, mert itt az orvoslás is
sokkal jobb, meg hamarabb kapom a híreket, így figyelemmel tudom kísérni a
reformálás eseményeit!

5. Divattervezők ruhákat mutogatnak
a. Charlotte: (bemutatja a ruhát)
b. Joséphine:  Oh mon Dieu (mongyő)! Charlotte, hogy gondoltad ezt, miért pont ezt a

ruhát hoztad ?!
c. Charlotte: Jaj, Joséphine! Én nem tudtam, hogy itt ennyire nem értenek az emberek a

divathoz. Nyugaton ezt a ruhát úgy viszik mint a cukrot!
6. Erkel eljátssza leghíresebb művét, a himnuszt
7. Zárókép: podcast neve (logó)
8. Utójelenet: eötvös pólóban elköszönünk

a. Mindenki: És a páros belépő nyertese….
Vége


