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BEKÖSZÖNTÕ
Gyermekkoromban a múzeum az a hely
volt, ahol csendben kellett lenni, kézen
fogva vitrintõl vitrinig áhítattal vándorolni,
„viselkedni” kellett, kicsit szorongani, mint
valami templomban, szentélyben. Szerettük
is a kultúra szentélyének hinni ezt a teret, hol
tudós kutatók, holt nyelvekben elmerülve,
homlokukat okosan ráncolva ültek személyes elefántcsonttornyukban, s a látogatók
mint szükséges kellemetlenség, amolyan
háttérzajként jelentek csak meg a képben,
nem átallva a kutatóhelyek porát és hangulatát létükkel felkavarni.
Manapság már nem ilyen a múzeum,
nem lehet úgy tenni, mint 30-40 évvel
ezelõtt. Lehet, hogy van, aki csak szlogennek, divatnak tekinti a „látogatóbarát múzeum” definíciót, napjaink törekvését, de ha
belegondolunk, ez nem lehet múló szeszély.
A múzeumok igenis részt vesznek egy
láthatatlan csatában, egy nagy erõpróbán,
egy naponta megújuló hatalmas viadalon, az
emberek, a potenciális múzeumlátogatók
szaba didej éért folyt atott küzde lembe n.
Sok-sok résztvevõ játssza ezt a partit, példának okáért színházak, sportok, egyesületek, szórakozóhelyek, plázák, éttermek,
mozik, könyvek, s mindenek elõtt a televízió. Nem állunk jól, minket nem lehet
hazavinni, fotelbõl sörrel kezünkben nézni
vagy vacsorázni a tárlatlátogatás közben.
Márpedig az ember nem áldoz idõt és pénzt
olyan dolgokra, melyek számára érdektelenek, unalmasak, agyonregulázottak, feszélyezik, s még utazni, sorban állni, fizetni,
áldozatot hozni is kell hozzá. Nekünk, múzeumi embereknek, muzeológusoknak érdekünk elsõsorban, hogy intézményeinket,
szolgáltatásainkat, tevékenységünket korszerûen átalakítsuk, ahol a szakszerûség és a
szakmaiság megmarad, ahol nem sérül a kutatóhely jelleg sem, ahol a múzeumok klaszszikus hármas funkciója továbbra is fennáll,
de mégis szórakoztat, szolgáltat, élményt
nyújt. A múzeumok nem az ott dolgozó
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emberek kényelméért vannak, hanem a
kulturális örökségünk védelméért és a
nagyközönségért. Az elefántcsonttornyokat
felváltják a szolgáltató múzeumok, mert
akkor töltik be azt a hivatást, ami elé a XXI.
század állította õket.
Az elõzõekbõl következik, hogy a
múz eum ok fel ada tai nak , sze rep éne k,
szake mberá llomá nyána k átala kulás a is
törvényszerû folyamat. Megnõ azon kollégáknak a szerepe, akik a közönségkapcsolati munkát végzik, a marketinges, a sajtóés nemzetközi kapcsolatokat intézik,
múzeumpedagógiai feladatokat látnak el.
Ezekben az években, napokban értékelõdik
át ezen munkatársak szerepe. Ahol még
nincs, ott létesíteni kell ilyen állásokat, vagy
a meglévõket átprofilírozni. Szinte ahány
múzeum, annyi kísérletezõ mûhely, annyi
megoldás, struktúra él ezekben az években.
Az Észak-Alföld régió megyei múzeumi
szervezetei már 2003 nyarán úgy döntöttek,
közösen próbálnak megoldást találni a
közös gondokra. Ezt az összefogást évente
együtt megszervezett továbbképzések jellemzik, hazai és nemzetközi közös tárlatok
sora, konferenciák, közös kötetek, s a
közönségkapcsolati dolgozóink is nemegyszer egyeztették elképzeléseiket. A kihívás, a megválaszolásra váró kérdések azonban nem csak régiónk problémái. A földrajzi
közelség, a korábbról meglévõ személyes
kapcsolatok okán az észak-magyarországi
régió múzeumi szervezeteivel sikerült munkánkat elõször kiszélesíteni, s az ún. tiszántúli múzeumok programszervezõi hálózata
(azaz a TIMPNET Mûhely) formálisan
2006 tavaszán jött létre. Az észak-alföldi és
az észak-magyarországi régiók területén
mûködõ 6 megyei múzeumi szervezet
közönségkapcsolati és múzeumpedagógiai
munkatársaiból szervezõdött közösség elsõként a vonzáskörzetében mûködõ pedagógusokat, idegenforgalmi szakembereket és
kulturális szervezõket szólította meg. Fog-

lalkozott és foglalkozik a múzeumi szakma
belsõ és külsõ értékváltásában szerepet
játszó, mintegy örökölt problémákkal, de
kitekintései során a vonzó és pozitív példák
bemutatását tartja szem elõtt.
Deklarált szándéka a szakmai hitelesség
mellett a rugalmas átalakulás, a társadalmi
kihívások közepette a nyitott és látogatóbarát, illetve szolgáltató múzeum modelljének változataiban való gondolkodtatás. A
2007 elejé tõl már a dé l-alföldi régió
múzeumainak bevonásával is zajló tematikus mûhelynapok a mindennapok gyakorlatából adódó felvetések tanulságait és másutt is használható, megerõsítõ tapasztalatait járják körül.
Példaértékû ez az összefogás, az a sok
elképzelés és praktikus tapasztalat, ami itt
közvetlenül átadásra kerül. Mint mindig,
minden ilyen nagyszabású vállalkozás mögött áll egy lelkes személy, egy szervezõ, aki
az egészet a vállán viszi, aki a pályázatokat
írja, a rendezvényeket, kiadványokat, konferenciákat összehangolja, az idõpontokat,

elõadókat egyezteti, s nem utolsó sorban az
ígért kéziratokat idõre bevasalja – nem is
értem, hogy jutott ez most eszembe –, s a
TIMPNET-nél ez a személy Kriston Vízi
József. Ezért lett ezen szakmai mûhely
koordinációs központja a nyíregyházi Jósa
András Múzeum.
Ha a múzeumi élet más területe is olyan
össz efog ásra , együ ttmû ködé sre, közö s
gondolkodásra lenne képes, mint a múzeumi programszervezõk, nem kellene napjainkban olyan kétségbeesetten, tehetetlenkedve és kiszolgáltatottan állnunk s csak
várnunk, mikor, mely intézmény, szervezet,
múzeum és igazgatóság fölött kongatják
meg éppen a lélekharangot. Ha a látogatóbarát programunk már korábban elindult s
elmélyült volna, lehetne egy nagy és mindenkinél erõsebb szövetségesünk, aki idõnként megfellebbezné a fenntartók néha
szeszélyes döntését, tudniillik a látogató.
Dr. Horváth László
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MÚZEUMI TÁRSKERESÕ
Most, amikor napjaink múzeumi életének egy újabb, mozgalmas és pezsgõ
idõszakába jutottunk, igencsak meggondolandó: mit is emeljünk ki annak a másfél
esztendõnek a történéseibõl, amely KeletMagyarország múzeumainak egy sajátos
kapcsolatépítési munkájáról tanúskodik, s
nem titkoltan eredményekrõl számol be. A
fejtõrést nem az okozza, hogy ildomos-e a
sztárkiál lítások „látogató i megaszáma i”
vagy a múz eumo k vil ágáb an is felfelbukkanó turpisságok keltette alkalmi
közfigyelem árnyékában a nem mindig látványos folyamatokról, az abban résztvevõ
személyek és közösségek együttmûködésérõl vagy az ebbõl fakadó – sokszor a szó
szoros értelmében véve is! – jóízû sikerekrõl
beszélni.
Mi, akik arra szövetkeztünk, hogy egy
zártkörû szakmai klub-formáció helyett
igyekezzünk tágabbra nyitni azoknak a
körét, akik helyben, maguk környezetében
hathatósan és felelõsen döntenek vagy
közremûködnek a köztudatban ismertnél
jóval színesebb és értékeiben gazdagabb
múzeumaink jövõjérõl, azt is célul tûztük ki,
hogy ezzel kapcsolatos ismereteinket, a
hasznosítható példákat mielõbb és minél
hatékonyabban oszthassuk meg környezetünkkel. Az e területen nap mint nap és
hiva táss zerû en tevé keny kedõ koll égák
különféle megnevezéssel és beosztásban
szerepelnek egy-egy múzeumi intézmény
szervezetében: a megyei múzeumi hálózat
közpon tjának közmûv elõdés i igazga tóhelyettesétõl a múzeumi menedzseren át a
múzeumi közmûvelõ-múzeumpedagógusig
sokféle titulus-változat járja. Mindemellett
a mi régióinkban is legjellemzõbb az
„egyszemélyes” gyûjtemények mindenese,
azaz egy képesített múzeumvezetõ-szakember (és segítõtársai) által végzett odaadó
múzeumi kultúraközvetítés. Ilyen tehát az, a
magyar múzeumi világ/kép korszerûsítésén
a maga eszközeivel a Dunán inneni tájakon
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mûködõk köre (s immár közössége!), amely
a „Frontemberek a második vonalban”
elne vezé ssel kezd te meg móds zert ani
mûhelymunkáját 2005 végén.
Akkor hát vegyük is számba: hogyan
kezdõdött mindez, s milyen fontosabb állomásai voltak e közösségi és közönségszempontú munkáknak, más esetben a még csak
megkezdett próbálkozás oknak. Ismertetõnk végén a közeli jövõben tervezett, a
múzeumi szakmákon kívülre is hatni akaró
elképzelésekrõl szólunk röviden. Hisszük,
hogy a kötet többi tanulmánya a menet közben fölvetõdött kérdéseket és a közérdeklõdésre feltétlenül számot tartó tanulságokat
hozzák mindannyiunkhoz közelebb.
A 2005 -ös eszt endõ õszé n Kele tMagyarország múzeumainak egymással jó
és régtõl fogva meglévõ szakmai és emberi
kapcsolatot ápoló munkatársai több olyan, a
régióikon túl is számottevõ kiállítással,
tudomány népszerûsítõ kiadvánnyal léptek
a nyilvánosság elé, amelyek az ezek hivatásszerû közvetítésére szakosodott múzeumi
kollégák körében a minél szélesebb körû
megismertetés, ha úgy tetszik az intenzívebb hírverés szándékát vetették fel. Ez az
a helyzet, amikor a maga tudományos,
szellemi teljesítményét büszkén vagy félszegen vállaló szerzõt, kiállítási témavezetõt vagy közös vállalkozás esetén azok
csoportját egy kolléga arra serkenti: ugyan
mondaná is el, mutatná be más helyen, más
alkalommal is, s nemcsak az illetõ szaktudomány képviselõi elõtt azt, amit – hosszú
vajúdások után – megalkotott. Tapasztalhattuk, a szakember és témájának minél
szélesebb körû megismertetésén buzgólkodó „menedzser kolléga” ilyenkor – a
közönség vagy a téma iránt érdeklõdõ más
szakot mûvelõk számára persze érthetetlen
módon – nem igazán kedvelt az érintett,
jócskán megfáradt alkotó(csoport) körében.
Pedig õ csak teszi a dolgát: szervezné az
áhított, de azért titkon lefitymált sajtót,

hívogatná a különbözõ érdeklõdésû, olykor
állhatatosan múzeumi kötõdésû csoportokat, keresne olyan olvasói kört, aki/amely
(jelenleg még) kívül van az eddig szokásos,
gyakran csak 20-30 fõnyi, egymást olvasóértõ-ismerõ-dedikáló szakmabaráti berkeken. Vagy „csak” beszéltetné a szakértõ
kurátort a mélázó és fenntartásokkal telve
érkezett diáksereg elõtt, s netán azt is fejébe
veszi nevezett kolléga, hogy mindezt a
tanulmányolvasók s a – leendõ vagy már
leülepedett ismeretekkel bíró – múzeumjárók saját közegében, tehát a múzeum
falain kívül tegye a téma avatott és alapos
ismerõje. Így továbbra is jellemzõ a múlt
századi dilemma: kinek is a feladata a
becsöppent vagy majdani látogató, a szakírást (katalógus, tanulmánykötet, évkönyv)
netán tudatosabban olvasó megnyerése, ki
meddig mehet el, hol van lehetõségének,
küldetésének, önállóságának a határa, lelkes
dilettáns, s persze profi szervezõ, vagy maga
is egy-egy téma mûvelõje, csaknem hivatás-

szerû „idegen/külsõs” legyen-e a múzeum
szaktudományos rengetegében?
2005 vége felé tehát úgy tûnt, ideje volna
összefogni a fõként „a debreceni iskolából”
(volt Kossuth Lajos Tudományegyetem)
kirajzott és Borsod-Abaúj-Zemplén, HajdúBihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék muzeológusai közé ékelõdött közmûvelõdési munkatársaknak annak érdekében, hogy a múzeumból kisugárzó szellemi teljesítményeket
minél szélesebb körrel ismertessék meg.
Egyúttal próbálják befelé is hitelesen közvetíteni a potenciális közönség újabb és
újabb igényeit, érdeklõdésének meghatározó irányait. Ennek a „játszmának” volt
jellemzõ példája az, amikor az észak-alföldi
régió megyei múzeumai által készített és a
déli határainkon túl is nagy sikert aratott „A
Jászságtól Beregig” címû népmûvészeti
kiállításának utolsó állomásán, a nyíregyházi Jósa András Múzeumban a nagyszabású vállalkozásban résztvevõ szakem-

Múzeumi óra A Jászságtól Beregig c. kiállításban, Nyíregyháza (2005)
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bereket kívántuk idõközönként bemutatni.1
Úgy, hogy szólnak a kiállítás egy-egy egységének megvalósításáról, annak általuk
végzett kutatásáról, netán a kiállítás készülte közben elõkerült érdekességekrõl, életszagú történésekrõl. Mesélnek az úgynevezett kulisszatitkokról, ha kell és lehet
„megszólaltatják” a tárgyakat, azok korábbi
használóit vagy ismerõit, mai másaik avatott készítõit. Elhozzák kedvenc és büszkén
jegyzett publikációjukat; egyszóval testközelbe kerül a kiállítás és/vagy a könyv
alkotója, aki így (a helyzettõl és a résztvevõk hozzáállásától függõen) még valamiféle „visszacsatolást” is kaphat immár személyes ismerõitõl. Terveztük, hogy a kiállítás korábbi helyszínein szerzett különféle
múzeum-csoporti tapasztalatokról, élményekrõl, kritikákról vagy kritikus mozzanatokról külön megbeszélést szervezünk.
Szerettük volna egy-egy jeles és színes
múzeumi kortárs munkásságát, a pályafu-

tása elõtt – a múzeumi berkekben szép
hagyománnyá nemesedett szokásként –
tisztelgõ, érdekes és élvezetes tanulmány
gyûjtemények némelyikét másutt, nem csak
az ünnepelt szûkebb pátriájában bemutatni.
Sajnos, mindez csak valóban a „terveztük…”, „szerettük volna…” óhajainak
körében maradt. Hosszú, vagy meglehet,
éppen nagyon is egyszerû, kézenfekvõ a
magyarázat, miért is nem sikerült mindezt
akkor valóra váltani.
Magam úgy vélem, akkor és ezek hatására született meg az a felismerés, hogy
igencsak fontos egymás múzeumi életének
és sajátosságainak a megismerése, pontosabban az ott és hasonló területen mûködõk
tapasztalatainak figyelembe vétele, a velük
való szorosabb és rendszeres kapcsolat;
kendõzetlenül, de értõ(bb) figyelemmel is
lenni a lehetõségekre és az adottságokra. És
ehhez kellett az a formálódó vagy újra
alakuló személyes kapcsolat, amely nem

Az elsõ találkozó Debrecenben (2006)
1
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Hajdú Ágota 2007. A nyíregyházi zenepedagógus kollegina viszont a kiállítás teljes idõtartama alatt különbözõ
életkorú csoportoknak (az óvodásoktól a nyugdíjas népdalkör tagjaiig!) szervezett és tartott a kiállításban és
annak kapcsán foglalkozásokat; hivatkozott tanulmánya ezt foglalja össze!

sokkal késõbb bizalmi tõkét is kovácsolt
egymás között, amely kibírta az apróbb sérelmek, félreértések vagy súrlódások – szerencsére ritka – terheit. A múzeumaink életében is oly sajátos év végi-évkezdõ hangulatban aztán adódott egy olyan pillanat,
amikor megfog almazó dott az ötlet: a
fõvárosi sztárkiállítások szervezett megtekintésének példájára, legyen egy találkozási
hely a debreceni Déri Múzeum. Ugyanis
akkor állott még ott a rangos Chagallkiállítás, amelyet csaknem az utolsó
pillanatban – a zárás elõtti napok egyikén,
de már mindannyian túl a kötelezõ jelentések, munkatervek, költségvetési reményszámok fárasztó idõszakán – a környezõ
megyék társintézményeibõl kerestünk fel.
Mint e „farsangi múzeumnézõ” találkozó
kiötlõje, a következõket jegyeztem fel
magunknak emlékeztetõül, egyúttal közös
találkozóinkat is remélve. „Február 6-án,
hétfõn Hajzer Gizella szervezési titkár,
közmûvelõdési szakember szervezésében
csaknem félszáz „múzeumista” verte fel a
hétfõi pihenõnap kiállítási csendjét. A Móra
Ferenc Múzeumtól származó 3 jelentõs
festmény és 43 színes litográfia itt is a
beszédes „Odüsszeia” címen volt megtekinthetõ. Az immár klasszikus alkotáslenyomatok között Fodor Éva mûvészettörténész és P. Szalay Emõke tartott lelkes és
szakavatottan részletezõ rendhagyó órát.
Az idõközben Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kollégákkal is gyarapodott együttesünk
nem sokkal késõbb nagyobb csoportokra
oszlott: volt, akik ismét megtekintették „a
Munkácsykat”, mások, így a néprajzos és a
közmûvelõdési területen mûködõ kollégák
elõre eltervezett munkaülésüket tartották.
Az etnográfusok a nagysikerû „A Jászságtól
Beregig” címmel rendezett régiós népmûvészeti kiállítás NKA pályázatot nyert
rom áni ai ván dor olt atá sán ak rés zle tei t
egyeztették. A szintén négy megyét reprezentáló közmûvelõdési szekció házigazdái
Deményi György, a Déri Múzeum egy éve
kinevezett közmûvelõdési igazgatóhelyettese és munkatársnõi voltak. Az e téren is itt-

ott bekövetkezett pozitív személyi változások miatt szükséges bemutatkozás, újra ismerkedés után szerencsére csak rövid idõ
jutott a „kötelezõ és örökzöld” témának:
hol, mit és mennyit (bevételt) várnak a múzeumi közmûvelõdési tevékenységtõl, azzal
együtt, hogy megfoghatóan éves elkülönített költségvetési keretösszeg továbbra sem
szerepel a tervezett rovatokban e munka
belsõ megtámogatása céljából. Ami a pozitív továbbgondolkodást jellemezte s nem
alkalmi ötletként vetõdött fel:
v A 3-4, esetleg késõbb Hevessel
kiegészülõ észak-alföldi és kelet-magyarországi megyék közmûvelõi, múzeumpedag ógu sai kez dem ény ezi k – sza kma i
vezetésükkel egyetértésben – közép- és
hosszú távon nagy jelentõségû kiállítások
fogadását és együttes megvalósítását a téma
kiválasztásától a reklám-marketing munkáig egyaránt.
v A megyéket összekötõ 4-es és 3-as
fõútvonalak, valamint a nagy, fél karéj ívû
vasúti hálózat apropóján megkeresik a
MÁV és a közúti kezelõk központi és
regionális közkapcsolati menedzsmentjét.
v A nyíregyháziak példájára, azok
koordinálásával olyan multinacionális
cégeket keresnek meg, akik profiljuk és
irányultságuk folytán érdekeltek Magyarország és Európa e területének örökségpont
hálózatának népszerûsítésében, stb.
Az elért, néha bizony megszenvedett, de
bíztatóan alakuló példák megismertetésének és közös tanulmányozásának egy
újabb állomását is kitûzték. Miskolcon, a
Herman Ottó Múzeum nemrég megnyílt
Kép tár ába n és az a hho z ka pcs oló dó
múzeumi baráti ter/m/ekben jönnek majd
össz e a láto gató i össz komf ort érzé st
fejl eszt eni szán déko zó koll égák .” Az
érintetteknek és a korábban számba vett
távollévõknek körbeküldött beszámolót egy
meghívó-toborzó levél egészítette ki, így
– személyes örömömre – Miskolcra már
több kíváncsi munkatárs tartott velünk
Szabolcs-Szatmárból is. Úgy vélem, e
helyütt is megfelelõ, ha abból az össze-
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Miskolc (2006)

foglalóból idézek, amely a Herman Ottó
Múzeumban 2006. március 7-én töltött órák
tanulságait idézi fel.2 „Mint szervezõ
házigazda, Kurta Mihály, a Közönség és
külkapcsolati osztály vezetõje örömmel
üdvözölte a mostanra már Heves megye
delegáltjaival is kibõvült észak- és keletmagyarországi múzeumok közmûvelõit – a
múzeumpedagógus kollégáktól a tájmúzeumok mindenes vezetõitõl, a megyei múzeumok vezetõ menedzsment tagjaiig. A
jelenlévõket ezután a múzeum földszinti
hangulatos kávézójában dr. Veress László
megyei múzeumigazgató köszöntötte s
rövid tájékoztatót adott a Borsod-AbaújZemplén Megyei Múzeumi Szervezet
mindennapjait befolyásoló helyzetrõl, a
város és megye szorításában ide áramló új
(kultúr)politikai törekvések szakmai megélésérõl és az ehhez rendelkezésre (nem
vagy csak alig) álló anyagi kondíciókról. A
szabolcs-szatmári delegációt vezetõ és a
fórumot kezdeményezõ Kriston Vízi József
2
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Részletesebben lásd: Kriston Vízi József 2006/a

bemutatta csoportjukat, amelyben mûvészettörténész, múzeumpedagógus és két
tájmúzeumi igazgató (Mátészalka, Vaja) és
múzeumi menedzser képviselte – nem csak
saját magát. A hajdúságiak vezetõje Deményi György közmûvelõdési igazgatóhelyettes, a debreceni székhelyû megyei
múzeumban nemrég bekövetkezett kényszerû, de már jóval korábban megkezdõdött
létszámleépítési helyzetrõl és annak várható
hálózati következményeirõl szólt. Együttes
örömmel köszöntöttük a vele együtt
Hajdúböszörménybõl és Berettyóújfaluból
érkezett kolleginákat is. A Heves Megyei
Múzeumi Szervezetet Veres Gábor igazgatóhelyettes, a közmûvelõdési programok
felelõse, valamint kolléganõje képviselte;
rövid bemutatkozásuk során igyekezett
megvilágítani a dinamikus fejlesztés mögött
meghúzódó nagyfokú, embert próbáló
szakmai-személyi igénybevételt, az egri,
gyöngyösi és hatvani kollégák elkötelezett
napi munkáját. A mostani programvezetõ,

Tárlatvezetés a Herman Ottó Múzeumban (2006)

Kurta Mih ály örömm el mutatt a be a
történeti osztály ifjú munkatársaival most
kibõvült miskolci/borsodi szakmai kört.
Tolmácsolta a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kollégák kimentésének kérését, valamint jelezte: a Nógrád Megyei Múzeumi
Szervezet vezetését is melegen érdekli a
régiók közti, kelet-magyarországi közmûvelõdési kezdeményezés.
A bevezetõ „k/örjárat” után valódi sétára
indultunk: Goda Gertrúd mûvészettörténész
kalauzolásával a múzeum elsõ emeletén (az
Alfa program támogatásával) megvalósított
és a múlt év utóján megnyitott Képtár
termeit s kincseit vehettük szemügyre. A
mûtárgyak, csoportok mellett azok rendezéséne k színdi namika i, instal lációs és
mûvészettörténet-elemzési, valamint a tervezett további múzeumpedagógiai háttérmunka törekvései t is felfedezhe ttük a
beszélgetõs tárlatvezetés során. Az épület
második emeletének nyilvános szakmai
terét, a nagy múltú és igen gazdag állománnyal rendelkezõ, nyilvános múzeumi

szakkönyvtárat is felkereshettük. A Kávézó
mûvészet pártoló – s nemcsak látogatásunknak szóló figyelmes meglepetés-gesztusokkal is szolgáló – tulajdonosának jóvoltából igen jóízû és kiadós meleg ebéddel és
további beszélgetésekkel töltekezhettünk a
napsütötte és szintén látogatóbarát/ságos
múzeumi terek egyikében.
Szusszanásunkat követõen szakmai
„térfoglalásunkat” a 2003 tavaszán létrejött
Regionális Múzeumbaráti Kör Alapítvány
által mûködte tett múzeumi elõcsar nok
egységét – immár szervesen és sajátos
tartalmi elemekkel – bõvítõ múzeumi bolt,
kiszolgáló közönség terek részletes bemutatása követte. Az alapítvány és a múzeum
közös hasznára mûködõ bolt valóban széles
és igényes kollekciót már most felvonultató
kínálata, a hagyományos múzeumi kiadványoktól a stílszerû és ide köthetõ múzeumi szuvenír-tárgyakon át az egyedi és/vagy
kisszériás kézmûves mûtárgy másolatokig,
vagy a csekély értékû játékos kirakókig, stb.
terjed. Summázva: az egész mûködését és
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mûködtetését valóban legjobb a helyszínen
és a kollégákkal egyeztetve tanulmányozni.
A Kávézó (rendszeres zenei-mûvészeti
programoknak helyet adva) esténként 20
óráig garantáltan nyitva tart!
Ezt követõen csoportjaink az úgynevezett „Papszeren” lévõ legendás kiállítóhelyének épületét kereste fel, ahol jelenleg állandó kõzet- és ásvány kiállítás/ok
mellett idõszaki történeti és néprajzi
tárlat/ok is láthatók. Az itt lévõ közmûvelõdési terem egyaránt szolgálja az oktatási
intézmények csoportjainak tanórai foglalkozásait, de a különféle, a múzeumhoz
kötõdõ egyesületi élet java is itt zajlik. Az
intézményi egység gazdája, Némedi Varga
Zoltán múzeumi menedzser vezette látogatói sétánkat, valamint a nap szakmai
programjának záró beszélgetését. Ezen a
következõ felvetések hangzottak el:
v a régióban tervezett konkrét kiállítási
és ehhez társítandó közmûvelõdési programcsomagok ismertetése és felkarolása
érdekében közös szponzorkeresést folytassunk;
v indítsunk interregionális múzeumi
elektronikus hírlevelet; a múzeumok szakmai megbízottjai együttesen keressék fel a
régió/kban mûködõ tekintélyes Inform
Média lapcsalád vezetését;
v jelenjünk meg közösen a különbözõ
szintû idegenforgalmi-turisztikai vásárokon
és bemutatókon;
v szervezzünk országos és/vagy interregionális (kelet-magyarországi) munkaüléseket éves rendszerességgel az aktuális
múzeumi közmûvelõdési és múzeum menedzselési (pl. önkéntesek a múzeumban, a
belsõ és külsõ információs rendszerek
mûködtetése, stb.) témákban;
v szituációs tematikus tréningek,
workshopok szervezése és lebonyolítása
múzeumpedagógus és közönségkapcsolati
szakembereknek; „teremõr-múzeumõr és
informátor: a múzeum arca” témakör áttekintése; stb.
3
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Látható tehát, hogy szervezkedésünk a
korábban már megkezdett országos szakmai
és a Pulszky Társaságban folyó tematikus
munkák régiós megvalósításának, aktuális
kibontásának fontosságára és közös hasznára figyelmeztet. Érdemes lesz tehát evvel
gondolni, sáfárkodni múzeumi vezetéseinknek, épp a pozitív energiák belsõ mozgósítása és felerõsítése érdekében, hiszen
helyettünk, rajtunk, illetve magunkon kívül
– az életben maradás stratégiája mentén –
másra potenciálisan nem számíthatunk! Az
észak- és kelet-magyarországi múzeumok
közmûvelõdési szakemberei és a téma iránt
elkötelezettséget érzõk legközelebb a Molnár Sándor által vezetett, az Év Múzeuma
2004 pályázat egyik különdíját elnyert, Alfa
programból megszépült Vay Ádám Múzeumban jönnek össze. Tervezett téma:
„turizmus és regionalitás.”
Vajától Salgótarjánig
Ez, a sok szempontból már programadó
és máig tartó munkánkat meghatározó,
csapásokat kijelölõ összejövetelünk felkeltette a kollégák és múzeumvezetõink figyelmét, érdeklõdését. Ennek is volt köszönhetõ, hogy Vaján – a hazai viszonyok szerint
relatíve nagy távolság ellenére is – oly nagy
létszámban és változatos összetételben
gyûltünk össze nem sokkal a végleg tavaszt
idézõ Szent György napja után (április 26.).3
„Azt mondják, az idegenforgalom a
XXI. század vezetõ iparága lesz. És valóban, nagyon sok országban kiemelkedõ
jelentõsége van. Magyarország még nem
tart itt, de megfigyelhetõ, az idegenforgalom szerepe évrõl évre nõ. Sokan a foglalkoztatás növekedését is elsõsorban ettõl
várják. De milyen lehetõségei vannak Magyarországon a turizmus fejlesztésének?
Nincsen meleg tengerünk, nincsenek
magas hegyeink, nincsenek nagy számban
épen maradt ókori vagy középkori épüle-

A teljes és részletes beszámolót a Magyar Múzeumok hasábjain tettük közzé. Vö.: Kriston Vízi József
2006/b

teink. Akkor mégis mire építhetünk? Igazából egy dologra: a magyar kultúrára. Kultúránk annyira különleges, hogy ha nem hagyjuk veszni fõbb értékeit, mindig érdekes marad a külvilág számára. Sokszínû kultúránk
egyik fontos részét képezik a múzeumok.
Múzeumi hálózatunk óriási értéket képvisel
és nem költségvetési tehertételt képez, mint
néhányan gondolják. Ahhoz, hogy múzeumaink vonzóak legyenek a turisták számára,
sokat kell tenni. A hagyományos kiállítások
– úgy tûnik –, nem elég érdekesek. Be kell
vetni a legkorszerûbb technikai eszközöket
és törekedni arra, hogy kiállításaink látványosak legyenek. Tehát annak a látványiparnak a részévé kell válniuk, amelyek fõ
fogyasztói a turisták. Ugyanakkor nem szabad elfeledni, hogy a múzeum az mindig
múzeum marad. Meg kell õriznie azokat az
értékeket, melyeket a múzeumok képviselnek. Nem szabad, hogy csorbát szenvedjen a
szakmaiság, a szakmai munka. [….] Vége-

zetül még annyit, nincsenek kész receptek;
jó ötletek vannak, melyeket át lehet venni,
de minden múzeumnak saját magának kell
megtalálnia arculatát. Ha ez sikerül, akkor
egész biztosan célpontjává válik az idegenforgalomnak, és ily módon biztosíthatja sok
múzeum fennmaradását.” Ezekkel a gondolatokkal vezette be a kelet-magyarországi
múzeumok közmûvelõdési szakembereinek
harmadik fórumát a házigazda SzabolcsSzatmár-Bereg megye képviseletében dr.
Szabó Sarolta megyei múzeumi igazgatóhelyettes.4
A találkozó sorozat ezen óráinak hangulatát egy másik nyitány is megalapozta:
Nagy Csaba tárogatómûvész történelmi korokat, személyiségeket idézett meg impozáns hangszerjátékával és mutatta föl maga
is nem tokba-kottába bújtatott örökségünk
hangzó kincseit. A szervezõk a Rákóczikultusz egyik történelmi-múzeumi emlékhelyeként és számos (kul)turisztikai ren-

Vajai találkozó (2006)
4

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy mindez akkor hangzott el, amikor a Puczkó László (Xellum Kft.) vezette
országos múzeumi látogatóbarát témájú kutatás befejezõdött, ám annak megállapításai csak késõbb láttak
napvilágot! Puczkó László 2006.
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dezvény (Téli és Nyári Alkotótábor, Komédiás Napok, Tárogatósok Világtalálkozója,
Rákóczi- és Vay-konferenciák stb.) sikeres
lebonyolítóiként fogadták örömmel és
büszkeséggel Molnár Sándor igazgató úr és
néhány fõnyi stábjának vendéglátó készségét. A téma is adva volt, megosztandó és
beszélendõ tapasztalat pedig bõven: miként
látják a múzeumokkal kapcsolatos idegenforgalmi-turisztikai érdeklõdést az ebben
mûködõ és létezõ szereplõk? Mivel a múzeumi szakma az elmúlt bõ évtizedben –
különbözõ szinten és mélységben, de többnyire maga is újragyártva közhelyeit – több
ízben is foglalkozott a múzeumok és a
turisztika kapcsolatának disztingválásával5,
ha úgy tetszik reálisabb alapokon történõ
közelítésével, ezért volt különösen is érdekes a vajai fórum forgatókönyve.
Elsõként a Magyar Turizmus Zrt. Szolnokon mûködõ Észak-alföldi Regionális
Marketing Igazgatóságát képviselõ marketing menedzser, Peszeki Gergely szólalt
meg, alapos felkészültségét is megcsillantva
minduntalan visszatért kiindulópontjához:
mire-kire támaszkodhat a múzeumok iránt
(különbözõ indokból és céllal) érdeklõdõ
turisztikai szakember.6
Természetszerûleg vetõdött fel a múzeumok és az elektronikus hírvivõk szerepe,
ám az is kiderült, hogy legfontosabb mozzanat a szakmaközi bizalom: azaz, hogy
igényeljem, de legalábbis hitelesnek fogadjam el a másiktól kért/várt/igényelt információt. Ahhoz egyenrangú módon, de ha
kell, szakmai alázattal tegyem hozzá a
rendelkezésemre álló eszközt, tartalmat,
5
6

7
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segítõ hordozót, mindezt munkánk közös
alanya: a megnyerni óhajtott vendég érdekében. Jól tudjuk, ezt csak megfogalmazni
egyszerû, a múzeumi mindennapok sûrûjében másképp és jóval színesebben, árnyaltabban fest!
Ám ez alkalo mmal nem volt mit
szépíteni és félrebeszélni: a múzeumi kulturális kínálat tartalomszolgáltatói és a –
valljuk be, gyakran még elég nyögvenyelõsen zajló – „fogyasztás” szervezõi és
gen erá lói tal álk ozá sán ak egy ik, nem
gyakori állomása volt ez; hozzátéve, hogy
mindez azért egy más közegben, az általános, inkább fõváros-centrikus – ám így is
eléggé ellentmondásos – tapasztalatokkal
terhelt világon kívüli, regionális ízeket
felvonultatva. (Máris éreztük: ez a téma
még több ízben, s ha kell ismét célirányosan
elõkerül további találkozóinkon!)7
A csaknem 30 fõs, múzeumi érintettségû
aktív hallgatóság örömmel nyugtázta, hogy
a turizmus hivatásos szervezõi azért már
hallottak a Múzeumok Éjszakája vagy a
Múzeumok Majálisa rendezvényekrõl, s a
mostanában oly kurrens és látogatói létszámnövelõ „igazi, nagy képzõmûvészeti
kiállítások” szintén kezdik komolyabban
érdekelni a jobbára gasztronómia orientált
idegenforgalmi képviselõket. Nevükben az
elõzetesen felkért másik témagazda, Darin
Sándor, a debreceni Grand Tours Utazási
Iroda értékesítési vezetõje szólt, aki mondandója során nem igazán kertelt: esetleges
és minimális a rendszeresen folytatott
kapcsolat a múzeumok, muzeális közgyûjtemények s a turizmus-szervezõk között. Õ

Lásd: Éri István 1988.
E múzeumturisztikai összejövetel hatását mi sem jelzi jobban, mint hogy az igazgatóság vezetõ munkatársai
rendszeresen részt vettek összejöveteleinken (pl. „Múzeum és diákturizmus. Utazás- és programszervezõk
találkozója.” Nyíregyháza, május 18.), s nyomon követték szervezõdésünk alakulását, annak hírét a maguk
szakmai csatornáin ajánlották-terjesztették. Erkölcsi és anyagi támogatásuk, forrás-szervezésük a (Múzeumi
Kínáló megjelentetése és népszerûsítése kapcsán) mellett igen kiemelkedõnek tartjuk a kezdeményezésükre
2006. október 2-án Debrecenben megtartott regionális múzeum-turisztikai munkaülést, amelynek
elhatározásai a jövõben is útmutatásul szolgálnak megyei múzeumaink számára!
És így is lett; csaknem minden késõbbi összejövetelen elõkerült a téma, persze egyáltalán nem véletlenül és
csak holmi ötlet szintjén! A TIMPNET Mûhely eddigi munkáját e téren jellemzõ turisztikai vonatkozásokról
adunk hírt a kötetünk zárásakor szerkesztés alatt álló Múzeumi Közlemények 2007. évi elsõ számában:
Kriston Vízi József 2007/d

a gyakorlat oldaláról nézve a kiszámíthatóságot és a tervezhetõséget emelte ki
legfontosabbként: néhány kivételtõl eltekintve mely múzeumunk tud/na bátran elõre
2-3 éves távlatban pontos idõbeosztással
kiállítási programokat, uram bocsá' jó elõre
kidolgozott programcsomagokat asztalra
tenni? Márpedig e nélkül nem lesz mûködtethetõ állandóan és velünk szervezõdõ
turisztikai partnerhálózat.
Ezért is fontosak a régiókban egymást
követõ tavaszi turisztikai vásárok és börzék,
mert a rövid távon tervezhetõ kínálataink is
„elsózhatók” – jelezte hozzászólásában más
kolléga véleményével ellentétben ezt frappánsan megfogalmazva Deményi György.
Ugyancsak õ javasolta: legyünk jelen egymás életében, információs pultjainkon
legyen/ek ott a régió többi múzeumainak
ajánló lapjai is! Miért is ne? – csakis rajtunk

múlik!
A speciálisan turisztikai terület által
gondo zott média -megj elené sek fonto sságát végül is mindenki hangsúlyozta. Veres
Gábor örömmel és bátorítással szólt az ilyen
jellegû kapcsolatépítés és -ápolás eredményeirõl és tapasztalatairól: a nagy példányszámú regionális tájékoztatókban, turisztikai vásárokon, az MTV „Itthon otthon van”
mûsorperceiben stb. való részvételrõl.8 Azt
azonban még a sokak által irigyelt, persze
hatalmas erõfeszítésekkel és marketingmunkával megvalósított és folyó egri
Vármúzeum-projekt egyik vezetõjeként is
kénytelen volt elmondani: a különbözõ
szintû és tárca-érdekeltségû pályázatok,
célelõirányzatok kusza forráshelyzete is
jócskán belejátszik a tervezés és kiszámíthatóság, illetve a néha hiányzó határozott és
átlátható fogódzók közepette is kényszerû

Múzeum-turisztikai munkaülés (2006)
8

Ezért sem véletlen, hogy õszi évadnyitó összejövetelünk Egerben zajlott, s nagy örömünkre ehhez az MT Zrt.
Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatósága mint társszervezõ járult hozzá. A két régió
múzeumainak programszervezõi nevében itt mondunk köszönetet Katona Ilona (ÉARMI, Szolnok) és
Hidvéginé Molnár Judit (ÉMRMI, Eger) igazgató asszonyoknak és munkatársaiknak!
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munka folyamataiba.
A turisztikai képviselõk itt is serkentettek: bátrabban kellene élni a különféle
múze umi- kult urál is utak , múze umkö zi
látnivalók önálló és karakteres összefûzésével, miként azt teszik pl. a közeli Beregben a Kis- és a Nagy-Szilvaút9 programjaiban, vagy a tematikus falunapok (tök, dió,
lekvár, szilva, kender, zöldalma stb.) kínálatában. Igaz, „a kultúrát” többnyire itt sem
a múzeumok vagy a tájházak jelentik
elsõdlegesen, hanem a kísérõ rendezvényeken jeleskedõ „Fekete Pákók” és hasonszõrû társaik.10 A Grand Tours képviselõje
szintén javasolta több, az idegenforgalom
helyi és regionális szereplõi számára szervezendõ nyílt, tematikus nap/ rendezvény
múzeumi biztosítását, hogy a naprakész
tájékozottsággal sajnos nem igen rendelkezõ idegenvezetõk ismeretei is (kellõen
diszkrét formában ugyan, de) feleleveníthetõek legyenek.
E ponton szólalt fel N. Kemenes Mária
kulturális turisztikai szakértõ, a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei önkormányzat nemrég megbízott projektmenedzsere, aki a
múzeumokat és rangos vagy éppenséggel
rejtett-lappangó gyûjteményeket az örökségturizmus komplex keretei közé ágyazva
gondolta láttatni, s habár az észak-alföldi
régió fejlesztési koncepciójában sem szerepel (ki tudja, milyen okból?) a múzeumokhoz köthetõ sajátos kultúraképzõ
funkció, ám talán épp ezért lehet igazi
kihívás az ebbõl is fakadó helyzet. Kettõs9

10

11
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sége: késztetõ verseny, de olyan, amely
csakis a közös, valamint a jelenleg még nem
ismert vagy csak fenntartással kezelt „idegen” partnerekkel való együttmûködésen
alapul. Speciális foglalkoztatást és a szakmai kompetenciák körének szélesítését adja
és igényli; pl. a Tiszadob centrummal kimunkálás alatt lévõ Andrássy-út projekt,
amely a szomszédos megyék, illetve térségi
szereplõk társulását feltételezi.11
Többen is fölvetették, hogy a múzeumi
gyûjtemények már korábban is az életmódból fakadó természetes regionalitás és a
térségi együvé tartozás tárgyi és szellemi
hagyatékára támaszkodva alakultak ki és
õrzõdtek meg, errõl sajátos és fura módon
éppen e tárgyi kultúra mai (intézményesített) õrzõi vagy fenntartó gazdái feledkeznek meg. A vitában óhatatlanul felmerültek
az újabban jelentkezõ kérdések: egy-egy
utazási-kirándulási programban lassan
fordított irányban és arányban jelenik meg
a múzeum/i látványosság, a csak és ott
kapható látnivaló. Nagyné Bõsze Katalin, a
Sóstói Múzeumfalu vezetõ közmûvelõdési
szakembere megfogalmazásában: „eddig a
múzeum maga volt a központi cél s ehhez
mérten jelent meg a többi szatellitszolgáltatás (büfékínálat, egyéb látnivalók,
kiegészítõ alprogramok), most már azonban
az „erdei hamburger és kóla, valamint a
WC-szolgáltatás után jöhet csak jó esetben a
múzeumfalusi séta, ismerkedés, és a drágának titulált tárlatvezetés…”.
E kérdéskörben értelemszerûen vetõdött

A Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület szolgáltatóiról és szállásadóiról, valamint rendszeresen sorra kerülõ
kulturális programjairól a www.szilvaut.hu honlap naprakész információkkal szolgál. A nemrég új helyen
megnyílt vásárosnaményi Beregi Múzeum miként korábban, most is része az igen kedvelt program ajánlati
csomag/ok/nak!
Azt azonban mind máig és õszinte fájdalommal kell fölvessem: eltekintve a fura mód és számunkra ismeretlen
okoknál fogva, csak néhány „kivételezett” múzeumtól, mind a mai napig nem tudtunk élõ és rendszeres
kapcsolatot kialakítani a Falusi és agroturizmus egyébiránt igen befolyásos és tekintélyes Szabolcs-SzatmárBereg megyei vezetõivel, akik a térség gombamód elszaporodott és egyenszabásúvá vált falunapjainak
szakmódszertani megalapozását végzeték. Érdekes egyúttal tapasztalni, hogy e hónapokban ugyanezen
„projektek” kidolgozói immár maguk sürgetik e „nyárhétvégi falubulik” mielõbbi paradigma váltását, igen
erõteljes kritikai éllel!
N. Kemenes Mária, aki egyúttal a MATÚR kulturális tagozatának vezetõje, 2007 elejéig állt az azóta megszûnt
megyei kht. élén. Többek között neki volt köszönhetõ a szintén konferenciánk helyszínén 2006. szeptember
végén megrendezett és nagysikerû „Vajai Vajákolás” címû hétvége, amelyen egyúttal múzeumaink is ingyen
kaptak önálló bemutatkozási lehetõséget sátorban és a pódiumon egyaránt!

fel a múzeumi szolgáltatások ára, díja is,
amely a turisztikai szervezõk elképedését
ismét kiváltotta, ám elismerték: a múzeumi
dolgozók piac- és realitásérzéke (nem
„humanizmusa”) azért jól dolgozik, a
megmosolygott 200 és 500 forint között
mozgó állandó és idõszaki kiállítási vagy
belépõdíjak bizony legtöbb esetben a
csoportos programcsomagok összeállításában nem szerepelnek; azokat minden szereplõ a „szabadon választott” kategóriába
sorolja.
Némedi Varga Zoltán a múzeumi utak és
látványosságok kérdéséhez fûzte: az úgynevezett megyei kis-, vagy tájmúzeumok
(Tokaj, Szerencs, Széphalom) esetében a
történelmi tudatunkban rögzõdött számos
elõkép, olvasmányismeret szintén hasznos
összefüggésben jelenítheti meg a tájvidékgyûjtemény együttesét. Ezért is kell keményen megdolgozni a miskolci kollégáknak a
Herman Ottó Múzeum Képtárának bevezetéséért a helyi köztudatba!
Hajzer Gizella (Déri Múzeum) tovább
árnyalandónak tartotta a megye határok
helyetti térségi kötõdést, mint van az pl.
Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Polgár,
vagy épp Tiszafüred esetében. S az sem
mellékes, hogy a múzeum milyen kapcsolatot ápol és épít a kulturális intézményi
rendszer többi, netán hasonló (kiállító funkciójú) szereplõivel. Tõlük jött az újabb felvetés: egy évrõl évre visszatérõ kulturális
(és turisztikai) börze és workshop megrendezésének javaslata.
Végezetül – immár az elegáns meglepetés-ebéd után–, mintegy dupla desszertként
dr. Cservenyák László múzeumigazgató
(Mátészalka, Év Múzeuma 2004. Különdíj)
vetített hangulat-képes prezentációját él12

13

vezhettük „Szatmári táj, szatmári ember”
címmel. Mindenki ismét megérezte: milyen
nagy is ez a kis haza!
Mindez, az elõbb felemlített és fajsúlyos
témacsoport további megbeszélések során,
így például a budapesti Múzeumok Majálisa
alkalmával, az elmaradhatatlan sátorszomszédolások kapcsán többször is fölvetõdött, s nem csupán az addig érintett,
valamelyik találkozón részt vett kollégáink
körében. Mindennek eredményeként az
újjáformálódás küszöbén álló kulturális
tárca programalkotó közgyûjteményi fõosztályának vezetõjével sikerült olyan – hivatalos formába is öntött – szakmai megállapodást kötni, amely lehetõvé tette, hogy
a két kelet-magyarországi régió hat megyei
múzeumi szervezetét, valamint a kezdeményezõkhö z kapcsoló dott vagy újonnan
társult múzeumokat átfogó, úgynevezett
TIMPNET Mûhely-munka további terveinek sikeres megvalósítása érdekében
anyagi támogatást is kapjon! A programgazda szerepkörére a nyíregyházi Jósa
András Múzeum jelöltetett ki, s ez 2007-ben
egy újabb támogatási szerzõdés keretében
megerõsítést nyert. Ez a támogatás adott
lehetõséget például arra is, hogy 2006 forró
nyári hónapjaiban, a társult megyei múzeumok megbízott munkatársainak szorgalma
révén elkészült, majd idõben, augusztus
végére megjelenhetett közös nagy vállalkozásunk elsõ látható és kézzelfogható
gyümölcse: a Múzeumi Kínáló elnevezésû
múzeum-turisztikai kiadványcsomagunk12.
A kiadványt a régiókon túl is terjesztettük és
népszerûsítettük; az õsz és tavasz folyamán
egy-egy információs kampány is lendíteni
igyekezett ennek érdekében magunk és
hozzáértõ szimpatizánsaink segítségével.13

Elkészítésében az alábbi kollégák voltak alkotó partnerek: Bagyinszkyné Hunyadi Katalin (Salgótarján),
Bodolai Mária (Szolnok), Deményi György (Debrecen), Erdélyi Anita (Eger), Némedi Varga Zoltán (Miskolc)
és e sorok szerzõje. A fotók és a grafikai munkálatok kiváló szakemberei: Benke Zsolt és Boros György
(Nyíregyháza) voltak. A kiadvány a 2006. évi Országos Pedagógus Évnyitó Kavalkádon került elsõként
bemutatásra; maga a Kínáló 3000 példányban került kinyomtatásra, amelybõl minden érintett múzeum és
kiállítóhely azonos kvóta szerint részesült. A nem titkoltan a TKM mozgalom által bevezetett klasszikus, ám
esetünkben csak egy (tanévnyi) ciklusra szóló Múzeumi Pontgyûjtõ füzethez kellõ példányszámú, helyszíni
bélyegzõ is készült!
Vö. Kriston-Bordi Zsuzsanna 2006. és Kriston Vízi József 2007/a
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2006. szeptember 13-án Egerben, a
Dobó István Vármúzeumban egy igen
tartalmas és sokoldalú munkanapot töltöttünk el a „Múzeumi közmûvelõdés és az
oktatás; A múzeum szerepe a helyi, regionális és országos iskolán kívüli oktatásban
és indirekt nevelési formákban” témakörnek adózva14. Az ennek során elhangzott
elõadások, korreferátumok, valamint vitabeszélgetések nyomán született az a tézissor, amely közül néhány – véleményünk
szerint – ma is aktuális, és a múzeumi
szakma megújulása során figyelemre méltó
lehet annak különbözõ szintjein15:
v a régiók kulturisztikai csomagjaiba
való tartalmi integrálódás konkrét módozatai az OKM Kulturális Turizmus Stratégiájának kidolgozása során, összhangban a
folyamatos, illetve megújuló Alfa programmal;
v ajánlások régióink területén lévõ
nemzeti, illetve történelmi emlékhelyek
kijelöléséhez (Eger, Szabolcs, Tokaj stb.),
részvétel azok oktatási és kulturisztikai
hasznosításának kidolgozásában és mûködtetésében (szolgáltató- és látogatóbarát múzeum/örökségpontok);
v a múzeumi felnõttnevelés/múzeumandragógia kérdésköre és annak
napirendre vétele;
v a múzeumpedagógiai és múzeumi
közmûvelõdési képzés-továbbképzés regionális és/vagy régióközi (észak- és kelet-magyarországi) bázisainak és formáinak áttekintése pl. a kötelezõ 7 éves szakmai
képzés rendszerében;
v kezdeményezzük a Kulturális
vidékfejlesztés – Közkincs program keretében a muzeális közgyûjtemények és a
különbözõ oktatási intézmények, ill. a peda14

15

18

gógia minõségi szereplõinek együttmûködését, illetve kapcsolati rendszerének erõsítését pl. a Regionális Közkincs Bizottságokban rendszeres munkabizottság életrehívásával. Ez elõsegítheti a szakmaközi
képzéssel folyó életpálya átmenetek alternatívájának bõvülését, valamint a térségi
muzeális közgyûjtemények (tájházak,
falumúzeumok, helytörténeti gyûjtemények) gondozóinak pályaorientálását, a
vidéki kulturális szakember állomány mobilitáskészségét.
Engedje meg az ezeket olvasó kolléga és
a múzeumi folyamatok ilyesfajta boszorkánykonyhájának „titkai” iránt kíváncsi
vagy érdeklõdõ múzeumbarát, közmûvelõdési partnerünk, hogy ez alkalommal
magára hagyjuk s reá bízzuk:
v tapasztalatai, benyomásai, meglátásai (vagy néha, lehetséges indulatai)
alapján miként vélekedik ezekrõl a felvetésekrõl;
v csak egy szûk körû szakma- és
intézményi kör újfajta hely- és szerepkeresésérõl van-e szó, vagy egy tágabban vett s
átalakulóban lévõ kulturális környezet adta
kihívás az, amely továbbra is meggyõzõ választ vár most és éppen tõlünk, „múzeumi
képmutogatóktól” is?!
Aki megismerte az elmúlt idõszak során
munkánkat és szándékainkat, az meggyõzõdhetett arról is, hogy nem öncélú
témákat s nem örökzöld, immár valóban
sehová sem vezetõ múzeumi sirámokat
felvonultató munkanapokat tartottunk, sõt
néha zsúfolt programmal és túlfûtött igyekezettel próbáltuk megtalálni vagy megadni
évtizedes problémák nyitját.
Ilyen volt például a Szolnokon megrendezett „Tájházak szerepe és jelentõsége.

Az ott elhangzott elõadások közül e kötetben kettõnek a szövegét is közöljük: D. Rácz Magdolna és Veres
Gábor jóvoltából.
Felvetéseink összefoglalóját – a megyei múzeumvezetõk mellett – megküldtük az OKM (közgyûjteményi,
közoktatási és fejlesztési, valamint a közgyûjteményi) szakfõosztályaihoz, a Magyar Mûvelõdési Intézet
fõigazgatójához, a Megyei Múzeumok Igazgatóinak Szövetségéhez és a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi
Egyesület elnökségének. A Petõfi Irodalmi Múzeumban tartott Országos Múzeumpedagógiai Tanévnyitón
pedig elõadásomban e pontokra külön is felhívtam a figyelmet.

A vitézlõ oskola bemutatója

Kérdések és kételyek. Nyári nyitva tartás –
téli nyitva tartás. Megéri vagy nem éri?”
címmel rendezett összejövetelünk, amely
stí lsz erû en nov emb er köz epé n ker ült
megrendezésre, s amelyen már az elsõ ízben
megrendez ett Múzeumi Õszi Fesztivál
régióközi tapasztalatairól is beszélgethettünk széles körben. A sokszor erõs helyi
akarat révén létrejött, majd a fenntartás és a
szakmailag hiteles mûködtetés gondjaival
nyûglõdõ önkormányzati vagy egyesületi
fenntartású tájházak, falumúzeumok iránti
elkötelezett muzeológusi magatartás itt is
természetszerûleg felszínre került. Az aggódás mellett azzal a reménnyel is, hogy a kistérségi társulások vezetõi vagy meghatározó szereplõi talán elõbb utóbb autentikus és
kikerülhetetlen szakmai hozzáértõt is látnak
a közgyûjtemények aktív(abb) munkatár16

saiban. A közösségi mûvelõdés intézményhálózatának megújítása során új s természetes funkciót nyerõ közösségi (táj)házak
tárgyi és szellemi hagyomány világának
hozzáé rtõi nem követ elnek maguk nak
ugyan kizárólagos szerepet, de éppen a helyi
(anyagiakban is jócskán számottevõ!) közkincs gondozása és fejlesztése érdekében
egyre indokoltabb volna rendszeres bevonásuk a vidékfejlesztési munkacsoportokba, valamint a helyi oktatás támogatói szervezetébe.16
Míg tavasz táján az egyik legkeletibb
múzeumunkat (Vaja) kerestük fel, év vége
felé járva társulásunk észak-nyugati részén,
Nógrád megye mostani székhelyén, Salgótarjánban jöttünk össze. Stílszerûen Borbála
és Mikulás napja között, magunk is egyfajta
ünnepi hangulatban, hiszen egyúttal zártuk

Minderrõl szintén e kötet több írása is foglalkozik, a szolnokit követõ találkozók ezt érintõ elõadásainak
köszönhetõen itthonról és a szlovákiai Felvidék közegébõl is! T. Bereczki Ibolya, Pató Mária és Bartha Júlia
tájház elemzõ tanulmány-csokra a kérdést a lokális mûködés, mûködtetés oldaláról, valamint a belátható jövõt
a múzeumi értékõrzés semmivel sem pótolható jellegével alakítani, de legalábbis segíteni szándékozó
példamutatásra Örsi Julianna, Kállai Irén és Veres Gábor vagy Pusztai Zsolt, s a losonci Agócs Attila írásai
nyújtanak lényegi példát! Szolnokon már a Békés Megyei Múzeumi Szervezet központi intézményében s
néhány tagmúzeumában mûködõ kollégák is velünk voltak, s így volt ez késõbb is, folyamatos figyelmük és
részvételük közepette.
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Salgótarján (2006)

is elsõ, izgalmas közös esztendõnket. Témáink ezúttal a „Határok nélkül – muzeológusok és közmûvelõk együtt”, múzeum(ok)
és a határon átnyúló kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok, a Palóc-út sajátosságai és tapasztalatai voltak.
A programtervnek megfelelõen elsõként
dr. Kovács Anna, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója adott tájékoztatót
múzeumaik helyzetérõl. Igazgató asszony
elmondásából kiderült: az Alfa program
sikeres pályázatainak köszönhetõen 100 M
forintot meghaladó összeg elnyerésével
újult meg, került kialakításra a bányászati
kiállítóhely, a szécsényi múzeum és a salgótarjáni múzeum képtára, ám ezek látogatóbarát mûködtetéséhez a közönségkapcsolati-múzeumpedagógiai területen csak 2
munkatárs foglalkoztatására van fedezet, az
egész megyére vonatkozóan! A 2003 májusától új alapító okirattal mûködõ múzeumi
szervezet csapata maga is érzi az ismert
dilemmát: már eddig elért eredményeit és –
a köztudatba még vagy újra igazán be nem
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került–, egyébiránt meglévõ kincseit, kuriózumait (pl. irodalmi és történelmi nagyjaink, egyedülálló természettudományi és
régészeti emlékeink stb.) hogyan, milyen
eszközökkel tudja közel hozni a potenciális
vagy csak remélt közönség (f)elé. S tenni ezt
természetesen úgy, hogy a maga szakmaiságához a turisztika-idegenforgalom és az
oktatás, valamint a közmûvelõdés átalakult
intézményrendszereinek együttesére apellál, ehhez pedig korszerû módozatokat és
alkalmat keres, talál. Mindezidáig nagy segítségükre volt ebben a közvetlenül hozzájuk rendelt turisztikai szakember, aki az ún.
Palóc-út projekt nógrádi ágenseként itt
mûködött, ám ez a megyei önkormányzat
által delegált státus és közvetlen kapcsolati
kör (pont a megelõzõ napokban!) megszûnt,
illetve elkerült tõlük.
A rendszeres szakmai együttmûködõ
szlovákiai intézmények sorából kiemelkedik a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria,
amelynek vezetõje, Iveta Kaczarová igazgatónõ mutatta be intézményüket és a hoz-

zájuk tartozó szervezeti egységeket. Céljuk:
a Madách- és Mikszáth-kultusz, valamint a
szlovák iai palócsá g jellegz etesség einek
komplex megfogalmazása, a meglévõ ismeretek természetesebb áramoltatása – a majd
lassan elmosódó igazgatási határok mindkét
oldalán – igényként jelentkeznek. Az így
megkezdett és már a bevezetõben is számos
kérdést megfogalmazó felvidéki múzeumszemlézést folytatta szintén vetített képekkel és alapos tájékoztatójávalAgócs Attila, a
losonci Nógrádi Múzeum és Galéria néprajzos muzeológusának elõadása.17 Az intézményi struktúra mellett a közösségi színterek alakulásának – a magyarországihoz
képest rövidebb ideje tartó – jellemzõen
spontán, majd csak az elmúlt években tudatosodó és minõségi igényekkel fellépõ
kulturisztikai szervezõdések példáit mutatta
be.
Az elõzetesen is már sokunk érdeklõdését felkeltõ úgynevezett Palóc-út jellegzetességeirõl, az ezt éltetõ és mûködtetõ
szakmai és társadalmi háttérrõl és a mûködtetés eredményeirõl, aktuális kérdõjeleirõl is Kiss János adott tájékoztatót18.
Még ebéd elõtt Peák Ildikó szólt a nemrég
felújított új Képtár lehetõségeirõl és közmûvelõdési hasznosításának terveirõl.19 A
programot záró bányajárást pedig Vajda
István elõlegezte meg számunkra szellemi
étvágygerjesztõül. A már igencsak várakozó
ebédlõasztalok érthetõ módon gyorsan
fogyó kínálata után a salgótarjániak Képtárában gyönyörködhettünk (s ez nem közhelyes szófordulat; bizonyíthatja minden
idelátogató!). Ezután még egy rövid idõre
tanácskozó termünkbe húzódtunk vissza,
ahol a TIMPNET Mûhely koordinátora
17
18

19

szólt az elkövetkezõkben elgondolt s folytatni kívánt témakörökrõl, egyúttal köszönetet mondott a jelenlévõ kollégáknak az
egész éves megtisztelõ együttmûködésért és
mindannyiunk nevében a házigazdának,
jelesül e nap program szervezõjének, Bagyinszkyné Hunyadi Katalinnak.
Az elhangzott ismertetõkhöz Matits
Ferenc megyei múzeumi igazgatóhelyettes
délutáni elnöklése alatt többen is hozzászóltak. Cservenyák igazgató úr például azt
feszegette, mérjük-e tevékenységünk hatékonyságát megfelelõ rendszerességgel, s
nem csupán a fenntartó vagy a szaktárca felé
a kötelezõ statisztikai adatszolgáltatás
„csalafinta és önáltató számmisztikájával”?
Ahhoz, hogy magunk, pontosabban a
különbözõ pályáztató helyek felé megfogalmazott projektanyagok összeállításakor
tisztább képet alkothassunk, emellett valóban szükség van a különféle elégedettség
mérésekre, mûködési terepünk differenciált
közegének ismeretére, az õszinte kritika elfogadására. Ez szól intézményeink megközelítésétõl kezdve a különféle nyomtatott és
elektronikus kiadványokban megfogalmazott önképünkön át a múzeum kapuján –
mi azt hisszük, csakis a visszatérés lelkesedésével töltekezett – kilépõ látogató
visszacsalogatásáig. A múzeumok viszont
nem tudnak igazán mit kezdeni avval a
helyzettel, hogy a turizmus információs és
szolgáltató bázisai – épp az alapító és
mûködtetõ hektikus szándéka és fedezete
miatt – elég ad hoc módon és idényszerûen
mûködnek, gyakorta ott nem, ahol vagy
ahová egyébként jelentõs gazdasági és
társadalmi fejlesztõ szándék készül beruházni. A kulturisztikai szolgáltatás hiányá-

A kiváló elõadás szövegét lásd kötetünkben!
A jelentõs hazai tematikus utak önálló honlapja és számos szakmai anyaga a www.palocut.hu címen lelhetõ fel.
A mindezekbõl levezethetõ múzeum és idegenforgalom kérdésköréhez Valenta Linda, turisztikai munkatárs
nyújtott friss, nemrég megjelent megyebeli kiadványukról tájékoztatót. A Nógrád megye múzeumait és
muzeális közgyûjteményeit bemutató praktikus kiadvány a magyaron kívül szlovák és angol nyelven is
hozzáférhetõ, így természetesen a gazdagon megpakolt ajándék-zacskónkba is jutott abból. A salgótarjáni
Tourinform Iroda és kapcsolatrendszerérõl Parditka Magdolna, az iroda vezetõje nyújtott jól felépített
prezentációjával értékes perceket.
A kolléganõ írása szintén helyet kapott tanulmány-gyûjteményünkben.
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Debreceni évkezdet (2007)

nak pótlását jelen körülmények között és a
jelenlegi szabályozók miatt – nagy sajnálattal látva a korábban irigyelt nógrádi példa
visszavonulását – nem lehet a múzeumok
eredendõ feladatává tenni. A „szolgáltatóbarát” múzeum modelljének kidolgozásához több idõre, türelemre és szakmai körüljárásra van szükség, de kétségtelen: megéri.
Programunk stílszerûen a Bányamúzeum megtekintésével zárult, ahol továbbra is
kitartó csapatunk Vajda István szakavatott
vezetésével vett részt a hangulatos és felüdítõ „túlélõ túrán”. „Szerencse fel!” – ez a
hagyományos köszöntés bizony rá fért
mindannyiunkra. Mindenkire, akik részesei
voltak s tervezik, hogy kovászai legyenek a
kelet-magyarországi múzeumok közmûvelõdési mûhely-szervezõdésének.
20
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A szolgáltató múzeum modelljei felé
Nem sokkal a salgótarjáni összejövetel
után, még decemberben Deményi György,
Kállai Irén, Kurta Mihály kollégáimmal
megkezdtük a következõ esztendõ terveinek
(témák, helyszínek és idõpontok) összeállítását, amely alapján egy további, közös gondolkodásra szólító levél is megszületett. Ez
volt tulajdonképpen az újabb évkezdõ találkozónk szellemi megalapozása, amely köré
tulajdonképpen az egész sokszínû munkanap kapcsolódott 2007. február 26-án20. Az
ülés és az ott elhangzott elõadások fajsúlyát
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jelen
kötetünkben azok közül hármat is közlünk
Kállai Irén, Kurta Mihály és B. Pinczés
Orsolya tollából. Ám álljon itt az a közösen
elfogadott gondolatsor, amely most és

A debreceni Megyeházán megtartott ülésünkön a következõk hangzottak el: Kocsis Róbert megyei alelnök
köszöntõje; Vígh Annamária bevezetõ elõadása; Puczkó László: Múzeumok a kulturális szolgáltatók piacán;
Katona Ilona: Egy formálódó érdekszövetség: turisztika és a múzeumok; Kállai Irén: Közgyûjtemény és nyitva
tartás; Kazai Béla: A múzeumbarát kerékpáros; B. Pinczés Orsolya: A hátrányos helyzetûek a múzeumban.
Kurta Mihály: Mi is az a múzeumandragógia?

hitünk szerint a továbbiakban is meghatározza meglévõ múzeumaink közmûvelõdési
munkatársainak vállalásait.
Év eleji „ige(n) hirdetés”
A múlt év második felében több fórumon közreadtuk annak a kiadványnak a
hírét, amely az észak-alföldi és az északmagyarországi múzeumok legközismertebb
tagjait mutatja be. A „Múzeumi Kínáló” címen készült leporelló csomag megjelentetésének és minél szélesebb körû terjesztésének az a célja, hogy a gyûjteményeinkkel és kiállításainkkal kapcsolatban lévõ
iskolai, baráti köri, túrázó kis- és nagyközösségek egyfajta – nyomtatott, képes –
iránytût kapjanak prog ramválasztásaik
alkalmával. Mind a kiadvány, mind pedig a
mögöttünk álló esztendõben tartott újszerû
találkozási formák és pontok, a két régió
múzeumainak közmûvelõdési, közönségszolgálati és múzeumpedagógiai ügyeivel
foglalkozó munkatársak önkéntes együttmûködésének eredményei. Ezt méltányolta
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szakfõosztálya, amikor a Múzeumok Mindenkinek Program kiemelt és támogatásra
méltó vidéki kezdeményezéseként 2006
közepétõl anyagi erõket is állított a
TIMPNET Mûhely tevékenységéhez. Így
tudtuk megvalósítani tematikus összejöveteleinket, s korántsem „köldöknézõ” módon: a múzeumi hozzáértõk mellett a turisztika szervezõi, különbözõ társult civil szervezetek, oktatási mûhelyek, s nem utolsó
sorban kíváncsi érdeklõdõk egyaránt részt
vettek a rendezvényeken. Az éppen egy
évvel ezelõtt megrendezett „debreceni
múzeumi disputa” bizonyos tekintetben ki
is nõtte magát, a szakfelügyelet javaslatára
immár a dél-alföldi régió múzeumainak
kreatív munkájában jeleskedõ kollégákkal
is szõjük a kapcsolati hálót.
Témáink között sok az aktuális, illetve
minden múzeumot érintõ, olykor-olykor
„rázós” fölvetés: mit is értünk szolgáltató

múzeum alatt, hogyan alakítsuk frontember-kollégáink figyelmét és türelmét
jobban és emberszabásúbban a látogatók
felé, melyek a múzeumi szakterületek (fotó,
restaurátor és szakértõi, oktatói kapacitás)
önkorlátozó, befolyásoló és kordában tartó
határai? S „a mi mennyi?” örökzöld témája:
v Mi az, ami megfizetendõ és megfizethetõ a látogató részérõl?
v Mi az, ami kötelezõ társadalmi szolgáltatás, és mi az azon túli e hazai/regionális
kulturális piacon?
v Gazdálkodási szisztémánk mire nyújt
lehetõséget; mit tehet ennek érdekében és
mit nem az elõrelátó és „ügyes” pénzügyes?
v Vállalkozhatnak-e múzeumaink? A
bevétel orientált fenntartói elvárás kényszere mellett mi a valóban természetes nyereségképzõ tevékenysége múzeumainknak,
az azt alkotó szakmai csoportosulásoknak?
v Pénznyerõ vagy pénznyelõ funkciót
szánunk-e a hozzánk kötõdõ civil szervezõdéseknek?
v Apadó létszámú munkatársi gárdánk
mellett hogyan osszunk meg s adjunk feladatokat a környezetünkben élõ és alkotó
személyeknek, önkénteseknek vagy a
múzeumi tárgyakban õrzött mesterségek
mai mûvelõinek és megújítóinak?
v Hol húzódik a szakmai alázat és a más
tudására való szükséges figyelem?
v Fogyatékosságaink nem tesznek-e
minket is átmenetileg olykor cselekvõ- és
/be/látó képtelenné?
v Hogyan és kire, mire való tekintettel
alakítsuk nyitvatartási rendünket városban
és a tájon?
v Számítunk-e folyamatosan látogatókra, avagy évente két-három alkalommal
megeresztett nagyrendezvényeinkre csalogatjuk inkább a „nagyérdemût” és az idegondolt fizetõképes, magyarul sem és különösen minket nem értõ turistát?
v Elviseljük-e a zajongó, de lelkes gyerek- és diáksereget vagy sajátos házirendünk szerint renddel és fegyelemmel próbálunk bennük áhítatot teremteni?
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v Van-e, lesz-e újabb, közös érdekek felé sodró folyamat a jelen kuszaságában; a
tagmúzeumok sokszínûsége és életben tartó
rugalmassága fogja-e a (még) nagyobb léptékû múzeumi alakulatokat megfrissíteni,
akár maguk ellenére is?
vMelyek azok a meglévõ és/vagy deklarálandó szakmai szerepek, újfajta viszonyulások, amelyek egy – félõ és ezért félünk! – bármikor s váratlanul megindított
versenyfutásra késztet(het)ik a megyei önkormányzatok által még fenntartott múzeumi központokat? Törvényszerû-e, hogy
közülük kerül majd ki a „befutó”?
A gyakran elodázott, elhallgatott vagy
„elsikkasztott” válaszok, illetve a mögöttük
lévõ érzékeny, emberi tényezõk megértõ
kezelése azonban továbbra is fontos és szem
elõtt tartandó. Csakis így lesz hiteles ismét,
egy több éves folyamat eredményeként az
alapítók régi és a kommunitás mai érdekeltsége: „Az én múzeumom – a mi múzeumunk”. S errõl az illetõségrõl és illetékességrõl bizony gyakorta éppen magunkat és
múzeumi kollégáinkat célszerû meggyõzni,

minden jó szándékunk ismeretében, a közös
bizalom birtokában. Ehhez nyújtja továbbra
is szakmaiságát s tudását a – sokszor már
csak megszokásból is utolsó padba sorolt –
közönségszolgálati gárda a Dunán inneni
régiók kultúra közvetítõ (tehát imígyen
direkt) múzeumaiban.
A többször is emlegetett és tervezett közös megjelenés, képviselet nagyszerû példájaként számít az, amikor Nyíregyházán az
immár tizenharmadik „Vakáció – Utazás
nemzetközi idegenforgal mi kiállítás és
vásár” mindhárom napján – néhány megyém beli kollegina és kolléga mellett –
elõre beosztva a miskolci, berettyóújfalui és
debreceni múzeumok munkatársai vállaltak
hétvégi inspekciót velünk, a szervezõktõl
igen jelentõs kedvezménnyel megkapott s
együttes arculattal berendezett standon.
(2007. március 9–11.) A házigazdáktól (Új
Régió Bt. és megyei Tourinform Iroda)
kapott adatokat és saját tapasztalatainkat
figyelembe véve körülbelül 1000 megmegálló, érdeklõdõ szóbeli információt és
kép esl apo kat , múz eum i kín áló kia d-

Bihari konferencia, Berettyóújfalu (2007)
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ványokat, ismertetõk tömegét vette és vitte a
„Kelet-Magyarországi Múzeumok” feliratot viselõ, tizenkét négyzetméternyi területen mûködõ pultjainkról. A programzáró
tombolasorsoláson pedig valóban boldog és
az ajándékoknak örvendõ nyertesek vették
át megyei múzeumaink értékes kiadványait
és az éves látogatói bérleteket, exkluzív
belépõket. Csekélyebb létszámban, de hasonló megjelenés zajlott nem sokkal késõbb
a szolnoki, debreceni, egri és miskolci
turisztikai vásárokon is.21
„Kistérség és múzeum” volt annak az
igenc sak aktuá lis témáj ú össze jövet elünknek a címe, amely egy – mondhatni –
modell-alakítási folyamat közben és annak
színterén, a bihari térség, illetve a CsonkaBihar székhelyén, Berettyóújfaluban, annak
múzeumában került megrendezésre 2007.

április 12-én. Az itt elhangzott elõadások és
a kulturális vidékfejlesztés szempontjából
friss ismereteket és szemléletet nyújtó,
prog rama dó prez entá ciók (pl. Halm ai
Gáborné), hozzászólások eredményeként
azok közül jelen kötetünkbe Örsi Julianna és
Veres Gábor elemzései kerültek be. Komoly
hozadékai a találkozónknak, hogy az itt elhangzottak alapján fogalmazódtak meg
döntéshozói és szakértõi szinteken elõterjeszt ések, proje kt-tá mogat ási elvek és
szempontok regionális és országos munka
anyagokban22. Bihari ülésünk teljes hangzó, írásos és képi anyagát mintaszerû módon
CD-re írva és sokszorosítva Kállai Irén múzeumvezetõ elkészített, amelybõl kaptak az
érintettek, valamint külön a Megyei Múzeumok Igazgatói Szövetségének ülésére is
eljuttatott23. Május 14-én Mezõtúron, az

Túri hallgatóság, Mezõtúr (2007)
21

22

23

Terveztük, hogy hasonlóképpen teszünk majd a Múzeumok Majálisán is, azaz egy közös TIMPNET-sátrat
mûködtetünk, de errõl sajnos végül le kellett mondjunk a hadrafogható és ebbe bevonható kollégák saját
standjukon való elfoglaltsága, másfelõl többek otthoni, hétvégi – múzeumi – kötelezettségei miatt.
Lásd: A Kulturális vidékfejlesztés – Kulturális partnerség címû konferencia (Budapest, 2007. június 27.)
alkalmából megjelent kötetben: Káldy Mária 2007. és Halmai Gáborné 2007. írásait!
A CD korlátozott számban még a Bihari Múzeumtól megszerezhetõ.
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alföldi fazekasság egyik legjelentõsebb
központjában (egyúttal szintén ambiciózus
kistérségi központ!) jöttünk össze, ahol az
év elején kitûzött program szerint a múzeumokban felhalmozódott tárgyi és ahhoz
kapcsolódó szellemi tudás- és ismeret anyag
átadásának speciális formáiról láthattunk és
hallhattunk ismertetõket, élvezetes bemutatókat, szokás szerint kedves és jó szó,
baráti figyelmes programszervezés közepette. Pusztai Zsolt és Pató Mária frappáns,
lényegre törõ és módszertanilag is példamutató, kötetünk céljai szerint ekként terjesztésre méltó elõadásainak szöveges változata így is igyekszik jócskán visszaadni
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kollégáink
ötletességének gazdag tárházából. Az ezt
záró ebéd emlék-ízei viszont (majd talán az
írottnál egy lényegretörõbb formában tálalandó!), a találkozásaink szervezéséhez
kapcsolódó legendáriumot gyarapítják.
Legvégére hagytuk a Szegeden, június
18-án megrendezett, Lipták Mária által
szervezett, a többször is elõkerült, tárgyalt,
beszélt téma kimeríthetetlenségét jól reprezentáló, az új megközelítést szellemesen
tálaló „Múzeumok és turizmus a DélAlföldön” címû találkozónkat, amelynek
idõzítése is izgalmas volt24. A Múzeumi
Világnap s a Múzeumok Majálisa után, néhány nappal az újabb Múzeumok Éjszakája
elõtt, e múzeum- és kiállítás/program orientált idõszakban minden fölösleges önteltség
nélkül, a dilemmák és a jó ízû példák együttesével sikerült megszólítani és egész nap
együtt tartani (!) a két, nem csak kényszerbõl egymásra utalt szakmai csoportosulás
dél- és kelet-magyarországi reprezentánsait. Ekkor jelent meg elõször a „Múzeumpont” címû regionális múzeum-turisztikai
lap különszáma, s ugyancsak azokban a
napokban látott napvilágot a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei összefogást reprezentáló „Kerékpárral a múzeumba” címû
24
25

26

26

térkép25, amelyhez az ország múzeumjáró
turistái számára két pályázati felhívás is
csatlakozott. Az újszerû és/vagy általánosságban is hasznosítható felvetések közül
most a következõket emelném ki, – természetesen, vállalva az ebbõl fakadó önkényesség ódiumát. Elhangzott, miszerint jó
volna, ha a 2005. évi, a kulturális orientációra is figyelmet fordító turisztikai felmérést követõen egy újabb országos
adatgyûjtés és elemzés követné. Már csak
azért is, mivel a Magyar Turizmus Zrt. és az
ÖTM szakállamtitkársága deklarálásából
kiderült, hogy 2009. az örökségturizmus
éve lesz.
A szegedi-délalföldi példa (Mihály Illés
komoly felvetésében) azt szorgalmazta,
hogy induljon, vagy folytatódjon azonos
elvek és alapvetõ múzeumismereti anyag
segítségével és felkészült, hiteles és tapasztalt elõadó egyéniségek közremûködésével
akkreditált képzés a gyakorló és leendõ idegenvezetõk, múzeumi frontemberek, idegenforgalmi menedzserek és kulturális
programfejlesztõk részére. Õ a DKMT
Eurorégió egyik kiemelkedõ, a kulturális és
örökségutak gazdaság élénkítõ projektjének, a Vajdaságba, a Bánságba is jócskán
átnyú ló törté nelmi magya r szece sszió
komplex világát bemutatandó törekvéseik
kapcsán hozta fel mindezt26.
Körtvélyesi Erzsébet, a köreinkben is jól
ismert és újszerû kezdeményezésekben
kifogyhatatlan „Vendégváró” címû kiadó és
internetes portál ügyvezetõje újabb konkrét
együttmûködést ajánlott a jelenlévõ
múzeumi képviselõknek, amelyrõl a
www.vendegvaro.hu honlap és a turizmusfejlesztõ cég munkatársai naprakészen
tájékoztatnak. Utalt arra is, hogy a
korszerûség, valamint az újabb célközönség
és információ használók elérése érdekében
az év végétõl mobilkészülékrõl letölthetõ
cellainformációs tartalomszolgáltatást ve-

Medgyesi Konstantin 2007. 136–137.
Lásd ismertetõjét pl. a 80.000 példányban megjelenõ „Itthon otthon van…” címû kiadványban, 2007. július
16., 14.
További információk a www.dkmt.hu honlapon!

Egy kis pihenõ, Szeged (2007)

zetnek be. Az úgynevezett „promenád-effektus” keretében a legjelentõsebb szakportállal, a www.museum.hu szerkesztõivel
együttmûködve – természetesen a múzeumi
hírbázisokon alapulva – megteremtik a
hazai múzeumi hírforrás-szolgáltatás átjárhatóságát is.
Dr. Basa Lia, az Információs Társadalomért Alapítvány vezetõje már az általuk és
szervezésükben elvégzett, náluk a múzeumok számára is hasznosítható kutatási
eredményekre hívta fel a figyelmet, egyúttal
a szükséges és aktuális térségi, megyei,
regionális vagy éppen tematikus múzeumi
és kulturisztikai kutatások lefolytatásához
ajánlott segítséget, illetve együttmûködést27.
Az észak-mag yarország i múzeumok
képviselõi azt az érdekes ötletet vetették fel,
27
28

hogy a régió kulturistáinak választásidön tés i leh etõ ség ét meg kön nyí ten dõ,
valamint rivalizálás helyett épp a gazdaságosság és programkínálat szélesítése, így a
remélt vendégforgalom növelése érdekében
2008-ban – kísérleti jelleggel a régió „nagymúzeumai” június és talán július fordulóját
is beleértve – egy-egy hétvégén más és más
helyen tartanák meg múzeumaik éjszakáját,
intenzívebben bevonva az utazási és utaztató cégeket, kis és nagy társaságokat28.
E helyütt is felvetõdött az a kérdés: a
maguk kulturális-mûvelõdési (tehát nem a
kategorikus statisztikai alapon szervezõdött) régióiban mûködõ múzeumok, közönség-orientált partnerekkel ne alakítsanak-e
ki legalább középtávú konzorciális társaságokat, hogy az új közösségfejles ztési,

Elérhetõsége: basa.lia@infota.hu vagy a www.infota.org
Így remélhetõ, hogy Miskolc, Debrecen, Eger, valamint Szolnok, s netán Nyíregyháza ez évben mért kb.
40.000 fõs alkalmi látogató száma akár a százezres nagyságrendet is megközelítheti!
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turisztikai stb. pályázatokon mint önálló
jogi személyek és hathatósabb gazdasági
potenciálok léphessenek föl.
A 2007. évi történések legutóbb említett
állomásai nem azért kerültek ilyen sommás
említésre, mert elfogyott a krónikás szuflája, avagy a talán szokásosnál hosszabb terjedelem miatt immár szerzõ- és szervezõ
társainak neheztelésétõl tart. Az indok egyszerûen az és annyi, hogy a rendszergazda és
a tarta lom-s zerke sztõk (azaz : Kotzi án
Orsolya, Káldy Mária és Török Petra) jóvoltából a bihari, a mezõtúri és a szegedi29
összejöveteleink részletes és fotókkal illusztrált beszámolói teljes terjedelmükben
olvashatók a szakmánk mûvelõi, az érdeklõdõ múzeumbarátok, valamint a múzeumfejlesztés kérdéseivel is foglalkozók számára készült és (a velünk is) egyre gazdagabb www.muzeumokmindenkinek.hu
honlapon.
Ám megõrizve a múzeumi szakma
tradíció-tiszteletének egy jellegzetes vonását, az írott szöveg nyomtatott változatban
való, sokunk számára mással ma sem
pótolható megjelenését, annak varázsát,
szeretnénk e kötetünkkel is adózni a minket
és velünk együtt, egyre inkább a múzeumaink közegét figyelõ és vigyázó tekinteteknek!
Kriston Vízi József dr.
IRODALOM
Éri István
1988. A múzeumi népmûvelõk ez évi országos konferenciájukat... In: Múzeum Hírlevél 1988/7., 5–7.
Hajdú Ágota
2007. Zenés népmûvészeti barangolás. In:
Török Petra (szerk.): Iskola és múzeum,
Múzeum és iskola. Múzeumok Mindenkinek VII. Budapest, 87–93.
29

28

Halmai Zsuzsa
2007. A humán infrastruktúra hiánya, avagy
pótolhatatlan szerepek. In: Kulturális
vidékfejlesztés – Kulturális Partnerség.
MMIKL Regionális Programok Fõosztálya. Budapest, 9–15.
Káldy Mária
2007. Múzeumok Mindenkinek Program
Múzeumismereti Oktatási és Képzési
Központ. In: Kulturális vidékfejlesztés –
Kulturális Partnerség. MMIKL Regionális Programok Fõosztálya. Budapest,
19–22.
Kazai Béla – Kriston Vízi József (szerk.)
2007. Kerékpárral a múzeumba. Szabolcs,
Szatmár és Bereg megyék kerékpáros
múzeum-turisztikai útvonal térképe,
Nyíregyháza
Kriston-Bordi Zsuzsanna
2006. Múzeumok Kínálója. In: Magyar
Múzeumok 2006/3. 61–62.
Kriston Vízi József
2006/a Muzeológusok II. Regionális Közmûvelõdési Tanácskozása, Miskolc. In:
Múzeumi Hírlevél 2006/4. 128–130.
2006/b Regionális közmûvelõdési találkozó Vaján. In: Magyar Múzeumok
2006/2. 33–34.
2006/c Múzeumi kínáló. Az észak-alföldi és
észak-magyarországi múzeumok adatai.
Kriston Vízi József (szerk.) Nyíregyháza
2007/a Múzeumi pontvadászat Kelet-Magyarországon. In: Köznevelés 2007/19.
4.
2007/b Beszámoló a Dunán inneni múzeumok X. regionális közmûvelõdési
találkozójáról. In: Múzeumi Hírlevél
2007/5-6. 100–101.

A tervek szerint a szegedi konferencia és mûhelynap anyaga teljes egészében egy önálló kötetben jelenik meg a
Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatóságának gondozásában. Mivel az elhangzott elõadások és
hozzászólások szövegei tejes terjedelmükben rendelkezésre állnak, így reméljük, sikerül ehhez megfelelõ
forrást és támogatást is találni.

2007/c Kistérség és múzeum. In: Múzeumpont. 2007/2. 5–7.
2007/d Múzeum és turisztika. In: Múzeumi
Közlemények 2007/1. sajtó alatt
Medgyesi Konstantin
2007. Múzeumok és turizmus. In: Múzeumi
Hírlevél 2007/7-8. 136–137.
Örsi Julianna
2004. Egy tájmúzeum lehetõségei az
ezredfordulón. A túrkevei Finta Múzeum
példája. In: Múzeumi Közlemények
2004/1. 23–27.
2007. Szent Iván új tüzei. In: Múzeumpont
2007. Különszám a Múzeumok Éjszakája Kelet-magyarországi programjairól. 3.

Peszeki Gergely (szerk.)
2006. „Legendák” nyomában az ÉszakAlföldön. MT Zrt. ÉARMI, Szolnok
Puczkó László
2006. A látogatóbarát múzeumok elméleti
megalapozása. Múzeumi Közlemények.
Különszám. Budapest
Török Petra
2006. Hogyan tovább Múzeumok Mindenkinek program? In: Múzeumi Közlemények 2006/2. 614.
Vígh Annamária
2006. A kulturális modernizáció irányai. In:
Múzeumi Közlemények 2006/2. 5.

29

ÚTKERESÉSEK A MEGYEI MÚZEUMOK MÛKÖDÉSÉBEN
LESZNEK-E TÁJMÚZEUMOK HEVES MEGYÉBEN?
A múzeumi szervezetek átalakulásának
korát éljük. A múzeumok persze eddig sem
voltak statikus rendszerek, de a változások
korábban sokkal lassabban történtek. A jelenlegi folyamatok a pénzügyi megszorítások miatt indultak el jó néhány megyében és
a szakma próbálja ezt több, de inkább kevesebb sikerrel elfogadható keretek között
tartani. Könnyebben kezelhetõ, irányítható
lenne a múzeumi szervezetek átformálása,
ha ismernénk a közigazgatás átalakítását
célzó jogszabályokat és az új rendszerben a
múzeumok leendõ helyét, vagy éppen helyének hiányát is láthatnánk. A konkrétumok híján mind a fenntartók, mind pedig a
múzeumi szakma – különbözõ szinteken –
jelen találkozóhoz hasonló szimpóziumokon próbál egyeztetni, tapasztalatokat
cserélni.
Heves megyében már több mint egy
évtizede zajlik a múzeumi intézmények,
kiállítóhelyek külsõ üzemeltetési, fenntartási lehetõségeinek a keresése és ennek
megfelelõen a megyei múzeumi szervezet is
jelentõse n átformáló dott. Elsõsorba n a
települési önkormányzatokat igyekeztek
bevonni, illetve érdekeltté tenni az üzemeltetésben. 1990–91-ben nyolc kiállítóhely,
tájház került át a települések tulajdonába. A
megállapodások szerint az ingatlan került
helyi önkormányzati tulajdonba, az „ingóságok”: kiállított tárgyak és az installáció
a múzeum tulajdonában maradtak. Az
ingatlanok fenntartásáért, karbantartásáért
az önkormányzat felel, a mûtárgyak állagáért viszont a múzeum. A kiállítóhelyeket
ettõl kezdve az önkormányzatok üzemeltetik, viselve a karbantartáson túl a rezsi és
bérköltséget is.
A múzeumi szervezetnél jelentõs költségmegtakarítást eredményezett az átadás
és az elsõ években a kiállítóhelyek mûködése is kedvezõ képet mutatott. A települések kialakították azt a rendszert,
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amelyben számukra legkedvezõbben tudták
az üzemeltetést megoldani. A nyugdíjasok,
közhasznú foglalkoztatottak mellett aktív
könyvtárost, tanárt, népmûvelõt bíztak meg
a feladattal. A tájházak sorsát nagyban
befolyásolta, hogy milyen mértékben tudták
a település életébe bekapcsolni azokat. A
legjobban az idegenforgalmi törekvésekhez
kapcsolt objektumok mûködnek. Noszvajon például éves turisztikai programsorozat
kapcsolódik a tájházhoz. A kifogástalan
állapotban átadott, de esetenként több száz
éves épületek elsõ jelentõsebb karbantartási
terhei a 90-es évek végéhez közeledve
jelentkeztek. Azoknál az önkormányzatoknál, melyek ekkorra már kialakították a
tájház helyét a település életében, viszonylag hamar megoldották a kisebb-nagyobb
felújításokat. Néhány esetben viszont ez
nem volt ilyen zökkenõmentes. Ott, ahol ez
nem történt meg, különbözõ módszerekkel
próbáltuk rávenni a tulajdonost a felújításra,
még pályázati segítségnyújtást is felajánlottunk. Végsõ intézkedésként alkalmaztuk a
tárgyak ideiglenes bevonását a kiállítóhelyrõl. A mikófalvi tájház és kovácsmûhely esetén az ideiglenes bevonás 1999–
2005-ig tartott, mivel felújítás ez idõ alatt
sem történt, a kiállítóhely megszüntetésérõl
döntöttünk. Bár ilyen sarkított példa csak ez
az egy van az említett átadás kapcsán, mégis
sajnálatos, hogy a hajdanán állami pénzen
megvásárolt, majd a településnek átadott
kiemelkedõ mûemléknek – az új tulajdonos
nemtörõdömsége miatt jelenleg is zajló –
lassú pusztulását nem tudjuk megakadályozni.
A kiállítóhelyek üzemeltetésében számos újszerû együttmûködési forma létezik a
Heves Megyei Múzeumi Szervezet és külsõ
szervek (önkormányzatok, cégek) között.
Detken például a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanban, a település
igen jelentõs anyagi ráfordításával nyitottuk

meg Heves megye legnagyobb régészeti
állandó kiállítását. Hasonló együttmûködés
keretében mûködik régészeti kiállításunk a
füzesabonyi vasútállomáson, jelenleg pedig
Kerecsend önkormányzatának kezdeményezésére zajlanak ugyanilyen elõkészületek. Mindhárom esetben a települések
által finanszírozott állandó kiállításokról
van szó, amelyen a múzeum tárgyai láthatók, de az önkormányzatok az üzemeltetõk is. Több cégnél mûködnek kisebb kiállításaink a fentiekhez hasonló együttmûködésben (Egervin Rt., Gyertyás Borok
Háza stb.). Ezek közül egy, az idén megnyíló kiállítóhelyet emelnék ki. Tudomásom szerint Egerben lesz az elsõ olyan pláza
Magyarországon, ahol jelentõs – több mint
400 négyzetméteres alapterületen – múzeumi kiállítás nyílik. Máshol a világban, így
Nyugat-Európában is már mûködnek ilyen
komplex kínálatú bevásárlóközpontok. A
következõ évek eldöntik, hogy ez a kezdeményezés negatív vagy pozitív példa
lesz-e a magyar múzeumok számára. Az
egri plázában megnyíló kiállítás mellett ez
évtõl a Telekessy Patikamúzeumot is vállalkozóval kívánjuk üzemeltetni a megyeszékhely fõutcáján. A cég gyógyhatású
készítményeket fog értékesíteni a kiállítóhelyen.
A kiállítóhelyek, tájházak üzemeltetésénél átfogóbb kérdést jelent a tájmúzeumok életben maradása, átalakulása,
illetve esetleges eltûnése vagy keletkezése.
A múzeumi feladat ellátását a településeken
általában – tévesen – a kiállítóhelyek üzemeltetésével azonosítják. A szakemberek
gyakran kerülnek abba a helyzetbe, hogy
magyarázniuk kell – sajnos sokszor illetékeseknek is –, hogy a muzeológia ettõl sokkal
összetettebb tevékenység. A kiállítóhely
prioritása miatt fenyeget ma is több tájmúzeumot a „leminõsítés” veszélye. Egy
kiállítóhelyen már nem szükségesek szakalkalmazottak. Az anyagi megszorítások
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idején bérüket – ami ráadásul a felsõfokú
végzettség miatt magasabb is a teremõrénél – meg lehet spórolni. A fenntartók ezekben az esetekben azt nem veszik számításba,
hogy egy szakember sokkal jobban katalizálhatja egy településen a múzeumi, helytörténeti stb. tevékenységet, mint egy közhasznú munkásokkal vagy éppen egy vagyongazdálkodó szervezettel, céggel üzemeltetett kiállítóhely.
Heves megyében az elmúlt száz évben
nagyon sokféle törekvés volt, a mai szóhasználatunkban tájmúzeumnak nevezett
intézmény létrehozására. A hasonló kezdeményezésnek indult egri múzeum megyei
múzeummá fejlõdött, így ma két tájmúzeum
mûködik a megyében. Mindkét intézmény
rendelkezik olyan sajátosságokkal, ami
miatt nehezen sorolható be a hatályos jogszabályban definiált múzeumi besorolás keretei közé.
A Mátra Múzeum gyûjteménye története
során két ízben is elpusztult. Elõször az
1917-es tûzvészben, majd a II. világháború
idején. A múzeum újjászervezését az 1950es évek elején járási szinten végezték, s 13
községben hoztak létre a Mátrai Tájmúzeum
megalapítására Múzeumi Szervezõ Bizottságot1. A múzeum létrehozásától öt múzeumi szakterület fejlesztésére, képviseletére
törekedtek. A természettudományos munka már kezdetektõl kiemelkedett, melyet az
évtizedek során tovább erõsített az intézmény vezetése. Az 1980-as évek közepére a
természettudományos tevékenység – beleértve a gyûjtemények áthelyezését is –
megyei szinten Gyöngyösre került koncentrálásra. Jelenleg az egyetlen történész
muzeológus mellett a természettudományi
osztály munkatársainak száma hét fõ.
Nagyon erõs tehát az intézmény szakosodása, szakmúzeumi jellege.
A Hatvany Lajos Múzeum alig négy
évtizedes múltra tekint vissza. Mûködésének ellentmondásait, melyek a mai napig

Fûköh Levente 2002. 109.
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jellemzik az intézményt, volt igazgatójának,
Horváth Lászlónak a szavaival lehet a
legtalálóbban jellemezni2:
„… a szakmában különösen cseng a
Hatvany Lajos Múzeum neve. Az 1970-es
évek óta az intézményhez a kísérletezés,
útkeresés és a renitenskedés képzete társult.
A múzeum évtizedeken keresztül jelentõs
kiállításokat rendezett – gyakorlatilag kiállító terem nélkül, páratlan képzõmûvészeti,
néprajzi gyûjteményeket állított fel raktár
nélkül, kiadványsorozatot éltetett – saját
szakembergárda nélkül. Vidéki tájmúzeum
létére országos jelentõsége lett. Mindez úgy
hangzik, mint egy sikertörténet, pedig a
gyakorlatban vesszõfutás volt.”
A múzeum 1996-ban költözött jelenlegi
helyére a város fõterén álló Sörfõzõ házba,
de az elhanyagolt állapotban lévõ épület
felújítása azóta sem sikerült.
Az elmúlt években több tárgyalás is volt
a települési önkormányzatokkal a tájmúzeumok mûködésének finanszírozásáról. Konkrét projektekhez eddig is nyúj2
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Horváth László 1976. 54.

tottak kisebb-nagyobb támogatást a városi
önkormányzatok, de az üzemeltetés finanszírozási költségeirõl most tárgyaltak elõször megyei és a városi vezetõk.
Az egyeztetés konkrét eredményt Hatvan esetén hozott, ahol teremõr és gyûjteménykezelõ foglalkoztatásához nyújtott segítséget a települési önkormányzat. A város
vezetése azonban a hatvani múzeumnak a
Grassalkovich-kastélyban szán helyet. A
felújítás hatalmas költségei miatt a helyreállítás ütemezése nehezen tervezhetõ. A terv
viszont elodázza a jelenlegi múzeumépület
felújítását és ezzel együtt az üzemeltetés,
közös finanszírozás kérdéseit is.
A Mátra Múzeum már második éve
zárva tart. Az épület és ezzel együtt a múzeum kiállításai is 2007 májusától teljesen
megújulva várják majd a látogatókat. A több
mint kétmilliárd forintos beruházást a
megye és a város együttesen indította el. A
korszerû múzeum üzemeltetése azonban
megduplázódik a néhány évvel ezelõttihez
képest, így a finanszírozása sem képzelhetõ

el a korábbi keretek között. Az illetékesek
keresik a megold ást, mel y a megye i
múzeumi szervezet egészének átalakítását
is magában hordozhatja.
Az elmúlt évtizedben Dél-Hevesben
több olyan kezdeményezés is volt, amely
tájmúzeum kialakulása felé vezethetett
volna. A kistérségben több jelentõs gyûjteményt is létrehoztak magánszemélyek,
illetve szervezetek. Heves városában a háziipari szövetkezet néprajzi gyûjteménye és
egy több mint húszezer darabos sakkgyûjtemény mellett legjelentõsebb Hegedûs
Béla magángyûjteménye volt. Ez utóbbi
került önkormányzati tulajdonba a nyolcvanas években, melynek üzemeltetését a
megyei múzeumi szervezet végezte és
jelentõsen gyarapította 2005-ig. 1999-ben a
települési önkormányzat múzeumi szakemberek b evonásáv al jelent õs kutatá si
projektet is finanszírozott. A helyi önkormányzat tulajdonában lévõ épületek felújítását azonban a megyei múzeumi szervezet
nem vállalhatta fel, ami kritikus helyzeteket

eredményezett a gyûjtemény történetében.
A helyzet 2004-ben jelentõs fordulatot vett,
amikor az önkormányzat elhatározta a
múzeumnak szánt volt városháza épülete
felújításának befejezését, és ugyanakkor
átveszi a gyûjtemény üzemeltetését is. A
városi üzemeltetésbe került intézményt a
helyi Mûvelõdési Házhoz kapcsolták. Még
alig érkezett meg az új mûködési engedély,
amikor a település új vezetése – szembesülve az önkormányzatot súlytó elvonásokkal – 2007 elején kezdeményezte a
gyûjtemény visszaadását a megyei szervezet felé , melyet a megyei közgyûl és
elfogadott. A helyi erõk által támogatott
tájmúzeum létrejöttének lehetõsége ezzel
egy idõre bizonyára szertefoszlott. Bár az
átadás-visszavétellel a gyûjtemény sokat
nyert, hiszen felújított épületben, új állandó
kiállítással rendelkezik. A nehéz anyagi
hely zetb en lévõ megy ei szer veze tben
azonban az üzemelésre is nagyon szûkös
lehetõségei lesznek, fejlesztésére pedig a
jelen anyagi helyzetben aligha gondol-

A parádi Palóc-ház (2005)
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hatunk. Egy jelentõs magángyûjteményre
alapozva terveztek tájmúzeumot kialakítani
Tarnamérán, de a kastélyban kiállított néprajzi és történeti gyûjtemény üzemeltetési
nehézségei miatt a kiállítóhely funkció is
komolyan veszélyben forgott. A megyei
szervezet sem tudta befogadni az intézményt, amely végül a Rendõrségtörténeti
Múzeum kebelében talált fenntartóra. A
közeli Boconádon pedig csak a tervek
születtek meg a Szaleczky-kastély tájmúzeumként történõ hasznosítására. A kastély
felújítását is magába foglaló projekt mindeddig nem kapott anyagi támogatást.
A múzeumi ambíciókkal rendelkezõ
Heves megyei települések többsége azonban továbbra is kiállítóhelyekben gondolkodik és leggyakrabban valamilyen összevont mûvelõdési intézményben látja – a
több helyen éppen a megyei szervezetbõl
leváló egység – mûködtetésének a megoldását. Így van ez Kisnánán, ahol a vár és a
Szlovák-ház kerül ezekben a hetekben a

34

tele-püléshez. Parádon pedig egy három
eg y- sé gb õl ál ló „m úz eu mi há ló za t”
formálódik, melyhez véleményünk szerint
elõbb-utóbb szükség lesz szakalkalmazott
foglalkoz-tatására, mint ahogy Recsken a
helytörténeti gyûjtemény és a történelmi
emlékpark üze-meltetõjénél már
megtörtént.
Veres Gábor
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MÚZEUMI KÍNÁLAT A KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS PALETTÁJÁHOZ
I. Kulturális örökség megõrzése,
bemutatása
A múzeum egy olyan intézmény, amely
a folytonosságot biztosítja az ember kulturális fejlõdésében. Összekötõ híd a múlt, a
jelen és a jövõ generációinak értékteremtésében és értékátadásában és értékõrzésében. De összekötést jelent az egyes ember
és közösség, társadalom között is. A kulturális emlékek gyûjtésének és megõrzésének
történetét nem szándékozom itt most
részletezni, csak annyit mondok el, hogy az
észak-alföldi régióban a múzeumalapításának gondolata, melyet tett is követett, az
1870-es években kezdõdött. (Ha csak JászNagykun-Szolnok megyében maradok,
akkor a Jász Múzeum és a tiszafüredi Kiss
Pál Múzeum a Kárpát-medence 30 legrégebben alapított múzeumai közzé tartozik.)
A XX. században a múzeumalapítás divatja
az 1950-es évek elején, majd az 1970-es
években erõteljesen érezhetõ az Alföldön.

Miért is jöttek létre ezek a múzeumok?
Egy közösség szükségét érezte annak, hogy
kulturális értékeiket összegyûjtsék, megõrizzék, bemutassák. Ez az alapvetõ
funkció, felvállalása nemcsak az intézménynek, de a létrehozó közösségnek és a
szélesebb társadalomnak is. Újabb és újabb
értékeket csak úgy tud létrehozni a jelen, de
a jövõ embere (legyen az tudós, feltaláló,
tanár, mérnök vagy bármilyen felhasználó),
ha épít a már létrehozott termékekre, értékekre. A kulturális örökség gyûjtése, megõrzése, tisztelete, bemutatása és felhasználása tehát kell, hogy szervesen beépüljön a
jelen és a jövõ emberének gondolkodásába,
moráljába, cselekedeteibe. A közvetlen feladat ugyan a múzeumé, a muzeológusé, de
ennél jóval szélesebbnek kell lennie, akik
ebben részt vállalnak. Témánkat leszûkítve
a területi/kistérségi/tájmúzeumokra, a kistérség, a nép/kulturális csoport, a város az
érintett kör.

A szellemi totó kitöltésének izgalma a Finta Múzeum bejáratánál (2006)
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A Korda Vince Alapfokú Mûvészeti Iskola szereplése a Finta Múzeum

„Menyasszony, võlegény, be szép mind a kettõ…” c. kiállítás megnyitóján (2005)
Milyen értékeket, örökséget õriz a mú- megtalálták, leltározták, õrizték hosszú
zeum? – vetõdik fel a kérdés. Az általunk ideig, hogy csak egyet említsek. Ugyancsak
bemutatott múzeumtípus igen sokféle, de a helyi múzeumot és a helyi közösséget illeti
elsõsorban tárgyi örökséget õriz. A néprajzi a múzeumi mûtárgyak tulajdonjoga, legyen
gyûjtem ények a kistérs égben, kulturá - az ajándékozás vagy vétel. Ezek a kérdések
lis/néprajzi csoportban készített és/vagy nem lettek megnyugtatóan re ndezve a
használt paraszti eszközök, tárgyak. A rendszerváltás elején és ismét felvetõdnek
régészeti és természettudományi gyûjte- egy intézményreform, átadás esetén. Az
mények a földrajzilag is behatárolható ingatlanok, azaz a múzeumépületek tutájról, a földbõl, az élõhelyekrõl bekerült lajdonjogát illetõen inkább érvényesítették
leletek, növények, állatok reprezentásai. A a települések az érdekeiket. Természetesen
tört énet i anya g is konk rét tele pülé s, mindezek a kérdések felmerülnek, ha nem a
közigazgatási egység tárgyi és dokumentum megye, egy-egy település, kistérség mûködanyaga. A képzõmûvészeti anyag rend- teti a továbbiakban a múzeumot.
szerint a tájhoz kötõdõ mûvész, a város
Annyit leszögezhetünk, hogy az elõzõ
szülötte alkotás aiból áll. Igaz, v annak korok értékeit felelõs közösségre, felelõs
speciális gyûjtemények is és találkozhat- szakemberekre kell a továbbiakban is bízni.
tunk a múzeumok sokszínûségét megszüntetõ megyei, központi profiltisztítással,
II. A kistérség értékeinek feltárása,
amely a vidéket, a kistérséget szegényítette
feldolgozása, nyilvánosságra hozatala
az ilyen intézkedéssel. Bizonyára a központoknak is igaza van, de a túrkevei
A kistérségnek, a településnek továbbra
tarsolylemeznek mégiscsak a Finta Múze- is érdeke, hogy a földrajzilag is behatárolumban van az autentikus helye, ahol
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Az „Egri csillagok” rockopera bemutatója a Múzeumok Éjszakáján
a Finta Múzeum szabadtéri szinpadán (2007)

ható területen az értékek akár a földbõl, akár
a padlásról vagy éppen a szekrénybõl elõkerüljenek, begyûjtésükre, feldolgozásukra,
nyilvánosságra hozatalukra – legyen az
kiállítás, adatbázis vagy kiadvány – vállalkozzon a múzeum és fenntartója. Az egyenlõ esély elve nemcsak azt jelenti, hogy biztosítjuk a nagyváros múzeumaiba való
eljutás lehetõségét, hanem azt is, hogy a
helyben létrejött érték a helyi közösséget
gyarapítsa, segítse. Ma Magyarországon a
múzeumi tárgyak 2/3-a vidéken van, nem
mindegy tehát az azokról való gondoskodás.
Fontos, hogy a vidék fejlõdéséhez járuljanak hozzá a vidéki múzeumok. Hogy
hogyan tudnak hozzájá rulni, ezt több
oldalról igyekszem bemutatni.
III. Oktatás (történelem, magyar nyelv és
irodalom, környezetismeret, földrajz,
mûvészetek, társadalom-ismeret stb.)
segítése
A legtöbb ember számára a legkézenfekvõbb, hogy a történelem megismeré-

sében, a történelem oktatásában van a legnagyobb szerepe a múzeumnak. Valóban, a
helytörténet megismerése segíti a magyar
történelem értelmezését, helyhezkötését,
gazdagítja, árnyalja az országos történelmi
események, folyamatok sorát. Az adott
településen lakó gyermek, vagy felnõtt
számára megfoghatóvá, érdekesebbé teszi a
történelmet a településéhez köthetõ esemény, személy, dokumentum vagy tárgy.
Például a hajdúk szerepét jobban megérti a
nebuló, ha megismeri a helyben megõrzött
Bocskay-emlékeket, a Péró-féle lázadás
jobban megmarad a mezõtúri vagy hódmezõvásárhelyi gyerek emlékezetében, ha
egy ottani lakos korabeli vallomásából idéz
a tanár. A Lehel kürtje nemcsak a kalandozó
magyarokat idézi, de magát a mondát is
segíti feldolgozni. Itt már áttértem az
állandó kiállításokban szereplõ tárgyak
jelentõségére. Állandó kiállítást készíteni
nagy felelõsség és komoly szakmai tudást
igényel. Meg lehet ugyan kiállításokat rendelni másoktól (cégektõl, más intézményben dolgozóktól) is, de a legtöbb ismerettel
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– beleértve nemcsak a tudományos ismereteket, de a kiállítások látogatóit is –, mégis
csak az ott dolgozó muzeológus rendelkezik. Az ismeretátadásban az állandó
kiállítások és peresze az idõszakiak is igen
fontos vizuális módok a helybeli lakosok és
az odalátogatók számára egyaránt. Ennek
megrendelésétõl, biztosításától a fenntartó
nem szerencsés, ha elzárkózik.
Több tantárgy oktatását is segíteni
tudják a múzeumi gyûjtemények. A XIX–
XX. századi magyar irodalom megértéséhez
hovatovább értelmezõ szótár kell. Ennél
hatékonyabb azonban a múzeum kínálta
lehetõség, legyenek azok paraszti használati
eszközök eredetiben vagy fotón, filmen,
kiadványban, és egy-egy leírás használatuk
módjáról, készítésérõl. Még ide sorolhatom
a bemutatókat, kézügyességi foglalkozásokat is.
Talán kevesebb még azon múzeumok
száma, ahol médiatár is mûködik, de mint az
archiválás legújabb lehetõségeit felhasz-

nálva a múzeum õrizheti a tájnyelv anyagát,
egy-egy jelentõs író-mûvész hangját stb.
A múzeumok jelentõs, és egyre gyarapodó mûvészeti kollekcióval is rendelkeznek. Itt ugyancsak a lokális közösségnek a
felelõssége, hogy a tájhoz, a településhez
kötõdõ mûvészeket megbecsüljék, anyagukat bemutassák, népszerûsítsék, megõrizzék. A mûvészeti alkotások értékét az is
növeli, hogy az alkotó kötõdik a kistérséghez, a településhez és fordítva. Rólunk
szól, minket ábrázol – ennek a befogadó
közösség számára fontos üzenete van. És itt
már a kortársakhoz is eljutottam. Ha a múzeumok egy része nemcsak a múlt emlékeit
gyûjti, hanem a jelent is dokumentálja. Ha
azt mondom, hogy a múlt múzeumba került
tárgyai a jövõben felértékelõdnek, akkor
arra is figyelmeztetnem kell, hogy a múzeum feladatai közzé célszerû felvenni a
jelenkor tárgyainak gyûjtését, a mai életmód, a mai közösségek életének dokumentálását is.

Kézmûvesfoglalkozás a
Vadász Pál kiállítóteremben (2006)

Kapás János Zsolt muzeológus
gratulál a honismereti vetélkedõ gyõztesének,
Finta Múzeum (2006)
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Szerencsére ehhez egyre több eszköz áll
a muzeológus rendelkezésére. A jelenkor
dokumentálása, kutatása hosszabb távon
válik jelentõssé. Mivel a múzeumokban
nemcsak kiállítások, de célirányos kutatások is folynak ennek eredményei is becsatolhatók az oktatásba (pl. a társadalomismeretnél hasznosíthatók). A természettudományi tantárgyak oktatását ugyancsak
ki lehet bõvíteni a múzeumban szerzett
ismeretekkel.
IV. Adatbázisok a helyi felhasználók,
érdeklõdõk számára
Bár kétségtelen kiemelt célcsoportunk
az ifjúság, de van mondanivalója, kínálata a
múzeumoknak a felnõtt lakosság számára
is. Itt most a kiállítások nyújtotta ismeretátadáson kívül a múzeumok más termékeire
is felhívnám a figyelmet. A legismertebbek
a kiadványok (könyvek, prospektusok, katalógusok, kiállításvezetõk). A nyomtatott
kiadványokon túl az audiovizuális- és elektronikus termékek (kazetták, filmek, fotók),
és a mûtárgymásolatok kínálata hazavihetõvé, személyes kötõdésûvé teszi a múzeumhoz, a tájhoz, kistérséghez a vásárlóját.
Bármikor feleleveníthetõ az élmény, az
ismeret. A számítástechnika fejlõdésével, a
múzeumok korszerûsítésének megkezdésével egyre inkább lehetõvé válik a múzeum
rejtett anyagainak a bemutatása, terjesztése
is. A gyûjteményekbõl létrejövõ adatbázisok egyre szélesebb kör számára lesznek
megismerhetõk és használhatók.
Hol használhatók fel ezek a múzeum
kínálta információk? Például valaki szeretne egy tájba illõ házat építeni és berendezni. Ehhez kereshet fotókat, leírást. Vagy
egy kistérségi turisztikai rendezvényhez a
népcsoportra jellemzõ népviselet leírását,
szabásrajzát, fotóját megtalálhatja a múzeum adatbázisában. Vagy egy iskola szeretne egy a térséghez kötõdõ folklórmûsorral fellépni, autentikus anyagot ugyancsak
találhat az intézményben.

Akkor, amikor a hagyományos kultúrát
a mindennapokban már elhagyja a nép, de
mégis szeretne megmaradni magyarnak,
kunnak vagy hajdúnak stb., annak elemeit
akár szimbólumként is tovább viszi, viheti.
Nagy jelentõsége van ennek a globalizáció
elleni harcban, a nemzeti megmaradásunkban.
V. A helyi közösségi élet erõsítése,
hagyományõrzõ és kulturális civil
szervezetek munkájának segítése
Talán a hagyományos struktúrában
gondolkodókban nem is merül fel, hogy a
múzeumoknak szerepe van a civil társadalom, a helyi közösségi élet fejlesztésében.
A legkézenfekvõbb ez a hagyományõrzõ
civil szervezetek munkájának támogatása.
Persze kölcsönös ez a segítés a társadalmi
szervezetek, alapítványok és a múzeum
között. Ennek szép példáját láthatjuk éppen
itt Berettyóújfaluban. Erre a kapcsolatra
nemcsak a városokban, de a falvakban is
szükség van. Az autentikus hagyományok
kiválasztásában, programmá emelésében
kulcsszerepe lehet a kistérségben dolgozó
muzeológusnak, mint szakértõnek. A
hagyományõrzés így konvertálható át
kulturális fesztiválba, versenybe stb. Így a
hagyományõrzõ csoportok múzeumi háttérrel megerõsödnek és ez kihatással lesz más
civil szervezet mûködésére, az egész kistérség fejlõdésére is. Hogy a folyamat másik
oldalát is érzékeltessem, szeretnék utalni a
Túrkevei Kulturális Egyesület tervezés alatt
álló régiós mintaprojektjére, amely a
humánerõfejlesztést a kismúzeumok, tájházak jövõjének segítésére dolgozza ki.
VI. Kulturális és szabadidõs programok
Ugyancsak az esélyegyenlõség oldaláról közelítem meg a kulturális és szabadidõs
programokhoz való hozzáférést. Itt nem a
televízió, a rádió, az internet kínálta ilyenolyan lehetõségeket kívánom elemezni, de
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még csak nem is azok helyi kezdeményezéseit. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy
a helyi rádió, televízió is támaszkodhat
mûsorkínálatában a múzeumokra. A múzeumok világában egyre inkább terjedõ Múzeumok Mindenkinek profil igen változatos és
gazdag kínálatot nyújt múzeumonként.
Talán ismerik a tápiószelei Blaskovich
Múzeum gyermekprogramjait, a Budapesti
Történeti Múzeum történelmi játszóházát. A
kínálat azonban ennél jóval szélesebb.
Gondolok itt a jászberényi Jász Múzeum
múzeumesti koncertjeire, de akár a túrkevei
szabadtéri színházi folklórmûsor tervre
vagy a mátészalkai színjátszók programjaira. A kézügyességi foglalkozások ma már
bevett formák a múzeumi szabadidõs programokban. A népi mesterségek kreativitás
fejlesztésre való hatása ismert.
Vajon belegondolnak-e a település irányítói vagy éppen különbözõ pályáztató
szervek, hogy a múzeumokból induló vagy
ott megvalósítandó projekteknek milyen
hatása lehet a kistérség, a vidék humánerõforrás fejlesztésére (innovációs hajlam,
kreativitás, tudásbázis, tehetséggondozás
stb.)? Bár példáim elsõsorban a fiatalokra
vonatkoznak, de a felnõtt korosztály – köztük az idõsek – sem elhanyagolhatók. Az
élethosszig tartó tanulásnak egyik helyszíne, ajánlattevõje lehet a múzeum. Az életminõség javításában ugyancsak helye van a
múzeumoknak.

adó szerepet. Nem mindegy ugyanis, hogy a
felülrõl létrehozott statisztikai kistérségek
át tudnak-e alakulni valóságo s kistáji
csoporttá, ki tudják-e alakítani közös kulturális arculatukat és a helyi identitástudat
kitud-e bõvülni egy kistérségi azonosságtudat tal. A termés zetes vagy s zerve s
történelmi folyamat által létrejött néprajzi/kulturális csoportokat ugyanis a közigazgatási reform nem vette figyelembe, mint
ahogy a megyéket is el akarja törölni. A
Jászkunságon a mesterséges beavatkozás
1872-tõl több mint egy évszázadon át tiltakozást, ellenszenvet váltott ki. Nagy kérdés,
hogy a Nagykunság és más tájegységek
feldarabolásának milyen hatása lesz a helyi
közösségekre.
Valószínûleg az idõ mérlegén dõl el,
hogy a kistérség szervesen be tud-e épülni,
át tudja-e venni a szerepét a korábbi lokális
közösségekne k. A tájmúzeum feladata,
hogy felmutassa azokat az értékeket, amelyeket célszerû átmenteni, átvenni, felhasználni a formálódó kistérségi imázs megalkotásához. Ennek nemcsak az idegenforgalom felé kell hívó jelének lenni, de a
magyar népi kultúra, a nemzeti örökség
megõrzésében is szerep hárul rá. Talán nem
vitatja senki, hogy az Európai Unióban
nemcsak a közös identitás megteremtésén
kell dolgozni, de emellett meg kell õrizni a
nemzeti sajátosságokat is, amelynek építõkövei a helyi kulturális értékek is.

VII. A kistérség imázsának alakítása,
identitástudat erõsítése (turizmus,
lokálpatriotizmus)

VIII. A múzeum/muzeológus szerepe a
humánerõforrás-fejlesztésben

Akkor, amikor az ország közigazgatásának és mondhatjuk, hogy az állam
egészének megreformálása zajlik és ugyanakkor egyre nagyobb mértéket ölt a világ
globalizálása, nagy felelõsség hárul a helyi
közösségek irányítóira, szervezõire és az
intézményekre. A kistérségi múzeum itt
kulcsszereplõvé válhat. Szükség is van rá,
hogy felvállalja itt az értékközvetítõ, minta-
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A magyar muzeológus képzés fél évszázados múltra tekint vissza Debrecenben,
amelynek eredményeként az Alföldön a
vidéki múzeumok alakításával, fejlesztésével összhangban a szakember-ellátottság
is megoldott, ami elsõsorban néprajzos muzeológust jelent. Õk szívesen vállalták a
tájmúzeumokban a munkát. Egyéb végzettségüket is felhasználva nem tértek ki a több
irányú elvárástól sem. Elsõsorban a helytör-

ténetet is mûvelték. Közmûvelõdési feladatok is velejártak/járnak ezeken a munkahelyeken. Az egyéni habitusuktól, érdeklõdési
körüktõl függõen tudományos munkát is
végeztek/végeznek. Általában szakismereteiket fejlesztik, szakmai továbbképzéseken vesznek részt és többen vállalják a
tudományszakuknak megfelelõ minõsítés
megszer zését. Keveseb ben vannak, de
vannak, akik az új kihívásoknak, elvárásoknak megfelelõen újabb területen szereznek
ismereteket (pályázatírá s, menedzsment
stb.). Elsõsorban a képzettségüket, felkészültségüket, gyakorlati tapasztalataikat
tekintve a kistérség számára olyan humánerõforrást jelentenek, amelyre érdemes
építeni. A kistérség belülrõl, helybõl kap
tehát szakembereket, szakmai tanácsadókat.
Olyan forrás ez, amelyre nemigen gondolnak. Olyan feladatot is el tudnak látni, amely
sokszor kis településeken jelentkezik (pl.
tájházak szakmai felügyelete stb.).
IX. A múzeum befogadása a kistérség
hasznos befektetése (jogi keretek,
fejlesztési tervek, illeszkedés)
Bízom benne, hogy a fent említett tények és érvek meggyõzik a szakembereket,
az érdeklõdõket, hogy a tájmúzeumoknak
helye lehet a kistérségi koncepciókban, a
kistérségek pedig meglátják a fejlõdés
lehetõségét a tájmúzeumokban. A tájmúzeumokkal célszerû számolni a fejlesztési
tervek készítésénél. Az illeszkedést ki kell
dolgozni mind a megye, mind a múzeumok
anyatelepülése irányában. Ez nem kis feladat. A jogi keretek megadása országos
törvényt, intézkedést igényelnek. A kistérségi múzeumok fenntartásához ugyanis
normatívák, állami támogatások felállítása

szükséges. Fontos, hogy ezek a múzeumok
önálló jogi személyként mûködhessenek,
megkapva az alapellátáshoz szükséges állami támogatást és biztosítva az önálló
tevékenységet további források megteremtéséhez (pályázatok stb.). A kistérségek
kötelezõ alapfeladatai közé kellene venni a
tájmúzeumok mûködtetését. Amennyiben
ez nem történik meg, akkor a városhoz kell
õket rendelni hasonló feltételekkel. Így
azonban a város és vidéke (amely most
mondjuk a kistérséget jelenti) kulturális
örökség gondozása (ellátottsága) értelmében féloldalas lesz. Azt mondanám, hogy a
kistérség/város számára hasznos befektetés
a tájmúzeumok mûködtetése.
X. Összegzés
Lehetséges, hogy eszmefuttatásom
mellbevágó, gondolataim eretneknek tûnnek a megyei múzeumigazgatáshoz szokott
kollégáknak. Én a rendszerváltás idején
felvetettem, hogy a vidéki múzeumokat fel
kell készíteni a változásra, arra, hogy önállósodva is meg tudjanak állni a saját lábukon. A felvetés akkor elutasításra került.
Azóta eltelt másfél évtized és mindenki
látja, hogy a múzeumi szervezetek sodródnak az egyre mélyebb válság felé. A hagyományos kereteket immár kikezdi az idõ. Át
kell tehát gondolni és a szereplõkkel együtt
megvitatni, megnyugvó közös álláspontra
jutni, hogy melyik múzeumnak, milyen
formában való mûködés biztosítja a fenntarthatóságát, a jövõjét. Én itt a mûködtetés
egyik alternatívájára tettem kísérletet és
javaslatot.
Dr. Örsi Julianna
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KÖZGYÛJTEMÉNY ÉS NYITVA TARTÁS –
A BIHARI MÚZEUM PÉLDÁJÁN
A Bihari Múzeum rövid története
Berettyóújfaluban az 1950-es évek
végén vetõdött fel elõször a múzeumalapítás ügye tanárok, tanítók, közmûvelõdésben dolgozók ötleteként. Dr. Sándor
Mihályné tanárnõ gyûjtõ és szervezõmunkájának köszönhetõen 1960. augusztus 20án nyílt meg Berettyóújfaluban a Bercsényi
u. 7. sz. alatt a Bihari Múzeum elõdje a
Néprajzi Ház. Ezt az 1700-as évek közepén
épült nádfedeles lakóházat hozatták rendbe
és rendezték be jórészt XIX. század végi
bútorokkal, használati tárgyakkal. Sajnos a
néprajzi ház nem volt hosszú életû, a
hatvanas évek végén lebontásra került.
Alkalmas épület híján az összegyûjtött
anyag egy része elkallódott, egy kisebb
része a 3. sz. általános iskolában megõrzõdött. Szerencsére a 70-es évek elején az
álom valóra vált és 1974. október 17-én
megnyitotta kapuit a Bihari Múzeum a
Kossuth u. 36. sz. alatti épületben. A
kiállítás 3 hónap alatt készült el dr. Varga
Gyula, a Déri Múzeum tudományos fõmunkatársának vezetésével. A múzeum alapításában kiemelkedõ érdeme volt dr. Dankó
Imrének, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok
akkori igazgatójának. A Bihari Múzeum
elsõ vezetõje Héthy Zoltán volt, aki 1984-ig
volt az intézmény élén. Õt Dologh Sarolta,
Zsupos Zoltán és Császi Irén követték,
valamennyien 3-3 évet töltöttek a múzeum
élén. Jelen sorok írója 1991 óta vezeti a
múzeumot.
Az elsõ évtizedek a múzeum fejlesztésének, bõvítésének küzdelmével teltek.
1984-ben a múzeum épületében lévõ szolgálati lakást alakították át, s így bõvült a
Bihari Múzeum második, Szabó Pál után a
„Szülõföldem Biharország” címet viselõ
állandó kiállításának alapterülete. Ezt követõen, 1989-ben megvásárolták a szomszédos épületet, itt alakították ki a Tardy-

42

emlékszobát, a múzeum történetének elsõ
idõszaki kiállítótermét, néhány raktárat és
egy munkaszobát. Ebben az idõszaki
kiállító teremben rendeztünk többek között
erdélyi fotótörténeti, ásványgyûjteményi,
képeslap-történeti, valamint a debreceni
sütögetõ mesterségeket bemutató kiállítást.
Képzõmûvészeti kiállításaink közül festmény és grafikai tárlaton kívül textilmûvészeti kiállítást is nyitottunk. Az irodalmi
évfordulók kapcsán önálló emlékkiállítást
szenteltünk Szabó Pál és Nadányi Zoltán
munkásságának bemutatására. Ebben az
idõszaki kiállító teremben évente 1-2 alkalommal Múzeumi Muzsika címmel kamara
koncertekre is sor került, s itt tartottuk az
állandó és idõszaki kiállításainkhoz kapcsolódó múzeumi órákat és elõadásokat is.
Az 1989-es bõvítés nem volt hosszú
életû. Már 1993 õszén lebontották ezt a
szárnyat, majd a következõ két évben lebontottuk az állandó kiállítást is, és elkezdtük
becsomagolni a gyûjteményeket. 1996-ban
már kiállítással kellett volna megemlékeznünk a millecentenáriumra új helyünkön, de
a felújítás pénzhiány miatt többször leállt,
így a költözés napja is csak tolódott. 2001.
május 23-ra, a város napjára elkészült, a
fõterén álló jeles épület, a Közgyûjtemények háza, a Bihari Múzeum és a Sinka
István Városi Könyvtár közös otthona. A
közel „hét szûk esztendõ” alatt, ugyan
állandó kiállításunk nem volt, de minden
évben a város több pontján rendeztünk
idõszaki kiállításokat. Ezek közül a legjelentõsebb az 1999-ben az egykori Megyeháza dísztermében közel 3 hónapig nyitva
tartó „Válogatás a 25 éves Bihari Múzeum
anyagából” címû bemutatónk volt, mellyel
múzeumunk alapításának 25. évfordulóját
ünnepeltük. A nyitva tartás 10 hete alatt
közel kétezer látogató keresett fel bennünket, ami itt, vidéken nagy szó, fõleg egy
tulajdonképpen bezárt múzeum esetében. E

statisztikai adat is azt bizonyította, hogy
szüksége volt, van Berettyóújfalunak, a térségnek, e tájnak Bihar egyetlen múzeumára.
1974-es megalakulása óta a Bihari Múzeum feladata, hogy a magyarországi Bihar
egyetlen múzeumaként Berettyóújfalu és
környéke történetét, népének életét, életmódváltozását, anyagi, szellemi kultúráját,
mûveltségét felkutassa, megõrizze, feldolgozza, dokumentálja és bemutassa. A
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet
részeként mûködünk megalakulásunk óta.
Gyûjtõterületünkhöz közel 40 település
tartozik, a mai Hajdú-Bihar megye déli
részén. Gyûjteményeinkben azonban megtalálható számos olyan érdekes tárgy,
dokumentum is, amely az egykori, történelmi Bihar vármegye, ma már Békés megye
északi területéhez csatolt településeirõl,
illetve az országhatáron túli, a romániai
Bihor megyéhez tartozó településekrõl
származnak.
Múzeum és nyitva tartás 1999-ig
A régi épületünkben álló mindkét állandó kiállításunk az országos szokásnak megfelelõen egész évben, hétfõ kivételével naponta 10–16 óráig volt látogatható. Mivel a
munkatársak hétfõn is dolgoztak – bár
látogatási szünnap volt –, elõre bejelentett
csoportokat akkor is fogadtunk. A 7-8 termes kiállításban 2 teremõr dolgozott. Szombatonként és vasárnap havonta jó ha 5-10
látogatót regisztráltunk. S elég gyakran volt
olyan hónap is, hogy hétvégén egy látogató
sem érkezett.
A külsõ helyszínen, a Megyeháza
dísztermében megrendezett 25 éves jubileumi kiállításunk hétfõtõl szombatig volt
látogatható 10–16 óráig. A közel 2000 látogató talán 5-8 százaléka szombaton érkezett, de ez az idõszakosságnak: a 10 hétre
korlátozott nyitva tartásnak is köszönhetõ
volt.

Új épület – új kiállítás – új nyitva tartás
Berettyóújfalu városa az alapítás óta
biztosítja a múzeum számára az épületet.
Kálvin téri új épületünkbe 2001 májusában
költöztünk át. Ekkor készült el az elõadókutatóterem is, amelyben azóta több száz
néprajzi foglalkozást, múzeumi órát, óvodai
foglalkozást, elõadást tartottunk.
2004. október 18-án, a múzeum alapításának 30. évfordulója alkalmából vált teljessé a két ütemben elkészült „A táj és az
ember – Herpálytól a faluvárosig” c. állandó
kiállítás, amely régészeti, néprajzi, helytörténeti, irodalom- és játéktörténeti anyaggal
várja az érdeklõdõket.
Az ismerkedést Berettyóújfalu és környéke történetével a „Késõ újkõkori tell
település Berettyóújfalu – Herpályon” c.
teremben kezdjük, ahol a Földvárhalmon
folyó ásatás leleteit láthatják, edényeket,
csont- és kõeszközöket, valamint a Herpályon közel 7000 évvel ezelõtt élt ember
emeletes házának méretarányos makettjét.
A második terem a Sárrét vízivilágában
élõ, dolgozó férfiak, a pákászok életét mutatja be. A pákász tanyával, a bödönhajóval,
a halfogó eszközökkel, a vízivilág legfontosabb növényeivel, madaraival ismerkedhetnek meg.
Továbbhaladva a ház körüli nõi munkákat mutatja be a „Jó gazdasszony vagyok
én…” címû kiállító terem. A kenderfeldolgozás eszközeinek és folyamatának bemutatása mellett, a látogató a sütés-fõzés,
mosás-vasalás eszközeit is megismerheti,
ehhez az 1910-es éveket idézõ konyha- és
szobabelsõ adja a hátteret. A szobában a
felvetett ágy mellett álló ládában megcsodálhatják a bihari szõttesek legszebb darabjait is.
A következõkben Bihar irodalomtörténetével ismerkedhetünk meg. „Él Bihar,
élteti szent hite, falvai várat emeltek Nagy
Bihar országunk szelleme õrködik itt.” –
vallja Nadányi Zoltán költõ és mûfordító,
aki Berettyóújfaluban élt s alkotott. Vele,
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„Jó gazdasszony vagyok én” c. kiállítás részlete

valamint a népi irodalom jeles bihari
alakjaival: Sinka Istvánnal, Erdélyi Józseffel, Szabó Pállal találkozhat a látogató
ebben a részben.
A nagyterem galériáján kapott helyet a
„JÁTÉK–HAD–TÖRTÉNET” c. kiállítás.
Dr. Barcsay László adománya az igazi játékként megidézett hadijátékokat, a magyar
hadiviselet történetét, az egykor megénekelt
„szép élet a katonaélet” emlékét idézi. Az
elmúlt 500 év huszár- és gyalogsági egyenruhái akvarelleken és ólomkatona figurákon
is láthatók, s közben az 1930-as évek korabeli katonanótái, indulói hallhatók.
Az utolsó két teremben Berettyóújfalu
aranykorára emlékezünk. Az elsõben a két
világháború közötti közélet két jeles családját, a Tardy és a Lisztes családot mutatjuk
be. Tardy György ebédlõbútorai mellett a
család herpályi birtokán álló Árpád-kori
román stílusú, három hajós, monostortemplom makettjével is megismerkedhet a
látogató. A Lisztes család nevéhez három
generáción keresztül a híres újfalui vendéglátás kapcsolódik. A szállodájuk szobabe-
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rendezésén kívül az étteremhez kapcsolódó
eszközök, dokumentumok láthatók a kiállításban.
„Berettyóújfalu, Csonka Bihar vármegye székhelye” c. rész a megyeszékhellyé
válás kapcsán elindult fejlõdést mutatja be.
A fõbírói fogadószobában Nyíri István
országgyûlési képviselõ díszmagyarja és dr.
Barcsay László járásbíró zsakettje mellett
Bihar vármegye rekonstruált zászlaját is
megtekinthetik.
A kiállítás elsõ szakaszában a régészeti
és a két helytörténeti terem készült el 2003.
április 16-ra. A néprajzi, irodalmi és játéktörténeti részek a második ütemben készültek el. Az elsõ rész átadásakor új nyitva
tartást alakítottunk ki: keddtõl szombatig
napont a 10–16 óráig. Hétfõ szünna p,
vasárnap zárva.
Mit is jelentett ez a gyakorlatban?
v Szünnap: hétfõ, de bejelentett csoportokat fogadunk, múzeumi órákat tartunk,
sõt nagyon gyakran idõszaki kiállításokat
nyitunk, programokat szervezünk hétfõi
napra.

v Vasárnap: zárva! Bejelentett csoportokat évente 1-2 alkalommal vasárnap is
fogadunk. Ezek a látogatók statisztikailag a
szombati látogatószámba kerülnek.
A Bihari Múzeum látogatói csoportjai,
igényei
Mely csoportok, milyen igényeit kellett
figyelembe vennünk a nyitva tartás megválasztásánál?
1. Helyi (városi, térségi) általános
iskolák, óvodák
• múzeumpedagógia foglalkozások,
idõszaki kiállítások
2. Táborok (ált. és középiskolás korcsoport, városi, térségi, megyei)
• egész kiállítás, és/vagy múzeumpedagógia foglalkozások
3. Középiskolák (helyi), egyetemi csoportok, osztálykirándulások
• egész kiállítás, csak idõszaki kiállítás
4. Felnõtt (szervezett), kiránduló csoportok. Nyugdíjas klubok, TKM csoportok (helyi, térségi, megyei,
régiós, országos)
• egész kiállítás, programok
5. Egyéni látogatók
• egész kiállítás, programok

Minimális létszámmal, nagyon rugalmasan mûködünk. Az egy fõ pénztárosnak,
aki egyben teremõr, takarító is, munkaideje
keddtõl szombatig napi 7 óra. Segítõje
szintén egy fõ takarító-teremõr (6 vagy 8
órában), általában közhasznú szerzõdéssel,
hat-nyolc, esetleg tizenkét hónapig. Kettõjük feladata a teremõrzésen kívül a 8 termes
állandó kiállítás, a raktárak és a munkaszobák, a vizes blokkok tisztántartása is. Nagyobb forgalom esetén az adattárosok (2 fõ)
és a muzeológusok (2 fõ) is besegítenek.
Rendkívüli múzeumi, illetve pénztári nyitva
tartásunk is van: városi, vagy múzeumi
nagyrendezvények alkalmával 18.00,
20.00, vagy pl. a Múzeumok Éjszakáján
24.00 óráig is nyitva tartunk.
A mellékelt táblázat a Bihari Múzeum
2006. évi látogatóinak a hét napjaira
lebontott forgalmát mutatja.
Jól látható, hogy a hétvégi, szombati
nyitva tartás elég erõs, ami köszönhetõ
annak, hogy minden hónap egy szombatján
várjuk a látogatókat Múzeumi családi
délután címû ingyenes programunkra. A
191 fõ a „Nagyrendezvény” rovatban pedig
a Múzeumok Éjszakája regisztrált látogatóit
jelzi. E két program kapcsán természetesen
a kiállítás látogatottsága is megnõtt, hiszen,
aki már az udvaron folyó programot
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megtekinti, általában az emeletre is feljön,
viszonylag nagy százalékban a kiállítást is
megnézi, tehát ez emeli fel a szombati
kiállítást megnézõk számát.
A következõ táblázatot értékelve jól
látható, hogy a Bihari Múzeum látogatói
nem kimondottan „a turisták”. Gyakorlatilag a nyári szezonban a legalacsonyabb a
látogatottságunk. Berettyóújfalu és környéke ugyanis nem célpontja sem a belföldi,
sem a külföldi idegenforgalomnak. Múzeumuk látogatói nagyrészt településünk és
környékünk lakóiból, s jórészt iskolásaiból
kerülnek ki. Nem vagyunk a nagy májusi
osztálykirándulásoknak sem kifejezett célpontjai, sokkal inkább június közepén, iskola idõ vége felé az egy napos-fél napos
kisebb térségi kirándulásoknak vagyunk
fogadóhelyei.
Júliusban ugyan még néhány helyi és
környékbeli tábor is felkeres bennünket, így
a számukra megtartott néhány múzeumpedagógiai foglakozással kompenzálható az
alacsony látogatottság.
A másik látogatói minimum a december,
ekkor viszont az egy-két szombati családi
múzeumi délután, az Adventi készülõdés
emeli a látogatottságot.
Természetesen a február–március–április, valamint a szeptember–október–no-
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vember a „legjobb” hónap az iskolai foglalkozások, családi programok miatt is, fõleg,
ha még nagyrendezvényünk is van (Múzeumok Éjszakája, Cserkész Délután, Kulturális Örökség Napja, Õszi Fesztivál). A január
hónapot 2006-ban is – ahogy mindig – a
Magyar Kultúra Napja körül nyíló érdekes,
látv ányo s idõs zaki kiál lítá ssal tudt uk
mozgalmassá tenni.
A következõ táblázat a teljesség igénye
nélkül bemutatja régióink néhány kisebb
múzeumának nyitvatartási rendjét. (A táblázatban a TIMPNET által megjelentetett
Múzeumi Kínáló. 2006–2007. c. kiadvány
adatait használtam fel.)
Ha megnéztünk volna egy 1970-es,
1980-as évekbeli idegenforgalmi kiadványt,
csaknem minden múzeumnál a következõt
találtuk volna: „hétfõ kivételével naponta
10–16 vagy 10–18 között tart nyitva.”
Változott-e azóta valami?! Igen, de még
nem mindenütt! A Múzeumi Kínálóból kitûnik, egyre többen törekednek egy látogatóbarátabb és ugyanakkor költségtakarékos
nyitva tartás bevezetésére.
A téli-nyári idõszak eltérõ nyitva tartása
egyre több megye kismúzeumában is fontos
szempont lett, fõleg, ahol van némi idegenforgalom, vagy már rákényszerültek a rugalmasabb, költségtakarékos nyitva tar-

tásra a létszámleépítések miatt. (Tartok tõle,
hogy lassan minden megyében ez az irányzat lesz a gyakorlat). Ugyanakkor a hétköznapi délelõtti nyitva tartás, akár még hétfõn
is – ahogy náluk is – fõleg azoknál a
„kismúzeumoknál” fontos, akik a településük, térségük iskoláira, tanulóira számítanak, részükre múzeumpedagógiai programokat ajánlanak.
Ha megyénként nézzük a kismúzeumok
nyitva tartását, jól érzékelhetõ, hogy a legkonzervatívabbak a melléklet elsõ oldalán
szereplõ megyék kismúzeumai a nyitva tartás tekintetében; alig van eltérés a megszokott „bebetonozott”: hétfõ kivételével
naponta 10–16 óráig típusú rendszertõl.
Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben már árnyaltabb a
kép. Itt már sokkal több a téli és nyári nyitva
tartás is, és azon belül is vannak érdekes

elgondolások. Pl. J-Nk-Sz megyében sok
helyen van ebédidõ, úgy mint Olaszországban a szieszta, ami nem is rossz gondolat, hiszen a lehetõ legritkább esetben
jönnek be turisták, de iskolai csoportok sem
a múzeumba dél és kettõ óra között. Praktikusan a dolgozóknak is megfelelõen ki lehet
adni az ebédidõt, vagy az alatt az idõ alatt
lehet/ne más feladattal megbízni. (Ez is
egyre inkább gyakorlat lesz véleményem
szerint, mármint hogy a pénztáros, teremõr,
takarító, sõt akár gyûjteménykezelõ is egyben!?) Persze közben egy percig se felejtsünk el a kismúzeumokban gondolkodni!
A másik megvizsgálandó kérdés, hogy a
téli idõszakba kell-e még 16 óráig is nyitva
tartani? Mátészalkán, „a fény városában” pl.
télen, a hét végén 10–15 óráig van nyitva a
múzeum. Milyen igaz! Este, sötétben nem
jön a „normális” látogató (kivéve a Múzeu-
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mok Éjszakáját, de ezt erre találták ki és ez
nyáron van…)!
A Múzeumok Éjszakája sikerén felbuzdulva talán ki lehetne találni egy téli éjszakai, vagy késõ estig tartó nyitva tartást is,
mondjuk hetente, vagy havonta egy napon
(pl. Luca-napja és más „jeles napok”, november végétõl Ezüstvasárnapig?). S a
többi napon pedig hamarabb bezárnánk,
uram bocsá' délután ki sem nyitnánk a
múzeumot, végezhetnék a munkatársak – az
a kevés, aki még maradt – a gyûjteményi és a
programszervezõ munkát. Vagy kivehetné a
felgyülemlett szabadnapokat?
Természetesen ennek bevezetése és közzététele óriási feladat, de az internet, honlapok, e-mailek s nem utolsó sorban a ma is
hatékony „helyi szóbeszéd” világában ez
nem lehet óriási akadály.
Visszatérve még a téli-nyári nyitva tartásra. „Nyári nyitva tarás” a leggyakrabban
április 1-jén kezdõdik – már ahol van–, de
elõfordul az április 15-i kezdõnap is. Gon-
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dolom, ez a fûtési szezon hivatalos végével
van szoros összefüggésben. A nyár vége,
illetve a tél kezdete már elég nagy szórást
mutat: szeptember és október vége, utolsó
napja, de november 30-a is elõfordul, csakúgy mint az október 15-e (talán a fûtési szezon kezdetéhez kapcsolódóan). Ez gondolom fõleg ott érdekes, ahol így tudnak spórolni a fûtés költségekkel. De mi van akkor,
ha az idõjárás továbbra is megengedné a
mûködést? Tudunk, akarunk-e alkalmazkodni ehhez?
Azt is érdekes lenne még megvizsgálni,
hogy ezekhez a „forduló napokhoz” kapcsolódik -e valam ilyen speci ális progr am,
amely felhívja a figyelmet a kismúzeumra.
S ha még nem, nem lehetne-e ezt is kihasználni erre a célra, s eggyel több jeles napot
betenni az adott kismúzeum éves programtervébe, vagy jeles napra tenni a nyári és téli
nyitvatartási idõpontokat?!
Február végén megtartott elõadásom
végén még csak tervek voltak a (az újabb)

megszorítások. GONDOLAT ÉBRESZTÕNEK szántam fenti mondanivalómat.
Azóta sajnos azok a tervek tényekké
váltak. Pénzelvonások történtek minden
területrõl, így a megyei múzeumi hálózatokból is, s természetesen ez legsúlyosabban
megint a kismúzeumokat érintette, érinti.
Egyre csökkenõ munkatársi létszámmal, az
elvárások (és szándékunk) szerint még több,
még látványosabb programmal és még
látogatóbarátabb nyitva tartással kellene
várni a vendégeinket. Kisebb kiadásokat,
ugyanakkor nagyobb bevételt várnak el
tõlünk a fenntartóink is. Látogató felméréseket, statisztikákat is kellene készítenünk, hogy megtudjuk a valódi igényeket is.
De hogyan? Pénzt nem kapunk ahhoz, hogy
külsõsökkel ilyet készíttessünk, a megmaradt néhány munkatársnak pedig se ideje, se
energiája nem marad erre. Pedig csak így
lehetne hiteles információkhoz jutni. De
kérem! Mi az alapvetõ és törvényileg reánk
testált elsõdleges gyûjteményi munkánk
mellett – egyre inkább a helyett is – programokat szervezünk, forrásokra pályázunk
és próbáljuk erõnkön felül sok-sok önkéntes
segítõ támogatásával megvalósítani, majd
elszámolni, beszámolni, s már elõttünk is a
következõ program, kezdõdik minden elölrõl. Megpróbáljuk megmutatni mindenkinek, mitõl értékes egy múzeum, a MÚZEUM! Most, amikor növekszik az érdeklõdés irántunk (lásd Múzeumok Éjszakája),
most kell csökkenteni a létszámot, a forrásokat?!
A viszonylag kései alapítású – még csak
33 éves – múzeumunk sok év mostoha
körülmény után, végre méltó helyére került

a város központjába: a 130 éves, volt
Községháza épületébe. Fáradhatatlan munkálkodás révén jutottunk el oda, hogy ma
már büszkén mutatjuk be: mi lett a múzeum
vezetõinek, munkatársainak, a múzeum
mellett álló civil szervezetek, támogatók kitartásának az eredménye, hogy miként lett a
Bihari Múzeum a bihari múlt méltó õrzõje
és tükre, bemutatóhelye, igényes, látványos
programok helyszíne. A faluváros, Berettyóújfalu legnagyobb költõjének, Nadányi Zoltánnak a szavaival, azért minden
megszorítás ellenére még valljuk mi is: „Él
Bihar, élteti szent hite!”
Kállai Irén

Kulturális Örökség Napok,
Berettyóújfalu (2006)
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TÁJHÁZAK A KÖZÖSSÉG ÉS A KÖZÖNSÉG SZOLGÁLATÁBAN
A tájház fogalmáról
Ha fellapozzuk a Néprajzi lexikont, nem
találjuk benne a tájház szót, helyette olvashatunk néprajzi szobáról – írta Csilléry
Klára – és szerepelnek benne a népi mûemlék, népi mûemlékvédelem, és hasonló
kifejezések. Bár régóta használjuk a tájház
kifejezést, a fogalom mégis viszonylag új,
nem is túlságosan széles körben elterjedt
Közép-Európában. Osztrák és német nyelvterületen sokkal inkább a Heimatmuseum
megnevezést használják, ami a mi falumúzeum, helytörténeti múzeum, faluház
fogalmunkhoz kötõdik erõteljesebben.
A tájház az eredeti helyén megõrzött,
helyi közösség életmódját, népmûvészetét,
lakáskultúráját tükrözõ, hitelesen, eredeti
néprajzi tárgyakkal, legalább egy enteriõrrel
berendezett eredeti építmény. Örülünk neki,
ha a tájház teljes lakóportán található,
melléképületekkel együtt. Ezen túl, gazda-

sági vagy kézmûvességhez, agrártörténethez kapcsolódó épületeket is a tájházakhoz
sorolunk. Ez lehet esetlegesen szakrális
vagy közösségi épület is, abban az esetben,
ha a berendezése eredeti, és tükrözi az
egykori funkcióját.
Nem mindig vagyunk teljes egyetértésben a népi mûemlékvédõkkel a tájház
fogalmát illetõen. A mûemlékvédelemben
mindennél fontosabb az épület. Gyakran
sokmilliós összegeket költenek el népi
mûemlékek felújítására, helyreállítására.
(6-7-8 millió forint lehet, hogy egy kastély
felújításához képest nem is olyan sok pénz.)
Ha egy csûrt földig lebontanak, és utána újra
felépítik, az általában ekkora összegbe kerül, és egy ekkora összegbõl sok épület
folyamatos karbantartását is meg lehet
oldani. De ennek is örülnünk kell, mert az
egyetlen, több millió forintból helyrehozott
épület is legalább valameddig megmarad. A
gond inkább az, hogy az ilyen módon

A taksonyi tájház tisztaszobája
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helyreállított épületek, ha funkció nélkül
maradnak, üresen állnak, akkor majdnem
teljesen biztos a leromlásuk, és jön a több
millió forintos újabb felújítás kényszere,
vagy a végsõ pusztulás.
Tájházak a XX. századi Magyarországon
A tájházak elõzményei közé sorolható a
Palócház Balassagyarmaton, és a veszprémi
Bakonyi ház. Ezek nem valódi tájházak
voltak, hanem az eredeti helyszínükrõl
áttelepített épületek. Az 1960-as években
kezdõdött meg a helyben történõ visszaállítások sora. Tiszacsegén a Zsellérház az
egyik ilyen jellemzõ példa. Ezekben az
esetekben az életre hívás szándéka részben
helyi volt, részben múzeumi, szakmai igény.
A mûködtetés fõként a megyei múzeumi
keretek között történt. Az 1970-es évek
végén, az 1980-as évek elején jelentõs tájház alapítási hullám zajlott le Magyarországon. Ezek közül Szolnok megye,
Veszprém, Pest megye, ahol nagyon sok
tájház alakult ebben az idõben. Különösen
Pest megyében Ikvai Nándor kollégánk,
akkori megyei múzeumigazgató szorgalmazta a falumúzeumok létrehozását. Általában több helyen Pest megyében kevert
mûfaj jött létre ennek eredményeképpen:
sok helytörténeti emléket, régészeti leleteket is tartottak ezekben az épületekben.
Szigetszentmiklóson például bélyeges téglagyûjteményt is tartalmaz a tájház. Egy
meglehetõsen vegyes, bár értékes anyag
tárháza lett sok helyütt a falumúzeum.
Ebben az idõszakban a fenntartás továbbra
is fõként megyei múzeumi szervezeti
keretekben történt.
A rendszerváltás utáni kényszerû változás a fenntartás körülményeiben történik.
Az önkormányzati törvénnyel, a tulajdonviszonyok megváltozásával sajátos helyzetbe
kerültek a tájházak. Sok helyen önkormányzati kezelésbe kerültek, más részük megmaradt a megyei múzeumi szervezetek
körében, kisebb hányaduk vagy fenntartó
nélkül maradt, vagy hányódott. Egykori

népmûvészeti szövetkezetek, termelõszövetkezetek, a nemzeti parkok kezelésében
lévõ tájházak sorsa meglehetõsen bizonytalanná vált. A társadalmi szervezetek újbóli
létrejötte és az önkormányzatiság megerõsödése hozzájárult a helyi identitás erõsödéséhez. Ennek nyomán nemcsak több
tájház került önkormányzati kezelésbe, de
egy újabb tájház alapítási hullám is
kialakult. Ez több nagy állami évforduló
kapcsán tovább erõsödött, amelyhez központi támogatási források is hozzájárultak.
1996-ban a millecentenárium évfordulója,
majd a 2000-es millenniumi évforduló volt a
legjelentõsebb. Füzes Endre, aki a millenniumi kormánybiztos közvetlen munkatársa
volt, számos tájház avatásáról számolt be a
jubileum kapcsán. Az ekkor létrehozott tájházak jó része ma is virágzik, és jó mûszaki
állapotban van.

Enteriõr a Hartai Tájházban

Mindezek mellett a fenntartásban nehezedõ pénzügyi feltételek alakultak ki, és a
megyei múzeumi szervezetek költség-
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vetésében a tájházak a sor legvégére kerültek a maradványelv kényszerei miatt. Ennek
következtében a szakmaiság gyengülése, és
magának a mûködésnek az ellehetetlenülése
is több helyen megfigyelhetõ volt. BorsodAbaúj-Zemplén megyében maga a megyei
múzeumi szervezet is komoly lépéseket tett
azért, hogy megszabaduljon a nehezen
vállalható anyagi terhet jelentõ tájházaitól.
A védett népi mûemlékállomány esetében is erõteljes lepusztulás volt megfigyelhetõ. Az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal, majd átszervezése után a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal népi csoportjánál
hol sikerült, hol nem csoportosítani bizonyos összegeket a népi mûemlékek megóvá sár a. E zek nek a fe lha szn álá sa i s
meglehetõsen hullámzó, sokszor meglehetõsen személyfüggõ volt. Ugyanakkor a
program védelmében mindenképpen meg
kell jegyezni, hogy azok a 150-200 ezer
forintok, amelyek egy-egy tájháznál felújításra fordítódtak ebbõl a forrásból, nagyon
sok helyen a túlélést jelentették.
A szabadtéri néprajzi szakfelügyelet
közvetlen kapcsolatot alakított ki a magyarországi tájházak jelentõs részével, és
szakmai segítséget nyújt a szakfelügyelet
keretei között és lehetõségei mentén. Az
1990-es évek végén a magyarországi tájházláncolat mint lehetséges világörökségi
helyszín is felmerült, ezért a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal, különösen Fejérdy Tamás tett nagyon sokat. Ebben a
formájukban ugyan nem tudtak a tájházak
bekerülni ebbe a körbe, viszont az elképzelés nagyon sokat segített abban, hogy a
falusi turizmussal együtt, a vendégfogadással, a gasztronómiai kínálattal, a
turizmus erõfeszítéseivel fokozott figyelmet sikerült a 1990-es évek végére a tájházak felé fordítani. A tájház egyrészt mint a
település látnivalója, a turisztikai kínálat
része jelent meg. Sok törekvést láttunk,
hogy az egyes régiók, települések képeslapjain, szórólapjain megjelenjenek a tájházak.
Speciális faluséták, túraútvonalak is kialakultak, mint a Jósvafõi Tájház falusétája.
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Ebben a szituációban erõteljesen felértékelõdött a helyi közösségek, a tájházat
létrehozó és fenntartó helyi erõk szerepe.
A Magyarországi Tájházak Szövetségének megalakulásával (2002) a társadalmi
erõ, az egységesülés is elkezdõdött. Ennek
az eredményei egy másik elõadás keretébe
tartoznak. Egy másik fontos mozzanat volt
megfigyelhetõ a 2000 utáni idõszakban. A
határon túli, a partiumi, az erdélyi, a felvidéki és a vajdasági magyarság tájházai nemcsak feléledtek, mert voltak ott is az 197080-as években olyan lépések, amelyek
létrehoztak tájházakat, de most történt elõször, hogy hozzákapcsolódtak a magyarországi tájházak rendszeréhez, képzési
programjaihoz, regionális és határon túli
találkozóihoz. Ez egy Kárpát-medencei
közös összefogás eredménye. Románia
Európai Unióhoz csatlakozásával 2007
januárjától a Kárpát-medencei magyarság
kulturális örökségének megmaradásához
érdemben járulhat hozzá az együttmûködés.
Napjaink tájházai
Mitõl válhat fontossá egy tájház ma egy
falusi közösség életében? Milyen feltételek,
adottságok, lehetõségek szükségesek ehhez? Kell épület, kell gyûjtemény, és jó
lenne, ha tisztességes állapotban, jó karban
lehetne tartani az épületet. Stabil, vagy
legalábbis pályázati forrásokkal kezelhetõ
pénzügyi helyzet is szükséges. Hozzáértõ
üzemeltetõ sem árt, és egy olyan program,
amely megszólítja, de nemcsak megszólítja,
hanem be is vonja a helyi közösség tagjait.
Ez a kulcskérdés témánk szempontjából,
hogy egy közösség számára hogyan válhat
értékké a tájház. Minden bizonnyal láttak
már le- és elpusztult tájházat. Szembesültek
azzal, milyen az, amikor egy pedagógus
élete munkájának eredményeként megalkot
egy tájházat. Aztán ez a pedagógus meghal,
elfárad, megbetegszik, vagy éppen más
településre viszi a sorsa, akkor egy pillanat
alatt széthullik a gyûjtemény, mert nincs
mögötte közösség. Ez a legfontosabb, ha a

Márton-napi tollfosztó a Skanzenben (2006)

közösség számára be tudja bizonyítani a
tájházat létrehozó és azt mûködtetõ személy, vagy fenntartó, hogy az fontos az
adott közösségnek, értelmet, célt, funkciót
tud adni a tájháznak, akkor nagy valószínûséggel ez a folyamat nem történik meg.
Rendkívül fontos, hogy a tájház a közösségi
élet színterévé váljon. Ez a XX. század
végének, XXI. század elejének a kihívása,
ez lehetõség a kulturális örökség helyi
megõrzésére.
Vannak olyan programok, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a közösségi élet
megjelenjen a tájházban, beköltözzön oda,
és a helyiek magukénak érezzék a tájházukat. Mi muzeológusok azt mondjuk,
hogy a legfontosabb az épület és a gyûjtemény védelme egy tájházban. A programokat, a közösséget és a közönséget úgy
szabad beengedni egy tájházba, hogy ha
mellette meg tudjuk óvni a berendezett
tárgyakat. Ez akár úgyis történhet, hogy ha
olyan programot szervezünk, amely veszélyeztetné a tárgyakat, akkor kipakoljuk a

berendezés érzékeny darabjait. A program
helyszínének kiválasztásakor is figyelembe
kell vennünk ezeket a szempontokat.
A hon- és népismeret oktatására kiváló
térként szolgálhat a tájház, vagy a tárgyalkotó kézmûves iskolák diákjai és oktatói
számára helyszín lehet. Nyári alkotótelepek, alkotótáborok, kézmûves programok
helye lehet, falunapok, fesztiválok egyes
rendezvényeinek adhat otthont.
Miért fontos egy élõ tájház a falusi
közösség tagjai számára? A visszacsatolási
folyamatok játszanak ebben szerepet: a múlt
megismerése, a hely értékeinek összegyûjtése és feltárása, megõrzése, egy
világot nyithat ki a falusi közösségben élõk
számára. A most tíz-tizenkét, egyáltalán
tizenéves falusi korosztály szülei hogyan
dolgoznak? Már ha van munkahelyük:
eljárnak rendszerint a városba dolgozni,
reggel elmennek, este hazajönnek. Jó, ha a
nagy szül õktõ l vala mit elsa játí tana k a
hagyományos kultúrából, megtanulnak a
falu értékeibõl. Az értékközvetítés terepe és
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tem ati káj a át tol ódi k má s te rül ete kre .
Áttolódik az iskolába, a hon- és népismeret
oktatására, áttolódik a mûvelõdési házba, a
családban a szerepe visszaszorul, és áttevõdhet a tájházba vagy éppen a helyi
könyvtárba.
Az 1970-es évek táján a falusi életre
használt jelzõk az akkori hatalom részérõl:
ósdi, értéktelen. Azt közvetítette a hivatalos
politika is, hogy nincsen rá szükséged, dobd
ki, vegyél újat, modernizálj mindent a környezetedben. Tehát, a hagyományos érték
globálisan kérdõjelezõdött meg. Manapság
az információ áradat, a modern technológiák belépése, a televízió, a számítógép
használat, az uralkodó szórakozási formák
komolyan és végletesen elfordítják a fiatalok érdeklõdését a saját közvetlen környezetüktõl. Ebbe a közegbe kell visszavinnünk
élményszerû módon õket.
Ez a felismerés az egyénben és a
közösségben is meg kell hogy szülessék.
Ebben a tájházaknak, nemcsak a berendezésnek, hanem a tájházban és környékén
megvalósított programoknak is nagyon
fontos szerepe van. Azt a tudatot kell elõidézni a közönségben és a közösségben,
hogy igen, ez mégiscsak érték, erre oda kell
figyelni, ezt gondozni kell, ezzel érdemes
együtt élni, ezt érdemes alakítani. Ahogyan
a viseletet is lehet ma hordható formában is
megalkotni és vállalni, és nem jelmezként
magunkra ölteni. Ez az érték fogalom nemcsak a tárgyakra kell hogy vonatkozzék,
hanem az ún. nem tárgyi, hanem a szellemi
örökségre, a folklórra is. 2004-ben az ICOM
szöuli világkonferenciáján megfogalmazott
üzenet nagyon komoly figyelmet fordított a
nem tárgyiasult kulturális örökség értékeire
és megõrzésére.
Fontos tényezõ a helyi identitás és a települések életképességének összekapcsolódása. Az 1970-es évektõl Magyarországon
nagyon sok elöregedõ faluval találkozunk.
Gyûrûfû példája döbbentette rá a közvéleményt és a társadalmat arra, hogy milyen
folyamatok zajlanak a falvakban. Nem kellettek dózerek ahhoz, hogy a magyarországi
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falvakat elpusztítsák, elnéptelenedtek azok
sok helyen nem maguktól, hanem a körülmények következtében. A Káli-medencében, Kapolcson és környékén majdnem
Gyûrûfû példája következett be, azonban
egy értelmiségi réteg megtalálta ezt a
vidéket, és egy értékfeltárásba kezdett, és
ezálta l értékm egõrzé sbe is. A vissza csatolási folyamat a helyiek számára megerõsítést adott, hogy igen, az õ kultúrájuk
olyan érték, amelyet saját maguknak is
tovább közvetítettek az oda betelepedõ
idegenek. Ennek végül gazdasági haszna is
van. A Mûvészetek Völgye, bár sokan
mondják, hogy nem egészen olyan, mint
tizegynéhány évvel ezelõtt, de mégis, egy
régió értékeire hívja fel a figyelmet. Turisztikai látványosság, ugyanakkor gazdasági
eredménye is van a helyben élõk számára. A
csudabogár városi, akit annak idején jól
megnéztek a falusiak, és azt mondták, hogy
minek neki az az öreg fazék, hogyan próbálkozik a kaszával, pedig nem is hajlik a dereka, lassan kivívta a megbecsülést a helyiek
részérõl.
Fontos tényezõ a visszacsatolási folyamatokban az elszármazottak bevonása a
helyi közösség életébe. Ebben a tájházakban
megvalósuló programok nagyon fontos
szerepet játszanak. Szinte minden településen van évente vagy kétévente falunap,
amire meghívják a városba elszármazott
rokonokat vagy leszármazottaikat. Már nem
a búcsúba hívják õket, a búcsú elveszítette a
rokonságot összekötõ erejét. Ha a helyiek
úgy gondolják, hogy elviszik a messzirõl
jötteket a tájházi programra, és azt bemutatják neki. Ha ott közösen jól érzik magukat, akkor a rokon elviszi ennek a hírét a
városra. A dolog a visszacsatolási folyamat
részévé válik, visszahat a helyben élõre, és
az elhiszi, hogy valóban érték, amelyet
helyben talál a másutt lakó rokonság.
A média nem kikerülhetõ, élnünk kell az
általa nyújtott lehetõségekkel. Egyrészt az
ismeretterjesztés, a vizuális kultúra hihetetlenül nagy teret nyer, nem szabad kihagyni
ezt, és a mi közvetítõ szerepünk eszköze-

ként kell alkalmazni. Az ismeretterjesztõ
mûsorok hallatlanul nagy érdeklõdést
váltanak ki. Ilyenek a tájakat, településeket
bemutató mûsorok közül – talán a legnagyobb nézettségû – a Fõtér. Október 1-jét
követõen, amikor a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumról szólt a mûsor, a következõ napokban rengetegen mondták,
olyanok is, akiket csak felületesen ismertem, hogy igen, látták, érdekes volt, jó volt
nézni. Ez is egy visszacsatolás. Ha egy
tévémûsor úgy tud értéket közvetíteni, hogy
mellette népszerû, könnyen érthetõ, közérthetõ, akkor annak megvan a hatása. Ha
lefordítódik a tudomány bikkfanyelve egy
érthetõ változatra, tudomásul kell vennünk,
hogy ezzel az eszközzel muszáj élnünk,
mindegy, hogy a Skanzenben, a megyei
múzeumban vagy éppen egy tájházban
dolgozunk.
Nagyon fontosak a tájékoztató kiadványok, amelyek hírt visznek egy közösségrõl
a közönségnek és a közösség elszármazott
tagjainak. Büszkeséggel tölti el a helyieket,

ha a kiadványok, CD-k sok helyre eljutnak.
Milyen feltételek szükségesek az élõ
tájház megteremtéséhez? Milyen legyen az
épület? Küszködünk azzal, hogy ahol már
van tájház, nagyon sok helyen például az
egykori zsellérház háromhelyiséges, mindössze szoba, konyha, kamra és kész. A
portáról az összes melléképületet harminc
éve lebontották, és szerencsénk, ha a
területet nem vágták el keresztben, és egy
zsebkendõnyi telek maradt mindössze. Mit
tudunk tenni ilyen esetben? Sok jó példát
tapasztaltam a megoldásra. Például Káváson évtizeden keresztül nem jutott egyrõl a
kettõre a tájház, kétszer felújította a mûemlékvédelmi hivatal, aztán újra lepusztult.
Most a Tengertánc pályázat eredményeként
a szomszéd házat megvette az önkormányzat. Azt felújították, és megmaradt érintetlenül a felújított, az unikális értékû füstösház, mellette pedig egy ötven évvel fiatalabb, de a falusi életmódot jól tükrözõ
nagyobb épületben meg tudják valósítani
mindazokat a programokat, amelyekkel

Szõttes kiállítás az Endrõdi Tájházban (2007)
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élõvé lehet tenni egy tájházat. Ha az
épületünk több helyiséges, akkor az is
megoldás, ha az elsõ traktust megtartjuk
kiállításként, és a ház hátsó részében,
kamrában, istállóban, vagy az udvaron álló
pajtában tartjuk a rendezvényeket. Segítjük
azokat a kezdeményezéseket, amikor a
közösségi programokat kiszolgáló építményeket a hagyományokhoz igazodóan
készítenek el. Ezek lehetnek kemencék,
egyéb udvari objektumok, vagy tárolásra
szolgáló helyek. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ma már az ÁNTSZ komoly
szankciókat alkalmaz, ha csoportok számára úgy szerveznek programot, hogy nincs
megfelelõen kiépített infrastruktúra (WC,
kiszolgáló helyiség) a tájházban.
A kiállítás és a tájház berendezése
esetében fontos, hogy legyen lehetõségünk
és elõre leírt tervünk a kiállítás tárgyainak
alkalmi átrendezésére. Ha a szobakonyhánk, kamránk évtizedeken keresztül
ugyanabban az állapotban van, akkor egy
iskolás csoport eljön egyszer, esetleg két év
múlva újra elhozzák, de többet nem. Lehetséges alternatív berendezéseket készíteni,
ahol néprajzos végzettségû szakember áll a
tájház élén, egy pici átalakítással olyan hangulatos, az adott évszakhoz vagy népszokáshoz kapcsolódó alkalmi berendezéseket
lehet teremteni, amelyek például egy betlehemezéshez hangulatos belsõ teret nyújtanak. Nagy valószínûséggel összegyûjthetõk, vagy a helyi hagyomány alapján rekonstruálhatók az ehhez szükséges tárgyak.
További lehetõség az idõszaki kiállítás,
amelyet a tájház bizonyos helyiségeiben
rendezünk meg. Lehet a tájházban tematikus tárlatvezetés, szakmai konzultáció és
tematikus programok megvalósítása, amelyekkel közelebb kerülhet a közönség és a
helyi közösség. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum példáját mutatom be, amely jól adaptálható a tájházakban is. Több év óta termény-napjaink vannak minden õsszel.
Egyik évben a krumpli, másik évben a tök,
kukorica, paprika, és így tovább. 2005-ben
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Ócsán, az országos tájháztalálkozó alkalmából vehettünk részt az ottani Kukoricanapon. A kukoricának mindenféle szerepét,
a morzsolást, darálást meg lehetett ismerni,
ki lehetett próbálni egy csomó olyan dolgot,
amely a hagyományos kultúra része volt.
Innentõl válhat a program segítségével is
élõvé egy tájház. Ebben a helyi közösség
kiváló partner lehet, ha megszólítjuk és
bevonjuk õket. A közösség ereje a tájházak
együttes megjelenésének erejét is jelentheti.
Ennek következménye van, bizonyos döntéshozatali fórumokra hatással lehet. Gondoljunk a Közkincs és a Tengertánc pályázatokra, amelyek sok tájház számára tették
lehetõvé a fejlesztéseket. A Nemzeti Fejlesztési Terv vidékfejlesztési programjaiban
európai források állhatnak rendelkezésünkre a jövõben.
Falunapok, szüreti rendezvények
A helyi identitás, a helyi kulturális értékek, ezen belül a tárgyi és a szellemi örökség
megõrzése az, ami a közösség számára értéket jelenthet. Értéket közvetít a tájház a
rendezvényeken, az iskolai képzésen keresztül a fiatalok számára. Ez az egyik kulcs,
mert az életkori sajátosságból adódó fogékonyság és nyitottság, amit ha sikerül
idõben megfogni az óvodás kortól kezdve,
akkor esélyünk van rá, hogy ezek a fiatalok
felnõtté válva nem mennek el a hagyományos kultúra értékei mellett. Ez a megtartó
hagyomány adhat tartást nekünk a mai
világban. Innentõl kezdve már túlmutat a
lokalitáson: értéket közvetít már nemcsak
belülre, hanem kifelé is. Itt jön a közönség,
ami részben közönség, de ennél nagyobb
kör is. A kisebb táji egységek, a néprajzi
csoportok és a régiók együttes megjelenése
messze ható lehet, általa turisztikai vonzerõvé válik a helyi vagy a lokális hagyomány. Ehhez azonban tudatos és hatékony
interpretálás, jó PR, és fõként szakmailag
hiteles és érdekes programok szükségesek.
Ez a kör, ami ma már bevett, megszokott, és

általános érdeklõdést vált ki. E sorba
tartozik a falunapok sokasága az országban,
különösen a tavaszi és az õszi idõszakokban. Például ilyen a bortermelõ vidékeken a
szürethez kapcsolódóan a szüreti hagyományok felelevenítése. E téren a települések
együttmûködését nagyon fontos tényezõnek
tartom, ez már több, mint pusztán a tájházak
összefogása. Rendszeresen kapunk meghívót Tokaj-hegyalja településeinek szüreti
programjaira, többek közt Mádon is jártunk.
Mádon és másutt is jelen van az összes
Tokaj-hegyaljai település küldöttsége. Úgy
tervezik a szüreti programok idõpontját,
hogy egyik héten az egyik, másik héten a
másik helyen legyen, és körbejárják
egymást. Ez egyfajta presztízs is, megmérettetés is, az is, hogy kirakatba teszik
magukat, ugyanakkor az együttmûködésnek és az összefogásnak a lehetõségét is
adja. Ezzel magának a programnak az ereje,
a közösséghez való eljutása is megerõsödik.
A tematikus és kézmûvesvásárok ebben a
sorban fontos szerepet játszanak, akkor, ha

van esélyünk akár muzeológusként, akár
mûvelõdésszervezõként a vásári kínálat
alakítására. Erre a példámat Szekszárdról
hozom. A Szekszárdi Szüreti Napok rendezvénysorozatának része a vásárokról szóló
konferencia, ahol a tanácskozást szervezõ
kollegina saját maga választja ki a vásáron
résztvevõket. Nem engednek be mindenkit a
szüret alkalmából megrendezett vásárra,
vállalják azt, hogy ez egy kézmûvestermékeket, népi mesterségeket bemutató
vásár, és garanciát ad, hasonlóképpen a
Mesterségek Ünnepéhez, amely egy bizonyos minõségi színvonal feletti tárgyakat és
kiállítókat fogad csak be.
Gasztronómiai fesztiválok a helyi
hagyomány megõrzésének szolgálatában
Lokális turisztikai vonzerõvé váló
program a gasztronómiai fesztiválok
sorozata. Nem szabad megfeledkezni róla,
hogy az emberek többségéhez a gyomrukon
keresztül vezet az út. Enni mindenki szeret,

Mesterkedj! – Cipósütés a Skanzenben
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jól érezni magát minden egészséges ember
szereti, s ha olyan programot kínálunk,
amiben szerepet kapnak a hely és a környék
hagyományai és ételei, akkor bizony még a
Cinkefesztivál a maga egyszerû krumplis
ételeivel is kellõ nyilvánosságot kap, és
népszerû lesz. Az érték visszacsatolása
megtörténik, és felértékelõdhet az egyébként szinte teljesen feledésbe merült és
lebecsült étel. Kedvenc példám a nagydobosi Tökfesztivál. A szegények eledele volt
a tök, de tudjuk, hogy mennyire fontos szerepe volt, és ha egy biológust megkérdezünk, sûrûn bólogat, és egyetért abban, hogy
mennyivel több tökbõl készült ételt kellene
fogyasztanunk. Amikor a nagydobosiak 28féle süteményt állítanak elõ sütõtökbõl,
akkor megcáfolhatjuk, hogy unalmas a mi
gasztronómiánk. Egyáltalán nem unalmas,
csak lehet, hogy nem indult el a fantáziánk,
hogy jó dolgokat süssünk egy teljesen egyszerû hagyományos alapanyagból. A
gasztronómia olyan terület, ami hihetetlen
aranybánya, és nem véletlen, hogy a turizmus is rákapott 1999 óta, „Az asztali örömök éve” óta folyamatos az érdeklõdés
iránta. A gasztronómiai fesztiválok egy-két
napos figyelmet fordítanak a helyre és az
adott régióra.
Múzeumi fesztiválok
Ha tartós együttmûködés van a helyi
megyei és regionális, kulturális és közgyûjteményi intézmények között, akkor ez a
figyelem hosszasabban, az év nagyobb részében fenntarthatóvá válik. Ehhez az
országos összefüggésben való megjelenés a
médiában is szükséges. A Múzeumok Majálisát mindannyian jól ismerjük, szeretjük.
Egyre több tájház önállóan is megjelenik
ezen a helyszínen, de erre szükség is van,
hogy megmutassa magát a világnak. A
Kulturális Örökség Napjai örvendetesen
bõvülnek és gazdagodnak, és egyre több
tájház kapcsolódik be a programba, hasonlóan a Múzeumok Éjszakájához. Egy vado-
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natúj országos kezdeményezés is van, ez a
Múzeumok Õszi Fesztiválja. Most fejezõdött be, itt Szolnokon is nagyon érdekes és
színvonalas rendezvény volt a fesztivál keretében. Az elsõ számadatok szerint 12.000re becsült látogatója volt az Õszi Fesztiválnak a Márton napok nélkül. Öt szabadtéri múzeum és ezen kívül számos tájház
Márton napján nyitva tartott, és ehhez
kapcsolódó programot tartott. Ezen túl az
építészeti örökség téma keretében összesen
17 tájház is bekapcsolódott a Múzeumok
Õszi Fesztiválja programjába.
Összegzés helyett
A tájházban egyre szélesedõ koncentrikus körben jelenik meg a közösség és a
közönség. A kör kiindult attól az egyéniségtõl, aki elõször megálmodta a tájházat, és
egyre szélesebb körhöz juttatta el a tájházban összegyûjtött értékeket.
Hazai pályáról szóló példával szeretném
zárni mondandómat, ez pedig a jászkiséri
Csete Balázs szakkör. Ha nem egy szakkörrõl lenne szó, mondhatnánk, hogy élõ
legenda. Több mint harminc éve a Gyõri
János és Gyõri Jánosné, majd Szüle Katalin
irányította szakkör magas szintû, igazi
közmûvelõdési tevékenységet folytatott.
Pályázataikkal nagyon komolyan hozzájárultak a Jászság és Jászkisér népi kultúrájának, folklórjának feltárásához. A szakköri
programok a helyi közösség számára megerõsítõ, értékmérõ és értékközvetítõ tartós
hatással voltak. Ott van a tájházuk 1982 óta.
Gyerekeknek és felnõtteknek játszóházat
szerveznek és visznek az ország minden
pontjára az 1970-es évek óta. Csinálják az
„Apáról fiúra” címû programot több mint tíz
esztendeje, a Mûvelõdés Házával együtt,
amely az egész Jászságot megmozgatja. A
tájház és udvara olyan aktív közösségi
színtér, amely ma már múzeumpedagógiai
továbbképzéseknek, helyi rendezvényeknek a színtere. Jászkisér mellett távolabbi
példákat hadd mondjak a felsorolás erejéig:

A Tájházszövetség elnöksége Galántán (2006)

Jósvafõ, Fertõhomok, Noszvaj, Borsod,
közelebbrõl Nagykörû vagy Kiskõrös, és
folytath atnánk a sort. Nézzék meg a
www.tajhaz.hu-t!
Évtizedes vita folyt arról az irodalmárok között arról, hogy hol született Petõfi
Sándor, Kiskõrösön vagy nem. Kiskõrösön
van a szülõház, szépen berendezett tájházként mûködött. A tájház és a hozzá kapcsolt
másik két intézmény irányítója, Kispálné
Lucza Ilona gondolt egy merészet, és
szervezett Szilveszter éjszakára egy programot. Úgy gondolta, ne elégedjünk meg
azzal, hogy január elsején, a fotelben a
tévében megnézzük a Petõfi születése
alkalmából bemutatott mûsort. Nem sok
pénz alapvetõen, hanem fantázia, kitartás és
partnerek a megvalósításhoz volt mind-

ehhez szükséges. A rendezvényt az egész
város magáénak tekinti, ma már kifejezetten
azért utaznak oda sokan az országból, hogy
Petõfire emlékezve együtt töltsék az év
utolsó éjszakáját, és mellesleg jól szórakozzanak.
Nem pusztán szórakozásra, a szabadidõ
eltöltésére szolgálnak azok a programok,
amelyeket a tájházakba megálmodunk, hanem az ismeretterjesztés, a tanulás forrását
is jelentik, ennek a helyszínévé kell, hogy
váljanak. Ez az értékek megõrzésén túlmutató modern szerepet is ad a tájházaknak.
T. dr. Bereczki Ibolya
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TÁJHÁZAK A NAGYKUNSÁG VIDÉKÉN
A Kunság népi kultúrájában számos
olyan elem õrzõdött meg, amely az egykori
kun mûveltség része volt. Beépült a magyar
kultúrába, így annak különös színt adott, s
egyben táplálta azt a sajátos történeti tudatot, ami a térség legfõbb jellemzõje. Most,
amikor a hagyományok átértékelõdése zajlik, a lokális sajátosságok nagyobb hangsúlyt kapnak, mint azt korábban láthattuk.
Fontosnak tartjuk, hogy a térség népi
kultúráját bemutató tájházak, mint kiállító
helyek bekerüljenek a turizmus vérkeringésébe. A legtöbb tájházunk udvara alkalmas rendezvények lebonyolítására is, ezeket figyelembe véve kellene a szervezõknek
a programokat összeállítani. A legnagyobb
feladatnak valójában az tûnik, hogy megtalálj uk a meg felelõ embert ehhez a
munkához. Számtalan esetben bebizonyosodott már, hogy ha okosan, jól kitalált
marketingmunkával tálaljuk a tudományos
eredményeket, az emberek nyitottak rá.
Áldoznak is érte és szívesen járnak el azokra
a programokra, amelyeket a múzeumok
munkatársai szerveznek. Lehet látogatottá
tenni egy tudományos intézményt és nem
sérül az „elefántcsonttorony” , csak meg
kell hozzá találni a megfelelõ arányt és a
megfelelõ interpretációt. Valljuk be õszintén, hogy a múzeumokban sok olyan munkatárs dolgozik, aki kiváló kutató ugyan, de
nem jó elõadó, nem tudja magával ragadni a
hallgatóságot. A közmûvelõdési szakemberek és az az infrastruktúra, amely jól
szolgálná a népi kultúra megõrzésének és
terjesztésének ügyét, hiányzik az intézményekbõl, mert az elmúlt húsz évben már
csak a „túlélésrõl” szólt a múzeumok élete.
Mit lehet tenni ez ellen? Végre jó lenne, ha a
turisztikai szakemberek igazi látványosságnak tekintenék a múzeumi kiállító
helyeket és szerveznék is oda az embereket.
Kitörési lehetõség volna még a kistérségi pályázatokon nyert támogatás, mégha alkalmankénti programra vagy a mú-
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zeumi, tájházi programra nyert támogatás
formájában jutna is el az intézményhez.
Önfenntartó csak akkor lehet a tájház, ha
vagy egyesület, vagy alapítvány áll a hátterében, mert a végtelenségig elszegényített
múzeumi intézményrendszer már sokáig
nem tudja õket fenntartani. Egy-egy tájegysé g kultú ráján ak savát -bors át – a
tudományos igényességgel megtervezett
kulturális utak – szolgálnák a leghatásosabban. A kulturális utak tervezésénél
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy
milyen gazdag ez a táji örökség. Íme ebbõl
egy kevéske ízelítõ!
A Nagykunságról és a hozzá kapcsolódó
területekrõl szólva utalnunk kell – a tájegység életében jelentõs eseményre – a kunok
bejövetelére. A XIII. században a keletrõl
jött etnikai csoportokkal újra megjelenik a
Kárpát-medencében az eurázsiai sztyeppe
lovas-nomád kultúrája. A török- és iráni
eredetû beköltözõk hatása a magyar nép
embertani képén, anyagi és szellemi kultúráján egyaránt érezhetõ. Velük felülrétegzõdött a keleti kultúra, ennek hatása markánsan jelenik meg a Kunság népi kultúrájában. A térség sajátos történelmi fejlõdésének, különös jogállásának és az ebbõl
adódó zárt közösségének köszönhetõen
megmaradhattak azok a kulturális elemek,
amelyek a népi kultúránk különös színét
adják, és amelyek táplálják azt a történeti
tudatot, ami a Kunságot jellemzi. A Kunságban a korábban elkezdõdött pusztásodás a
török idõk alatt fokozódott. A hódoltság,
illetõleg a Rákóczi-szabadságharc utáni
visszatelepülés, a Nagykunság benépesülése után alakult ki ez a sajátos történelmi
tudat, ami a Jászkunságot, jászokat és kunokat egyaránt jellemezte. Ez egyfelõl származástudatot takar, de területhez kötõdést is
jelent. Kunnak lenni az élõk tudatában
annyit jelent, mint „konok, nyakas, kálvinista”, a szíken is megélõ, összetartó, de azt
is jelenti egyben, hogy a Kunságon lakó.

Befelé zárt világába alig enged be idegent,
más etnikumút, más vallásút.
A Nagykunság – mint az Alföld legnagyobb állattartó körzete – életmódjában
sokáig megõrizte a keleti hozadékot, ami
fundamentumát jelenti annak a származástudatnak, és annak a sajátos színezetû népi
kultúrának, amely olyan markánsan megmutatkozik. A kun mûveltség archaikus rétegét képezik a nyelvemlékek, elsõsorban a
földrajzi nevek, személynevek és a szórványemlékek, amelyeket a tájnyelv olykor
jelentését veszítve is, de megõrzött. A kun
mûveltség, így a nyelv is a XVI. századra
fokozatosan belesimult a magyar mûveltségbe.
Népszokásaink között, a lakodalmas
szokáskör és a temetkezési kultúra sajátos
elemeire hívom fel figyelmet. A lakodalmas
szokásrendben számos régi keleti, keleteurópai szokáselem él, fõként a házassági
ajándékozásnál, a lakodalmas jelképeknél,
így az alma-szimbólumokban, a lakodalmas
zászlóknál, a võlegénytõl a menyasszony
számára megkívánt ajándékok kapcsán.
Temetkezési kultúránkban a kunok
sajátosságának tekintik a kutatók a kurgánon álló, kezükben áldozati csészét tartó
õsszobrokat, amik a kunok vándorlási területén a IX–XI. századtól megtalálhatók. A
magyarországi kunok vezetõrétege itt is
állított õsei tiszteletére ilyen sírszobrokat.
Tárgyi kultúrában elsõsorban az állattartáshoz kötõdõen, a kunsági legénybot, a
kutyanyakörv, és a nyereg szerkezete õrizte
a keleti kultúra emlékét.
A viseletben a kunsüveg az, aminek
kontinuitását igazolni lehet szinte a kezdetektõl addig, míg a kalapviselet ki nem
szorította. A cifraszûr ázsiai eredete bizonyított. A kunságra annyiban jellemzõ,
amennyiben a rajta lévõ díszítés sajátossá
tette. Álló gallérja, szabása, rátétes díszítése, archaikus, közép-ázsiai, de a díszítése
olykor hódoltságkori török hatást is mutat. A
nõi viseletben a kör alakú kunsági kisbunda
jellemzõ. A XX. század elejéig viselték.
Visszafogott, barna alapon fekete selyme-

zése a puritán kálvinista stílust mutatja.
Népi díszítõmûvészetünkben a kunhímzés õrizte meg a keleti elemeket. A párhuzamosok között futó, ritmusosan ismétlõdõ minta szép színfoltja díszítõmûvészetünknek.
A Nagykunság és vidékének tájházai ezt
a kulturális örökséget interpretálják. Berendezéseikkel és helyi adottságaikkal nagyon
jól szolgálnák azokat a rendezvényeket,
amelyekkel be lehetne vonni a vidékre látogató turistákat, és aktívvá tenni a helybélieket. Nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy a helyiek számára mit jelent a múzeum
vagy a tájház. Mindenkinek van valami
személyes kapcsolata ezekkel a gyûjteményekkel. Ezt kihasználva, élõ kulturális
mûhelyt lehetne köréjük szervezni, és máris
más faj ta jöv õké pet mut ath atn ánk fel
elõttük.
Vegyük sorra, milyen tájházakkal ékeskedik a Nagykunság és vidéke!
Tájház – Kisújszállás
Széchenyi u. 58.
A 4-es számú fõút mellett a Széchenyi út
58. számú ház a népi klasszicista stílus
jellegzetes képviselõje. Az Ábri család tulajdona volt a ház, aminek építését 1676-ig
vezeti vissza a családi emlékezet. Az utolsó
tulajdonosa, aki jelenleg is „ránéz” a házra,
az udvarban lakó Ábri Károly volt. A ház
1995-tõl népi mûemlék épület, amit a város
megvásárolt. Elõször Tourinform Irodát
mûködtetett benne, majd 1997-tõl Tájházként, idõszaki kiállítóhelyként mûködik.
A három, szegletes oszlopos ámbitusú,
nyeregtetõs épület valaha a város legszélsõ
háza lehetett, amire abból következtethetünk, hogy az épület hátsó része teljesen
zárt, csak az udvar felõli, a déli fõhomlokzati részek nyitottak. A településszerkezet
is más volt, mint a mai, nyilván a halmazos
településszerkezet kerítetlen telkeken álló
lakóházakat és ólaskerteket mutatott. A ház
fekvése szintén azt sugallja, hogy valaha
erõs állattartó gazdaság tartozott a portához.
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Tájház, Kisújszállás

A módos gazdákra jellemzõ szekérszín,
istálló, pince és nagy ólak, valamint kukoricagóré is található rajta. A pince még egy
1968-ban készült fotón látható. Az ólak közül az egyedül álló, gerendaalapokra épített
disznóól még ma is áll.
Idõszaki nyitva tartással mûködik, kulcsosházként, nem igazán szolgálja azt a célt,
amiért létrehozták.
Néprajzi kiállítóterem – Kisújszállás
Petõfi u. 5.
A kiállítóhely, gyûjteményét tekintve
felér egy kisebb múzeummal. Az egykori
Morgó iskola épületében áll. A városszépítõk akarata hozta létre a páratlanul
gazdag, fõleg gazdálkodási eszközöket,
népi bútorokat, viseletet magába foglaló
gyûjteményt. A megalapításában és az
anyag felgyûjtésében és rendszerezésében
Zsoldos István gimnáziumi tanár szerzett
elévülhetetlen érdemeket. A gondosan be-
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leltározott, szakszerûen feltárt gyûjteménynek Zsoldos István halála után a Városszépítõ Egyesület és a Városi Nyugdíjas Kör
viselte gondját, utóbb átkerült a helyi mûvelõdési házhoz. Sorra megoldódni látszik,
néprajzos irányítása alá kerül a gyûjtemény,
de továbbra is nyári nyitva tartású idõszaki
kiállítóhely marad.
Az épület 1781-ben Rabl Károly építész
tervei alapján épült. Íves tornáca és
pincelejárata barokk stílusú.
A muzeális értékû gyûjtemény megérdemelné, hogy rangjának megfelelõen
szolgálja a város mûvelõdését. Az állandó
kiállítása felújításra szorul, szakmai szempontú átrendezést kíván, és elegáns installálást. Ha mindez megvalósulna, a közösségi
alkalmaknak olyan színteret teremtene,
amely jól szolgálná mind a város, mind a
tájegység kulturális igényét.

Nagykunsági Tájház, Karcag

Nagykunsági Tájház – Karcag
Jókai u. 16.
Az 1984-ben alapított Nagykunsági Tájház egy karcagi középparaszt porta tárgyi
kultúráját tárja a látogatók elé.
A három tagból álló épületegyüttes a
múzeumtól alig 600 méterre található,
abban a városrészben, amely egykor halmaztelepülés jellegû volt, de az 1834-es
nagy tûzvész alkalmával leégett, majd ezt
követõen párhuzamos elrendezésben osztották újra a telkeket. Az épületegyüttes legkorábbi tagja népi klasszicista stílusban, az
1840-es években épült háromosztatú, nyeregtetõs ház. A tisztaszoba, konyha, lakószoba, kamra, istálló és a lakóházzal szembeni sütõház-szoba-konyhás enteriõrként
mutatja be a XVIII. század végi, XIX.
század eleji lakáskultúrát.
A kisház, vagy „sütõház” berendezése
XIX. század eleji állapotot tükröz, míg a
lakóház a paraszti tisztaszoba, az ünnepeken, jeles napokon használt bútorokat, be-

rendezéseket láttatja. A hátsó, úgynevezett
lakószobát XIX. század végi bútorokkal
rendezték be. A gazdasági jellegû terek, kamara, terményes külsõ kamara, szerszámos,
az eredeti rendeltetésének megfelelõen van
berendezve. A kiállított mintegy 230 db
tárgy, a Györffy István Nagykun Múzeum
gyûjteményébõl való.
Olyan tájház, ami jobb sorsra lenne érdemes. Élõvé lehetne tenni azáltal, hogy az
udvarán táborokat, kézmûvesfoglalkozásokat lehetne szervezni, vagy csak egyszerûen
tábortûz melletti múltidézõ beszélgetéseket.
Jelenleg idõszakos nyitva tartással, szakszerû tárlatvezetõ hiányában messze nem
használja ki azt a lehetõséget, ami benne
rejlik.
Kántor Sándor Fazekasház – Karcag
Erkel Ferenc u. 1.
Miként a népmûvészet többi ága, a
fazekasság is a XIX. században élte virágkorát. Az Alföld népmûvészetében igen
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Kántor Sándor Fazekasház, Karcag

jelentõs a fazekasság. A mázas cserépedények a paraszti háztartások nélkülözhetetlen használati eszközeivé váltak. A XX.
század elejétõl azonban rohamosan csökkentek a fazekasmûhelyek, egyre kevesebb
mester korongozott, az olcsó gyáripari
termékek kiszorították a kézi munkát.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében három fazekas központ alakult ki, mindegyik
sajátos helyi stílust hozott létre. Mezõtúron
korsósok dolgoztak, Tiszafüreden tányérokat, butellákat készítettek. Karcag, rendezett tanácsú város lévén csak annyi kézmûvest engedett megtelepedni, amennyi a
város lakosságának igényét kielégítette.
Egy-két mûhelynél több nem dolgozott a
városban. A karcagi fazekasság Kántor
Sándor munkássága révén lett híressé. A
munkásságát leginkább jellemzõ tárgyakat
a nevét viselõ Fazekasházban láthatják az
érdeklõdõk.
A ház egy XVIII. századi redemptus
porta épülete. Az egykor jellemzõ állattartásnak megfelelõen a gazdasági épületek,
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az ól, istálló, a fõúthoz közel állt, s tõle
távolabb épült a lakóház. A múzeum céljaira
szolgáló épület a szoba, pitar (konyha),
szoba, kamra – módos parasztpolgár lakása
volt. A XIX. század utolsó harmadában
épült lakóház Kántor Sándor gyûjteményes
kiállításának ad helyet.
A tágas udvara fazekasbemu tatókra
adhatna alkalmat, esetleg szûk körû (20 fõs)
fazekas tábor színhelyéül szolgálhatna.
Ráépítve a fazekasság hagyományait bemutató elõadásokat, remek látogatócsalogató
intézmény volna. Minden erénye meg van,
ami egy tájháznak kell, de életét pezsgõbbé
lehetne tenni.
Nyúzó Gáspár Fazekasház – Tiszafüred
Malom utca 12.
A Nyúzó Gáspár nevét viselõ fazekas
tájházat az Országos Mûemléki Felügyelõség 1975-ben népi mûemlékké nyilvánította. A Mûemléki Felügyelõség és a tiszafüredi Nagyközségi Tanács a Szolnok Me-

Nyúzó Gáspár Fazeskasház, Tiszafüred

gyei Múzeumok Igazgatóságával karöltve
azzal a szándékkal vásárolta meg a házat,
hogy ott az eredeti környezetben mutassa be
a félparaszti sorban élõ fazekas mesterek
élet- és munkakörülményeit, emléket állítva
ezzel a híres füredi fazekasságnak.
A ház a falu régi település központjában
épült, lakói a Nyúzó-fazekasok voltak. A
mûhely berendezése rekonstrukció. A fazekaskorongot és a mellette lévõ fazekasszerszámokat az 1886–1953 között élt
Katona János használta. A polcon látható
egyszer égetett edényeket Szûcs Imre, a
Népmûvészet Mestere adományozta a múzeum berendezéséhez.
A tájház a Kiss Pál Múzeummal együtt
igazán jól szolgálja a város idegenforgalmát. Ha szakszerû idegenvezetõ-tárlatvezetõ, szervezett, mûhelylátogatásokat adó
programot is nyújtana, minden igényt
kielégítene ez a tájház.

Törökszentmiklósi Helytörténeti
Gyûjtemény – Törökszentmiklós
Almásy út 20.
Az épületben 5 kiállító terem és 3 raktárhelyiség található. A kiállítások közül
izgalmasan szép a régészeti kiállítás, melyben a törökszentmiklósi régészeti kultúrákat
mutatják be a látogatóknak, elsõsorban a
használati tárgyakon keresztül. A jellegzetes honfoglalás kori kengyelek, tarsoly,
fülbevalók és edények után a török kori vár
makettjét és a török kor tárgyait tekinthetjük meg: fegyvereket, lõszereket, viseletek rajzait. Végül a Habsburg-kor használati
tárgyait láthatjuk.
A néprajzi kiállításban a népélettel ismerkedhetünk meg, a tárlókban a gazdálkodás és állattartás eszközeit (favillák,
gereblyék, szénavágó, tároló edények,
billogok), a kismesterségek közül néhányat
(mézeskalácsos, kovács), valamint a konyha eszközeit láthatjuk.
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A város egyik olyan intézménye, amely
elevenebb lehetne és igazán akkor szolgálná
a város kulturális életét, ha az önkormányzat
áldozna legalább egy olyan szakemberre,
aki szívvel-lélekkel dolgozna az ügyön.
Amíg szerelembõl, minimális támogatással
tartják fenn ezt a jobb sorsra érdemes
tájházat, nem remélhetünk többet, mint amit
most is nyújtani tud. A kistérségi kulturális
életbe bekapcsolódva, minden gondja megoldódna és ez mindenkinek javára válna.
Törökszentmiklóson eggyel több látnivaló
lenne, vonzóbb lenne a helybéliek számára
is.
Tószegi Múzeumi Kiállítóhely – Tószeg
Attila út 31.
A tószegi helytörténeti gyûjtemény
1998. május 4-én nyitotta meg kapuit a
látogatók elõtt. Az épületet a II. világháború
alatt készítették, eredetileg a mellette álló
malomhoz tartozott volna, mint molnárlakás.

A kiállítás Tószeg népéletét mutatja be
raktárkiállítás jelleggel. Minden olyan tárgy
helyet kapott itt, mely a paraszti gazdálkodást, életmódot, az itt élõk mindennapjait
hozza közel a látogatókhoz.
Ebben az állapotában sajnos nem több,
mint egy nyitott raktár. A látnivalókra szervezett rendezvényekkel lehetne életet vinni
bele.
Körös-völgyi Természetvédelmi Terület
Bemutatóháza – Mezõtúr
Peres I. szivattyútelep – Peresi gátõrtelep
A XIX. századi árvízszabályozások jelentõs mértékben megváltoztatták Magyarország korábbi képét, a folyók hosszának
rövidülése mellett számos állat- és növényfaj végveszélybe került vagy kihalt. A
Hármas-Köröst 1884 és 1894 között szabályozták, és 38 átvágással 235,5 km-rõl
93,2 km-re csökkentették. Az átvágott
folyószakaszokon ezzel holtágak jöttek
létre, így alakult ki a Peresi-holtág is, melyet
a népnyelv „Nagy Túri ásás” néven emleget.

Peresi Gátõrház, Mezõtúr
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Természetvédelmi kiállítás Mezõtúron

A XX. század elejére azonban a holtágba
vezetett belvízcsatornák olyan sok vizet
szállítottak a Peresi-holtágba, amit az már
nem bírt el, így alsó végébe, annak bal
partjára Schneider Izidor építési vállalkozó
és Bodrogi Lajos fõmérnök irányításával
szivattyútelepet építtettek. A kazánház helyén a „Körösök vidéke élõvilága” címû
kiállítás tekinthetõ meg. Jelenleg a Körös–
Maros Nemzeti Park kezelésébe tartozik.
A gazdag tárlatban nem kizárólag a
jelenleg látható növény- és állatfajok kaptak
helyet, hanem a mára kihaltak közül is láthatunk néhányat. Külön érdekessége a tárlatnak, hogy hazánkban ez volt az elsõ olyan
kiállítás, ahol védett élõlényekbõl készült
preparátumot nem tettek a tárgyak közé.
Eldugott, nehezen megközelíthetõ tájház, csak az igazán elszántak érdeklõdésére

számíthat, de azoknak megéri a fáradságot.
Nagyon gazdag gyûjteményére természetvédelmi programokat lehetne szervezni.
Izgalmas színfoltja lehetne a vidéknek, ha
megfelelõ szakember és némi anyagi erõ is
állna mögötte. Így, bármilyen értékes is,
sajnos nem több, mint egy, a pusztában álló
mementó…
A fentiekbõl kitûnik, hogy milyen
nagyszerû elképzelések alapján születtek
meg a tájházak. Vajon annyira gazdagok
vagyunk, hogy hagyjuk ezeket kihasználatlanul?! Fel kellene már ébredni és összeülni
azoknak a szakembereknek, akik a tájegység kulturális menedzselését, a szülõföld felemelését szívügyüknek tekintik.
Dr. Bartha Júlia Ph.D.
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KINCS, AMI VAN!
A TÁJHÁZAK SZEREPÉNEK MÚZEUMPEDAGÓGIAI
MEGKÖZELÍTÉSE AZ ICOM ELVEI ALAPJÁN
„Megismerni, megismertetni a múltat,
szebbé, harmonikusabbá tenni a jelent,
felkészülten, hittel vállalni a jövõt!”1

A kulturális intézmények, a közgyûjtemények a közösségi élet olyan színterei
(leh etne k), a mely ben a z emb erek az
interaktív módon történõ találkozási lehetõségek révén szórakozva tanulnak, ismerkednek meg a múlt és a jelen értékeivel. A
múzeumoknak és az itt dolgozó szakembereknek a felelõssége, hogy a gyûjtemények bemutatása milyen módon történik a
társadalom felé; valóban tárháza legyen a
tegnapnak, a mának; a jelen ne vesszen el a
jövõ számára.
A múzeumok több mint 200 éves alapítása óta változott társadalmi szerepük,

nyitásuk a látogatók felé, az alkalmazott
attitûd, a bemutatási módszerek az elmúlt
években egyre nagyobb szerepet kaptak
mind fenntartói, mind vezetõi szinten.
Természetesen továbbra is elsõdleges szempont a múzeumok három hagyományos
alapfunkciójának ellátása, de ezek mellett
figyelemmel kell(ene) lennie a közösség új
elvárásaira, amelyben az élmény és élményszerzés, a tudomány és ismeretterjesztés, a tanulás és tanítás egyszerre,
egymással párhuzamosan hat és együtt
nyújt a külvilág felé pozitív üzenetet.
Jelen munkámban azt vizsgálom, milyen szerepe, lehetõségei lehetnek egy tájháznak (jelen esetben a szolnoki Tabáni
Tájháznak) abban, hogy megfeleljen az új
kihívásoknak, de az ICOM által megfogal-

A szolnoki Tabáni Tájház (2006)
1
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Ozsváth Gábor Dániel 2005. 54.

mazott „Múzeumok etikai kódexének elvei”
is érvényesüljenek.
I. A múzeumok megõrzik, interpretálják és
fejlesztik az emberiség természeti és
kulturális örökségét.
Alapelv:
Felelõsek az anyagi és szellemi természeti és kulturális örökségért. Az irányító
testületeknek a felügyelettel foglalkozóknak elsõdleges feladata eme örökség
védelme, fejlesztése, valamint az erre a
célra elérhetõ emberi, fizikai és pénzügyi
erõforrások biztosítása.2
1. „A múlt õrzése, a jövõ záloga.”3
A Tabán Szolnok egyik legrégebbi városrésze. A Zagyva partján, a Tisza– Zagyva
torkolatának közelében fekszik. Elsõ említése egy 1696-os kamarai összeírásban szerepel Tobán névalakban.4
A városrész valójában a török hódoltság
alatt alakult ki. „Ott, ahol most a Tabán terül
el, a török idején néhány galyiba feküdt,
mocsaras, vizenyõs hely volt.” A terület
benépesedése a XVIII. században következett be.5
Jellegzetes halmaztelepüléses városrész, zegzugos utcákkal, zsúfoltan elhelyezkedõ házakkal. A házak kis telken álltak, kis udvarral, apró, két- vagy háromosztatú, deszkaoromzatos, zsúp-, ill. zsindelytetõs, vert vagy vályogfalú házak épültek ezen a helyen.
A város szegénysorsú lakossága élt itt. A
lakosok fontos jövedelem forrását a halászat, valamint a tiszai tutajozás és gabonaszállítás nyújtotta.

2
3
4
5
6

ICOM Múzeumok etikai kódexe 2005. 9.
Idézet a szolnoki Tabáni Tájház vendégkönyvébõl.
Gulyás Éva 1993. 2.
Uo. 4.
ICOM Múzeumok etikai kódexe 2005. 10.

II. A gyûjteményekrõl a múzeumok a
társadalom és annak fejlõdése érdekében
gondoskodnak.
Alapelv:
A múzeumok feladata, hogy gyûjtsék,
megõrizzék és fejlesszék gyûjteményeiket,
ezzel járulva hozzá a természeti és kulturális
és tudományos örökség védelméhez.6
Botár Imre, Szolnok neves monográfusa
az 1940-es években figyelt fel elõször erre a
jellegzetes városrészre és értékeire. Majd
1951-ben Kaposvári Gyula végezte el Szolnok mûemléki felmérését, és megõrzésre
méltónak találta a Tabán 7., 50., 51. sz.
házak együttesét.
Az 1960-as években építési tilalmat rendeltek el a Tabánban, aminek következtében tönkrement, részben elnéptelenedett,
lassú pusztulásnak indult.
A város értékeit féltõ és megõrizni
kívánó lakosok, a szakemberek és a város
vezetõi tervet készítettek a városrész megmentésére. Ennek eredményeként 1980-ban
elfogadták Pár Nándor és Nagy István építészek hagyománytisztelõ Tabán-rendezési
tervét, amelyben szerepelt egy tájház, egy
Tabán-történeti kiállítás, valamint néhány
épület további megõrzésére és karbantartására vonatkozó elképzelés. Sajnos a tervbõl csak két ház megõrzése valósult meg: a
Tabán 7. és a Damjanich János Múzeumhoz
tartozó Tabán 24. számú ház felújítása.
A Tabáni Tájházat 1992-ben adták át, a
konyha- és szobaberendezése az 1930-as
évek parasztpolgári stílusát tükrözi. A ház
berendezésénél a muzeológusok tekintettel
voltak arra, hogy lakói halászattal foglalkoztak, ezért az udvaron olyan eszközök
kerültek elhelyezésre és bemutatásra, amelyeket a tabáni halászok leggyakrabban
használtak.
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nyítékok õrzése, hozzáférhetõsége és értelmezése terén.7
a./ A gyûjtemények és minden információ
minél szabadabban hozzáférhetõ legyen.

Tabáni Tájház, szobabelsõ

A Szolnoki Mûvésztelepen (1902-ben
alapították) élõ festõk kedvenc témája volt a
Tabán. Az ódon városrész hangulata, varázsa megragadta az itt élõ mûvészeket: számos grafika, festmény õrzi a hajdan volt
utcákat, utcarészleteket, házakat, amelyek
mára igazi forrásértékû dokumentumokká
váltak, megõrizve a múlt egy-egy darabját.

Pólya Iván: Tabán (1936)

III. A múzeumok az ismeretek
megalapozásának és bõvítésének
elsõdleges bizonyítékai.
Alapelv:
A múzeumoknak különleges felelõssége
van mindenkivel szemben a gyûjtött és a
gyûjteményeikben õrzött elsõdleges bizo7
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Uo. 13.

Ezen elvek már a XXI. századi múzeum
kihívásait, feladatait tükrözik: a tárgyak,
ismeretek tudományos kontextusban történõ bemutatását jelentené oly módon, hogy
az információk a látogató számára érhetõek,
a mindennapi élethez kapcsolható tudást és
élményt nyújtsanak.
A legfontosabb, hogy a múzeum nem
önmagáért van, hanem a látogatókért, a
közönségért. A „látogatóbarátság” azonban
nem nélkülözheti a szakmai feltételeket, a
hozzáértést, ami szemléletváltással, új módszerekkel, újszerû kommunikációval is
együtt jár.
A tájházak kiváló példái lehetnek a
tárgyak, gyûjtemények, életmódnak a közönséggel való megismertetésének, hidat
képezve múlt, jelen és jövõ között. Álljon itt
néhány példa a szolnoki Tájház vendégkönyvébõl, bizonyítékként szolgálva a fenn
említett tények igazolására!
v „Mintha gyerekkorom szobájába
léptem volna, imádom ezeket a régi
emlékeket, illatokat. Sajnos egyre kevesebb
ilyen tárgy van a mindennapi életben, egyre
nehezebb összegyûjteni.”
v „Nagyon szép és korhû a bútorzat, a
konyha berendezése is esztétikus. A kályha
nagyon szép és a vasalót is mintha odaöntötték volna.”
v „Néhány tárgyi emlék számomra is
ismerõs volt a nagymamám hagyatékából.”
v „Nagyon tetszett ez a gyönyörû
kiállítás.”
v „Örülök, hogy közzé tették ezeket a
kincseket, bár szívesen látnám a bútorokat a
saját házamban.”

Tabáni Tájház, konyha

IV. A múzeumok lehetõséget
biztosítanak a természeti és kulturális
örökség megbecsüléséhez, élvezetéhez,
megértéséhez és kezeléséhez.
Alapelv:
A múzeumoknak fontos feladata, hogy
fejlesszék közmûvelõdési szerepüket, és
magukhoz vonzzák az általuk szolgált
közösség, település vagy csoport szélesebb
köreit. A múzeumok közmûvelõdési szerepének szerves része az érintett közösséggel
való interaktív kapcsolat és a közösség
örökségének fejlesztése.8
Nemzetközi téren a kulturális szektor a
leggyorsabban fejlõdõ-növekvõ része a gazdaságnak. A kultúra minden európai szervezet álláspontja szerint alapvetõen nemzeti
hatáskörbe tartozik. Ez azt jelenti, hogy a
nemzeti kultúra fenntartásáról, fejlesztésé8
9

Uo. 14.
Szabó-Pap Gabriella 2005. 6.

rõl minden népnek és nemzetnek a saját
akarata szerint és saját anyagi eszközeinek,
erõinek a felhasználásával kell gondoskodni. Az európai népek sokféle kultúráját
Európa értékes és megõrzendõ jellemzõjének tekintik. Az utóbbi években mind az
Európa Tanács, mind pedig az Európai Unió
számos lépést tett és tesz a továbbiakban is
annak érdekében, hogy a kulturális globalizáció káros hatásaival szemben védelmezzék ezt a kulturális sokszínûséget.9
A kulturális sokszínûség vagy kulturális
diverzitás megõrzése együtt jár a múzeumok társadalmi kapcsolatainak áttekintésével, a tágabb és szûkebb környezetük kulturális fejlõdéséhez való hozzájárulásuk átértékelésével is.
Az ICOM grenoble-i deklarációja már
1971-ben kimondta, hogy a múzeumoknak
nyitni kell a közösség felé, a múzeumi
didaktikának és a múzeumpedagógiának a
látogatók mind szélesebb rétege felé kell
fordulnia.
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Az 1995-ös konferenciájának „üzenete”
már egyértelmûen erre világít rá: a múzeumoknak hangsúlyt kell arra helyezniük,
hogy a közönségük, a társadalom meghatározott csoportjai, rétegei a múlt aktív megértésével, tágabb értelemben vett „megtanulásával” szembe tudjanak nézni a jelennel, és ehhez elsõsorban a közmûvelõdésnek kell mintegy közszolgálati funkciót
adni.10
A társadalom elvárja, hogy a múzeumok
a mûvelõdés fejlesztésének minden szakaszában jelen legyenek, és támogassa az
ún. „lifelong learning”, az élethosszig tartó
tanulás oktatási rendszeren belüli és kívüli
formáit, ami a „látogatóbarát múzeum”
fogalmának változásával is együtt jár.

Emberi tényezõ
v Kiemelt fontosságú az emberi tényezõ, különösen azon személyek szerepe, akik
közvetlenül a látogatókkal kerülnek kapcsolatba (portaszolgálat munkatársai, teremõrök, tárlatvezetõk, múzeumpedagógus)
v A munkatársak, szakemberek attitûdje, képzettsége, kreativitása támogatja a
látogatás élménydússá tételét.

Mit jelent és hogyan valósítható meg ez
a feladat?

2. A látogatók szemszögébõl:
A közönség elvárásai a közgyûjteményekkel szemben megváltoztak. Az erre
vonatkozó információgyûjtés módszerei
széles skálán mozognak, érdemes a korábbinál nagyobb figyelmet szentelni a
kapott válaszok elemezésére, értékelésére.
A szolnoki Tabáni Tájház látogatottsága jelentõsen változott az elmúlt években.

1. A szakemberek nézõpontjából:
Szemlélet
v A múzeum nem önmagáért van,
hanem a közönségért, a látogatók élményszerzéséért.
v A múzeumpedagógia olyan alaptevékenység, amely megfelelõ feltételek
mellett, komplex módon tudást közvetít a
múzeumban felhalmozott ismeretanyag és a
látogató között. A legszélesebben értelmezve a köz mûvelõdését végzi. (pl. a Herman
Ottó nyomán program)
v A modern múzeum kommunikációjában a legfontosabb cél a gyûjtemény
autentikus és élménygazdag bemutatása,
amely a hagyományos és a korszerû módszerek egymás mellett élésében valósulhat
meg a legtökéletesebben. (pl. Kulturális
Örökség Napok, Múzeumok Éjszakája,
Múzeumok Õszi Fesztiválja)

10
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Kócziánné Szentpéteri Erzsébet 2002. 13.

Technika
v Ennek megítélése vegyes a szakemberek körében.
v Pénzügyi feltételei vannak.
v Kényelem, komfort igények kielégítése nagyon fontos.

A Tabáni Tájház látogatottsága

Év

A növekedés a látogatók megítélése szerint az ott folyó munka színvonalának, emberi tényezõknek köszönhetõ. A vendégkönyv így vall ezekrõl:
v „Minden évben ellátogatok ebbe a
kedves házba, s a lánykorom jut eszembe
róla.”
v „Még sosem voltam itt, pedig szolnoki vagyok. Most gyertyát mártunk, meg
csutkababát készítettünk…”
v „Nagyon örültünk a foglalkozásnak,
több hasonló kezdeményezésre lenne szükség…”
v „Csináltunk rongybabát, jól éreztük
magunkat, családias volt a hangulat.
v „Én egy szolnoki lány vagyok, és nagy
örömömre szolgált, hogy a város megõrizte
ezt a kis házat, hogy utódaink is megtekinthessék régi korok emlékeit.”
v „Nagyon tetszett ez a gyönyörû kiállítás, és kedves volt a néni, a magyarázat
pedig nagyon érdekes volt.”
v „Csodálatos napot töltöttem itt a tájházban. Magdi kedvessége, szeretete elfelejtette minden gondom.”
v „Nagyobb nyilvánosságot érdemelne.”
V. A jelen feladatai. És mi a jövõ?
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Damjanich János

Múzeum) 2003-ban megbízta a Szolnoki
Fõiskola Marketing Tanszékét, hogy készítse el a múzeum középtávú üzleti (marketing) tervét.
A múzeum marketingterve a 2003 nyarán végzett átfogó felmérés alapján készült,
és fõként a nagyközönség számára nyújtott
szolgáltatások tervezésére szolgált, azokra
koncentrált, de természetesen tartalmazza
azokat az ismereteket, célokat is, amelyek a
szakmai fejlõdés elengedhetetlen részei.
Az 5 évre tervezett marketingterv az
akkori helyzet felmérését és elemzését
követõen fogalmazta meg a marketing célokat. Az akcióprogram a célok eléréséhez
szükséges tevékenységek rendszerezett
halmaza, és tartalmazza az ellenõrzés javasolt módszereit is.
Ezek alapján készült el az a programsorozat, amelynek célja az érzelmi kötõdés
felkeltése a környezet, az emberek, a hagyományok megõrzése, ápolása iránt. Így
lehetõvé válhat a nemzeti önismeret és
önbecsülés erõsítése oly módon, hogy a
családoknak értékes szabadidõs elfoglaltságot biztosítunk, amely a különbözõ korosztályok eltérõ igényeinek is megfelelnek,
ugyanakkor lehetõséget teremt arra, hogy
közös élményeket szerezzenek a múzeumban. A programok összeállításánál nagy
hangsúlyt kapott, hogy ne csupán ismeretekben gazdagodjanak a résztvevõk, hanem
mindez élményszerûen történjen.
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Konkrét feladatok a Tájház esetében:
v A Tabáni Tájházhoz kapcsolódó
foglalkoztató- és múzeumpedagógiai munkafüzet elkészítése;
v Az oktatási intézményekkel szorosabb, szervezettebb együttmûködés;
v Nyári táborok, foglalkozások szervezése;
v Ismertebbé tétele a városban, a tájház
kommunikációjának javítása;
v A Tabáni Tájház Napja program
elkészítése, 2008-ban pedig megvalósítása;
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Kézmûvesnapok a Tájházban (2006)

Amint az a MUSAEAM nevû (Museums and Adult Education Are More) nemzetközi projektben is megfogalmazódott: „a
múzeum nem csupán mûtárgyak megõrzésére, megóvására és kiállítására szolgáló
hely, hanem élvezetes kulturális felfedezõutak kiindulópontja, kreativitásunk felfedezésének színtere, ahol újfajta élményekkel teli tanulási folyamat részesei lehetünk.”11
A Tabáni Tájházban élményt, tartalmat,
értéket, kincset szeretnénk adni és közvetíteni a látogatóknak, a szélesebb közönségnek!
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„… aki kápráztatni kíván,
megelégszik a ragyogással,
de aki lélekbe-hatolni akar,
annak a tökéletes az érték.”
– Lu Csi –

Pató Mária
11
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Education as a Tool for Museums. Final report on the Socrates Project MUSAEAM. 2001. 17–19.

A KULTURÁLIS ÉS ÖRÖKSÉGTURIZMUS INTÉZMÉNYI HÁTTERE
A HATÁRON TÚL
ÉSZAK-NÓGRÁDI PALÓC HELYZETKÉP A HELYI
FENNTARTÁSÚ MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEKRÕL
Nógrád azon egykori felföldi vármegyék közé tartozik, melyeket a trianoni
döntés szinte derékban kettétört. Rövid
írásomban a terület ma Szlovákiához tartozó északi felén mûködõ, a kulturális és
örökségturizmus szolgálatában álló, civil
szervezetek vagy helyi önkormányzatok
által mûködtetett, kisebb múzeumi és
múzeumi jellegû intézményekrõl szeretnék
áttekintést nyújtani.
Észak-Nógrád közösségi életében a természeti és társadalmi környezet tudatos
múzeumi dokumentálására való törekvés
csak nagyon késõn jelent meg. Ennek
hátterében részben a gyakori impériumváltásokat sejthetjük, bár ezek a mai DélSzlovákia egyéb muzeális intézményeit is
érintették.1 Nyomósabb oka lehetett a hoszszú késlekedésnek a szakemberek hiánya, a
gyûjteményi csírák kezelõinek felelõtlen
hozzáállása (fõként a történelem viharosabb
korszakaiban). Az intézményesítés terén
jelentõsebb elõrelépés csak az elmúlt ötven
évben történt. Az egyetlen huzamosabb ideig állandó kiállítást szolgáltató losonci intézmény, az Ipari Múzeum, ugyan 1933-ban
nyílt meg2, de ipar- és várostörténeti gyûjteményei a második világháború utolsó
napjainak forgatagában szétvesztek, tehát
valamiféle folyamatosságról csak az elmúlt
öt évtizeddel kapcsolatban beszélhetünk. A
tanulmány kronológiai sorrendben, illetve a
1
2
3

4

5

jelenlegi fenntartói háttér szervezettségi
szintjét figyelembe véve sorolja az egyes
múzeumi vagy múzeumi jellegû intézményeket.
I. Néprajzi gyûjtemények és tájházak
A néprajzi gyûjtemények és tájházak
vidékünkön is jelentõs szerepet töltenek be a
régió múltjáról tanúskodó tárgyi emlékek
megõrzése szempontjából. Mindhárom ma
mûködõ észak-nógrádi palóc „falumúzeum” (Bussa, Medveshidegkút, Kalonda)3
esetében szépen nyomon követhetõ az
1970-es évektõl országszerte alakuló néprajzi gyûjtemények „tájházakká” való
transzformálódása4 még akkor is, ha a szó
szoros értelmében csak a medveshidegkúti
létesítményt tekinthetjük tájháznak. Az
alakulás körülményei is sokban hasonlítanak, hiszen falvainkon akkoriban a
magyar nemzetiségi kultúra hátterében
egyetlen legitim szervezet, a Csemadok5
állt, melynek alapszervezetei, valamint a
mellettük mûködõ hagyományõrzõ csoportok, döntõen befolyásolták a gyûjtemények alakulását. Míg azonban Bussát és
Kalondát egy korán polgárosodott–paraszti
viseletébõl régen kivetkõzött – vidék, az
Ipoly mente Losonchoz közeli szakaszának,
hagyományõrzõ települései közt tarthatjuk
számon, Medveshidegkút a gyakran tisztán

Liszka József 1994.
A losonci kezdeményezésekrõl a második világháború végéig szlovákul bõvebben: AgócsAttila 2005. 7–22.
Szlovákul Bušince, Studená, Kalonda. 1986-ban a közép-szlovákiai kerület magyarlakta tájain csak ez a
három néprajzi gyûjtemény létezett.
Liszka József 3 kategória kijelölését javasolja: tájház – a térség lakáskultúráját bemutató mûemlék jellegû
épületben berendezett kiállítás; néprajzi kiállítás – nem mûemlék épületben berendezett tematikus néprajzi
honismereti kiállítás; néprajzi gyûjtemény – a néprajzi tárgyak közönség számára nyitott, de koncepció nélküli
felhalmozása (Liszka József 1994. 87.; Liszka József 2002. 82.)
A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesülete, ma: Szlovákiai Magyar Társadalmi és
Közmûvelõdési Szövetség.
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gömörinek tartott archaikus kultúrájú kistáj,
a Medvesalja, jellegzetes faluja. 6 Ez utóbbi
tehát „terepként” kedvezõbb gyûjtési feltételeket kínált a lelkes kezdeményezõknek –
Méry Margit szavaival élve: „ezen a területen szinte minden faluban lehetne
tájházat, néprajzi szobát berendezni” (Méry
Margit. 1982. 24.). A helyi folklórcsoportoknál így a hagyományápolás komplex
– a néptánc- és népdalkincs, esetleg a hagyományos viselet következõ generációk
számára való megõrzésén túlmutató – formája alkult ki a XX. század 70-es 80-as
éveiben. A gyûjtési munkálatok és a tárgyegyüttesek elhelyezése körüli feladatok elvégzésének hajtómotorja a vizsgált falvakban egy-egy „csemadokos aktivista” volt,
akit minden esetben szûkebb családja, valamint a szervezet további tagsága segített.
Mivel a nyugat-szlovákiai példákkal ellentétben – ahol a magyar tájházak jelentõs
része a regionális múzeumok felügyelete alá

tartozott/tartozik7 – Észak-Nógrádban fõként lelkes amatõr néprajzi gyûjtõk álltak az
alakuló intézmények hátterében, a múzeumi
tevékenység alapvetõ feladatai részben kerültek csak elvégzésre. Általában hiányzott
a szakszerû leltározás, konzerválás és feldolgozás is.
A késõbb hányatott sorsra jutott néprajzi
gyûjtemények újrafelfedezésének ideje vidékünkön az 1990-es évek derekán, valamint az ezredfordulón jött el, amikor a helyi
önkormányzatok, civil szervezetek is afféle
turisztikai pontenciált láttak meg a letûnõ
világ tárgyi emlékeinek külön épületben –
„tájházban”, „falumúzeumban” való bemutatásában.
1. A bussai falumúzeum és a Zsélyi Aladár
emlékszoba8
Az észak-nógrádi régió elsõ néprajzi
gyûjteménye Bussán 1975-ben Bombor
Gáborné jóvoltából nyílott meg a nagy-

A bussai falumúzeum udvara kenyérsütõ kemencével
6
7
8
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Nógrád vármegyéhez tartoztak a következõ medvesalji települések: Medveshidegkút, Vecseklõ és Óbást.
Danter Izabella 2006. 141.
A tárgyalt múzeumi jellegû intézményeket a róluk szóló fejezetek címében, ma használatos nevükön tüntetem
fel, melyekrõl azonban (a Kalondai Magyar Közösségi Ház és Palóc Múzeum kivételével) nehéz eldönteni,
mennyire funkcionálnak valódi intézménynévként.

közönség számára.9 Környékünkön már
ekkor kialakult az a gyakorlat, hogy a létrehozott állandó kiállítások olyan falusi épületekben kaptak helyet, melyek a közösségi
élet, a nevelés szolgálatában álltak. Így a
bussai anyag az ifjúsági klub helyiségeiben
– a medveshidegkúti és a kalondai az
egykori iskolában – volt megtekinthetõ. A
Zsélyi Aladárra (1883–1914) – a magyar
aviatika Bussán született úttörõjére – emlékeztetõ anyaggal kiegészített gyûjteményt
1995-ben – a község elsõ írásos említésének
750. évfordulóján – az önkormányzat a
község közepén álló „L” alaprajzú épületben helyezte el, mely korábban egészségügyi központként mûködött. A „falumúzeum” és a Zsélyihez kapcsolódó egyéb
emlékhelyek felkeresésére a Magyar
Közlekedési Közmûvelõdésért Alapítvány
évi rendszerességgel buszkirándulást szervez.10 Az épület sajnos nem mûemlék jellegû. Beosztása, linóleumos padlója, három-

szárnyú ablakai és fémtokos ajtajai sem
illeszkednek a benne elhelyezett tárgyegyüttes jellegéhez. Ettõl eltekintve azonban az egykori néprajzi gyûjtemény legértékesebb darabjait (leszámítva azokat, melyeket az elmúlt évek betörései során tulajdonítottak el az épületbõl) ízlésesen elrendezve tekintheti meg a látogató. Megismerkedhet a kenderfeldolgozás és a gazdaság
eszközeivel, valamint a népi textíliák, a
polgárosodott viselet gazdag tárházával.
Különös figyelmet érdemelnek a rézcsipkével sûrûn díszített ún. tarajos féketõk,
valamint a palóc áttört bútor szép darabja, a
huszáros lóca.
2. A medveshidegkúti tájház
Az ideiglenes néprajzi kiállításokat
Hidegkúton Mag Elza „kultúrfelelõs” ügyszeretetének köszönhetõen 1980-ban az
iskola megüresedett épületében kialakított
„falumúzeum” megnyitása követte.11

A medveshidegkúti tájház udvara gazdasági épülettel
9
10
11

Csáky Károly 1982. 24.; Liszka József 2002. 83.; Liszka József 1994. 90.
Hegedûs Dezsõ 2006. 20–22.
Méry Margit 1982. 24.; Liszka József 1994. 91.; Liszka József 2002. 83.
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A kényszerû elhelyezésbõl fakadó –
fõleg látogathatósági – gondokat 2002-ben
a gyûjtemény tájházzá való átalakításával
sikerült megoldani. Az önkormányzat egy
„tipikusnak mondható” parasztházat biztosított a megfelelõ elhelyezéshez: „Az eredetileg kétosztatú épületet utóbb egy
további helyiséggel bõvítették. Ez lett a
tisztaszoba. Alatta pincehelyiséget is kialakítottak, benne ásott kúttal... A telken található még egy hídlás, azaz sertésól, egy
újonnan épített szabadtéri kemence, valamint egy tetõ alatt vályogból épített zárt ól
és kisebb rakodó” (B. KOVÁCS István
2002. 37.). Annak ellenére, hogy a község
vezetése nem titkoltan a falu idegenforgalmi
központjának szánta a tájházat – fedett szalonnasütõ-hellyel az udvarán – a vizsgált
három „falumúzeum” közül a hidegkúti
állja ki legjobban az eredetiség próbáját úgy
berendezését, mint elhelyezését tekintve. A
századfordulós életmódról képet adó falusi

intézmény jó példája tehát az idegenforgalmi követelmények és az autenticitás
összeegyeztethetõségének.
3. A Kalondai Magyar Közösségi Ház és
Palóc Múzeum
A kalondai néprajzi gyûjtemény 1986ban létesült id. Simon János és a Csemadok
Losonci Járási Bizottsága Néprajzi Szakbizottsága kezdeményezésére. Annak ellenére, hogy a faluban a hagyományos népi
építészet több szép emléke is állt még ebben
az idõben, a célra kiszemelt házak egyikét
sem sikerült a kezdeményezõknek megszerezniük, így a gyûjteményt egy néprajzi
értékkel nem bíró épület – egy nagygazda
házából kialakított egykori iskola – hátsó
traktusában helyezték el.12 A kor kisebbségpolitikai légkörét szépen példázza, hogy a
megnyitót a szlovák nemzeti felkelés 42.
évfordulójának tiszteletére augusztusra idõzítették.13 A gyûjteményben a helybéli tár-

A kalondai Palóc Múzeum a háttérben a szabadtéri színpaddal
12
13
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Miközben az elsõ traktusában még laktak (Böszörményi István 1991. 26.; Liszka 1994. 108.)
Zolczer László 1987. 6.

A füleki Városi Múzeum a Vigadó épületében

gyakon kívül Duray Éva és Böszörményi
István környékbeli gyûjtésébõl származó
anyag is elhelyezésre került, melynek jelentõs részét már 1983-ban több helyen (Zselíz,
Gombaszög, Kalonda) is idõszaki kiállításokon mutatták be.14 Miközben öt évvel a
megnyitó után Böszörményi István a szépen
kivitelezett „masinás kemence”-rekonstrukciót dicséri, beszámol az épület rossz
állapotáról és a tárgyak veszélyeztetettségérõl is.15 Ezután az épületet régi tulajdonosa visszaigényelte, majd az anyag
évekig a kultúrház raktárhelyiségében
porosodott.
Az 1999-ben megalakult Pro Kalondiensis Polgári Társulás16 2000-ben vásárolta meg a volt szatócsbolt és kocsma épületét, hogy annak elsõ traktusában
mutassa be a falu néprajzi gyûjteményét,
valamint hogy peremvidéki „kistérségi
14
15
16
17

szellemi, kulturális központot” mûködtessen benne. A Palóc Múzeumot 2002-ben
azzal a céllal nyitották meg, hogy a közeli
ipolytarnóci õsmaradványok látogatóit az
1996- ban megny ílt helyi határ átkel õn
csalogassák marginalizálódó szlovákiai
palóc falujukba. Az épület hátsó részében
közösségi házat alakítottak ki, udvarán
2005-ben kis szabadtéri színpadot építettek,
amely azóta már rangos eseményeknek is
otthont adott (Ipoly Menti Népmûvészeti
Fesztivál és Republic koncert 2006 nyarán).17 Az egyesületnek 4 állandó alkalmazottja van, akikkel egyedüli „falumúzeumként” a régióban hétköznapokon 10-tõl
15 óráig rendszeres nyitva tartást tudnak –
szlovákiai, magyarországi és uniós források
megmozgatásával – biztosítani.

Böszörményi István 1986. 67.
Böszörményi István 1991. 26.
Értsd: egyesület.
Hrubík Béla 2006. 46–48.
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A füleki Városi Múzeum néprajzi szobája

II. A füleki Városi Múzeum
Egy vármúzeum létesítésének ötlete már
1941-ben felmerült Füleken, hiszen több
környékbeli lelõhelyrõl is értékes régészeti
leletek ke rültek elõ akkoriban . König
Kelemen ferences szerzetes „Várbizottságot” alapított, mely a vár régészeti
feltárását sürgetõ kérvényt küldött a Magyar
Nemzeti Múzeumba. A munkát Kalmár János régész 1944-ben kezdte meg18, de a
közelgõ front hosszú évekre megszakította
nemcsak az ásatásokat, de a múzeumalapítás folyamatát is.
Amikor azonban Fülek 1951-ben járási
székhellyé lépett elõ, a helybéliek Molnár
Zoltán és id. Drenko József vezetésével
nekiláttak a megváltozott körülmények
között egy regionális alapokon szervezõdõ
járási múzeum megalapításának, mely a
18
19
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ferences kolostor földszinti helyiségeiben
1953 májusában nyitotta meg ünnepélyesen
a kapuit. A szomszédos vármegyékhez
viszonyítva nagy lemaradással19, elsõ honismereti múzeuma született így meg az
észak-nógrádi térségnek(!), mely tanulmányunk szempontjából azért is fontos, mert
az akkori Füleki járás fõként magyar
többségû tepelülésekbõl állt. Régészeti,
néprajzi, természettudományi és ipartörténeti gyûjteményeit a következõ tíz évben
folyamatosan gyarapította, míg 1960-ben –
az akkori közigazgatási reform következményeként – vissza nem fokozták Városi
Múzeummá, melyet 1971-ben az idõközben
Gácsról Fülekre áttelepült Losonci Járási
Múzeumhoz csatoltak. Az intézmény 1984ben a járási székhelyre költözött, majd
1988-ban a részlegeként mûködõ füleki
Városi Múzeum állandó kiállításait is szét-

Az ásatás eredményeirõl a régész 15 évvel késõbb részletesen beszámolt (Kalmár János 1959.).
Vö. a múzeumalapítások hõskorában alakult Gömöri Múzeummal (alapítási éve 1882) és Honti Múzeummal
(1902); Liszka Jószef 1994. 59–60.

szedték, és az épület (a kolostor) rossz állapotára hivatkozva Losoncra költöztették.
1994-ben a múzeum történetének új
fejezete kezdõdött. A városi tanács kérvényezte a Losoncra szállított gyûjtemények visszaszolgáltatását. A regionális múzeumok fenntartójaként ekkor a SZK Kulturális Minisztériuma az egykori Városi
Múzeum tárgyainak egy részét a városnak
ajándékozta. Így megnyílhatott a Városi
Mûvelõdési Központ részlegeként mûködõ
múzeum a Vigadó épületében, melynek
állandó kiállításán Fülek környékének
természettudományi, régészeti, történeti és
néprajzi értékeit ismerheti meg a látogató. A
mintegy 4.000 mûtárgy mellé azonban csak
ritkán kerülhetnek tudatos gyûjteménygyarapítással újabbak, hiszen az intézmény
költségvetése erre nem ad lehetõséget. A
„vármúzeum” hatvan évvel ezelõtti gondolata 2005-ben újra felmerült az önkormányzat fejlesztési tervei között. 2006-ban

lezajlott a vár Bebek-tornyának mûemléki
felújítása és a tervezett új funkcióhoz való
adaptálása. A mûemlék, amely köré már
jelenleg is a régió magyar közmûvelõdésének jelentõs rendezvényei (várjátékok, népmûvészeti fesztiválok, koncertek) szervezõdnek, kész az alakuló intézmény befogadására.20 A Városi Múzeum felszabaduló termei pedig egy – a helyi zománcgyártásra összpontosító – ipartörténeti
állandó kiállítással telnek majd meg.
A fentebb tárgyalt intézmények mindegyike a szlovákiai magyar múzeumügy
egy-egy jellegzetes fejlõdésû bástyája a
szorványosodó észak-nógrádi palócság
életterében. Jelenleg is látogatható állandó
kiállításaikat járva kettõs érzés fogja el az
embert, egyrészt arra gondol, csoda, hogy
amikor évek óta magyarországi és szlovákiai régiségkereskedõk hada járja a vidéket21, van még mit kiállítani – a hányattatott

Bussai falumúzeum – szobabelsõ szövõszékkel, fémtokos ajtókkal, háromszárnyú ablakokkal
20
21

Jacsmenyík József 2002. 26–27; szlovákul bõvebben Agócs Attila – Jacsmenyík József 2005. 33–42.
Tavaly csak Losoncon három régiségkereskedés mûködött, havonta régiségbörzét tartottak az egyik hotelben.
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sorsú gyûjteményeknek legalább egy részét
sikerült megmenteni; másrészt azonban
felme rül be nne a k érdés , miér t nem
szentelnek az örökösök szerepében tetszelgõ közösségek nagyobb figyelmet az örökség megóvására, gyarapítására. Egyenlõre
félõ, a regionális múzeumok22 szintje alatt
tengõdõ, megoldatlan finanszírozású múzeumi vagy múzeumi jellegû intézmények
jelen helyzetükben csak az örökölt
„vagyon” felélésére lesznek képesek. Állagvédelemrõl a kalondai néprajzi gyûjtemény
és a füleki Városi Múzeum esetében beszélhetünk csak, a gyûjteménygyarapítás
terén pedig a négy intézmény a szó szoros
értelmében az adományozók jóindulatának
van „kiszolgáltatva”, hiszen múzeumi szelekcióról, valamiféle tezaurusz következetes megvalósításáról az érzékeny helyi
kapcsolatrendszerek miatt nem igazán
beszélhetünk. A megóvás alapvetõ feltétele

lenne, hogy készüljenek pontos nyilvántartások a tárgyegyüttesekrõl, hiszen ezek
megléte nélkül bármelyik tárgy elcserélhetõ, eltulajdonítható. A tudományos kutatás szempontjából pedig fontos lenne, hogy
a gyûjtemények kiemelkedõ darabjai jelenhessenek meg a régiót bemutató publikációkban, értékeink ne rejtõzködjenek az
ismeretlenségbe burkolózva.
A vizsgált terület helyi fenntartású
muzeális intézményeinek életében új
korszak kezdõdött el az elmúlt években. Az
önkormányzatok, civil szervezetek bíznak a
kulturális és örökségturizmus áldásos hatásában, bár szakmailag megalapozott tevékenység – az állandó kiállítások látogathatóvá tételét leszámítva – nem igazán
mutatható még ki. A falumúzeumok nagyobbik része külsõ segítségre szorul, amit
azonban a fenntartók nem tudnak bebiztosítani. Összefogással, a létesítmények ide-

A medveshidegkúti tájház - szobabelsõ
22
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Észak-Nógrádban a regionális múzeum szerepét a megyei fenntartású losonci Nógrádi Múzeum és Galéria
látja el.

genforgalomba való tényleges bekapcsolásával változtathatunk csak a helyzeten.
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MÚZEUMANDRAGÓGIA
PARADIGMAVÁLTÁS A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉSBEN
A konferencia – melyen jelen elõadásom is elhangzott – helyszíne Debrecen
város, amely tudományegyeteme révén a
nemzeti andragógia tudomány õsi szellemi
bölcsõje, mûhelye is. Itt élt és alkotott a
nemzetközi hírû andragógusképzõ profeszszor Durkó Mátyás, a „durkológia” tudomány atyja.
Születésének évfordulója tiszteletére
2006-ban rendeztek országos andragógiai
konferenciát, itt Debrecenben, amelyen
magam is részt vettem.
Koltai Dénes a durkológia tudomány
„szellemi örököse” és szerzõtársa Sári
Mihály írják „Az illegitim andragógusképzés megteremtõje. In Memorian Durkó
Mátyás (1926–2005)” címû tisztelgõ kötetben Durkó Mátyásról: „a felnõttképzés/andragógia tudománynak hazai megformálása és a tudományok rendszerébe
illesztése is elévülhetetlen érdeme”.
Remé lem, hogy jele n mun kám i s
hozzájárul ahhoz, hogy a múzeumandragógia nem válik illegitim múzeumi tudománnyá, gyakorlattá. Tudatában vagyok,
hogy múzeumi közegben az andragógia–
múzeumandragógia kissé utópi sztikusan
hangzik, de meggyõzõdésem, hogy a magyar muzeológia megkerülhetetlen kérdésérõl beszélünk.
Új célok, új paradigmák
A „múzeumandragógia” címû elõadásom célja, hogy a magyar muzeológusok,
tudományos és közmûvelõdési szakemberek figyelmét ráirányítsam az általános
embernevelés tudományára (antropagógia),
amelynek tudományterületei: a pedagógia
(gyermeknevelés), andragógia (felnõttnevelés), gerontagógia vagy gerontoandragógia (idõskori nevelés) tudományok.
A téma rövid és pontosan citált elmélettörténeti ismertetését, összefoglalását
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azért tartom fontosnak, mert elõadásom
során súlyoz ott értele mben az andragógiai–múzeumandragógiai kérdésekkel
foglalkozom, kapcsolódva a pedagógiai–
múzeumpedagógiai, gerontagógiai, geronto-andragógiai összefüggésekhez, hiszen
egymásra épülõ nevelési rendszerrõl értekezünk.
Megfogalmazzuk a nézetünk szerinti
paradigmaváltás lényegét, értekezünk a
múzeumok jövõbeni esélyeirõl.
A témánk, amelyet múzeumi rendszerünk kevésbé ismer, – hiszen a képzésinevelési programjainkat múzeumpedagógiai programként ismerhettük meg – hatalmas nemzetközi és hazai elméleti irodalommal bír. Sok-sok ismert hazai tudósa, szakértõje van: Durkó Mátyás, Maróti Andor,
Koltai Dén es, Csoma G yula, Hara ngi
László, Zrinszky László, Nagy Andor
József. És akkor még nem említettem az
egyetemek, fõiskolák jeles professzorait:
Bujdosó Dezsõt, Mankó Máriát, Kerülõ
Juditot, Sári Mihályt, Szabó Józsefet,
Farkas Évát, Gelencsér Katalint, aki „Az
idõskorúak mûvelõdése és közösségi formái
Magyarországon” címmel geronto-andragógiai témát dolgozott fel.
A múzeumok az adott tudományos
háttérre is építve adekvát múzeumpedagógiai–múzeumandragógiai–múzeumgerontagógiai programokat készíthetnének ezen
tudós személyiségek szakmai támogatásával, amely a múzeumi megújulás egyik
lehetséges formája.
A múzeumi paradigmaváltás lényege,
hogy múzeumaink aktívabb szerepet
töltsenek be az emberek, a múzeumi
közönség, a társadalom szabadmûvelõdésében, közösségfejlesztésében, kielégítve a
dinamikus ütemben fokozódó önálló
tanulási-közösségi igényeket és szükségleteket, amely egyidejûleg jelenti a személyiségfejlesztést, személyiségformálást.

Ennek céljából szükséges fokozni a múzeumok tudás- és nevelésközpontú szerepkörét, a belsõ szakmai képzések, továbbképzések, átképzések mellett rendszerszerûen kell kapcsolódnunk a formális,
nonformális, informális oktatás- és nevelés
feladataihoz.
Az általános embernevelés tudománya
(antropagógia) múzeumi adaptációit progresszív kitörési pontnak tekintjük. A gyermekek esetében a múzeumpedagógia, a
felnõttek esetében a múzeumandragógia,
idõsek, szépkorúak esetében a múzeumgerontagógia hivatott ezen feladatok ellátására, amely folyamat végrehajtásában a
szakmuzeológusoknak kiemelt szerepe van.
Antropagógia és andragógia mint új
tudományterületek létrejötte és fejlõdése1
Az antropagógia (embernevelés tudománya) az „antroposz” = az ember, és az
„ago” = vezetek szavakból utólagos görög
nyelvû szóképzés által létrejött kifejezés. A
gyermek, serdülõ, ifjú, felnõtt és öreg
iskolai és iskolán kívüli formákban történõ
formális, nonformális, informális nevelésének legátfogóbb, mindegyik területre érvényes céljait, feladatait, alapelveit, folyamatait általánosító és integráló tudomány
(és nevelési gyakorlat is).
Történetileg elsõnek E. N. Medinszkijnél (1923–1925) merült fel az a gondolat,
hogy a pedagógia nemcsak a felnövekvõ
nemzedék nevelésére vonatkozó gondolatokat foglalja magába, hanem több felnõttés öregkori nevelésre is érvényes, tehát
általános embernevelési sajátosságokat is.
Ezért helyesebb lenne ezt antropagógiának,
„általános embernevelési tudománynak”
nevezni, és ennek alárendelt fogalomként
kezelni a pedagógiát és az ezt követõ,
iskolán kívüli enciklopédiának nevezett
felnõtt- és öregkori mûvelõdést.
Közben a társadalmi nevelés a polgári
társadalmakban is kiteljesítette a felnõttne1

velést és az ezzel a nevelési területtel foglalkozó neveléstudomány jelölésére – a pedagógia megnevezés analógiájára – javasolta
az 'aner' férfi, felnõtt elõtag használatával az
andragógia megnevezés bevezetését. Hanselmann (1951) és Pöggeler (1957) már
tudományelméletileg is feltárta az andragógia (felnõttnevelés) a gyermekneveléstõl,
a pedagógiától eltérõ sajátos vonásait. A
holland felnõttnevelési iskola alapítója Ten
Have professzor az amsterdami egyetemen
1954-ben kezdett elõadni az andragógiáról
és 1959-ben publikált a az andragógi a
körvonalairól szóló tanulmányát. (G. von
Enc kev ort 197 1-e s tan ulm ány ána k a
közlése!) Pöggeler és Ten Have – semmiféle
adatunk nincs arról, így nem is valószínû,
hogy tudtak volna Medinszkijrõl – önmaguktól jutottak a pedagógiát és andragógiát összefoglaló nemfogalomként
kívánatos embernevelés tudománya =
antropagógia fogalom szükségességéig,
amelynek rendszerét ki is teljesítették, amikor a pedagógia és andragógia mellett az
antropagógia harmadik fajfogalmaként
hangsúlyozták az öregkori nevelés, vagyis a
gerontagógia létezését is.
A rendszer sémája tehát:
Antropagógia (általános embernevelés)

pedagógia

andragógia gerontagógia

(gyermeknevelés) (felnõttnevelés) (öregkori nevelés)

A rendszer más irányú kiteljesítését Ten
Have azzal végezte el, hogy mind a négy
„agógiai” jelenségnél megkülönböztette
magát a gyakorlati nevelési jelenséget (ezt
nevezte agógiának pl. andragógia), a normatív elméletet, nézeteket (ez szerinte az
agógika pl. andragógika) és az agógia és
agógika tudományos tanulmányozását és
elméletét, mint sajátos nevelési jelenség
tudományos elméletét logikus agológiának
pl. andragológiának nevezte el.

Durkó Mátyás 1999.
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A magyar neveléstudományi elmélet a
rendszer elsõ formáját az antropagógia felosztását (Durkó, 1969) átvette. Ten Have
további osztályozásából azonban egyesek
az agológia (pl. andragológia) megnevezést
a tudomány jelölésére szükségesnek tartják,
mások viszont az andragógia fogalmát (a
pedagógia i közgondol kodás analógiáj aként) egyaránt elégségesnek tartják a felnõttnevelés tudománya, normatív elmélete
és a felnõttnevelési gyakorlat összefoglaló
jelölésére is.
A rendszerváltás elõtt Durkó Mátyás
valóban átvette a vázolt antropagógiai
sémát, de a muzeális jellegû intézményhálózatban ezen történelmi idõkben a múzeumok számára a fõ feladatot a gyûjtemények
kialakítása, rendszerezése, a tudományos
kutatások támogatása jelentette. A gyûjtemények kiállítási keretek között történõ bemutatása, az ismeretterjesztõ elõadások
népszerûsítése, ünnepélyesebb múzeumi
rendezvények, múzeumbaráti körök mûködtetése pedig a közmûvelõdési célok teljesítését szolgálták. A múzeumi kultúraközvetítés un. direkt formákat és módszereket
alkalmazott.
A tényleges változtatásokat a magyar
muzeológiában a rendszerváltás után azok a
muzeológus szakemberek kezdeményezik,
akik nemzetközi tapasztalatokra tesznek
szert, s megtapasztalják a világban a
nyitottabb szisztémákban mûködõ múzeumi gyakorlatot, a látogatóbarát múzeumi
filozófia lényegét. Sok érdemes muzeológus szakember között említem Cseri
Miklós, Káldy Mária, Vásárhelyi Tamás
nevét, akiknek köszönhetõen a magyar
múzeumi gyakorlatban meghonosodhatott a
múzeumpedagógia elmélete és gyakorlata.
Nemzetközi Múzeumpedagógiai
Konferencia
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi
Egyesület Közmûvelõdési Tagozata, a The
2
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Kovács Judit (szerk.) 2002. 3.

Fund for Arts and Culture in Central and
Eastern Europe és a Magyar Környezeti
Nevelés Egyesület 1998 novemberében
kezdte el a Múzeumok a „köz mûvelõdéséért” címû nemzetközi múzeumpedagógiai
konferencia szervezését. A konferencia
megrendezésére 1999. október 25–27. között Budapesten került sor. Örvendetes,
hogy a konferencia anyagát összefoglaló
kötet a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület gondozásában 2002-ben Budapesten megjelent.
A kötet elõszavában a Közmûvelõdési
Tagozat Elnöke írja: „A konferencia témája
szorosa n kötõdöt t egyfelõ l az oktatás
területéhez, másfelõl a kulturális örökségek
õrzõihez, a múzeumokhoz. A két fél kölcsönös együttmûködése nélkül nem is
bes zél het ünk múz eum ped agó giá ról . A
Pulszky Társaság Közmûvelõdési Tagozata
mindig is fontosnak ítélte a múzeum és az
iskola, illetve a múzeum és az oktatás
kapcsolatának építését, fejlesztését.
Sikeres elõzményként tartjuk számon az
1998. november 23-án megrendezett Iskola
a múzeumban c. szakmai továbbképzést,
amelyen múzeumi munkatársak és gyakorló
pedagógusok elõadásait halhattuk2.”
A nemzetközi tanácskozás óta közel tíz
esztendõ eltelt, s ma is állítható: törtnelmimúzeumtörténeti lényegû eszmecsere folyt
Magyarországon, hiszen eredményeként a
múzeumok kiléptek saját falaikon kívülre, s
az iskolákkal, az oktatási szférával együttmûködve megteremtették a magyarországi
múzeumpedagógiai folyamatok stabil alapjait, szélesebbre nyitották a múzeumi kapukat.
Elemzésünk szerint a konferencia tisztázta a múzeumok oktatási szerepét, egy új
metodikát vezetett be a múzeumpedagógia-tudomány elméletében és gyakorlatában. Cseri Miklós kimondta a múzeumpedagógia egyik lehetséges fogalmi meghatározását, amely szerint: „A kiállítások és
a bennük lévõ tárgyak sok esetben primér

megj elen ési f ormá jukb an ne m tud ják
közvetíteni azokat az információkat és
üzeneteket, amelyeket megalkotójuk, a
muzeológus szeretett volna átadni. Ezért
szükséges az interpretáció, a magyarázat, a
közönséggel való megismertetés. S az én
olvasatomban ez igazán a múzeumpedagógia lényege.3 ”
A nagy eredmények mellett a konferenciával kapcsolatban az volt a hiányérzetünk, hogy „élethosszon át tartó tanulásról”, a „képzõk képzésérõl”, a „felnõttek a
múzeumban” témákról is folyt diskurzus,
ennek ellenére a múzeumandragógia fogalma fel sem vetõdött, sõt úgy tûnt számunkra,
mintha ezen kérdések is múzeumpedagógiai
és nem múzeumandragógiai kérdések lennének. Megjegyezzük, a múzemgerontagógia fogalom használata is indokolt lehetett
volna!
A témához kapcsolódóan Szabó József
gondolatát idézzük: „Ez azt is jelenti, hogy
messzemenõen elhatároljuk magunkat
azoktól, akik manapság többek között a
lifelong education gondolatkörére hivatkozva úgy gondolják, hogy a felnõttnevelés és a
gerontagógia a pedagógia részének tekinthetõ, hiszen – leegyszerûsítve – mindegyik
esetben oktatásról van szó. Figyelmen kívül
hagyják azokat a lényeges különbségeket,
amelyekre alapozva a multidiszciplinaritás
problémakörével együtt feltárhatók a
felnõttnevelés és a gerontagógia lényeges
eltérései, sajátosságai, amelyek alapján
megtörténhet a lényegi elhatárolódás a
pedagógiától. Így tehát a pedagógia, az
andragógia és a gerontagógia azonos
szinten elhelyezkedõ elemek, és ezek
szervesen kapcsolódnak az általános emberneveléshez.4 ”
A konferencia értékalkotó-értékteremtõ
folyamatait elismerve, ma is változatlanul
azt gondoljuk, hogy a múzeumpedagógia
progresszivitása a következõk függvénye:

3
4

1. A felnõttnevelés (andragógia–múzeumandragógia) korszerû követelményei a
felnövekvõ nemzedék nevelésével, a pedagógiával szemben/együttmûködve érvényesíthetõek-e!
a./ Alapvetõ fontosságú, hogy az iskola
oktató-nevelõ munkájában sikerrel megvalósuljon az alap- és általános mûveltség
szilárd kialakítása a tartalmi ismeretek, de
még inkább a legfontosabb érzéki és intellektuális képességek, készségek (minden
fajta érzékelés, észlelés, elemi gondolkodási mûveletek és képességek pl. olvasás,
írás, szabatos beszéd, számolás stb.) kiformálásában. E téren az alapozás hiányai, és a
felszínesség a tanuló egész további tanulását, mûvelõdését megkérdõjelezhetik.
b./ A jövendõ szakmai feladatokra, termelõ munkára való felkészítés a pedagógia
másik kiemelkedõ feladata. Alapja a fiatalokban a sajátmaga képességei, szakmai
érdeklõdési orientációja területén és az élet
sokrétû munkaterületei terén való tájékozódás, eligazodás segítése és elmélyítése.
Másrészt egy újfajta dolgozó-eszmény
megerõsítése, amelyben nyomatékot kapnak olyan személyi képességek, mint önállóság, önellenõrzés, kezdeményezõkészség, felelõsségvállalás, kreativitás. De
mindenekelõtt elsõdleges cél egy szélesebb
profilú szakmai felkészültség, a szakma
iránti érdeklõdés kialakítása, valamint az
arra való készség kifejlesztése, hogy a szakma fejlõdésével állandóan lépést tartson.
Felkészítés arra, hogy idõnként – esetleg
többször is az életben – szükség lesz rendszeresen továbbképzésre, esetleg a szakmai
képességek, és az általános szellemi rugalmasság szinten tartására.
c./ Humánus, fegyelmezett, kulturált
köznapi emberi magatartás megalapozása a
harmadik alapvetõ pedagógiai feladat,
közösségi, közéleti feladatokra, társadalom-

Cseri Miklós 2002. 57.
Szabó József–Durkó Mátyás 2006.
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szervezési, állampolgári szerepre való
felkészítés, egy sokrétû interperszonális
viselkedé si kultúra kialakítá sa, mindenekelõtt a pluralizmus-nevelés, a másság
(így mások autonómiája, egyénisége) tiszteletben tartása; döntõen az iskolai közéletben való aktív szerepvállalás által.
d. / A fõcél: felkészítés a környezet ismeretforrásként való felhasználására, a kultúra
terén való önálló tájékozódási képességre,
az észlelési és intellektuális megismerési
folyamatok önálló végzésére. Nem a kész
ismeretnyújtás, ill. nem a mechanikus ismeretlesajátítás, hanem a tanár-tanuló közös,
aktív ismeretszerzõ tevékenysége által. Az
eredmény egy dinamikus, nyitott mûveltség
kialakulása, s az élet gazdag információforrásainak megfelelõ használata és a vele
való bánni tudás technikájának (elsajátításának, válogatásnak, selejtezésnek, kritikai érzéknek stb.) kialakulása.
e./ Az iskolai feladatok késztessenek és
kötelezzenek önálló könyvtári munkára,
ezáltal önálló ismeretszerzésre, önmûvelésre. A kisközösségekben kényszerüljenek önértékelésre, s magatartási önalakításra, önnemesítésre. Így erõsödjön meg az önnevelés készsége, szükségszerûsége, képessége, az önálló ismeretszerzés. Az eddig jelzett kihívások szinte mind e feladat megoldásában integrálódnak.
f./ A helyes szabadidõ-kultúra igényének, elvének, formáinak szokásainak (a
helytelen felhasználási formák spontán
kialakulása elõtti) preventív megalapozása.
A kultúra alkotásában és fogyasztásában
való aktív részvétel alkotó és receptív képességének megerõsítése. Az életmód és
életminõség kialakításának és változtatásának képessége, szokás és értékrendje is
kialakítást, megerõsítést kíván.5

5
6
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2. A múzeumok az ember nevelés
tudományának követelményeit érvényesítik-e, akarják-e, elfogadják-e, hogy a múzeumpedagógia, a múzeumandragógia, a
múzeumgerontagógia egységes nevelési
rendszerként funkcionáljon.
3. A múzeumi intézmények vállalják-e,
hog y tud omá nyk özp ont ú sze rep kör ük
mellett a tanuló társadalom igényeihez
igazodóan szélesebbre nyissák a múzeumi
kapukat, cselekednek-e annak érdekében,
hogy a múzeumok általános értelemben is
tudás- nevelés és multifunkcionális közösségi központú intézmények (is) legyenek.
Andragógia–Múzeumandragógia
Durkó Mátyás szerint „A rendszer szempontjából gyakorlatilag leghasznosabb osztályzásához akkor jutunk, ha a mûködtetõ
szervezetek, a nevelés domináns célja és tartalma szerint osztályozzuk a felnõttnevelést
(andragógiát). Így jutunk el a felnõttnevelés
fõ területeihez, vagy szakágaihoz.”
Az andragógia, mint elmélet, diszciplína célja: A felnõtt férfiak és nõk meghatározott társadalmi célok érdekében
végzett szervezett, vagy önnevelési keretek
között történõ személyiségfejlesztése, alakítása, amelynek eredményeként pozitív
változások remélhetõek a személyiség gondolkodásmódjában, magatartásában, tetteiben.6
A múzeumandragógia a felnõttnevelés fõ
területeit tekintve:
1. Az általános irányú felnõttnevelés
szakághoz tartozó:
Csúcsszervezete a Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumi Oktatási és Képzési
Központja. A Központ legfõbb célkitûzése a
múzeumok különbözõ szintû vezetõi, vala-

mint a múzeumokban dolgozó, a kulturális
értékek közvetítésében, interpretálásában
résztvevõ múzeumi szakemberek (muzeológusok, tárlatvezetõk, múzeumpedagógusok), a kommunikációért, a közönségkapcsolatokért, a szolgáltatások „értékesítéséért”, a múzeum üzemeltetéséért stb. felelõs
munkatársak részére a megváltozott társadalmi és gazdasági környezetet, valamint
a korszerû látogatóbarát szemlélet elvárásait figyelembe vevõ képzések szervezése, amelyek a mindennapi gyakorlatban
közvetlenül hasznosítható ismeretket nyújtanak.7 Várható, hogy sikeres akkreditáció
után nemzeti érvényességû bizonyítványt
ad.
2. Szakirányú andragógiai-felnõttnevelési szakághoz tartozó:
A MOKK – és valamennyi magyar múzeum
e kategóriába sorolható, hiszen fõ tartalma
az alap és általános mûveltségre épülõ, leggyakoribbak a szakmai képzés iskolarendszerû, távoktatási és tanfolyami formái, de
magántanulási, önmûvelési forma is alkalmazható.
3. Közéleti-közösségi, állampolgári
andragógia szakághoz tartozó:
Gyakorlásában valamennyi múzeum részt
vehet, hiszen az alkotó közösségi, embernevelési programok kialakítása többnyire
nyitott nevelési keretekben, államilag érvényes diploma nyújtása nélkül is gyakorolható.
Kérdés, hogy a múzeumokban milyen
formában zajlanak majd a képzések, ugyanis ha az általános felnõttképzést tekintjük
alapnak, az alábbi dilemmával kell megküzdenünk.
Igazolódott, hogy a felnõttképzési programok fejlesztésére, és az andragógiai módszertanra kell fókuszálni elsõ (undergraduate) szakaszában a képzést (tíz év alatt),
7
8

de megszületett a Felnõttképzési törvény is,
amely már kötelezõvé teszi a felnõttképzési
program készítését és a felnõttekhez alkalmazkodni tudó andragógiai módszertant.
Ugyanakkor nincs ma sem törvény arra,
hogy az iskolarendszeren kívül felnõtteket
oktató személy rendelkezzen olyan képzettséggel, amely valószínûsíti, hogy tud felnõttképzési programokat készíteni és andragógiai módszekereket alkalmazni.8
A múzeumandragógia fogalma
A múzeumandragógia a múzeumok, a
muzeális jellegû intézmények, a kulturális
örökség védelmével, õrzésével megbízott
szervezetek felnõttképzési, felnõttoktatási,
felnõttnevelési tevékenységének lehetõségeit, feltételeit vizsgálja, valamint azokat a
törvényszerûségeket igyekszik feltárni, amelyek intézményes vagy intézményen kívüli múzeumi keretek között hatékonyabbá
tehetik a felnõtt egyének, a felnõtt közösségek tanulási, önképzési, személyiségfejlesztési eredményeit.
A múzeumandragógia módszertana a
felnõtt korosztályon belül is figyelembe
veszi az életkori sajátosságokat, multidiszciplináris elvû, hiszen a múzeumi keretek
között történõ tudásközvetítés a különbözõ
tudományterületek egymásra épülését
feltételezi. Lényeges az önkéntesség, önaktivitás, a résztvevõk felfokozott tanulási
motiváltsága, a tanulás vezetõvel kialakított
paritásos kapcsolat, a siker érdekében a
kölcsönös felelõsség vállalására épülõ
együttmûködés.
A múzeumandragógia elméleteként,
gyakorlataként érvényes paradigmának tekinti, hogy: a szisztematikusan vezetett
és/vagy irányított tanítási-tanulási folyamatok eredményeként kifejlesztett indítékok, értékek és képességek hatására, az
egész életen át tartó, permanens tanulás végsõ soron az öntanítás kibontakozása felé;

Káldy Mária 2006.
Kálmán Anikó 2006.

89

s ennek alkotórészeként a szisztematikus
önoktatás, önképzés, önvezetési és önirányítási változatai felé (is!) halad.9
A felnõttoktatásban és a felnõttképzésben törvényszerûségnek tekintjük: A tanulás
egyéni autonómiái és szuverenitása csak
akkor életképesek, ha az adott tudnivalók
megtanulására (az adott tananyag elsajátítására) alkalmas, fejlett tanulási kondíciók mûködtetik. Ha a tanulási kondíciók
nem nõttek fel az adott tanulnivaló megtanulását kívánó, aktuális tanulási feladathoz,
akkor hiábavaló egyéni autonómiákat és
egyéni szuverenitást igényelni. Ilyenkor tehát nem célszerû lemondani az összefüggõ
sorozatokká szervezõdõ tanítási-tanulási
folyamatainak alkalmazásáról, s bennük és
általuk a tanítás vezetésérõl: természetesen
következetesen alkalmazkodva a tanulás
egyéni sajátosságaihoz a lehetõ legteljesebben individualizálva a tanítást.
Mindez arra int, hogy a legkevésbé sem
abszolutizálhatjuk azt a szívesen hangoztatott andragógiai elvet, amely szerint a felnõttek oktatását, képzését (döntõen) az is
megkülönbözteti a felnövekvõ nemzedékek
tanulási-tanítási útjaitól, hogy azokkal
szemben programjaik immár tanulása érett,
hogy a felnõttek tanulási attitûdjei meg is
kívánják a felnõttoktatástól, a felnõttképzéstõl a tanulás egyéni autonómiájának,
szuverenításának biztosítását, ami egyben
az eredményesség kritériuma is.10
Múzemok etikai kódexe
és a CXL. törvény interpretálása
Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl bekezdõ sorait
sokat idéztük már, amely így szól: „A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és
jelenünk megismerésének pótolhatatlan
forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan ösz9
10
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szetevõi; szellemi birtokbavételük minden
ember alapvetõ joga. Az e fogalomkörbe
tartozó értékek különös védelme, megõrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság
számára történõ széleskörû és egyenlõ hozzáférhetõvé tétele a mindenkori társadalom
kötelezettsége.”
Általános értelemben tehát, végiggondolva a törvényidézet részét azt gondoljuk,
hogy a múzeumok fenntartói, vagy tulajdonosai igyekeznek biztosítani a muzeális
intézmények mûködési feltételeit. Ez igaz,
azonban, a feladatok teljesítése társadalmi
kötelezettség, nyilvánvaló, hogy az intézményhálózat mûködési és erkölcsi legitimitását a társadalom bizalma garantálhatja. Mûködési tevékenységünket úgy
kell tehát szervezni, hogy a társadalmi
elvárásoknak is megfeleljünk.
A mai kor követelményeivel adekvát,
modern múzeum integrált modellben mûködik, amely azt jelenti, hogy a szakmuzeológus (etnográfus, régész, mûvészettörténész), az alkalmazott muzeológus (múzeumpedagógus, múzeumandragógus, PR
tevékenységgel, marketing muzeológiával
foglalkozó szakember) meghatározott rendszerben teljesíti feladatait. Miközben összehangolja az összes múzeumi szakma (hivatás) érdekeltségét, annak céljából, hogy a
média, a kutatók, a közönség számára
azonos színvonalon legyenek biztosítottak a
múzeumi szolgáltatások.
Az új múzeumi szemlélet paritásos
formában becsüli meg a néprajzos muzeológust és a múzeumpedagógust, felszámolva a korábbi avitt szellemiséget, amelyben a
közönséggel foglalkozó népmûvelõt szórakoztató munkatársnak tekintették.
A törvény meghatározza a 42§ (1)
pontjában, hogy a „Múzeum a kulturális
javak tudományosan rendszerezett gyûjteményeibõl álló muzeális intézmény”, a
42§ (2) pontja kimondja, „a múzeum
feladata a kulturális javak meghatározott

Tanácskozás Debrecenben (2007)

anyagának folyamatos gyûjtése, nyilvántartása, megõrzése, és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint
kiállításokon és más módon történõ bemutatása.”
A törvény bevezetõ része és a két idézett
paragrafus, valamint a Múzeumok etikai
kódexe is kimondja, hogy „a múzeumok az
ismeretek megalapozásának és bõvítésének
elsõdleges bizonyítékait õrzik. […] A
múzeumoknak különleges felelõssége van
mindenkivel szemben a gyûjtött és a gyûjteményeikben õrzött elsõdleges bizonyítékok õrzése, hozzáférhetõsége, és értelmezése terén.11 ”
A törvény és az etikai kódex alapelveit
témánk szempontjából értelmezve állítjuk,
hogy az integratív elven mûködõ múzeumok számára szinte kötelezõ érvényû minden korosztályra szólóan kidolgozni azokat
11

a képzési, továbbképzési, szabadmûvelõdési, és közösségfejlesztõ programokat,
amelyeket az említett dokumentumok látens
formában elõírnak, hiszen ezt a múzeumi
közönség és a társadalom elvárja.
vA gyermekbarát múzeum ma már természetesnek tekinti a múzeumpedagógiai
munkaterv elkészítését.
vA látogatóbarát, családbarát múzeum
múzeumandragógiai programot készít a felnõttek, a családok részére és részvételével.
vA szépkorú, idõskorú nemzedéket
megtisztelõ idõsbarát múzeum elkészíti a
múzeumgerontagógiai programját.
Az integratív elven mûködõ modern múzeum megalkotja és egymásra építi, egységesíti a múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, múzeumgerontagógiai programjait.

Deme Péter (ford.) 2005. 13.
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Vásári pillanatok, Nyíregyháza

Változó múzeumok
A mai magyar muzeológiát, a kortárs
muzeális jellegû intézményhálózatát napjainkban lakonikusan szólva, súlyos
sokkhatások érték. Nagyon közeli azonban
a történés és sok a tisztázatlan kérdés ahhoz,
hogy a helyzetet releváns módon elemezni
tudjuk.
A távlatosabb dimenziókat tekintve azt
mondhatjuk, hogy bár a rendszerváltás után
a kulturális ágazat hatékonyan termelte a
kulturális szemetet, mégis a közmûvelõdési alágazat presztízse nagyon lassan
emelkedni kezdett.
Az is igaz, hogy a mûvelõdés otthoni
hálózat egy része megszûnt, filmszínházak
szinte varázsszóra eltûntek a falvakból és ez
nagy kulturális veszteség volt, amelyet ma
is fájlalunk, de a közgyûjteményi hálózat
(könyvtár, levéltár, múzeum) talpon maradtak, sõt a múzeumi közmûvelõdés/kultúraközvetítés oly hosszú elszigeteltség után
prosperálni kezdett.
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Cseri Miklós, aki jelenleg az ICOM
Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és mint
országos hatáskörû múzeumvezetõ, a
grenoble-i deklaráció 1971. évi elveire építve Szentendrén bevezette a nyitott múzeumi
modell kísérletét, amelynek lényege a látogatók, a közönség irányába történõ szélesebb körû aktivitás és nyitottság. Szervezeti
változásokat hajtott végre, létrehozta a
közönségszolgálati igazgatóságot, jelezve,
hogy a szakmuzeológiával egyenrangú feladatokról van szó.
A Magyar Természettudományi Múzeumban Vásárhelyi Tamás és munkatársai
vizsgálták a látogatottságot, s érzékelték,
hogy bármilyen szakmai-kiállítási újításokat valósítanak meg, nyolcvanezer fõnél
stabilizálódik a látogatók száma. Szerették
volna elérni azt, hogy javuljon, emelkedjen
a látogatottság. Új kísérletekbe „vágtak”
ennek elérése céljából: Népszerû közönségkiállításokat szerveztek, amelynek az volt a
célja, hogy a látogatók jól érezzék magukat,
szórakozanak. A látogatók száma kétszázezer fõre emelkedett. A múzeum népszerûségi indexe oly módon emelkedett, hogy a
tudományos kiállításokat is többen látogatták, mint az elõzõ években.
Kiemeltük, hogy 1999-tõl hazánkban új,
szakmai mérföldkõ, hogy a múzeumpedagógia tevékenység is prosperálni kezdett.
A múzeumokat irányító kulturális kormányzat Alfa programja támogatja a múzeumok korszerûsítését, amelynek pozitív
hatásai már megmutatkoznak: új kiállítások jöttek létre, átalakult az infrastruktúra, a
múzeumokon belül közösségi, látogatóbarát terek jöttek létre, a mozgáskorlátozottak,
a fogyatékossággal élõk múzeumi esélyegyenlõségi helyzete javult. Fontos eredménye, hogy a fõvárosi intézmények támogatása mellett a vidék múzeumai is fejlõdhettek.
Nemzetközi kiállításokat, nagy múzeumi rendezvényeket (Múzeumi Majális,
Múzeumok Éjszakája) rendezhettünk, amelyet a rendszerváltozás óta nem tapasztalt
széleskörû közönségérdeklõdés kísért.

Az új tudományok múzeumi befogadásával: PR, marketing, a korszerû világháló mint infokommunikációs eszköz felhasználásával, a nyitottabb, látogatóbarát
filozófia gyakorlásával javult a múzeumok
társadalmi megítélése.
A múzeumok látványos igényességgel
nyitottak a turizmus irányába. Kriston Vízi
József vezetésével az észak-kelet magyarországi régiók konzorciumszerû társulásba
tömörültek, s közös múzemi túravonalakat
mûködtettek(nek) (TIMPNET), s pontgyûjtõ füzetek kinyomtatásával, nyereménysorsolásokkal motiválták a közönséget a
múzeumi látogatottság növelése érdekében.
A Múzeumok Mindenkinek Program
keretében is támogatott múzeumi forma
idõközben országos programmá szélesedett.
A múzeumi önkéntesek, a múzeumi civil
közösségek önszervezõdése révén egy új
típusú társadalmasítás bontakozott ki a
múzeumi intézményrendszeren belül,
amelynek egyik jelentése, hogy bizonyos
múzeumi feladatot önkéntesek látnak el,
önzetlen formában, fizettség és fizetés nélkül.
A szakmuzeológia (régészet, néprajz,
történelemtudomány, képzõ- és iparmûvészet, természettudomány) kutatási
eredményei egyre szélesebb körû érdeklõdésre tart számot, hihetetlen közönséghatása van azoknak az ismeretterjesztõ, tudományos fórumoknak, ahol „raktárak mélyén” eredeti mûtárggyal találkozhat a
látogató, vagy „elõtérben a háttér” program
keretében egy mûtárgy restaurálását csodálhatja meg a közönség.
Az elemzett stációk alapot, kiindulópontot jelentenek egy új típusú múzeumi
progresszió elõmozdításához, hiszen a múzeumok a tudásközvetítésnek és a közösségfejlesztésnek is pótolhatatlan intézményei.
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„Tanuló társadalom: kulcs a XXI.
századhoz”
Nagy Andor József „Médiaandragógia”
címû könyvében a fenti alcímhez még
hozzáfûzi: Ide kívánkozik az Európai Unió
GRUNDTVIG felnõttképzési, jelenleg is
érvényes programjának az a célkitûzése,
hogy bátorítani kell az európai dimenzió
bevezetését az élethosszig tartó tanulásban.
A nemzetközi együttmûködésnek támogatásával hozzá kell járuljon a felnõttoktatási
szektor fejlesztéséhez, az iskolarendszeren
kívüli oktatási lehetõségek minõségéhez és
elérhetõségéhez. A magyar kormány, illetve
az oktatási tárca élethosszig tartó tanulás
programja a jövõben egymillió felnõttképzésben résztvevõvel számol. A tudás társadalmának fõszereplõi maguk az emberek.12
A nemzetközi példák is ismertek. Arról,
hogy a tanulás fokozódó önállósága egyre
gyakoribb, nemzetközi vizsgálatok számolnak be a nyolcvanas években. Az Ausztráliára, az Egyesült Királyságra, Kanadára,
Ghanára, Izraelre, Jamaicára, Új-Zélandra,
az Egyesült Államokra és Zairére kiterjedõ
összesítés szerint a megkérdezett felnõttek
90%-a tanult valamit az interjút megelõzõ
évben, s közülük 73% maga tervezte meg
tanulását, míg 20% vett részt szakértõk által
tervezett és szervezett csoportok munkájában, a fennmaradó hányad barátok, ismerõsök tervét vette át. A meglehetõsen nagy
arányok érthetõbbé válnak, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a tanulást igen
tágan értelmezik. Többnyire a mindennapi
élet szükségleteihez kapcsolódó gyakorlati
készségek elsajátítását értették alatta (70%).
Kevesebb volt az öncélú érdeklõdés kielégítése (20%) és mindössze 5% volt a magasabb szintû bizonyítvány megszerzésére
irányuló törekvés.13
Tanárom, Maróti Andor írja: „… a napi
gyakorlathoz kapcsolódó tanulás elterjedtsége megengedi azt a következtetést, hogy

Nagy Andor József 2005.
Maróti Andor 2002.
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az élethosszig tartó tanulásnak van valószínûsége”. Nem arról van szó tehát, hogy a
felnõtt állandóan iskolában, tanfolyamon
tanul, a tanulás nagy része az intézményesen
szervezett alkalmakon kívül valósulhat
meg.
A múzeumi felnõttképzés adaptációjában a Maróti-tanulmány alapján a multimédiára, és az internetre épített távoktatásnak
rendkívüli a sansza, hiszen ebben a folyamatban a muzeológus „facilitátor” vagy
„tutor”, amelynek jelentése közvetlen vagy
közvetett tanulássegítõ.
A másik ilyen lehetõség a nyitott képzés
és a nyitott tanulás (open learning), amely
abban tér el a távoktatástól, hogy a „tananyagot” maga a tanuló állítja össze, és a
szakértõkkel való kapcsolata is közvetettebb.14
Múzeumi feladat, hogy azokat a múzeumandragógiai metodikát kidolgozzuk,
amely ezen tanulási igényeket kielégíti, de
ennek komplex feltétel rendszerét meg
tudjuk teremteni.
A múzeumok tudás-, nevelési- és
közösségi központok
R. Várkonyi Ágnes történész által
kifejtett „jelenzsugorodás” teóriát adekvátnak tekintjük. A feltárt törvényszerûség
lényege, hogy a felgyorsuló világ a történelmet, a technológiákat, az objektivációkat,
összefoglaló módon kimondva a kultúra és a
civilizáció eredményeit, de a mindennapi
tárgyakat is gyorsuló ütemben helyezi a
múltba, ezáltal zsugorodik jelenünk, bõvül a
múltunk.
Múzeumaink feladata, hogy befogadja a
dinamikus ütemben gyarapodó kulturális
örökség együttest, ha ehhez a múzeumokat
mûködtetõ tulajdonosok, fenntartók a feltételeket megteremtik. A múlt, a kulturális
és civilizációs örökség õrzése, ápolása, be-
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mutatása mellett a hagyományok visszatanítása is múzeumi feladat. A minden korosztályt érintõ tudás és hagyomány visszatanítási programja többé már nem kizárólag
csak oktatást-képzést, hanem a morál, az
erkölcsi hagyományok felmutatása révén az
emberiség által elveszített erkölcsi tradíciók
visszatanítását is eredményezik, tehát közösségi funkciókat is betöltenek.
Múzeumainkat érhetik bár napi sokkok,
mint például az elhíresült régészeti vita, ennek ellenére a múzeumok fejlõdésre vannak
ítéltetve, hiszen gyakorolják a hagyományos funkciók végrehajtását, mellette pedig
az R. Várkonyi Ágnes által anticipált törvényszerûség következményeként új funkciókkal bõvülnek, amelyek tudásközponttá,
multifunkcionális közösségi centrumokká
is emelik a múzeumokat.
Értekezésünk andragógiai tárgyú,
ugyanakkor fenntartjuk álláspontunkat,
hogy múzeumi intézményeinknek korosztálytól függetlenül az antropagógia
tudomány által kijelölt rendszer követelményeként totális oktatási, képzési, személyiségfejlesztési feladatokat is el kell
látniuk az egész magyar társadalom
összefüggésében.
A komplex múzeumi feladatok belsõ
arányait szigorúan érvényesítenünk kell,
hiszen szakmuzeológusaink szorosabban
koncentrálnak a múzeumot meghatározó
alapfeladatokra, amelynek lényege, hogy a
megõrzött kulturális örökség együttest
legalább olyan színvonalon adjuk át a múltörökség átvételére vállalkozó következõ
generáció részére, mint amilyen rendezett
formában mi átvettük azokat elõdeinktõl.
A múzeumok korábban nem érzékelhették az univerzálisabb kiterjesztésû múzeumi feladatok ellátásának szükségességét, hiszen a statikus mûveltségkép korában egyszerû volt a képlet: az elsõ generáció
feltárta az információkat, a második gene-

ráció beépítette a tananyagba az ismereteket, a harmadik generáció elsajátította a
tudást, s az embernek élethosszon át autentikus maradt ismeretrendszere, világképe.
A dinamikus mûveltségkép a permanens
mûvelõdéssel függött össze, amely folyamatos tanulást igényelt, s ebben a folyamatban a múzeumok csak ösztönös formában
vettek részt, mert még nem ismerték fel,
hogy a gyermekek, a felnõttek, az idõsek
tanulásában, személyiségfejlesztésében is
kulcsszerepük lehet.
A tudás társadalma, a tanuló társadalom
a XXI. sz ázadban az önáll ó tanulá si
igényeket már tervszerû, tudatos, intézményes és intézményen kívüli keretekben
elégítheti ki, amelynek formái és metodikái
a jövõben kikristályosodhatnak. Biztos
azonban, hogy a múzeumoknak a folyamatokban részt kell venniük, vagy más
multifunkcionális feladatot vállaló intézmény látja el a múzeumok nélkül a felsorolt
tevékenységi formákat.
A kérdés mindig aktuális, mi lesz az állami, önkormányzati fenntartású iskolákkal,
felsõoktatással!?
Múzeumi nézõpontból az válaszolható,
hogy egy Szentendre (Szabadtéri Néprajzi
Múzeum) típusú múzeumi fejlõdés, ahol a
múzeumi kiállítás egyszerre látványtár-tanterem-múzeumpedagógiai foglalkoztató- és
szakmai raktár; az igényesen megírt katalógus-killításvezetõ komplex tankönyv; a
múzeumpedagógiai-múzeumandragógiai
füzet pedig a tananyag feladatlapja; vagyis
integratív elven mûködõ multifunkcionális
szerepkörû modern múzeum, akkor az említett típusú oktatási szférában, tehát az általános-, közép- és felsõfokú oktató és
képzõ intézményekben is részleges „intézménytelenítés” következhet be.
A plurális rendszerû oktatási szerkezet
már ma is kitûnõen mûködik az oktatási
szférán belül, és ez a gyakorlatban is tapasztalható. A komponensként végbemenõ
tanulási folyamat lényege pedig, hogy már
az általános iskolai tanulók is információiknak, tudásanyaguknak lényeges há-

nyadát iskolán kívüli formákban szerzik
meg, sajátítják el. A múzeumok a jövõben
erre a kihívásra meggyõzõdésünk szerint
egyre tudatosabban készülnek fel, s konkrét
programot készítenek e feladatok ellátására
is.
A múzeumandragógia fejlõdõ jövõjét
pedig attól is remélhetjük, hogy a szélesebb
összefüggési rendszerben felvetett elméleti
és gyakorlati kérdésekre válaszol egy országos vagy nemzetközi múzeumandragógiai tanácskozás.
Idõszerûnek tartjuk, hogy 2008-ban Országos Múzeumandragógiai Konferenciát,
2009-ben Nemzetközi Múzeumandragógiai
Konferenciát rendezzünk, kapcsolódva a tíz
éve Budapesten megrendezett Nemzetközi
Múzeumpedagógiai Konferenciához.
A konferenciák feldolgozhatnák a témakör nemzeti, európai és globaliz ációs
tendenciáit, igazolandó, hogy a múzemandr agóg iai töre kvés ek megv alós ítás a
nemcsak komoly tudományos hátteret feltételez, hanem széleskörû társadalmi támogatottságot is igényel. A Pulszky Társaság –
Magyar Múzeumi Egyesület is támogathatja ezt a folyamatot azzal, hogy létrehozza a Múzeumandragógai Tagozatát.
Dr. Kurta Mihály
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HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK A DÉRI MÚZEUMBAN
(LÁTÁSSÉRÜLTEK, MOZGÁSSÉRÜLTEK, AUTISTÁK)
A múzeumok világa szinte „érinthetetlen” elzárt világ a fogyatékkal élõk számára. Egyes múzeumokban ennek oka lehet
az akadálymentesítés részleges, vagy teljes
hiánya, más múzeumokban pedig a fogyatékosokkal, különbözõ helyi szervezetekkel
való kapcsolattartás nemléte. Pedig a múzeumok nem csak az egészséges embereknek szólnak. Helyet, lehetõséget kell adni a
speciális igényekkel rendelkezõknek is arra,
hogy megismerjék, használják és élvezhessék a múzeumok által nyújtott kulturális
javakat.
Látássérültek
A Déri Múzeum és a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete közötti
együttmûködés az 1980-as évekre nyúlik
vissza. Kezdetben a múzeum munkatársai
által tartott elõadások, ismeretterjesztõ es-

tek, majd a kiállítási anyagok megismertetése keltette fel az érdeklõdést. Emellett a
debreceni Dr. Kettesy Aladár Vakok és
Gyengénlátók Általános Iskolájának 5.
osztályos diákjai vettek részt rendszeresen
múzeumi órákon az Antik Gyûjteményben
P. Szalay Emõke vezetésével.
2005-ben a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány egy pályázati kiírása keltette fel a
figyelmemet és adott arra lehetõséget, hogy
a sérült gyerekek számára is érthetõek legyenek az egyes, népszerû kiállítóterek. A
pályázattal közel 500.000 forintot sikerült
elnyerni, mellyel elsõsorban a sajátos igényû emberek kulturális életben való részvételét, múzeumlátogatását szerettük volna segíteni. Ennek érdekében az összeg egy részét tárgymásolatokra, külsõ fényforrással
ellátott nagyítókra, valamint korhû kosztümökre, egy egyiptomi fáraó jelmezre és egy
honfoglaló magyar öltözetre fordítottuk.
Ezek a kellékek kiválóan alkalmasak arra,

Vakok és látássérültek a „Kendertõl a Vászonig” címû foglalkozáson

97

hogy nemcsak a látássérült, de a szellemi
fogyatékos vagy az autista gyerekek is egy
olyan múzeumi program részesei legyenek,
melyek eddig elsõsorban csak egészséges
társaiknak szóltak.
Emellett ki kell emelni, hogy nem
csupán a helyi szervezeteknek, hanem az
ország bármelyik szegletébõl érkezõ látássérült csoportoknak szervezünk speciális
tárlatvezetéseket.

Gyengénlátók ismerkednek
Medgyessy szobraival

A pályázat elnyerését követõen 2005
márciusában tartottuk az elsõ speciális foglalkozást látássérültek részére „Kendertõl
a vászonig” címmel, melyen a néprajzos
kollégák segítségével ismerkedhettek meg a
kenderfeldolgozás folyamatával, eszközeivel. A foglalkozás olyannyira nagy sikert
aratott, hogy a következõ évben már negyedévente újabb és újabb programot
készítettünk elõ a számukra: így „Tapintás
a múltba” régészeti, „Pásztorkészségek”
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néprajzi, vagy a „Medgyessy szobrai” képzõmûvészeti foglalkozásokat. A címekbõl
kiderül, hogy mindig egy-egy konkrét téma
köré csopor tosíto ttuk a megtap inthat ó
tárgyakat. 10-15 tárgynál többet sohasem
adtunk körbe, mivel ennyit tudnak kényelmesen megvizsgálni tapintással egy-másfél
óra alatt. A látássérültek külön kérésére egy
tárgyról addig beszéltünk, míg körbe nem
ért. Egy-egy tárgy segítségével nemcsak az
anyagokkal ismerkedhettek meg, hanem a
jellemzõ formakincsekkel, legyen az népmûvészeti, vagy honfoglalás kori, illetve
azzal a korral is, melyet az adott tárgy képvisel.
Tanulmányaik során már hallhattak õskori agyagedényrõl, nemezsüvegrõl, tilolóról, mángorlóról, de sohasem láthatták. Ezeken a foglakozásokon lehetõségük nyílt
arra, hogy számukra ismerõs, hallott, tanult
szavakat, tárgyakat beazonosítsák.
A kézzel tapintható tárgyak mellett 2006
húsvétján egy kuriózumnak számító elõadás
keretében, „Üzenet a látvány mögül” címmel dr. Keresztesné Várhelyi Ilona irodalomtörténész közvetítésével került bemutatásra a Déri Múzeumban látható Munkácsytrilógia. Szavak segítségével, valamint zenei aláfestéssel váltak elképzelhetõvé, élvezhetõvé és élménnyé számukra az eddig
„megismerhetetlennek tûnõ” festmények.
Ezek a foglalkozások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2006 októberében Dr. Molnár Lajos emléklappal és
bronzplakettel ismerte el a Déri Múzeum
munkáját, mellyel több évtizede segíti a vak
és gyengénlátó emberek kulturális esélyegyenlõségének megteremtését.
Autisták
2005-ben a látássérültek mellett egy kolléganõ segítségével, aki egy autista kisfiút
nevel, sikerült felvenni a kapcsolatot a
hazánkban szinte egyedülálló, a debreceni

Kenézy Gyula Kórház Gyermekpszichiátriai Osztályához integrált Autista Iskolával, ahol hat gyógypedagógus, két pedagógus és pedagógiai asszisztensek közremûködésével 1993 óta folyik az iskolarendszerben történõ speciális, kisegítõ és
foglalkoztató szintû oktatás.
A Déri Múzeumban elõször 2005 októberében vettek részt múzeumpedagógiai
programon autista gyerekek. Mielõtt az
õket foglalkoztató múzeumpedagógiai
programot ismertetném, szeretnék néhány
szót szólni az autizmusról.
Mit is jelent valójában az autizmus?
„Az autizmus lényegében olyan állapot,
melyben a gyerekeknek nem alakul ki az a
képessége, hogy társas kapcsolatot alakítsanak ki. Ezek a gyermekek elfordulnak a
világtól, érdeklõdésük beszûkül.” 1 Az infantilis autizmus tünetegyüttesére jellemzõ,
hogy a kisgyermekeknél a beszéd további
fejlõdése megáll, megszünteti a kommunikációt a világgal, nem reagál, nem ad
viszontválaszt a külvilág ingereire. Nem

figyel oda a nevére, nem veszi fel a szemkontaktust, nem lehet feladathelyzetbe hozni, utasítani. Alig irányíthatóvá, öntörvényûvé válik a viselkedése, tevékenysége,
érdeklõdése beszûkül, játékai egysíkúak
lesznek. A tárgyaknak inkább a tulajdonságai – hangjuk, az érdekességük – kelti fel a
figyelmüket, számukra egészen mást jelent
az örömszerzõ tevékenység.
„A mára összegyûjtött adatok tanúsága
szerint csak nagyon kevés autizmussal élõ
gyermek képezhetetlen – ha egyáltalán van
ilyen –, és ez intellektuális szintjüktõl függetlenül igaz. Az alapvetõ elv ma az, hogy az
oktatást egyénre kell szabni és a képezhetõség mindig megmutatkozik az elért
fejlõdésben, akármilyen legyen is a tempója.” 2 Ennek tekintetében tartottam fontosnak, hogy az autista gyermekek is esélyt
kapja nak múzeu mpeda gógia i fogla lkozások keretében a múzeum megismerésére.
Ahhoz, hogy az autista gyerekek múzeumpedagógiai foglalkozásait igazán
szemléltetni tudjam, egy konkrét példát

Autista gyerekek nemezelnek a Déri Múzeumban
1
2

Baron-Cohen, Simon–Bolton, Patrick 2000. 27.
Uo. 99–100.
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szeretnék röviden elmondani, hogy hogyan
is zajlott egy autista foglalkozás a „Csillagos ég lakói” régészeti kiállításban:
A kiállítás bár igen látványos, mégsem
ez motivált a helyszín kiválasztásánál. Fontos szempont volt, hogy olyan kiállítás legyen, mely mentes a felesleges információtól, ahol a tárgyak magukért beszélnek és
nincs sok magyarázó szöveg, illetve a tágas
térben szabadon mozoghatnak minden korlátozás nélkül a gyerekek.
A gyerekek állandó, intenzív törõdést és
figyelmet igényelnek, így 7 fõs kiscsoportban érkeztek 3 nevelõvel. A bemutatkozás
fontos rituáléján kívül a foglalkozás minden
mozzanata egyedi volt. Az autista gyerekeknél ugyanis a motiválhatóság nehézkes.
Hiányoznak a kommunikációs, szociális és
kognitív készségek (elvont gondolkodás,
általánosítás), így az eddig bevált és gyakorolt múzeumpedagógiai elveket hozzájuk
kellett igazítani. Egy „általánosan megszokott” múzeumpedagógiai foglalkozáson
körülbelül 25 percet töltünk el az adott kiállításban, beszélgetéssel, majd ezt követõen a kiállítás témájához kapcsolódva elkészítünk egy tárgyat.

Az autista gyerekek a kiállításokon
szabadon mozoghattak, mivel nehezen tûrik
a kötöttségeket és az irányítást. Sétáltam
mellettük, közöttük és leginkább arról beszélgettünk, ejtettünk pár szót, ami az érdeklõdésüket felkeltette. Figyelmük szerteágazó volt, de rendkívül felületes, leginkább
a tárgyak anyaga, funkciója érdekelte õket.
Rendkívül fontos volt az állandó szemkontaktus. Ha kérdést tettek fel a szemembe
néztek és elvárták, hogy a válasznál ugyanezt tegyem, ha nem tettem feszültté váltak és
gépiesen elkezdték ismételni a kérdést.3
Kérdezések mellett jellemzõek voltak a kijelentések. Nagyon választékosan beszéltek, hanglejtésük, intonációjuk monoton
volt, arcuk ritkán fejezett ki érzelmet, még
meg sem figyeltek egy vitrint, de már egy
másik „hívogatta” õket. Kérdésükre egyszerû, érthetõ, rövid válaszokat kellett adnom.
Kerülni kellett a számukra érthetetlen, szükségtelen beszélgetést, a kétértelmû, humoros, elvont kifejezéseket. Igyekeztem kevés
információt adni nekik, hogy pánikreakciójukat elkerüljem.
Kiemelt szerepe volt a mutatásnak, a
mutogatásnak, mint preverbális kommu-

A kis honfoglaló
3

Echoláliáról akkor beszélünk, amikor egy-egy szót, kifejezést megismételnek; Havasi Ágnes 2003. 27.

100

nikáció. Az autista gyerekeknél elsõdleges
tanítási cél a mutatás, illetve a már említett
szemkontaktus használata. Ezek meglétével
lehet a szociális készségeket tanítani, valamint a szükséges kapcsolatot kialakítani a
tanuláshoz, a tanításhoz. Nélkülük az autista
gyerekek nevelése lehetetlen.
A kiállításban
A kiállítás közepén egy fatörzs formájú,
életfát jelképezõ „Halálszentély” található.
A Halottak Világában megismerhetjük az
alvilág–evilág–égi világ hármas rendszerét,
középen egy agyagkocsi-modellel, mely a
lelkek szállítására szolgált. Belépve megszólal egy népdal Sebestyén Márta tolmácsolásában. A gyerekek megtorpantak a
dalra, és figyelmesen hallgatták. Volt, aki az
iránt érdeklõdött, honnan jön a hang, de volt
olyan is, aki szinte pillanatok alatt megjegyezte a dal szövegét és visszamondta.
Ekkor még nem tudtam, hogy a zene
egyébként is gyakori örömforrás és jutalma-

zási lehetõség az autistáknak. A szöveg természetesen számukra érthetetlen volt, hiszen metaforák, elvont kifejezések váltották
egymást, de zavart nem okozott.
A kiállításban eltöltött mintegy 15-20
percet követõen a foglalkoztatató teremben
magukra ölthették a honfoglaló magyar
öltözetet. Mint ahogy a fotókon is látható,
boldogan bújtak bele és pózoltak a fényképezõgép elõtt. Ez a lehetõség egészséges
gyermekeknél is motivációs erõvel bír,
nemkülönben az autistáknál.
Ezekre a gyerekekre jellemzõek a sztereotip mozgások, ujjukkal, kezükkel különleges, gyors, ismétlõ mozgásokat végeznek, lábujjhegyen járnak. Nagymozgásaik
esetlenek, finommozgásuk ügyetlen és fejletlen. Éppen ezért a nemezelés alkalmasnak bizonyult arra, hogy a finommotoros
mozgásukat fejlesszük. Két kezüket egyszerre használva, a gyapjút nyomkodva,
szappanozva és vizezve javult a finommozgásuk, miközben megismerkedtek egy
új any agg al. Termé sze tes en a tárg yi

Autista gyerekek agyagoznak a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban
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Tarsolylemezkészítés autista gyerekekkel

jutalom, jelen esetben a nemezlabda, melyet
õk készítettek el, motiválta õket a további
munkára, ugyanis a gyermekek belsõ indítékára és a szociális jutalom, mint a dicséret
vagy a simogatás, megértésére ritkán számíthatunk.
A nemezelés mellett kipróbálhatták a
tarsolylemez készítést is. Új anyaggal és
eszközökkel ismerkedhettek meg a gyerekek, fémlappal és a domborítóval. Ez volt
az a kézmûves tevékenység, amely igazán
tetszett nekik. Ezzel a technikával tudták a
leginkább kifejezni egyéni kis világukat,
hiszen szabadon díszíthették a tarsolylemezüket. Lelkiviláguk egy-egy szegmense,
gondolatuk lenyomata jelent meg a lemezeken. Boldogan dolgoztak, örültek, hogy
alk oth atn ak v ala mi ú jat , ho gy m egmutathatnak magukból egy kicsit. Volt
olyan kisfiú, aki várkastéllyal díszítette a
tarsolylemezét, közben elsorolva annak
részeit, támadhatósági pontjait. Õt ez foglalkoztatja mostanában. Bújja a várakról szóló
könyveket. Amint kidomborítottak valamit,
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azonnal szóltak, hogy nézzem meg és ismerjem fel, mit gondolok mi lehetett az, amit õk
odarajzoltak. Találós kérdés volt egy némelyik rajz, vagy ábrázolás, de rávezettek.
Benjámin, õ egyébként az egyik legjobb
képességû autista fiú volt a csoportban, egy
madarat rajzolt. Büszkén mutatta a madarat,
majd minden gondolkozás nélkül alárajzolt
egy tûzrakást. Megkérdeztem, tudja-e hogyan nevezik ezt a madarat? Válasza egyértelmû volt: fõnix madárnak. Anélkül,
hogy valójában tudatában lenne a fõnixmadár képi ábrázolásának lerajzolta, és meg
is nevezte. Ebbõl a tartalmas, rövid beszélgetésbõl is kiderült, hogy rendkívül
intelligensek tudnak lenni az autista gyerekek.
A kézmûvesfoglalkozás idõben körülbelül egy órát vett igénybe, mivel az autista
gyerekek lassúak, elmaradnak a munkában,
még ha jobban teljesítenek is, mint egészséges társaik. Folyamatosan külsõ motivációra volt szükségük, valamint állandó
jelenlétre. Minden egyes gyerek igényelte,

hogy rápillantsak az alkotására. Múzeumpeda gógi ai fogl alko záso kon elõf ordu l,
hogy egy-két türelmetlenebb gyermek az
elsõ vonásnál feladja, és segítséget kér
azzal, hogy ez neki nem megy. Ilyenkor
megfogom a kezüket, és együtt dolgozva
megmutatom, hogyan lehet szépen alkotni a
domborítóval. Itt erre nem volt szükség.
Kitartóan dolgoztak, hiszen a motiválás, az
elkészített tárgy hazavitele mocorgott bennük. Minden gyerek egyénileg dolgozott.
Egymásnak nem nagyon mutatták meg a
folyamatban levõ, vagy éppen kész alkotásokat, a maguk kis világába bezárkózva dolgoztak, de csöppet sem csöndben.
A foglalkozásokon sikerült képességükhöz mérten adaptálni a látottakat. Az õ
érdeklõdési körüknek, figyelmüknek megfelelõen szó esett mindenrõl. Bár általánosítani nem tudnak, de a részletek, a fontos
csomópontok kiemelõdtek a beszélgetések
során. Célomat elértem: új helyszínen, a
múzeumban ismerhették meg a régen élt
emberek tárgyait, eszközeit, valamint a tárgyi jutalommal fejlesztettük a motivációs
készségüket. A kézmûvestevékenység hozzájárult ahhoz, hogy fejlessze az önálló
munkát, a feladatok megkezdésének és befejezésének folyamatát. A preverbális kommunikáció megvalósításával és mûködésével pedig a gyerekek észleltek olyan
tárgyakat, eszközöket, melyek egyébként
elkerülték volna figyelmüket.
A foglalkozás népszerûségét bizonyítja,
hogy évente 2-3 alakommal egy-egy kiállítási egységünket tekintik meg múzeumpedagógiai foglalkozások keretében az
autista gyerekek. Ezzel a programmal lehetõséget nyújtunk a sérült gyerekeknek, hogy
kinyíljon számukra a világ, illetve az õket
tanító gyógypedagógusoknak is, hogy a
tanítási folyamat során könnyebben elérjék
céljukat.
A Debreceni Autista Iskola példaértékû hazánkban, annak ellenére, hogy az
1980-as évektõl kezdõdõen az újonnan
diagnosztizált betegek száma megkét-

szerezõdött. Ma az autisták száma mintegy
16 ezerre tehetõ, bár átfogó reprezentatív
felmérés még nem készült. Az iskola sok
terhet vesz le a szülõk válláról az autisták intézményes gondozásának, az egyéni fejlesztési programnak és az egyedülálló iskolai oktatásnak köszönhetõen. Csak remélni lehet, hogy a jövõben alakulnak még
ehhez hasonló intézmények az autista
gyermekek és felnõttek foglalkoztatására,
hiszen õk egy életen át segítõ kéz támogatására szorulnak.
Mozgássérültek
Mozgássérültek fogadására a Déri Múzeumban sajnos még hiányosak a lehetõségek. Nem történt meg teljeskörûen a akadálymentesítés, de szerencsére, ennek ellenére már több alkalommal módunkban állt
mozgássérülteket egy-egy tárlatvezetésen
fogadni. Legutóbb 2007 februárjában az
Ortomobil Támogató Szolgálat segítségével érkeztek hozzánk. A szolgálat személyi
segítõkkel, gondozókkal együttmûködve
szervez szabadidõs programokat mozgássérült fiataloknak, illetve a mindennapi
életükben nyújtanak segítséget, legyen szó
csekkbefizetésrõl, vagy orvosi kezelésrõl.
A testi, illetve szellemi fogyatékos gyerekek és felnõttek számára olyan kiállítást
érdemes megtekinteni, mely könnyen elérhetõ, illetve nem túl hosszú. A foglalkozásokat a képességükhöz kell igazítani,
mellõzni kell a szakszavakat, minél érthetõbben, sallangmentesen kell fogalmazni,
bár nem árt a szókincsük fejlesztése érdekében néhány olyan szót megtanítani nekik,
amellyel találkozhatnak késõbb akár egy
újság hasábjain, akár a médiában. Rendkívül érdeklõdõek, barátságosak, igénylik a
metakommunikáció minden eszközét. Egyegy mosolygás, dicséret, érintés csodákra
képes, egy kis idõre elfelejtik fogyatékosságukból eredõ gátlásosságukat, és bátran
fogalmazzák meg saját gondolataikat, esetleg élményeiket. Emellett pedig megismer-
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kedhetnek egy olyan világgal, mely sajnos
kissé elzárt a fogyatékos gyerekek nevelését
illetõen, holott a múzeumi tárgyakkal, kiállításokkal sokkal könnyebben fejleszthetõek lennének. „Odáig kellene eljutni, hogy
egy osztály vagy csoport látás-, illetve mozgáskorlátozott megjelenésére ne reagáljon
a környezet tolakodó kíváncsisággal, borzongó sajnálkozással netán megütközéssel
vagy lenézéssel.” Ezért igyekszünk változatos foglalkozásainkkal lehetõséget nyújtani számukra, hogy úgy fejlõdhessenek,
ahogyan egészséges társaik.
Végezetül pár mondatot szeretnék szólni
a legújabb kezdeményezésrõl. Idén elõször
egy debreceni lelkész szorgalmazására a
hallássérült, siket gyerekek is bevonásra
kerülnek a múzeumpedagógiai programokba. Szervezetten, havi egy alkalommal a
múzeum egy-egy kiállítását fogjuk megtekinteni, jeltolmácsok segítségével. Így szinte minden speciális igényû, fogyatékkal élõ
gyermeknek, fiatalnak lehetõsége, módja
nyílik a múzeum segítségével teljesebb
értékû életet élni ebben a nehezen elfogadó
és alkalmazkodó világban.
B. Pinczés Orsolya
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A NÓGRÁDI TÖRTÉNETI MÚZEUM KÉPTÁRA
KÖZMÛVELÕDÉSI KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI LEHETÕSÉGEK
Elõszó
A Nógrádi Történeti Múzeumban 2006
szeptemberében nyílt képtár abban az
épületrészben kapott helyet, amit a Providencia Biztosító a korábbiakban bérelt. A
képtár a múzeum képzõmûvészeti gyûjteményének mûvészettörténetileg talán legértékesebb egységét mutatja be, a Mihályfigyûjteményt.
A Nógrádi Történeti Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményének jelentõs – mintegy
nyolcszáz darabot számláló – egységét jelenti az ún. Mihályfi-gyûjtemény.
A gyûjtemény létrehozója, Mihályfi Ernõ 1898. szeptember 3-án született a Nógrád
megyei Béren. Életútja rendkívül változatos
volt. A II. világháború elõtt az Est-lapok, a
Magyarország szerkesztõjeként, majd a
Független Magyarország társszerkesztõjeként, 1949-tõl a Magyar Nemzet fõszer-

kesztõjeként dolgozott. A háború után
külügyminiszter, az Országgyûlés alelnöke,
majd tájékoztatásügyi miniszter volt. Publicistaként kora számos képzõmûvészérõl
írt elismerõ tanulmányt. Munkája során
több grafikussal, festõmûvésszel, szobrászszal kötött ismeretséget, barátságot, így
mûvészetkritikusi tevékenysége mellett
Mihályfi Ernõ kiemelkedõ mûgyûjteményt
hozott létre, szisztematikusan felkutatva a
századfordulótól az 1960-as évekig terjedõ
idõszak jelentõs magyar alkotóinak mûveit.
E – biztos ízléssel és érzékkel kialakított –
gyûjtemény átfogó, érzékletes képet nyújt a
XX. század elsõ felének legjellegzetesebb
hazai mûvészeti tendenciáiról.
Mihályfi Ernõ 1972. november 20-án
bekövetkezett halála után a hagyaték nagyobb – grafikákból és festményekbõl álló –
része Nógrád megyébe, a Nógrádi Történeti
Múzeumba került az örökösök akaratával és

Képtár, Salgótarján
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szándékával is egyezõen. E változatos és
színvonalas anyagból – melybõl csupán a
teljesség igénye nélkül emelnénk ki Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai József, Mednyánszky László, Uitz Béla, Derkovits Gyula, Czóbel Béla alkotásait – válogattuk a
képtár anyagát.
A képtár keretein belül bemutatni kívánt
hagyaték mûvészi kvalitásain, egyediségén
túl kiállítására vonatkozó szándékunkat az
is indokolta, hogy mindkét anyag iránt rendkívül erõs a szakmai érdeklõdés. A Mihályfi-anyagot – illetve annak egyes egységeit –
több ízben kölcsönözték tõlünk neves galériák, illetve országos kiállítási intézmények, legutóbb 2006. folyamán szerepelt két
alkotás a Magyar Nemzeti Galéria „Fauves”
kiállításán.
A Képtárhoz kapcsolódó közmûvelõdési,
múzeumpedagógiai tevékenység
A Nógrádi Történeti Múzeum épületében mûködõ képtár aktív részesévé és
fontos, kiemelt programpontjává vált a múzeum profiljába tartozó országos rendezvényeknek (Múzeumi Világnap, Magyar
Kultúra Napja, Múzeumok Éjszakája). Létrehozásával számítottunk, s a jövõben is
számítunk a múzeum hagyományos látogatói körén – helyi és regionális közönség,
elsõsorban diákok, illetve turisták – túl országos laikus és szakmai érdeklõdésre, illetve egy-egy alkotó munkásságát kutató szakemberek bejelentkezésére.

A Képtár avatója (2006)
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Szaktárlatvezetés a múzeumban

A szélesebb látogatói közönség igényeinek kiszolgálása mellett lehetõséget biztosítunk a szakemberek – mûvészettörténeti kutatást végzõk – számára egy-egy stíluskorszak, illetve egy-egy alkotó munkásságának
tanulmányozására (a Mihályfi-gyûjteményen belül néhány képzõmûvész, így
Derkovits Gyula, illetve Uitz Béla jelentõs
mennyiségû, az életmû egyes szakaszait jól
reprezentáló alkotással szerepel).
Fontosnak tartottuk a képtár létrehozása
során látogatóbarát terek létrehozását, illetve kiemelt szerepet szánunk a jövõben a
számítógép által támogatott ismeretátadásnak (mivel a hagyaték teljes egészét
egyszerre nem áll módunkban bemutatni, az
adott pillanatban ki nem állított mûvekrõl,
illetve a Mihályfi Ernõ gyûjtemény egészérõl a multimédia eszközeinek segítségével kívánunk képet adni az érdeklõdõk
számára).
Látogatottságunk egyik záloga a városi
oktatási intézményekkel, a turisztikai intézettel való szorosabb együttmûködés kialakítása. Kommunikációs tevékenységünk
alapjának a differenciált látogatói igényeknek megfelelõ szakmai tárlatvezetés tartását
tekintjük. Fontosnak tartjuk azonban e mellett a képtár anyagának interneten történõ
megjelenítését, amely segítségével a világhálón is megjeleníthetjük e gyûjteményegységünket, megismertetve ezen alkotásokat
azokkal is, akiknek nem áll módjukban Salgótarjánba eljutni.
Az oktatás és nevelés területén a képtár
kiállításával, tárlatvezetéseivel hatékony

segítséget nyújthat a mûvészettörténet oktatásához, a vizuális ismeretek elmélyítéséhez, tágabb értelemben egy adott kor
kultúrájának ismertetéséhez. Véleményünk
szerint a hazai irodalom bizonyos köreinek
– Tett, Ma, melyek szoros kapcsolatban állnak a kor képzõmûvészetével – oktatásához,
az alábbi lehetséges témakörökben: a mindenkori, idõszakosan változó anyagnak
megfelelõen, egy-egy alkotó munkásságának hangsúlyosabb ismertetése, illetve
egy-egy stílusirányzat komplex bemutatása.
A tárlatvezetéseken túl fontosnak tartjuk
rendszeres múzeumi rajzórák megtartását,
együttmûködést és lehetõséget kínálva a
város rajzpedagógusainak és képzõmûvészeti szakköreinek. A diákság számára – a
pedagógusokkal közösen – játékos feladatlapokat készítünk, illetve szándékunkban áll
színes fotókkal illusztrált játékos foglalkoztatót készíteni a fiatalok számára, amit
egyben minden érdeklõdõ korosztály kezébe is tudunk adni kiállításvezetõként.

Tervezzük a fiatalság tanórákon kívüli
megnyerését. Mivel az ifjúság jelentõs
rétegében az ún. populáris kultúra nyert
tere t, sz ámuk ra ku ltur ális érté kein ket
szórakoztató formában lehet hatékonyan
bemutatni. Õket elsõsorban a kiállítás
technikai hátterével (számítógép és multimédia) lehet megnyerni.
Szintén az ifjúságot célozza meg a Múzeumok Éjszakája címû rendezvény, melyben természetesen a képtárat is szerepeltetjük. Az elõzõ évek tapasztalatai alapján bátran mondhatjuk, hogy a rendezvény
közönségét intézményünkben a családok
alkották. E program segítségével ezzel a
réteggel is megismertethetjük a képtárat.
Látogatói körünk sajátosságaiból fakadóan, az iskolákkal való szoros kapcsolataink eredményeként is közönségünk túlnyomó részét diákok, fiatalok alkotják.
Elsõdlegesen számukra szervezünk 2007.
folyamán „Nagy mesterek között” címmel
szabadegyetem jelleggel elõadássorozatot a
képtárban, amely során jeles kortárs képzõmûvészek vallanak munkájukról, életükrõl.

Nagy mesterek között. Elõadás Földi Péterrel
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Turizmus, idegenforgalom
Turisztikai kapcsolatrendszerünket a
megyei és városi szint mellett országos
szinten is ki kell terjesztenünk. A képtárat
természetszerûleg propagáljuk a Tourinform iroda kiadványaiban, de törekszünk
arra, hogy megismertessük Szlovákia megyénkkel határos régiójába is. Terveink szerint a nyári turistaszezonra, külföldi érdeklõdõkre való tekintettel idegen nyelvû
(elsõsorban angol és német nyelvû) kiadványokat, szórólapokat állítunk elõ. Elképzeléseink szerint a tervezett kiadványok
széles kört ölelnek fel, a már a korábban
említett játékos kiállításvezetõ feladatlapon
kívül elkészítjük a képtár tudományos igényû, a Mihályfi-hagyatékot egészében bemutató katalógusát. Ezen kívül – a szerényebb pénztárcájú közönség s a diákság
részére – tervezzük reprodukciós képeslapok árusítását, illetve gondolkodunk a
kiállításban szereplõ alkotókról szóló albumok, monográfiák árusításán (bizományosi, vagy egyéb, késõbb kidolgozandó
formában).
Az intézmény épületén belül létrehozott
képtár látogatói és a múzeum közönsége
között részben természetszerûleg átfedés
tapasztalható. Valószínûsítjük azonban,
hogy a képtár újszerûségével szélesebb rétegeket vonz majd, ugyanakkor a Mihályfigyûjtemény iránt célzottan érdeklõdõ szakmai közönség érdeklõdését is felkelti,
amelyre már volt példa, hiszen neves, XX.
századi alkotásokat gyûjtõ galériák képviselõi, mûvészettörténészek és képzõmûvészek is megtekintették kiállításunkat. Ez a
réteg pedig a képtár megtekintése után többnyire megtekinti a Nógrádi Történeti Múze-
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um kiállításait, melyek egyébként jelentõs
részben szintén képzõmûvészeti jellegûek.
Városunkban évtizedek óta kialakult
két, periodikusan ismétlõdõ, országos jellegû képzõmûvészeti rendezvény: az Országos Rajzbiennálé, illetve a Salgótarjáni
Tavaszi Tárlat. Bizonyos képzõmûvészeti
szakmai csoportosulások, elsõsorban a grafikusmûvészek körében Salgótarjánt egyfajta mûvészeti-szakmai központként jegyzik. Szándékaink és elképzeléseink szerint a
város e regionális mûvészetcentrum voltát a
késõbbiekben saját eszközeinkkel – tovább
kell erõsíteni, mely tevékenységben a képtár
mint szakmai kutatóbázis fontos szerepet
tölthet be.
A szakmai igények kielégítésén, a képtár
– s tágabb értelemben a Mihályfi-gyûjtemény – mûvészettörténészek, mûkritikusok
körében történõ megismertetésén túl lehetõség szerint a legnagyobb súlyt az ún.
laikus közönség megnyerésére kívántuk, s
kívánjuk a jövõben is fektetni. Ezt célozzák
a képtárban tervezett, már részben megvalósult múzeumpedagógiai órák, komplex,
a közönséget is megmozgató tárlatvezetések, a látogató gyerekek szabad tematikájú
rajzoltatása s a 2007 õszén megvalósuló
játékos, ugyanakkor igényes kivitelû, kiállításvezetõként funkcionáló feladatlap.
Minden lehetõséget meg kívánunk ragadni céljaink érdekében, hiszen mind a
helyi, mind az országos, illetve a határon túli
regionális közönségben tudatosítanunk kell,
hogy itt Salgótarjánban, egy vidéki város
múzeumában olyan értékekre találnak, melyeket mindezidáig csak Budapesten, illetve
nyugat-európai kiállítóhelyeken láthattak.
K. Peák Ildikó

„EGER, VITÉZEKNEK ÉKES OSKOLÁJA”
A MÚZEUMPEDAGÓGIA EREDMÉNYEI ÉS KIHÍVÁSAI
AZ EGRI DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUMBAN
Balassi Bálint a címben is idézett
mûvében az egri várat „jó katonaságnak
nevelõ dajkájának1” nevezi. A XVI. század
második felében, amikor a költõ is Egerben
katonáskodott, az erõd az ország egyik legfontosabb végvára volt. Az 1552-ben viszszavert török ostrom után a két birodalom
határán álló végvár a status quo legfontosabb õre, amihez nagy szükség volt a kiválóan képzett katonaságra.
A fenti idézet került a Dobó István Vármúzeum múzeumpedagógia programját
bemutató füzet címlapjára is. Bár a két korszak – a XVI. és a XXI. század – nemcsak
idõben, hanem életmódban is nagyon meszsze van már egymástól, az egri muzeológusok, múzeumpedagógiával foglalkozó
szakembereinek céljait mégis jól kifejezi. A
múltban gyökerezõ hagyományokra építve
igyekszünk „jó katonákat nevelni”, a tárgyi
és az építészeti örökség különleges világát a

múzeumpedagógia korszerû módszereivel
megismertetni a fiatalokkal.
A vármúzeum látogatottsága – beleértve
a diákok számát is – országos összehasonlításban kiemelkedõ. A statisztikák élmezõnyében szerepelt az intézmény az elmúlt évtizedben, ezen belül 1998–2004 között a
leglátogatottabb múzeum volt Magyarországon.

Múzeumpedagógiai foglalkozás a vártörténeti kiállításban (2007)
1

Balassi Bálint: Töredék, 1580-as évek vége
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A táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a
diá kok ará nya növ eke det t az elm últ
években. 1998-ban 37%, 1999-ben 34%
volt. 2002-tõl azonban 50% fölé emelkedett
és azóta ez az arány jellemzi a látogatottsági
mutatót.

összetételt és szokásokat vizsgáló kérdõíves
vizsgálatok folytak, melyek eredményeit
már a marketingterv készítésénél is felhasználtuk. A felmérésben az egyes látogatói célcsoportok arányának lakóhely sze-

A diákok arányának növekedése is mutatja, hogy a vármúzeum marketingtervében
megfogalmazott, elsõsorban a fiatalokat
célzó látogatóbarát törekvések 2002-tõl folyamatosan megvalósultak. A pályázati
támogatásokból kiépült infrastruktúrához új
múzeumpedagógiai programkínálat is készült. Ezt megelõzõen azonban a látogatói

rinti áttekintése a késõbbi kommunikáció
szempontjából is nagyban segítette a tervkészítést. A múzeumszociológiai vizsgálat
arra is felhívta a figyelmet, hogy a célcsoportok aránya az esztendõ során is változik.
Egészen más képet mutat például a fõszezoni hónapokban július–augusztusban, mint
október–novemberben.

A diáklátogatók arányának változása 1998–2005

Foglalkozás a Gótikus palota reneszánsz termében (2007)
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A 2001–2003-ban megvalósult beruházások, fejlesztések közül az állandó kiállításokban megvalósult látványos, interaktív megoldások is fokozták a fiatalok érdeklõdését. Az egri vár története kiállításban, egy 1572-ben készült várfelmérés alapján számítógépes tömegrekonstrukciót készítettünk az egri várról. A látogató virtuális
sétát tehet a XVI. századi várban, mely egészen más képet mutatott akkor, mint napjainkban. A számítógépet elsõdlegesen a
diákok használják. A felnõttek is érdeklõdnek a feldolgozás iránt, de inkább a program televízióra készült változatát, a narrációval készült filmet tekintik meg. Ugyancsak a diákoknak készült az a nagyméretû
makett, mely a várostromot ábrázolja több
epizóddal, lovascsapattal, török táborral stb.
A fény- és hanghatások, ágyúlövések
beépítése a történeti kiállítás mellett a
kazamaták, ágyútermek 2002–2003-ba n
történt fejlesztésénél is fontos szempontot
jelentettek. Az eddig csak a film- és regénybeli emlékek, valamint a tárlatvezetõk elmondása alapján elképzelt mûködést be is
tudjuk a technikai megoldások segítségével
mutatni, például a Bornemissza-féle tüzes
kerék, az ágyúk és az aknafigyelõ dobok
esetén.
Több ágyúmásolatot is öntettünk, ezekhez a töltéshez használt eszközöket is
elkészíttettük, így a Harbel cirkel tüzérségi
mérõmûszert, a pemetét, döröklõrudat stb. A
vármúzeumban pirotechnikai raktár került
kialakításra és ezzel párhuzamosan egyik
munkatár sunkat pirotech nikus képzésre
2

iskoláztuk be. Ezt követõen lehetõvé vált,
hogy az ágyú betöltését és elsütését teljesen
korhûen tudjuk bemutatni.
A diákok számára több kiadvány is készült, ezek közül a „Az egri vár – „Fedezd
fel” címet viselõ szóróanyagát emelném ki,
amely úgy kalauzolja a várban a tanulókat,
hogy a látogatás után internetes visszacsatolási lehetõséget biztosít a múzeum felé,
kérdések segítségével.
1996-tól indult el a nyári szünetben a
Vártábor egy hetes, napközis, illetve bentlakásos turnusokkal. A tábor programjának
kialakításakor valamennyi múzeumi szakterületet bevontak a szervezõk, a néprajztól
a régészeten át az irodalomtörténetig. A
közmûvelõdési szakemberek mellett, a foglalkozások megtartásába 5-8 muzeológus is
bekapcsolódott. A tábor azóta is nagyon
sikeres. A turnusok a tavaszi szünetet követõ
héten megtelnek anélkül, hogy reklámoznánk. Az igény ma már sokkal nagyobb,
mint amit a múzeum infrastrukturális és humán erõforrása ki tud elégíteni.
A vetélkedõk szervezése is jelentõsen
megmozgatta a diákságot, melyek közül az
M3-as autópálya építését kísérõ régészeti
feltárásokra épült megyei-városi szintû
középiskolás vetélkedõ emelhetõ ki. A legnagyobb szabású azonban a török ostrom
visszaverésének 450. évfordulóján, 2002ben meghirdetett országos vetélkedõ volt,
melyet a vármúzeum a pedagógiai intézettel
közösen rendezett meg, s több mint ezer
tanuló vett részt benne.
A múzeum több olyan nagyrendezvényt
szervez minden évben, ahová családok érkeznek esetenként több ezres számban. A
gyerekeknek szóló programokat „Kézzel
fogható história” címmel kínáljuk, például a
Végvári Vigasságok nyári történelmi fesztivál idején. A program középkori fegyverek,
viseletek kipróbálását, népi és történelmi
gyermekjátékok tanítását foglalja elsõsorban magában. A jeles napok programsorozata (húsvét, pünkösd, Szent Iván) pedig

S. Fekete Ágnes: Múzeumszociológiai felmérés 1996. Kézirat
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Próbáljuk ki a fegyvereket! Íjászat a vártáborban (2007)

kézmûvesfoglalkozásokkal várja minden
évben a diákokat.
A múzeumpedagógia szempontjából a
2003-as év legjelentõsebb beruházása a
Balassi-terem felújítása volt. A terem burkolata, világítása és bútorzata egy látványterv alapján rusztikus képet kapott. A teremhez nagyszámú mûtárgymásolat készült, például fegyverek és kiegészítõik:
íjak, kardok, puskák, lõporszaruk, golyóöntõk, tegezek; viseletek: nõi-férfi, törökmagyar stb. A terem felszereltségére építve
14 múzeumpedagógiai foglalkozást állítottunk össze, melyek az interneten és egy
szóróanyagon is megjelentek. Külön témákban készültek foglalkozások a középiskolások, felsõ tagozatosok, valamint az
alsósok számára.
A legnépszerûbbekké a történelmi környezethez és a tárgyi anyaghoz egyaránt
kapcsolódó témák váltak, melyek felsõ
tagozatosoknak és középiskolásoknak szólnak:
v „Summáját írom Eger várának” – Az
1552-es dicsõséges várvédelem 38 napja.
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A foglalkozáson részt vevõk az egri vár
1552-es ostromát élhetik át, játékos formában. Ehhez egy stratégiai játék nyújt keretet. Három magyar és három török csapat
küzd egymás ellen. A „harc” végsõ kimenetelét a helyesen megválaszolt kérdések
száma dönti el. A játék elõtt rövid elõadás
hangzik el az ostrom történetérõl, melyet
számítógépes várrekonstrukció tesz élettelivé.
v „Vitézek! Mi lehet szebb dolog az
végeknél” – Élet a XV–XVI. századi végvárakban.
Bepillanthatnak a diákok a XV–XVI.
század emberének mindennapjaiba. Felpróbálhatják ruháikat, megismerhetik étkezési
szokásaikat török és magyar fûszernövények segítségével. Az is kiderül, hogyan
szórakoztak ebben a korszakban.
v „Rossz akolnak mondtad Eger várát”
– Kémek Eger oroszlánjai között.
Milyen volt az egri vár 1552-ben? Kémjáték az ostrom helyszínein. Játékos, ügyességi feladatok segítségével fedezik fel a
gyerekek a hõsies várvédelem helyszíneit,
melyhez Tinódi Lantos Sebestyén históriás

éneke és Gárdonyi Géza: Egri csillagok
regénye szolgál alapul.
v „Ennek a Gergely deáknak életét meg
kellene írnom regénynek” – Gárdonyi Géza
és az Egri csillagok.
Az érdeklõdõk megismerkedhetnek a
regény megírásának körülményeivel, Gárdonyi írói módszereivel, a regény kéziratával. Fény derül Gárdonyi titkosírásának
rejtelmeire.
v „Fegyvert, s vitézt éneklek…” – A
XVI. század fegyverei.
A diákok kézbe vehetik a várvédõk
fegyvereit, szablyát, kardot, íjakat. A „megismerkedés” után íjászkodnak, vívólépéseket tanulnak.
Négy speciális foglalkozást alakítottunk
ki a muzeológia különbözõ területeirõl:
v Régészet: „Lovasok és nyilasok jönnek”
Az I–IX. században a Kárpát-medencében élt népek régészeti emlékei. Az ásatások
során elõkerült leletek és a kísérleti régészet
eredményeinek felhasználásával ismerhetik

meg a szarmaták, hunok, germánok, avarok,
korabeli ékszereit, viseleteit. Tanulmányozzuk a nomád népek által képviselt harcmodort, fegyvereket.
v Néprajz: „Hej pártám, gyöngyös
koszorúm” – Beszédes népviseletek.
Az öltözet kiemeli az elõnyös tulajdonságokat, díszít, felhívja a figyelmet, véd,
melegít és sok esetben egész szimbólumrendszert hordoz. Megismerik a magyar
népviselet típusait és kiemelkedõ darabjait.
v Mûvészettörténet: Az egri vár és
hõsei a képzõmûvészetben.
A foglalkozáson azoknak a képzõmûvészeti alkotásoknak a bemutatására kerül
sor, amelyek az egri várat és a törökökkel
vívott gyõztes csatát, az egri nõk, Dobó István és katonái vitézségét, a magyar történelem példaadó epizódját jelenítették meg.
v Irodalomtörténet: „Egriek! Vitézek,
végeknek tüköri” – A végvári élet a
szépirodalomban.

Tarsolylemezkészítés (2007)
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Megtudhatják a részt vevõk, milyen
életet élt Tinódi Lantos Sebestyén, megismerhetik Balassi Bálint kalandos egri éveit
és Gárdonyi Géza írói mûhelyét.
Az alsó tagozatosoknak manuális munkát, és a játékot elõtérbe helyezõ foglalkozásokat kínálunk:
v Mi a régészet? – Ásatásokból származó leletek kézbe vétele, cserépedények
összeillesztése mellett megismerhetik a
gyerekek a régészek eszközeit, módszereit
és a leletek sorsát a múzeumban.
v Papír vitézek, török katonák – Török
és magyar viseletek megismerése és elkészítése papírból.
v A középkor fegyverei – A lándzsa és a
pajzs megismerése és elkészítése.
v Fessünk iniciálét! – Középkori kéziratokon található díszes kezdõbetûk megismerése, megfejtése, elkészítése.
v „Falábakon való járás” és más régi
játékszerek, játékszokások.
A foglalkozáson a történelmi korok játékait ismerhetik meg. Táblajáték, kockavetés, golyójáték, labdajáték, karikafuttatás,
falábakon való járás és sípkészítés is szerepel a programban.
Az elsõdleges célcsoportnak a vármúzeumot osztálykirándulás alkalmával felkeresõ diákokat tekintettük. Az osztályok
elõzetes bejelentkezésre vehetnek részt a
foglalkozásokon. A célcsoport évente mintegy 90 ezer diákot jelent és a program megismertetéséhez egy speciális saját „adatbázist” használtunk. A tárlatvezetések alkalmával a csoportoknak be kell jelentkezni az
információnál. Az iskola és az osztály neve
alapján szólítják a csoportot a hangosbemondón induláskor. Ez a lista évekre visszamenõen rendelkezésre állt és jól mutatta
azokat az iskolákat az országban, ahonnan
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rendszeresen érkeztek csoportok hozzánk. A
szóróanyagokkal elsõ lépésben ezeket az
intézményeket céloztuk meg.
A foglalkozások igénybevételét tekintve
vannak kiemelkedõ és kevésbé kihasznált
idõszakok. Április végétõl június közepéig
és szeptemberben érkeznek az osztálykirándulók. Ekkor olyan nagy a terem kihasználtsága, hogy elõfordul – bármennyire is
rugalmasak vagyunk a megjelölt napra nem
tudunk foglalkozást biztosítani minden
jelentkezõ osztálynak. Július–augusztusban
nincsenek diákcsoportok. Az elmúlt évben
egy sajátos megoldással kísérleteztünk. Az
egri szállodákban nyaralók gyermekeinek
szervezett foglalkozást az egyik idegenvezetõ kolléganõnk. A fogadtatás bíztató,
ugyan áttörést még nem hozott a nyári
gyermek-diák csoportok számát illetõen, de
a kezdeményezést folytatni kívánjuk. Az
egri osztályok szeptembertõl áprilisig
folyamatosan igénybe veszik a foglalkozásainkat, ezek számának növelésén folyamatosan dolgozunk. A városban a helyi és a
kistérségben tanuló diákok számára a
közmûvelõdési, egyházi és privát szervezetek, egyesületek is nagy számban kínálnak különbözõ foglalkozásokat.
A 2006 szeptemberében életbe lépett
jogszabály változások, melyek a pedagógusok munkáját és díjazását szigorúbban
szabályozták, komoly aggályokat vetettek
fel a foglalkoztatóterem, és az osztálykirándulásokra épített múzeumpedagógiai
tevékenységünk jövõbeli kihasználtságával
kapcsolatban. Az egri konferencián ennek
várható következményeit és a szakma lehetséges válaszait is áttekintették a résztvevõk.
Veres Gábor

IRODALOMÓRÁK A MÚZEUMBAN
ÉS MÚZEUMI ÓRA AZ ISKOLÁKBAN
A Jósa András Múzeum által általános és
középiskolák számára meghirdetett „Lyukasóra” programba 2004-ben, irodalomtörténésszé való kinevezésem után kapcsolódtam be.1 Az elsõ idõkben ez a Krúdykiállításban történõ tárlatvezetést jelentette,
ugyanis az iskolák számára irodalomból addig nem kínáltak ilyen lehetõséget, s a pedagógusok közül így sokan azt hitték, csak a
vezetés tartozik a rendhagyó órába.
Ám természetesen idõközben ismerkedni kezdtem a nyíregyházi múzeum anyagával, illetve revideáltam azt. Felmerült az
ötlet, hogy az itt található anyag alapján
rendhagyó irodalomórákat lehetne szervezni a különbözõ életkorú – jobbára helyi –
diákoknak. Kriston Vízi József, a közmûvelõdést irányító kollégánk ekkor érkezett
új munkatársként hozzánk, s tele volt energiával, jobbnál jobb ötletekkel és bár kívülrõl csöppent a megyeszékhely társadalmába, de nem sokkal késõbb már komoly
ismeretségi körrel rendelkezett. Ennek
révén rendkívül sokat segíthetett az irodalomórák elindításában. Minden iskolával személyesen vette fel a kapcsolatot és az
internet útján is rendszeresen megkereste
azokat. (Ez a munka szerencsére már a
2004/2005-ös iskolai tanév elsõ felében
megkezdõdött egy, a szakmai munka megújításán fáradozó múzeumi munkacsoport
révén, amely dr. Szabó Sarolta szakmai
igazgatóhelyettes vezetésével mûködött.)
Lehetõség és – változó mélységû – szakmai
elõkészületeink nyomán segédanyagokat
bocsátott a rendelkezésükre. Ez nem az õ
dicsõítése akar lenni, hanem arra szeretnék
rámutatni e példánkkal, hogy mennyire fontos (volt és az ma is) a közmûvelõdési szakember segítsége a muzeológusok munkájában. Mármint azokéban, akik nem kizárólag
az elméleti tudomány és „szobamuzeoló1

gia” fellegvárából nézik ajkbiggyesztve
azokat, akik úgymond „közmûvelõdési
tevékenységet” is szívesen ellátnak…
Tehát, miután éppen Móricz-emlékév
volt, a Petõfi Irodalmi Múzeum „Magvetõ”
címmel vándorkiállítást is szervezett, amely
az író életútját (nagy számban kevésbé
ismert és így alig elcsépelt) fotók és míves
másolatok segítségével mutatta be.

Rendhagyó irodalomóra
a Jósa András Múzeumban

Ezt a rendkívül érdekes és értékes anyagot egy helyi, ipari irányultságú szakközépiskolában sikerült elhelyezni, s próbaképpen meghirdettük a hozzá kapcsolódó,
kihelyezett rendhagyó irodalomórákat.
Elõtte persze áttanulmányoztam az író életérõl szóló friss szakirodalmat, amely több
olyan érdekességet tartalmazott, amely a
diákok és tanárok számára egyaránt új
információkat adhatott. Az írót mint embert
mutattam be nekik; az õsei életét, a rokonai
sorsát is elmesélve, körülbelül 35 percben.
20 éves magyartanári gyakorlattal nem volt
nehéz kitalálni, mi érdekelheti a diákokat,
mégha mai és nagyvárosi kamaszok is. S
egyúttal volt idõm a témában elmélyülni is,
nem úgy, mint aktív pedagógusként! Az óra
utolsó 10 percében tárlatvezetést tartottam a
kiállított dokumentumok alapján, mivel az

Az úgynevezett Nyíregyházi Múzeumi „Lyukasóra” program kiötlõi és kezdeményezõi dr. Ratkó Lujza
néprajzkutató és dr. Szabó Sarolta muzeológus, megyei igazgatóhelyettes voltak.
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órák (számomra, s ezúttal) természetszerûleg a kiállítás helyszínén zajlottak. A kezdeményezés sikerén fellelkesülve, (ugyanis
egy hét alatt 13 óra megtartására volt igény,
s régóta tanító kollégák azt mondták, hogy
nekik is tudtam új dolgokat mondani) ismét
nagy fába vágtam a fejszét. Kriston Vízi kolléga kapcsolatai révén felvettük a kapcsolatot a budapesti Váci Mihály Körrel, és a
múzeumban megszerveztük a „Váci Mihály
Ébresztése” címû – szintén rendhagyó –
konferenciát. Erre már nemcsak a sajátos
sorsú és a kortárs irodalomtanításban csaknem elfeledett Váci életét tanulmányoztam
igen elmélyülten, hanem kollégáim segítségével a költõ életérõl gyûjteményünkben
található dokumentumok, fényképek közül
kb. 60 db-ot számítógépre vittünk, s vetíthetõvé tettünk. Ezzel nemcsak az elõadást készítettük elõ, hanem szépen haladt az anyag
– eddig elmaradt – gyûjteményi digitalizálása is. (P. Vattai Olga gyûjteménykezelõ és
Boros György múzeumi fényképészünk
érdeme ebben is jócskán benne foglaltatik.)
A következõ tanév elején, 2005 szeptemberének elsõ napjaiban közmûvelõdési
menedzserünk meghívta a város összes iskolájának képviselõjét egy beszélgetésre a
„Lyukasóra” program kapcsán. Itt minden
szakember, aki be akart kapcsolódni a tevõleges ismeretnyújtó munkába, elmondhatta
a pedagógusoknak vagy az iskolák megjelent közmûvelõdési, napközis, illetve
programszervezõ munkatársainak, hogy mit
tud kínálni számukra. Ez nagyon hasznos
kezdeményez ésnek bizonyult, hiszen a
megbeszélés után több szaktanár is jelentkezett, hogy elhozná diákjait a múzeumba,
jelesül irodalomórára. Néhányuk azonban
felvetette azt is, hogy az intézménybe eljutni
gyakran idõbeli problémát jelent, még akkor
is, ha netán dupla órája van. Ekkor felajánlottam nekik annak a lehetõségét, hogy
én megyek ki az iskolába. Mivel sok iskola
Nyíregyházán is névadója tiszteletére ünnepi hetet szervez, további igényekkel álltak
elõ. Így született meg a Krúdy Gyula és
Szabó Lõrinc (késõbb pedig a méltatlanul
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elfeledett Sipkay Barna) életét bemutató
rendhagyó órák tervezete és kidolgozott
anyaguk.

Sipkay Barna novellájának töredéke

Tapasz tala tom szer int könn yebb a
tanároknak, ha „házhoz megyek” (fõleg
azoknál, akik már látták kiállításunkat), mivel így több osztály is részt tud venni a
foglalkozásokon és plusz utazás vagy idõt
rabló oda-vissza séta miatt nem kell magukat idegesíteni. A kérésem csak az (volt),
hogy kész elõadás esetében 1 héttel, új igény
esetén legalább 2 héttel elõbb szóljanak.
Szerencsére egyre kedveltebbek ezek az
órák, sõt néhány alkalommal már vidéki,
környékbeli iskoláktól is érkezett felkérés;
így jártam Tiszavasváriban és Nyírbátorban
is.
Mind a kétféle irodalomórának sajátos
hangulata van. A múzeumban tartott Krúdyóra után például leviszem az osztályt a
kiállításba és felolvasom nekik a Krúdystílusában írt kiállításvezetõm et. Utána
általában a többi kiállítást is megtekintik.
Volt olyan osztály, aki a suli rádió számára

készített interjút. Lehetõség van arra is,
hogy a gyûjteményben lévõ eredeti dokumentumokat, tárgyakat kézbe vegyék, pl.
Váci Mihály karóráját, különleges esetben
halotti maszkját vagy megnézhessék Krúdy
Gyula halotti anyakönyvi kivonatát.

Úgy érzem, sikerült a pedagógusok nagy
részét meggyõzni ennek a kezdeményezésnek a hasznosságáról, egyre jobban hozzászoknak a városban élõk, hogy a múzeumban végre megpezsdült az élet, és örülnek is
ennek. Nem lehetünk azonban sosem és teljesen elégedettek, a jövõben azért kell többet tennünk, hogy a közmûvelõdésért felelõs munkatársakat ne gátolják, hanem egyre
többen segítsék munkájában. Személy szerint én mindnyájuknak ezt kívánom!
Dr. D. Rácz Magdolna
IRODALOM

Részletek a Jósa András Múzeum
Krúdy-kiállításból

Ha az órát az iskolában tartjuk, a diákok
azt hiszik, hogy olyan irodalomóra vár
rájuk, mint a többi, de bevallásuk szerint
(késõbb) kellemesen csalódnak. Itt azonban
a tanár kollégák vannak kedvezõ helyzetben, hiszen 3-4 osztályt is elhoznak egyszerre az elõadásra. A múzeumi „áhítatos hangulat” ugyan nem tud érvényesülni, de általában én is meglepõdöm, milyen figyelmesen
hallgatnak vagy inkább figyelnek. Nem egy
diák még jegyzetel is, sõt volt, aki érettségire készült és engedélyt kért a videózásra.
Volt olyan iskola is, ahol Móricz-órát tartottam, majd fél évvel késõbb Szabó Lõrincet,
és a gyerekek emlékeztek még arra, mit
meséltem nekik!

D. Rácz Magdolna
2005/a Molnár Mátyás: Móricz Zsigmond
tiszaháti emlékei és kapcsolatai. In:
Múzeumpont 2005/1. 49–50.
D. Rácz Magdolna
2005/b A Petõfi Irodalmi Múzeum Móricz
kiállítása egy magyartanár-muzeológus
szemével. In: Magyar Múzeumok
2005/1. 49–50.
D. Rácz Magdolna
2005/c Krúdy világa. In: Bene János (szerk.)
A Jósa András Múzeum kiállításvezetõje. JAM kiállításvezetõi. Nyíregyháza

Múzeumi irodalomóra, Nyíregyháza (2006)

117

KERÁMIKUS SZABADISKOLA MEZÕTÚRON
ALKOTÓKÖZÖSSÉG SZERVEZÉSE A TÚRI FAZEKAS MÚZEUMBAN
A Túri Fazekas Múzeum munkatársaként kollégáimmal elõször 2003 júniusában szervezetük meg „Kerámikus Szabadiskola” néven a múzeum alkotótáborát.
Az azóta eltelt évek, az újabb és újabb
táborok mind újabb és újabb tapasztalatokkal gazdagítottak minket. Mára elmondhatjuk, hogy a szervezés már csak néhány
napos munkát kíván és a lebonyolításnál is
kitanultuk, mire figyeljünk, milyen módszerekkel keltsük fel az érdeklõdést egy-egy
program iránt, hogyan szervezzük az alkotóközösséget, hogyan oktassuk a kerámiakészítést mint szakmát és mûvészetet.
Tapasztalataink, módszereink, terveink
szerepelnek a következõ összefoglalóban.
A kezdetek…
A kerámikus alkotótábor szervezésének
ötlete természetesen nem a mi fejünkbõl
pattant ki elõször. Mezõtúr fazekas hagyományait, a meglévõ adottságokat (szakemberek, mûhelyek, alapanyagok stb.) felhasználva az elmúlt két évtizedben több
kísérlet is volt nyári kézmûvestábor elindítására.
A kísérletek közül a legsikeresebb az
1983–1995 között hét alkalommal megrendezésre került fazekas alkotótábor volt,
melynek létrehozásában az akkori városi és

Edények égetés elõtt
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megyei kulturális vezetés, a Magyar Mûvelõdési Intézet, a Túri Fazekasok Háziipari
Szövetkezete (késõbb: Túri Fazekas Kft.) és
a Túri Fazekas Múzeum is részt vett. Ebben
a táborban megfordultak a legnevesebb
magyar fazekasmesterek, nagy érdeklõdés
és nagy nyilvánosság mellett igazi oktató- és
alkotómunka folyt. A gyakorlati továbbképzés mellett a téma legjobb ismerõi,
néprajzosok, mûvészettörténészek elõadásait hallgathatták az ország minden részérõl
a Mezõtúrra érkezõ szakemberek.
Az utolsó, 1995-ben megrendezett tábort követõen a lelkesedés alábbhagyott és a
támogatás is elfogyott. Elõállt az a helyzet,
hogy az ország egyik legnagyobb kerámiaközpontjából eltûntek a kerámiakészítéshez kapcsolódó nyitott programok, alkotóközösségek. Voltak ugyan mûködõ fazekasmûhelyek, a Túri Fazekas Kft. még sok
embert foglalkoztatott, a szaktudás sem veszett el, ennek ellenére a városban már hiába
keresték a tanulás, a gyakorlás lehetõségét.
Nem volt reklámja a fazekasok városának,
nem jelentek meg újságcikkek, nem forgott
a túri fazekasok neve a szakmában, a továbbképzés lehetõsége gyakorlatilag megszûnt. Kerámiával kapcsolatos kiállítások és
pályázatok még voltak ugyan, de a rendszeres nyári találkozások elmaradtak.

Modern kerámia

Én és munkatársaim 2003 júniusától arra
tettünk kísérletet, hogy véget vessünk ennek
a tetszhalott állapotnak, egy új tábor elindításával újra érdeklõdõket, szakembereket
csábítsunk a városba. Fontos volt ez a településnek, de kiemelten fontos volt egy
olyan szakmúzeumnak, mint a miénk, hiszen egy szakma csak úgy ismertethetõ meg
a nagyközönséggel, ha gyakorlati részét is
be tudjuk mutatni.
Nem egy akartunk lenni a nyaranta
százával meghirdetett kézmûvestáborok sorában, hanem szerettük volna kiemelkedõen
magas színvonalon bemutatni a magyar
kerámiakészítés hagyományát. Emellett
hasznosítható tudást akartunk adni minden
érdeklõdõnek. Összefoglalva: a múzeum
számára az alkotóközösség létrehozása kötelesség és egyben nagy lehetõség volt.

Az elsõ tábort 2002 õszétõl kezdtük el
szervezni. A sok-sok felmerülõ kérdés közül
a következõk voltak a legfontosabbak:
1. A Túri Fazekas Múzeum mellett kik,
milyen szervezetek vegyenek részt a szervezésben, lebonyolításban? Kik lehetnek a
partnereink?
Elsõsorban a városon belül kerestünk
partnert. Vázoltuk terveinket, sokan tartották jó és fontos célnak a tábort, de végül
úgy alakult, hogy a múzeum saját nevén, a
hozzá szorosan kötõdõ Kerámiamûves
Egyesülettel együtt kezdte el a konkrét mun-

kát. Nem találtunk olyan partnert, aki valóban segítség lett volna a megvalósításban.
2. Mi legyen a tábor témája, milyen
legyen a profilja?
Az elõzõ táborok évrõl évre tematikus
egységekben Mezõtúr, illetve más fazekasközpontok hagyományos népi cserépedény készítésének bemutatását vállalta.
Számunkra világos volt, hogy egy sok év
után újrainduló kezdeményezés nem fog
tudni már az elsõ alkalommal annyi fazekas
szakembert Mezõtúrra hozni, hogy a tábor
sikeres és továbbvihetõ legyen. Nyitottunk a
modern kerámiakészítés, az iparmûvészet
és a hazánkban kevésbé ismert módszerek
bemutatása felé. Kerámikus Szabadiskolaként kezdtük hirdetni magunkat, ezzel jelezve, hogy a kerámia minden mûfaját szeretnénk megjeleníteni.
Táborunkat nem gyerektábornak szántuk, tehát a 14 éves alsó korhatárt szabtuk
meg. Sok gondolkodás után végül úgy döntöttünk, hogy elsõ alkalommal nem zárjuk
ki a szakmát csak hobbiszinten mûvelõket
vagy a teljesen kezdõket, így együtt dolgozhatnak a fazekasokkal, kerámikusokkal.
Ennek a döntésnek volt kockázata, nem tudtuk, hogyan fog mûködni kezdõk és haladók
közös munkája, de úgy terveztük, ha rosszak
lesznek a tapasztalataink, a következõ táboroknál már szétválasztjuk a csoportokat.
3. Hol és mikor legyen a tábor?
Szinte azonnal eldõlt, hogy a Mezõtúr
határában, a Hármas-Körös folyó egyik
holtága mellett található Mezõtúri Képzõ-

Izgalmas pillanatok...

Korongozunk

Táborszervezés
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Égetésre várva

Munka a szabadban

mûvészeti Alkotótelep vendégháza és a
hozzá tartozó nyitott szín lesz a helyszín.
Szép, vonzó környezet, komfortos szállás és
az alkotómunkához elengedhetetlen nyugodt, ám nem unalmas környezet kínálta
magát. Az Alkotótelepet egy mûvészeti alapítvány mûködtette, mely alapítvány nagyon rugalmas, a szabadiskola ötletét mindenben támogató partnerünk lett. A szálláshelyek általuk meghatározott bérleti díjai
nagyon kedvezõek voltak, a telepen meglévõ eszközöket, szerszámokat, helyiségeket mind korlátlanul használhattuk.
A tábor dátumának meghatározásánál
voltak kötöttségek, hiszen az Alkotótelep a
nyár második felében mindig foglalt, szobrászok és festõk dolgoznak ott öt héten át.
Tehát a nyár elsõ felében kellett idõpontot
találnunk.
Úgy számoltunk, hogy a résztvevõk nagyobb része fiatal, még iskoláskorú lesz,
tehát figyelembe kellett vennünk a középiskolák nyári szünetének kezdetét, illetve a
fõiskolák, egyetemek vizsgaidõszakának
végét. Így az elsõ tábor idõpontja 2003. július 8–21. közé esett.
4. Milyen anyagi források állhatnak a
rendelkezésünkre?
Az elsõ kalkulációk alapján a tábor min.
280-300 ezer forintból már megszervezhetõ
volt (20 fõre számítva). Ebbõl a költségek
felét a szállás bérleti díja tette ki. A másik
felét az anyagok ára, azok szállítása, a
kerá miák kiég etés ének költ sége adta .
Személyi kiadásokkal gyakorlatilag nem

számoltunk, mind a szervezõk, mind az
oktatók ingyen vállalták el a munkát. Ingyen
kaptunk kölcsönbe fazekaskorongokat, azokat ingyen szállították ki a helyszínre. Ez
jelentõs megtakarítás volt a számunkra.
Szponzort kerestünk, de pénzbeli támogatást nem kaptunk, csak eszközöket biztosított néhány cég ingyen (korongok, sátrak,
a kerámiaöntéshez szükséges eszközök
stb.).
Pályáztunk a Kerámiamûves Egyesületen keresztül civil pályázatokon, illetve
városi kulturális pályázaton is indultunk.
Végül ez utóbbin nyertünk néhány tízezer
forint ot. A megren dezésh ez szüksé ges
összeg fennmaradó részét a jelentkezõk
részvételi díjából fedeztük. Az elsõ tábor
részvételi díja két hétre 14.500 forint volt,
ami a nagyon magas anyagárakat is tekintve
alighanem a legalacsonyabb alkotótábori díj
volt az országban. (Ebben a szállás díja, az
anyagok szabad használata, a kétszeri égetés díja volt benne. Az étkezést nem elõre
szerveztük le, hanem a tábor indulásakor, a
személyes igények ismeretében.) Kicsit tartottunk is tõle, hogy az érdeklõdõk esetleg
gyanúsnak találják a nagyon kedvezõ részvételi díjakat. Nem írhattuk le a szóróanyagunkban, hogy azért ilyen olcsó a tábor,
mert teljesen nonprofit vállalkozás, ezen
senki nem akar egy fillért sem keresni.
5. Honnan toborozzuk a résztvevõket?
Elõbb a város lakóit céloztuk meg a helyi
újságban feladott hirdetésekkel. Szóróanyagot küldtünk az általunk ismert minden
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Jász-Nagykun-Szolnok megyében mûködõ
kulturális intézménybe. Eljuttattuk szórólapjainkat a magyar kézmûves társadalmat
szervezõ, irányító nagyobb szervezetekhez.
Küldtünk bemutatkozó prospektust szállodákba, iskolákba, turisztikai vállalkozásoknak. Megkerestünk internetes adatbázisokat, értesítettünk mindenkit, aki a múzeum
címlistájában szerepelt és mint érdeklõdõ
szóba jöhetett.
A hirdetést, reklámozást 2003 februárjában kezdtük el, a jelentkezés folyamatos
volt, az elõirányzott 20 fõs létszám április
végére telt be. Az elsõ táborban a szervezõkön kívül nem volt mezõtúri, azaz igazolódott az a sejtésünk, hogy a Mezõtúron
lakók jó része nem tudja, hogy saját városa,
múzeuma milyen értéket õriz, ápol. (Úgy
hiszem, ez nem csupán mezõtúri jelenség…)
Az ország minden részérõl érkeztek a
kitöltött jelentkezési lapok Soprontól
Bácsalmásig, Budapesttõl Körösladányig.
Ahogy számítottunk, fõleg fiatalok érdeklõdtek, de két nyugdíj elõtt álló hölgy is
minket választott. A szakmabeliek és a
szakmát szeretõ kezdõk aránya nagyjából
fele-fele volt. A tervezett létszám betelte
után jelentkezõknek azt a megoldást tudtuk
ajánlani – mivel az alkotótelep épületben
lévõ szálláshelyei már megteltek –, hogy az
udvaron, jóval olcsóbban sátrakban szállásoljuk el õket. Aki vállalta az ezzel járó
kisebb kényelmetlenségeket, ugyanúgy a
munka részese lehetett. Végül az elsõ Kerámikus Szabadiskolánk 27 fõvel indult el.

Munkában...

6. Kik és milyen rendszerben legyenek
oktatói a tábornak?
Olyan munkatársakat kellett választanom, akik megfelelõ szakmai múlttal
rendelkeznek, illetve jól át tudják adni tudásukat. Én magam a hagyományos népi
kerámiakészítés gyakorlati és történeti részét ismerem, a múzeumban akkor mellettem dolgozó kollégám ugyancsak ebben a
témában volt jártas. A modern kerámiakészítési technikák bemutatásához egy budapesti mûvészházaspárt (kerámikus és festõmûvész) kértem fel, akik ingyen vállalták a
mûvészeti vezetést. Így négyen lettünk mi
az oktatók, táborvezetõk. Emellett határozott célunk volt, hogy a résztvevõk egymástól is tanuljanak, ezért bíztattuk a részvevõket, hogy minden ötletükkel, megoldási
javaslatukkal bátran álljanak elõ.
A tábor elindul...
Az elsõ tábor 2007. július 8-án elindult
és bár magam is oktató voltam, én is sokat
tanultam, fõleg arról, miként lehet tökéletesíteni egy ilyen kis alkotóközösség szervezését.
Kitûztünk fontos, megvalósítandó programokat, de azok idejét és helyét nem elõre
határoztuk meg, hiszen számtalan külsõ ok
(pl. idõjárás) ezeket bármikor felforgathatta
volna. A külsõ okok mellett a kerámiakészítésnek van egy speciális jellemzõje: az
agyag nem vár, tehát a munka az elsõdleges,
ehhez kell minden mást igazítani.

Munkában...
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Egy nap programja általában reggel 9-10
óra között kezdõdött az agyagos munkákkal. Ez a rész délután 3-4 óráig tartott.
Utána a szakmához szorosan nem kötõdõ
program (városnézés, régészeti ásatás
látogatása, kerékpártúra stb.) következett.
Este, a vacsora után pedig egy újabb munkával teli idõszak következett, mely akár
éjfélig is elhúzódott.
Elsõ szabadiskolánk siker lett. A résztvevõk mindegyike elégedett volt a körülményekkel, az oktatás színvonalával, a hangulattal. Sokan már a következõ évi táborra
ott helyben jelentkeztek, úgyhogy éreztük, a
résztvevõk toborzásával egy év múlva már
nem lesz sok gondunk.
A következõ évek táborait is hasonlóképpen szerveztük meg. Egyre ismertebb
lett a Szabadiskola, egyre több törzstagunk
lett, a legutóbbi (2007. évi) alkalommal már
szinte alig kellett reklámoznunk magunkat,
mert a visszatérõ tagok újra jelentkeztek.
Az ismertség és az azzal lassan jövõ
elismertség ellenére a támogatók száma
nem nõtt, a szervezés minden mozzanatát és
a lebonyolítást is ugyanaz a néhány ember
végzi, a Túri Fazekas Múzeum és a Kerámiamûves Egyesület lehetõségeit felhasználva.
Természetesen az elmúlt években sok
mindenben változtattunk az elsõ alkalomhoz képest. Nõtt a tábor költségvetése,
hiszen minden költségünk is növekedett.
(Ennek ellenére ma sem éri el egy fõ kéthetes részvételi díja a 20.000 forintot.) Több
helyrõl kaptunk kisebb támogatást, több
pályázaton és sikeresebben vettünk részt.
Jobban, célzottabban tudjuk elkölteni a
meglévõ pénzt.
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Az oktatók száma és személye maradt az
eredeti, de alkalmanként 1-2 napra olyan
szakembereket kértünk fel, akik egy speciális témát tudnak bemutatni, tanítani.
Saját magunk is meglepõdtünk azon,
hogy milyen jól együtt tud dolgozni lelkes
érdeklõdõ és nagy tudású szakember. Ennek
ellenére a következõ táborban már kicsit
szétválasztjuk a két csoportot, a szakembereknek már egy bizonyos, elõre meghatározott témát hirdetünk meg. (Pl. konyhai
cserépedények készítése, szoborkészítés
agyagból, stb.)
A város profitál a táborból. Évente legalább kéttucat, más vidékrõl érkezett ember
ismeri meg a települést, minden bizonnyal
meg is szereti, így azután jó hírét is viszi.
Ugyanez áll a múzeumra is. Több mint
hetven kerámia került már a Túri Fazekas
Múzeum gyûjteményébe, mind a táborban
alkotó kézmûvesek munkái. Nem egy kiállítás szervezõdött már a táborok résztvevõinek segítségével és közremûködésével.
Mi a jövõ?
Tervünk és ötletünk rengeteg van.
Szeretnénk az alkotóidõt néhány nappal
még kibõvíteni, ha lehetõség nyílna rá,
kettéosztva egy kezdõ és egy haladó színtû
tábort is megszerveznénk. Tervezzük, hogy
külföldieket is bevonunk a munkába.
Legfõbb tervünk azonban az, hogy a
tábor köré szervezõdött embereket együtt
tartsuk, illetve újakat gyûjtsünk, azaz évrõl
évre meg tudjuk szervezni a már megszokott, alkotással teli két hetet.
Pusztai Zsolt

ÍGY IS LEHET…,
AVAGY A KORONG MESTEREI KIÁLLÍTÁSSOROZAT
„Szeresd a magad kis mesterségét,
amibe beletanultál,
és találd benne kedvedet.”
– M. Aurelius –

Így indult…
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága munkájában a kezdetektõl jelentõs szerepet kapott a helytörténeti kutatás. A 70-es évektõl indultak meg
a régészeket, történészeket, néprajzosokat,
természettudósokat egyaránt bevonó közös,
intenzív kutatások. Egy-egy kisebb tájegység hosszabb idõt igénylõ, évekig elhúzódó,
ám mélyebben és sok szempontból való
vizsgálata, az ott élõk életének dokumentálása került a középpontba. Elsõként a Jászság, ezt követõen a tíz éven át tartó Tiszazug
kutatás, majd gyûjtõtáborok szervezése alapozta meg a közös tudományos hazai és
nemzetközi konferenciákat.

A múzeumi tevékenység egyik meghatározó feladata anyagának kiállításokon történõ bemutatása. A rangos mûvészeti, néprajzi, régészeti kiállítások (A szolnoki mûvészet Pettenkofentõl Fényes Adolfig c. válogatás, Képzõmûvészeti Triennálé, Fazekas
Triennálé, Szolnok megye népmûvészete,
Dombokká vált évszázadok) tematikus kollekciók hazai és Európa számos városában
is nagy sikert arattak.
Az ötlettõl a tervig…
A rendszerváltás idejére már világossá
vált, hogy a megváltozott feltételrendszerben és a beszûkülõ anyagi lehetõségek
örvényében új utat kell keresni a megyei
múzeumnak is. Ehhez új szemlélet, korszerû módszer szükséges, ami képzéssel,
önképzéssel, az új iránti fogékonyság és
annak befogadásával érhetõ el. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az együttmûködés más
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szervezetekkel (szakmai és egyéb civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok),
továbbá az információszerzés, a pályázatokon való sikeres szereplés mind-mind a
továbbfejlõdés zálogát jelentheti.
2004-ben a Kárpátok Alapítvány egy, a
Kárpát-medencében élõ népek kultúráját,
hagyományait, kézmûvességét bemutató
nemzetközi pályázatot írt ki, amely fordulópontot és új lehetõségeket teremtett a
megyei szervezet- és munkatársai számára
is. A kialakult tradíciók, elõdeink szakmai
munkájának folytatása motivált és vezetett
bennünket, amikor a pályázat kapcsán
felvetõdött az ötlet: elsõként összefogni
egy-egy rendezvénysorozatra Jász-Nagykun-Szolnok megye kézmûveseit, kereskedõit, s egyszerre négy országban piacot
találni termékeiknek.

Miért esett a választás a kézmûvességre?
Az 1876-ban létrejött Jász-NagykunSzolnok megye különbözõ történetû, jogállású és népességû területekbõl létrehozott
megye. Több eltérõ fejlettségi szintû kistérségbõl épül fel (Szolnok és környéke,
Tiszafüred környéke, Tiszazug, Nagykunság, Jászság), így mezõgazdasági, ipari,
kereskedelmi, népi kultúrája és mûvelõdési
viszonyai is jelentõs eltéréseket mutatnak.
A megye nagyobb városaiban, térségeiben már a XVII. században jelentõs céhes
ipar mûködött (jászsági, mezõtúri céhekrõl
tudunk), de csak a következõ század folyamán erõsödtek meg a településeken. A céhes
ipar virágkora a XIX. századra esett, amikor
már nagyszámú kézmûves jelenlétérõl
tudósítanak az összeírások.1
Megyénk erõs mezõgazdasági jellege
mellett, a polgárosodás jelei igen korán
megmutatkoztak. A mezõvárosi fejlõdés
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Szabó László–Szabó István 1980. 52.
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Rozsnyói vásár (2005)

olyan társadalmi fejlõdést indított el, amelyek a népi kultúrában is éreztették hatásukat és sajátos polgári, parasztpolgári jellegû
ízlésvilágot hoztak létre.2 A kézmûvesipar
készítményei és a népmûvészeti ágak tárgyegyüttesei között ezért nehéz élesen elválasztani a kétféle (kézmûvesmunka és háziipari) készítményeket, csupán a hangsúlyok, arányok eltérõek.
A sok évszázados hagyományra épülõ
kézmûvesmesterségek mint a fazekasság, a
szûcsmesterség, a bútormûvesség a megye
meghatározó népmûvészeti ágai közé tartoznak. A nagy múlttal, gazdag tárgyi
anyaggal rendelkezõ központok ismertetése, XXI. századi továbbélésük lehetõséget
teremt jelenkori értékeik bemutatására is.

2

Kézmûvesség határok nélkül.
A korong mesterei.
Hagyományõrzõ kézmûvesség JászNagykun-Szolnok megyében,
a Sajó völgyében, Háromszéken, a Vajdaság
északi tájain c. projekt ismertetése
Célok:
1. A tömegáruk mindent elárasztó
dömpingjével szemben helyreállítani a
MESTERSÉGEK és MESTEREK társadalmi elismertségét.
2. Felkutatni a sok évszázados hagyományra épülõ kézmûvesmesterségek
jelenkori értékeit, s kiállításokkal, bemutatókkal, foglalkozásokkal, vásárokkal lehetõséget adni termékeik népszerûsítésére a
lehetõ legszélesebb körben. A rendezvényeinken vagy az azok által létrejövõ új kapcsolatok révén megrendelésekhez, munkalehetõséghez, s nem utolsó sorban új tapasz-
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talatokhoz juttatni a kézmûveseket, melyek
segíthetnek mesterségbeli tudásuk bõvítésében, a piacok felkutatásában, vagy az
együttes fellépésben valamely közös ügy
érdekében.
3. Kisebb városok, esetenként hátrányos
helyzetû települések kézmûveseit, lakosait
megmozgatni, ill. vidéki városok turisztikai
vonzerejét növelni.
A téma és a helyszínek
Ma élõ kézmûvesek hagyományos módon készített termékeinek legszebb darabjaiból rendeztünk kiállítást. A tárlaton
fotókról, diaképekrõl, CD-lemezrõl megismerhették a látogatók a kézmûvesség múltbeli fogásait, múzeumban õrzött tárgyait,
dokumentumait.
A megnyitót vásárral kötöttük össze,
ahová a másik három térség kézmûveseit is
meghívtuk. A kiállítás ideje alatt folyamatosan mutatkoztak be a meghívott kézmûvesek a kiállítóhelyen.

Négy helyszínen, Szolnokon (Damjanich János Múzeum), Szabadkán, (Városi
Múzeum), Rozsnyón (Bányászati Múzeum), Kézdivásárhelyen (Céhtörténeti Múzeum) szerveztük meg programjainkat a
térség egész területérõl bevonva a kézmûveseket, specialistákat.
1. Rendezvényeink központja és helyszíne Szolnok, ill. Jász-Nagykun-Szolnok
megye. A projekt az elsõ évben Szolnokon
kívül elsõsorban a nagy múltú és ma is
virágzó fazekascentrumokat és azok vonzáskörzetét érinti: Mezõtúr, Tiszafüred,
Karcag.
2. A Sajó völgye: A valamikori határok
szabdalása elõtti idõszakban a térség és a
Közép-Alföld között hagyományosan jó
kapcsolatok voltak a fazekasság révén
(agyag és tûzállóedények kereskedelme). A
területnek sokrétû a táji adottsága: az egyik
része az agyagövezetbe esik (alapanyag lelõhelye és a ráépülõ mesterség), továbbá
Rozsnyó gyûjti területén a kerámiaanyagot.

Szabadkai kiállításrészlet
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Kézdivásárhelyi megnyitó (2006)

3. Háromszék: A viszonylag korán
polgárosodó térség kézmûipara rendkívül
gyorsan fejlõdött, s jutott el elsõ szervezetei
létrehozásáig. Bizonyíték erre gazdag anyagú céhtörténeti múzeuma. A felvirágzó kereskedelem nemcsak kelet felé, de nyugatra
is szoros kapcsolatokat épített ki kézmûvestermékek révén.
4. A Vajdaság északi tájai: A történeti
Magyarország Délvidékén él ma is a szerbiai magyarok többsége. Észak-Bácska régió Szabadka, Topolya, Kanizsa, Zenta
központtal több kistérséget foglal magába.
Ezt a területet néprajzi szempontból is a
sokszínûség jellemzi. A népi kultúra nagyon korán polgárosodott, majd lassan
megszûnt. Egyes mesterségek (papucsos,
szûcs, asztalos, mézeskalácsos) és a háziipar egyes területei (szövés, hímzés) a tudatos hagyományápolás jelszavával fennmaradtak.

Tervezés és ütemezés
1. szakasz A fazekasság (tiszafüredi,
mezõtúri, karcagi fazekasok és termékeik
bemutatása)
A kiállítás címe: A korong mesterei. Hagyományõrzõ kézmûvesség Jász-NagykunSzolnok megyében, a Sajó völgyében, Háromszéken, a Vajdaság északi tájain.
A kiállítás idõpontjai és helyszínei:
2005. május 5.–június 26., Szolnok
2005. július 8.–augusztus 31., Szabadka
2005. szeptember 5.–december 18.,
Rozsnyó
2006. január 12.–március 5.,
Kézdivásárhely
A bemutatók sorrendje, helyszíne a
következõ (2–4. szakasz) tematikus kiállításoknál és bemutatóknál is (a résztvevõk
egyéb programjaival egyeztetve) megközelítõleg ugyanaz marad.
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2. Tû, cérna, olló: a textilkészítéshez,
az öltözködéshez kapcsolódó valamennyi
mesterség bemutatása (szabó, kalapos,
cipész, csizmadia, kékfestõ, szûcs, csipkeverõ stb.)
3. A táplálkozással (élelmiszerkészítéssel) kapcsolatos mesterségek témakörében pékekkel, cukrászokkal, mézeskalácsossal, cukorkakészítõvel, esetleg száraztészta készítõvel, hentessel foglalkozunk.
Szerepet kaphatnak az archaikus, tájjelegû
ételek.
4. Szövés, fonás különbözõ alapanyagokból, eltérõ technikákkal (vesszõ, gyékény, szalma, rongy- és gyapjúszõnyeg,
lószõr).

v Kereskedõk, viszonteladók, önkormányzatok, turisztikai irodák bevonása
Szolnokon majd Szabadkán, Kézdivásárhelyen, Rozsnyón;
v Kiállítás Szolnokon;
v Vásár tartása, foglalkozások, bemutatók Szolnokon;
v Kiállítás Szabadkán;
v Vásár tartása, foglalkozások, bemutatók Szabadkán;
v Kiállítás Rozsnyón;
v Vásár tartása, foglalkozások, bemutatók Rozsnyón;
v Kiállítás Kézdivásárhelyen;
v Vásár tartása, foglalkozások, bemutatók Kézdivásárhelyen;

A program kivitelezése

Résztvevõk

v CD-lemez elkészítése Jász-NagykunSzolnok megye fazekas kézmûveseinek
múzeumokban õrzött tárgyi és szellemi
örökségérõl;
v Honlap készítése;
v Kézmûvesekkel kapcsolatos szórólapok, leporellók, katalógus, programajánló
füzet összeállítása;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
Cím: Szolnok, Kossuth tér 4., 5000
Tel.: 06/56/421-602
Kapcsolattartó: Pusztai Gabriella
történész-muzeológus
muzeumatomlocben@t-online.hu

Bemutató Szolnokon (2005)

Vásár Kézdivásárhelyen (2006)
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület
Cím: Szolnok, Kossuth tér 4., 5001
Tel.: 06/56/421-602
Kapcsolattartó: Pusztai Gabriella
Tel.: 06/56/461-518
Városi Múzeum, Szabadka – Gradski
Muzej, Subotica
Cím: 24000 Subotica, Trg Slobode I/I
Tel.: (024) 555-128
Kapcsolattartó: Raffai Judit
néprajzkutató-muzeológus
raffaij@eunet.yu
Jablonca Polgári Társulás
Cím: 049 43 Sil. Jablonica 83
Tel.: 421/907/587258
Kapcsolattartó: Kovács Ágnes
néprajzkutató-muzeológus
agi.kovacs@stonline.sk

Rozsnyói Bányászati Múzeum
Cím: Safárik utca 31., 04801 Rozsnyó
Tel.: 421 58 7343710
Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete
Cím: 525400 Kézdivásárhely, 10.
Udvartér 1.
Elnök és kapcsolattartó: Dimény Attila
néprajzkutató-muzeológus
dimeny.attila@xnet.ro
Céhtörténeti Múzeum
Cím: 525400 Kézdivásárhely, 10.
Udvartér 1., Kovászna megye
Kapcsolattartó: Dimény Attila
néprajzkutató-muzeológus
dimeny.attila@xnet.ro

A korongozás bûvöletében, Szabadka (2005)
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Ilyen lett…
Megvalósulás, eredmények:
a./ Megvalósult az elsõ határokon átívelõ, kézmûveseket támogató együttmûködés
a négy ország között.
b./ Létrejött a fazekasok közötti együttmûködés az egyes régiókban.
c./ A városoknak, s intézményeiknek is
összefogást kínál (mûvelõdési házak, múzeumok, civil egyesületek).
d./ Megjelent a kiállításhoz készült katalógus és CD.
e./ Erõsödött a látogató közönség
igénye, hogy a tömeggyártás termékeivel
szemben az egyedi megrendelésre, magas
színvonalon elkészített termékeket vásárolja.
f./ Rendezvényeink csak a környezetbarát iparfejlesztést erõsítik, mivel a bemutatott mesterek termelése nem jár levegõ-,
talaj-, vízszennyezéssel, a természetes környezet és a városkép átalakításával. Munkájukhoz hagyományos, természetes alapú
anyagokat használnak fel.
g./ Esélyt teremtünk a hagyományos
kézmûvesmesterségek fennmaradására,
melyek nemcsak a piaci vásárlók számára
fontosak, hanem a múlt kutatóinak is nélkülözhetetlenek. Tradicionális kultúránk értékes gyöngyszemei, támogatásra méltó részei õk. Ezért kapcsolódnak partnerként a
programhoz Jász-Nagykun-Szolnok megye
múzeumai, melyek feladata a múlt értékeinek összegyûjtése, bemutatása, megõrzése.
h./ Új kézmûves rendezvények jönnek
létre, mint: kiállítások, az ott elõállított termékekkel és az azokhoz felhasznált alapanyagokkal.
i./ Kézmûves mesterek bemutatói.
j./ Foglalkozások gyerekeknek, felnõtteknek, esetleg óvónõknek, tanároknak,
fogyatékosoknak.
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k./ Fontosnak tartjuk egyéb helyszínek
bekapcsolását is a kiállítóhelyeken, vásártereken kívül, ahol lehet pl. agyagot bányászni.
l./ A három országra kiterjedõ program
idegen kultúrák alaposabb megismerésével
jár.
m./ A tudományos ismeretszerzés számára eredmény, hogy a kiállítások, egyéb
rendezvények néprajzi, ipartörténeti szempontból is gyarapítják a látogatók ismereteit.
A munka folytatódik…
Annak megítélése, hogy sikeres-e és
mennyire egy kiállítás, azt a szakma és a
látogatók gyakran nem egyformán ítélik
meg. A múzeumban a nagy Õ mindig a
látogató. Ha a közönség jól érzi magát, ha
minden korosztály megtalálja az adott
kiállításban a számára értékeset, érdekeset,
a muzeológusok már elérték céljukat.
A mi sorozatunk is folytatódik, Szolnokon 2007. március 29-én megnyílt az újabb
kiállítás, ezzel a munka a második szakaszába lépett…
Pató Mária
IRODALOM
Gulyás Éva
1999. Mesterségek mûvészete. In: Mesterségek mûvészete. Népélet a KözépTisza vidéken. Néprajzi állandó kiállítás
a Damjanich János Múzeumban. Szolnok, 17–30.
Szabó László–Szabó István
1980. Bevezetõ. In: Adatok Szolnok megye
történetébõl. I. köt. Szolnok, 570.

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TERVEK
A VASVÁRI PÁL MÚZEUMBAN
A Vasvári Pál Múzeum 1963-as alapítása óta nagy figyelmet fordít a fiatalság
mûvelésére. A múzeumalapító Gombás
András és „mindenki” tanító bácsija, Hunyadi József életük és múzeumi tevékenységük folyamán fontosnak tartották a felnövekvõ ifjúság nevelését, oktatását nemcsak
az iskolában a katedra mellõl, hanem a
múzeumban a kiállításokon keresztül is.
Ezekben az években lelkes múzeumbarát
pedagógusok hozták el osztályaikat rendhagyó múzeumi órákra azzal a céllal, hogy a
múlt emlékeit testközelben tapasztalják
meg a diákok.
Az évek folyamán, ahogy a múzeum életében is sok változás történt – kétszer
költözött a múzeum, míg végül 1996-ban a
XVIII. században épült régi református
parókia adott helyet a múzeum gyûjteményének –, úgy a felnövekvõ generációk is

fokozatosan veszítették el érdeklõdésüket a
múzeum látogatása iránt. Egyre kevesebb
osztály látogatott el a múzeumba, sõt sokan
a múzeum helyével sem voltak tisztában.
2007 januárjában felvetõdött az ötlet
bennünk, a Vasvári Pál Múzeum dolgozóiban, hogy a múzeu m közmû velõd ési
funkcióját tematikus, programokhoz kötött
tervezetben fogalmazzuk meg. A tervezést
egy múzeum iránti „érdeklõdés felmérés”
elõzött meg, amely során Tiszavasvári oktatási intézményeit1 kerestük fel, ahol a pedagógusok pozitív visszajelzése tovább
ösztönözött minket a megvalósításban.
„Húsvét a bûdi szobában”
Az elsõ ilyen törekvés, ami ünnepkörhöz köthetõ múzeumpedagógiai foglalkozás volt, a „Húsvét a bûdi szobában” címet

Húsvétolás a múzeumban (2007)
1

Tiszavasváriban 5 óvoda, 3 általános iskola és 2 középiskola van.
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viselte. Célul tûztük ki, hogy az óvodás és
általános iskolás – leginkább alsó tagozatos
– gyermekek megismerkedjenek a tavaszi
ünnepkörrel, ezen belül a Húsvét jelentésével és a hozzá kapcsolódó néphagyományokkal.
A foglalkozáson a fiúk és a lányok külön
dolgoztak, s a játékos ismeretszerzõ és
felelevenítõ bevezetõ után elkezdõdött a
húsvéti készülõdés. Miközben a lányok
bürökleveles díszítésû tojásokat „festettek”
hagymahéjjal, a fiúk terményekbõl készítettek tojásfa díszeket. Eközben zajlott a
locsolóversmondó verseny is. A meghívóban az elõre felvázolt programok mellett
kértük a pedagógusokat, hogy a foglalkozások elõtt készítsék fel a gyerekeket – hova
jönnek, mit is láthatnak –, illetve a fiúk hozzanak magukkal egy-egy locsolóverset. A
versek igen változatosak voltak, hiszen a
vallásos tartalmúak mellett elhangzottak
rövid, de csattanós versikék is.
A tojások fõttek a hagymalében, a fiúk is
elkészültek a terménydíszekkel, így nekiláthattunk a dióhéj csibékhez. Mire végzett
mindenki a csibéjével, s feldíszítettük az ünnepi asztalt, búcsúzásképpen a fiúk egy
locsolóvers elszavalása után kölnivel meglocsolták a lányokat, hogy el ne hervadjanak.
Számunkra is meglepetés volt, hogy a
meghirdetett idõpontok milyen gyorsan beteltek. A Húsvétot megelõzõ két hétben 420
gyerek jött el kísérõikkel a „bûdi szobában”
tartott húsvétolásra.
Az elsõ múzeumpedagógiai foglalkozásunk után még inkább úgy éreztük, hogy
jobban át kell gondolnunk, mit is nyújthat a
múzeum az óvodások és iskolások számára.
Ekkor szerkesztettük meg a Vasvári Pál
Múzeum múzeumpedagógiai szórólapját,
melyet május végén személyesen adtunk át
a tanintézmények vezetõinek és pedagógusainak a 2007/2008-as tanév elsõ félévére
vonatkozó foglalkozások programjával. A
szórólapon arra kérjük a pedagógusokat,
hogy a tervezett idõpont elõtt legalább 2
héttel korábban személyesen vagy telefo-
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non jelezzenek, mikor és milyen foglalkozásra jönnek, milyen korosztályú és létszámú csoporttal/osztállyal érkeznek.
Terveink
Terveink szerint a foglalkozások témái
köthetõek az iskolai tananyag menetéhez,
illetve az évszakokhoz köthetõ ünnepkörökhöz, tevékenységekhez, ezért a múzeumi
órák jól beilleszthetõk a tanmenetbe (fõleg
történelem, valamint hon- és népismeret
órák keretében); vagy osztályfõnöki órákra
javasoljuk kulturális programként. A foglalkozásokat kézmûvestevékenységek teszik
élményszerûbbé, vagy feladatlapok segítik
az új ismeretek elmélyítését. A tárgykészítést azért tartjuk fontos momentumnak, mert
a gyakorlati tevékenység során a gyerekek
sokkal könnyebben megjegyeznek információkat az adott tárgyról. A tárgykészítés és a
játékos feladatok olyan típúsuak, melyeket
az adott korosztályból mindenki el tud
végezni, és sikerélményt tud nyújtani mindenki számára.
Egy foglalkozás, mindig egy kiállítóterem témához illeszkedõ részének feldolgozását foglalja magába.
A 2007/2008-as tanév elsõ félévében „A
Nyíri Mezõség története az õskortól a középkorig” címû állandó régészeti kiállítás
újkõkori részével ismerkedhetnek meg a
különbözõ korosztályokhoz alkalmazkodó
foglalkozások – feladatlap 5. osztályosoknak, agyagedény, agyaggyöngy készítése,
gabonaõrlés – keretében. A másik tematikusfoglalkozás a kender feldolgozásának
mozzanatait mutatja be a múzeum tárgyain
keresztül mesés, illetve feladatlapos formában.
Terveink között szerepel az idõszaki kiállítások témáihoz és ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozások, melyeken nemcsak a
tanintézmények vehetnek részt, hanem a
múzeum, illetve a foglalkozás iránt érdeklõdõk is. Így szeretnénk meghirdetni karácsony elõtt „Advent a bûdi szobában” címmel betlehemes, kézmûvesdélutánt.

Úgy érezzük, hogy az elsõ múzeumpedagógiai foglalkozás után sikerült meggyõzni a pedagógusokat a múzeumban történõ foglalkozások fontosságáról, s a sok elismerõ visszajelzés arra sarkkal, hogy
vágjunk neki ennek a feladatnak is.
A múzeum közmûvelõdésében határkõ
volt a Múzeumok Éjszakája címû rendezvény, mely Tiszavasvári városában elõször
került megrendezésre, s mint ilyen, az
újdonság erejével hatott, hiszen a múzeum
elõször volt nyitva este 23 óráig. Ebbõl az
alkalomból több mint 600-an tekinteték
meg a múzeumot, s közel 1000-en vettek
részt a meghirdetett programokon.
A Vasvári Pál Múzeum állandó kiállításai mellett külön a Múzeumok Éjszakájára
rendezett idõszaki kiállítás is látható volt.
„A Nyíri Mezõség története az õskortól a
középkorig” címû állandó kiállítás a Tiszavasvári és környékén régészeti feltárások
alkalmával felszínre került, itt élt népcsoportok páratlan leleteit mutatja be.

A „Sza bolc s-Sz atmá r-Ber eg megy e
orvos- és gyógyszerészettörténete” címû
állandó kiállítás megtekintése során a
gyógyítás évszázadainak emlékeivel ismerkedhettek meg a látogatók. A jórészt
elfeledett tudománytörténeti, mûvelõdéstörténeti tények megyei keresztmetszetet
adnak a gyógyászat és az egészségügy
fejlõdésérõl.
A két állandó kiállításhoz kapcsolódóan
„Teszteld magad!” elnevezésû tesztes tárlatvezetõt készítettünk, amit a Múzeumok
Éjszakáján teszteltünk nagy sikerrel. Segítségével mindenki letesztelh ette megfigyelõképességét. Az általános iskolás kortól
kezdõdõen 100 éves korig mindenkinek úgy
kellett végig menni a kiállításokon, hogy a
teszt kérdéseire meg kellett keresni a válaszokat, melyekben a feliratok segítenek.
„Ez volt társam legkeservesebb éveimben” címû idõszaki kiállítás a Vasvári Pál
Múzeum gazdag és változatos pipakészségeit mutatta be.

A Múzeumok Éjszakáján...
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A Múzeumok Éjszakája egy helyi gyûjtõ, Ényi Istvánné közel 200 darabot számláló porcelánbaba gyûjteményének debütáló kiállítása köré épült, ennek megfelelõen a
bûdi szoba idõszaki kiállításának helyiségét
alakítottuk át baba/porcelánbaba szobává.
(A kiállítás maga 1 hónapon keresztül még
látható volt a múzeum bûdi szobájában.)
Kapcsolódva a porcelánbaba kiállításhoz, s kihasználva a múzeum elõtti teret
Tiszavasvári gyermekjátékokból összeállított „játszóház”, illetve kézmûvesfoglalko-
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zások várták a látogatókat délután 14 és 19
óra között. Az este folyamán pedig helyi
néptáncosok által koordinált táncházon vehettek részt a látogatók a múzeum közelében lévõ téren.
Reményeink szerint törekvéseink hagyománnyá válnak, színvonalas kultúresemények szervezõdnek nemcsak lokális,
de megyei szinten is. Ebben a hitben
készülünk az elõttünk álló feladatokra.
Szûcs Zsuzsanna

MISKOLCI MÚZEUMPEDAGÓGIAI MÛHELY
A Mûhely tevékenysége
A Mûhely, Miskolc múzeumainak és
mûemlékeinek megismerésére, feldolgozására lehetõséget teremtõ foglalkozásokat
rendez; feladatgyûjteményeket, gyerekkatalógusokat, múzeumi vezetõket készít;
internetes múzeumpedagógiai honlapot
vezet és szakmai fórumokat szervez. Kapcsolatot épít és ápol múzeumpedagógusokkal, alap-, közép-, és felsõoktatási, valamint oktatási és közmûvelõdési intézményekkel, gyûjti a múzeumpedagógiai kiadványokat, módszereket, és értelmezi tevékenységét elemzések, hatásvizsgálatok
készítésével.
Múzeumi gyermekfoglalkozások
A 2002-ben indult program folyamatosan mûködik a Miskolci Galéria – Városi
Mûvészeti Múzeum állandó és idõszakos
kiállításain.
A foglalkozások során lehetõség nyílik a
kiállítások közös, irányított megtekintésére,
valamint – a nagyrészt kortárs anyagot felvonultató témákban – az alaposabb elmélyülésre és értelmezésre.
Segíti a gyermekek, fiatalok múzeumok,
mûvészetek felé történõ nyitottságát és egyben kreativitásuk fejlõdését. Tartalmas szabadidõs elfoglaltságot nyújt, amely a résztvevõk ötleteire, kezdeményezéseire épülve,
hasznos tevékenységformákat ígér. Igyekszik a hétköznapi események sorába illeszteni a galériában történõ ismeretbõvítõ és
alkotóközösségi együttlétet.
Egy átlagos, általános foglakozás a következõképpen épül fel:
– az adott idõszaki kiállítás közös megtekintése vezetéssel;
– a mûvekre, a mûvészre jellemzõ egyedi és általános jegyek felismerése, megkeresése;

Mûhelymunka

– párhuzamok állítása korábbi mûvészeti irányzatokkal, egyetemes mûvészettörténeti kapcsolódásokkal;
– a kiállítóhelyiségben megrendezhetõ,
az alkotásokban jelenlévõ folyamatok rekonstruálása, folytatása (event, action,
happening, performance stb.);
– mûhelymunkák, differenciált manuális tevékenységek, csoportmunkák a múzeumban vagy az Alkotóház mûhelyeiben.
Múzeumpedagógiai kiadványsorozat
A CD-ROM és internetrõl letölthetõ formátumú, helyi múzeumok kiállításaihoz készült múzeumpedagógiai anyagok összegyûjtik a korhoz, múzeumhoz, kiállításhoz
kapcsolódó ismeretanyagokat és feladatok,
feladatlapok segítségével segítik a témák-

135

ban történõ alaposabb elmélyülést, a megszerzett tudás kreatív feldolgozását. Egyaránt felhasználhatók iskolai csoportok és
egyéni múzeumlátogatók számára. A kiadványokhoz múzeumi vetélkedõk, pályázatok és egyéb programok tartoznak.
A sorozat darabjai:
– Éliás István: Õsember a Bükkben
– Szabó László: A középkori Miskolcon
– Dr. Zelenák Gellértné: A görög kereskedõk öröksége
– Nyitray Viktória: A Miskolci Mûvésztelep
kezdetei
– Éliás István–Tuczai Rita: Mesterkedõ
(Miskolci Képzõmûvészek Emlékkiállítása)
A Mûhely honlapja:
www.mimumu.atw.hu
Internetes kiadványa:
www.mesterkedo.atw.hu
Éliás István
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A kiállításban gyerekekkel

SZERZÕK

137

SZERZÕK

138

