„Földre néző szem, égre néző lélek”
Szakmai beszámoló és fotódokumentáció az NKA
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 3808/02110 számú pályázatához
A Dobó István Vármúzeum megalakulása óta nagy gondot fordít a Gárdonyi életmű
ápolására, az író kultuszának életben tartására, erősítésre. Az elmúlt évek során számos
szakmai, ismeretterjesztő és kulturális rendezvényünk vált tradícióvá.
2014-ben a már jól bevált programokat új progamelemekkel bővítettük, valamint a
Gárdonyi életmű és az olvasás népszerűsítése céljából egy új programot szerveztünk.

Egri csillagok – kötelező olvasmány: másképp
A program során az Egri csillagok című kötelező olvasmány újszerű, izgalmas,
interaktív feldolgozása történt. A hat, egymást követő szombat során a gyerekek közösségben,
múzeumi környezetben sajátíthatták el a szükséges ismereteket. A táborban nem csak a 16.
század történelmét, a regény történelmi hátterét ismerhették meg, hanem a regény
keletkezésének történetét is, vagyis bepillanthattak Gárdonyi írói műhelyébe. A programok
olvasásra késztették a gyerekeket, illetve az olvasás élményét, örömét osztották meg. A tábort
eredetileg 15 fősre terveztük, végül 18 gyermekkel olvastuk végig a regényt és csináltuk
végig a tábort.
A tábor első napján minden gyermek választott magának egy fiktív személyiséget,
akinek a bőrébe bújva olvashatta el a Nagy Könyvet. Volt kovácsunk, bírónk, akadtak
testvérpárok, akik a zivataros években szétváltak, majd Egerben találkoztak újra, hogy
megvívjanak a törökkel. E módszer segítségével az olvasás során személyes történetté váltak
a regény történései. Minden alkalommal beszámoltak a gyerekek a velük történtekről. Ez a
kifejezőkészséget, az anyanyelvi kommunikációt, a kezdeményezőkészséget valamint a
hatékony, önálló tanulást segítette. (Hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása,
megfelelő szókincs.) Csiszolta a gyerekek kreativitását, fantáziáját, képzeletét, asszociációs
képességét.
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A tábor folyamán minden alkalommal olvastunk. Eleinte nehezen vállalkoztak a
mások előtt történő hangos felolvasásra, de az idő múlásával ez már senkinek nem jelentett
problémát.
A tábor során mind a 18 gyermek „kitartott”, örömmel és értőn olvasták el a regényt.
A kötelességből izgalmas játék lett, az olvasás kellemes időtöltéssé vált.
A programok részletezése:
2014. október 4.
8.00 - 12.00 Gárdonyi közelében – zárt ajtók mögött az író otthonában
A gyerekek saját személyiséget választhattak maguknak, akinek a bőrébe
bújva, saját történetük is megelevenedett az olvasás során.
Ezen

a

délelőttön

a

Gárdonyi

házzal,

Gárdonyi

írói

műhelyével,

hétköznapjaival, a múzeum különleges világával ismerkedtünk.
Kinyitottuk az író könyvszekrényeit, a múzeumi tárlókat, megnéztük, sőt – a
műtárgyvédelmi előírásokat betartva – kézbe vettük az író használati tárgyait.
Beszélgettünk az Egri csillagok című regény keletkezésének körülményeiről,
az író kutatómunkájáról. Elolvassuk közösen az első három fejezetet.
12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.30 Fegyverbemutató, íjászat és vívólépések tanulása.
Ez a játék a tábor egyik kedvencévé vált. Számos stratégiai, harcászati
érdekességet tanultak meg a gyerekek, illetve közösen rájöttek arra is, hogy
szervezetten, átgondoltan sokkal többre jutnak.
A játék után közösen olvastunk.
Otthoni feladat: a regény első részének végigolvasása (7-17. rész)
Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása.
2014. október 11.
8.00 - 12.00

Az otthon olvasottak megbeszélése.
Török világ Magyarországon
A múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül Az egri vár története című
kiállítás műtárgyainak segítségével megismerkedtünk a XVI. századi török
viselettel, étkezési szokásokkal, a törökök hétköznapjaival. Elkezdtük a regény
második részének olvasását.
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása.)
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12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.30 Gárdonyi titkos világa
A múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül Gárdonyi titkosírásával,
naplóival ismerkedtünk. Minden gyermek kapott egy naplót, melyet tetszés
szerint vezethet.
Otthoni olvasmány: A regény második része
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)
2014. október 18.
8.00 - 12.00

Bemutatkozás – Minden gyerek elmesélte, hogy mi történt az ő
személyiségével.
Kémek Eger oroszlánjai között
A múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül megismerkedhettünk a
korabeli hírszerzéssel, bevezettük a gyerekeket a térképhasználat rejtelmeibe,
majd „kém-csapatokat” alakítva felfedeztük az egri várat, s ezt követően
„haditanácsot” tartottunk.
Közös olvasás: A regény harmadik része (1-2. fejezet)
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)

12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.30 Fáklyával a kazamatában. Interaktív sétát tettünk a vár földalatti
erődrendszerében.
Ezt a napot is csata zárta.
Közös olvasás: a regény harmadik része (3-4. fejezet)
Otthoni olvasás: a regény harmadik fejezetének befejezése
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása.)

2014. november 8.
8.00 - 12.00

Bemutatkozás – Minden gyerek elmesélte, hogy mi történt az ő
személyiségével.
Eger veszedelme
Az ostrom 38 napja. Stratégiai játék a regény alapján
A játék egy óriás puzzle, mely a vár 1552-es állapotát formázza, 28 db fabábú
4 színben, falemez kártyák az ostromról szóló kérdésekkel. A játék során a
kérdésekre válaszolva ismertük meg a regény ostromról szóló részét.
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Közös olvasás: a negyedik rész 1-2. fejezete
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)
12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.30 Egri csillagok. közösen megnéztük a film második részét.
Közös olvasás: a negyedik rész 3. fejezete
Otthoni olvasás: a negyedik rész befejezése
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)

2014. november 15.
8.00 - 12.00

Eger veszedelme
Ezen a napon török talizmán készült, majd elkészítettük közösen az utolsó
napra tervezett előadás díszleteit.

12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.30 Bornemissza Gergely, a vár esze. A műhelymunka során Bornemissza Gergely
valamelyik találmányát lehetett elkészíteni fából, rongyból. A legnagyobb
sikert a tüzes labda aratta, amelyet a gyerekek közösen meggyújtottak.
Közös olvasás: a regény ötödik része: 1-2. fejezet
Otthoni olvasás: az ötödik rész befejezése
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)

2014. november 29.
Ezen a napon felkészültünk a záró előadásra, melyre meghívtuk a szülőket,
testvéreket, barátokat. Az előadás fő attrakciója az eskü és a regény néhány jelenete volt –
csatajelenetekkel színesítve. A gyerekek bemutathatták azokat az ismereteket, amelyeket a
tábor során elsajátítottak. Az előadás óriási sikert aratott! A végén egy közös uzsonnával
bezártuk a tábort.
Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is nagyon elégedettek voltak. Hasznosan telt el
a gyerekek hétvégéje, sokat tanultak, játszottak, elolvasták a regényt, elkészült az olvasónapló
is. Több szülő javasolta, hogy folytassuk a tábort, amelyre kisebb gyermekeiket is szívesen
küldik majd. Újabb gyermekeket és szülőket sikerült megnyerni a múzeumnak, az
irodalomnak, az olvasásnak.
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A Kötelező olvasmány – másképp programhoz facebook csoportot is indítottunk. Volt olyan
hét, amikor közel 2000 főt értünk el. Számos ismerősnek jelölést és like-t kaptunk a hat hét
során.
Megjelenések:

http://www.heol.hu/heves/kozelet/gardonyi-napok-az-egri-remetere-emlekeznek-578451

http://www.tveger.hu/gardonyi-napok-2/

http://www.tveger.hu/a-sokarcu-gardonyi/

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-gardonyi-emleknap-eger.html

http://mindenamieger.blogspot.hu/2014/10/emlekules-gardonyi-geza-tiszteletere.html

Fotódokumentáció

Gárdonyi műhelyében

Kiszabadítjuk a foglyokat
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Kémek Eger oroszlánjai között

Olvasunk

Titkosírással…

Ki vagyok én? – bemutatkozás
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Török világ Magyarországon

Gergely tüzes labdája

Kezdjük a munkát!

Készül a várfal

Tüzes szerszámok
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Az előadás képei

Gárdonyi napok
2014. október 10-20.
2000 óta Gárdonyi Géza emlékére minden év október végén emléknapokat rendezünk
Gárdonyi Géza tiszteletére. A sok izgalmas programnak köszönhetően 2014-ben a
rendezvénysorozaton több mint 3.000 fő látogatót fogadtunk.
Október 20-22.: 147 fő
Október 24-25.: kb.: 2.800 fő
Október 30.: 90 fő
Az emléknapok programjai a következők voltak:
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A hagyományos múzeumpedagógiai tematikus napokra 7 osztály érkezett hozzánk.
Minden témában tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozást.
Október 24-én és 25-én a délelőtti órák a gyerekeké voltak. A kézműves műhely, a
könyvmolytalálkozó és a mese-játék során a Gárdonyi életmű azon részét ismertettük meg a
gyerekekkel, amelyek a legkisebbeknek szólnak. Gárdonyi játékos meséi remek lehetőséget
nyújtottak a közös játékra, a novellák pedig a falvak kedves lakóival és állataival ismertették
meg a gyerekeket. Ez a játék lehetővé tette, hogy a gyerekek és persze a felnőttek is
elmélyüljenek az Egri csillagok című regény világában. A stratégiai játék során rögzülhettek a
regény legfontosabb eseményei, a vitézi próba többi játéka során pedig lehetőség nyílt arra,
hogy ki-ki kipróbálhassa magát egy-egy szereplőként. A Gárdonyi életmű így vált kézzel
foghatóvá. A közös, családdal együtt szerzett élmény maradandó, az emlék hosszú időre
kedves lehet az egész családnak. A programra a Pavane nézőcsalogató műsora hívta az
Egerbe érkezőket. Ezen a hétvégén rekordszámú látogató érkezett Egerbe a hosszú hétvégére.
A Gárdonyi életmű és olvasás népszerűsítése így nagyon hatásosnak bizonyult, sok és sokféle
látogatót ért el. Az irodalmi előadások, az Egri csillagok című regény világát megidéző
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fegyverbemutatók elérték a fiatalokat és idősebbeket is. A legnagyobb sikere az irodalom és a
tánc összevonásának volt. 2013-ban már próbálkoztunk hasonlóval. Ebben az évben két
színművész tolmácsolta a Gárdonyi-részleteket, amelyek a táncról, a tánc során kötődő
kapcsolatokról, a szerelemről szóltak. A Pavane táncegyüttes ezt követően eltáncolta a szóban
forgó táncot. A két művészeti ág ilyenformán erősítette egymást és nagyon különleges
hangulatú előadás jött létre. A jelenlévőktől sok dicséretet kaptunk.
A szakmai programok zömét október 30-án tartottuk. Első számú célközönségünk a
szakma volt, de sokan eljöttek az irodalom kedvelői közül is. A tudományos emlékülés során
a legfrissebb kutatási eredményeket mutatták be a Gárdonyi életművel foglalkozó kutatók. A
tudományos emlékülés több, mit 10 éve fontos fóruma a Gárdonyi-kutatóknak. Kusper Judit
irodalomtörténész az Ida regényét mutatta be Elbeszélt nő címmel, Bartók Béla történész
fekete csillagok címmel tartotta előadását Gárdonyi sajátos cigányábrázolásáról. H. Szilasi
Ágota a képzőművész Gárdonyiról, míg Sz. Király Júlia Gárdonyi utolsó éveiről beszélt a
legújabban megvásárolt Gárdonyi-levelek tükrében. Kuriózumnak számított Csontot János
filmesztéta előadása az Egri csillagok című filmről. A közös ebéd után került sor Gárdonyi
Géza sírjának hagyományos megkoszorúzására, majd ezt követően – egy újonnan született
együttműködés keretén belül – kiállítás megnyitóra vonultunk át közösen az Eszterházy
Károly Főiskolára, ahol egy Gárdonyi mauzóleum terveiből készült kiállítást nézhettünk meg.
A Gárdonyi Napok 2014-ben is sok látogatót vonzott. Nemes hagyományihoz híven
mind a szakmai mind pedig a nagyközönséget megszólította programjaival, tovább éltette az
Eger és a Dob István Vármúzeum számára oly fontos Gárdonyi kultuszt.
A beszámoló megtekinthető: www.egrivar.hu/pdf/foldre_nezo_szem.pdf
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Fotódokumentáció
A Pavane nézőcsalogató műsora

Tánc termeken át
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Gárdonyi-kuckó

Irodalmi kávéház

Tudományos emlékülés
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A beszámolót Szalainé Király Júlia muzeológus készítette.
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