SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Hatvan hatás - A Dobó István Vármúzeum 60 éve című időszaki kiállítás megrendezésére,
kapcsolódó kiadványra és pedagógiai programtervre
a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának 204106/02271 számú
támogatásával

2018. október 16-án nyílt meg a Hatvan hatás- A Dobó István Vármúzeum 60 éve című időszaki
kiállítás, mely a Dobó István Vármúzeumban 2019. december 31-ig látogatható. Az elkészült
kiállításhoz a nagy sikerű Fókuszban a gyűjtemény programsorozat és múzeumi óra kapcsolódott,
melyek a kiállítás zárásáig folytatódnak. Az elkövetkezendő programok közül kiemelkedik a Múzeumok
éjszakája, hol egy-egy műtárggyal gazdagítjuk a kiállítást, s a muzeológus vezetésével ismertetjük meg
a nagyközönséggel. A kiállításhoz és a kapcsolódó programokhoz sajtótájékoztatók, s riportműsorok
készültek a helyi és országos médiákban.

A Dobó István Vármúzeum 60 éves fennállását ünnepli az időszaki kiállítással, hatvan évből
hatvan hatáson keresztül érzékelteti a múzeum meghatározó korszakait, a megye és a város
folyamatos régészeti, történeti, néprajzi, művészeti, irodalomtörténeti kutatását, kiemelkedő
műtárgygyarapodását és a restaurálás-műtárgyvédelem folyamatát.
A műtárgyakat restaurálás és tudományos feldolgozás után nyolc tematikai egységben tártuk a
közönség elé, melyek között a gyűjteményeink eddig raktárakban őrzött ritka kincsei,
kiemelkedő és eddig be nem mutatott darabjai is szerepelnek. A tárlat rendkívül gazdag
műtárgyakban, a témákról nyújtott információt egy-egy tablón érdekességekkel, tartalmi
kapcsolatokkal színesítve tettük szemléletesé.
A látogatói élményt korszerű és modern technológia alkalmazásával, az érintőképernyős
interaktív tábla használatával tudtuk fokozni. Az érintőképernyős felületen 60 tárgyat (fotóval)
és hozzájuk kapcsolódó információkat (története, analógiái) jelenítettünk meg. A műtárgyak
gazdagabb bemutatását további 5 fali táblagép segítségével fokoztuk.
A gazdag tárgyi anyag mellett a kiállítás a tudományos kutatómunkára, a restaurálás lépéseire,
a múzeumi segédgyűjteményekre, a múzeumpedagógiai feldolgozásokra, a múzeumi
közművelődésre az eddigi állandó és időszaki kiállításokra és a nemzetközi kapcsolatokra is
ráirányítja a figyelmet.

A kiállítás ismertetése
A kiállítás nyolc fő egységből áll: Az eredeti műtárgyak bemutatását zárható vitrinekbe (17 db),
valamint enteriőr rendezésével valósítottuk meg. A vitrinek mellett tablókon (14 db 70x210) és
érintőképernyős interaktív táblán, valamint képnézegető segítségével jelenítettük meg az egyes
tematikai egységek tartalmát, a tárgyak történetét.

1. Régészeti gyűjtemény: A Dobó István Vármúzeum legnagyobb tételszámú

gyűjteménye a régészeti gyűjtemény. Múzeumunk megyei gyűjtőköréből fakadóan
elsősorban Heves megye régészeti emlékeit őrizzük. Leletegyütteseink leginkább
régészeti ásatásokból származnak. Míg korábban zömmel kis felületű kutatások emlékei
kerültek be, addig ma már többnyire nagyberuházásokhoz kapcsolódó leletmentések,
megelőző feltárások szállítják a leleteket a raktárainkba. A régészeti gyűjteményből
négy téma kerül kiemelésre, melyek között eddig be nem mutatott tárgyegyüttesek, mint
a szkíta fejedelemasszony sírjának leletei, Aldebrő–Ilona-tábla lelőhelyről, melyről 3D
modellek is készültek, hun kori csontfésűk Andornaktálya-Kis-Rét-dűlő lelőhelyről,
vagy a várostrom során elesett zsoldos katona arany pénzei és a hevesi ezüstpénzek is
szerepelnek.

2. A történeti gyűjtemény az egyik legfiatalabb gyűjteménye a múzeumnak. A kollégák

1957-ben kezdték el gyűjteni a város és a megye történetéhez kapcsolódó írásos és
tárgyi emlékeket, a 16. századtól a napjainkig tartó időszakra vonatkozóan. E
kiállításban –részben a jeles évforduló kapcsán– 1848-49-es helytörténeti relikviákat
válogattunk: Kossuth Lajos levelét Tavassy Antal egri polgármesternek, Kossuthkokárdát, Mesterházy István nemzetőr őrnagy damaszkolt pallosát. Emellett Eger

ipartörténetét reprezentáló gazdag kollekciónkból céhes emlékeket, az országosan is
kiemelkedő jelentőségű egri fertálymesterséghez köthető tárgyi emlékek közül az
újabban vásárolt darabokat, valamint a város életében nagy megbecsülésnek örvendő
Ettre és Hibay családok hagyatékának egyes darabjait szeretnénk kiállítani.

3. Néprajzi gyűjtemény: A néprajzi gyűjtemény alapját Szegedy-Maszák Györgyné

Holló Valéria műgyűjtő és műkereskedő 1868 darabból álló népművészeti gyűjteménye
alkotta, mely a Kárpát-medence magyar nyelvterületein gyűjtött anyagot tartalmaz. A
gyűjtemény többségét a Heves megye területéről származó tárgyak képviselik. A
kiállításban bemutatott tárgyegyüttesek: népviseletek, a virágzó népművészetéről, híres
tájegységekről, mint Kalotaszeg, Torockó, Sárköz, Mezőkövesd, régi stílusú erdélyi,
felvidéki, dunántúli hímzések, kerámiák nagyrészt Észak-Magyarországról és
Erdélyből, pásztorfaragások főleg Dunántúlról, bútorok az egri, miskolci, hartai
asztalosműhelyekből, a gömöri és Észak-magyarországi faragó specialistáktól, valamint
népi és polgári játékok. Részben a Kárpát-medence területeiről és részben ÉszakMagyarország tájegységeiről származó tárgyak kerülnek a nagyközönség elé, főként
azok, melyek eddig még nem szerepeltek kiállításon.

4. Képző-és iparművészeti gyűjtemény: A képzőművészeti gyűjtemény története 1950-

ben, a Líceumi Múzeum képtári anyagának átvételével indult. A Dobó István
Vármúzeumban 1958-ban nyílhatott meg az Egri Képtár, mely kollekció hosszú időre
meghatározta a múzeum képzőművészeti gyűjteményének sorsát, hiszen a mércét a
képtár kiemelt európai és magyar festményeinek kvalitása szabta meg az anyag
gyarapítása során. A képzőművészeti gyűjtemény gyarapodásában meghatározó az
Országos Akvarell Biennálék rendezési joga, mely lehetővé tette a kortárs akvarellek
gyűjtését. Az 1872 óta gyarapodó, európai minőségű műveket tartalmazó kollekció
legkvalitásosabb darabjaiból emelünk ki néhányat. Bemutatásra kerülnek a 17-18.
századi olasz és németalföldi, valamint a 18-19. századi magyar és osztrák festők művei,
valamint a kétszáz éve született Kovács Mihály különleges szépségű női portréja (1872)
és hazafias érzületű allegorikus képe (1850) is látható.

5. Irodalomtörténeti gyűjtemény: Az egri vár kultuszát Gárdonyi Géza alapozta meg,

neve összeforrt Egerrel és a várral. A Gárdonyi Géza Emlékmúzeum 1952 óta működik,
berendezése az eredeti állapotot tükrözi. A Dobó István Vármúzeum gondozza,
gyarapítja a gyűjteményt, ápolja az író kultuszát és koordinálja a Gárdonyihoz
kapcsolódó irodalomtörténeti kutatásokat. A kiállításban az irodalomtörténeti
gyűjteményből Gárdonyi Géza utolsó levelei és személyes tárgyai emelkednek ki. A
Nyugat Antikváriumban 2013. november végén egyedülálló gyűjtemény került
árverésre. A kiállításban látható levelek az író utolsó éveinek dokumentumai.

6. Restaurálás-műtárgyvédelem - a múzeumi megőrző munkát, a restaurátorok munkáját

is bemutatja a kiállítás. Kiemeli a kiállításban most elsőként bemutatott műtárgyak
restaurálás előtti állapotát, kémiai és fizikai károsodásának okait, valamint a restaurálás
dokumentációját. Bemutatásra kerül egy 18. századi visontai sírlelet, melyből a
kivételes épségben megőrzött férfi dolmány és a kalap restaurálásának mozzanatait is
nyomon követhetjük.

7. Könyvtár:

A múzeum segédgyűjteményeiből, a könyvtárból, muzeális
könyvritkaságok kerültek a nagyközönség elé. Így középkori, koraújkori kéziratok,
1701 előtti könyvtári dokumentum, 1851 előtti Magyarországon megjelent kötet és
1851 előtt külföldön megjelent hungarikumból válogatunk a kiállítás tárgyai közé.

8. Fotóadattár, mint segédgyűjtemény a kutatás kiváló helyszíne. Jelenleg több mint
100.000 felvétel szerepel a fotóadattári nyilvántartásban és 91.187 darab fotóleltári karton
készült el. A gyűjteményben szerepelnek a múzeum gyűjteményi anyagairól készített
tárgyfotók, néprajzi gyűjtések, helyszíni szemlék, régészeti és természettudományos feltárások
dokumentációs fotói, reprodukciók. Igen jelentős a Heves megye műemléki topográfiához és a
palóc kutatás tudományos programhoz készített fotóanyag, melyből Bakó Ferenc fotói a
néprajztudomány számára kiváló kordokumentumok. Táblagép segítségével 100 fotó
szemlélteti a gyűjtemény tematikai gazdagságát.

A támogatott kiállítás megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai és
eredményessége
A kiállítás a gazdag műtárgykínálattal, a tablókon és az érintőképernyős
felületen bemutatott információs háttérrel, a szórakozva tanulás lehetőségét kínálja. A
pályázati támogatás lehetővé tette a meglévő érintőképernyős interaktív tábla
programozását, egyéni interaktív oldal fejlesztését, tartalmi és grafikai kialakítását. A
multimédiás tartalmak segítségével a látogatók még mélyebben megismerhetik a
kiállított tárgyak történetét, analógiáit, az apró részletek finomságait. Az
érintőképernyős felületen 60 tárgyat (fotóval) és hozzájuk kapcsolódó információkat
(története, analógiái) valamint két filmet jelenítettünk meg, Az egyedileg fejlesztendő
applikációt egy Avtek Touch Screen 65”-165 cm Pro, full HD, beépített számítógéppel
rendelkező, már meglévő érintőképernyős terminál futtatja. Az applikáció kezdő
oldallal indul, ahol 6 témakör grafikus megjelölése kapott helyet. A látogató egy adott
témakör kiválasztása után az abba a kategóriába tartozó 10-15 műtárgy listájához jut,
ahol a számára érdekes tárgyra koppintva annak saját leíró oldala jelenik meg. A leíró
oldalon a műtárgy bemutatása (jellemző adatok, hosszabb leírás, esetleg érdekes
történet, háttér információ, stb.), és a kapcsolódó médiaanyagok jelennek meg. A
program nagy előnye, hogy a fotókat lehet nagyítani, így az apró részletek is közel
kerülnek a látogatóhoz. A programban bemutatott média anyagok Bakó Ferenc által
készített filmfelvételek a Gyöngyöspatai menyecske öltözetéséről (1968) és a Novaji
remélésről (1964) készültek. A két 16mm-es filmet a Keskenyfilm Stúdió tisztította és
digitalizálta. Bemutatása a nagyközönségnek a kiállításhoz kapcsolódó külön program
keretében is sikeres volt. Az interaktív tábla sikeressége lemérhető az önálló látogatók
visszajelzéséből, a szervezett tárlatvezetések és múzeumi órák során. A nagy felületen
látható gazdag képi és információs anyag ösztönzi a látogatókat a lapozgatásra, szeretik
használni.

A visontai sírlelet férfi dolmányát és kalapját most elsőként sikerült a
nagyközönség elé tárni. A restaurálási folyamatban a Magyar Nemzeti Múzeum ORRK
szakemberei és a DIV textilrestaurátora vett részt, a munkafolyamatok mozzanatait tárja
föl a táblagépen, nyomon követhető dokumentáció. A sírlelet megfelelő elhelyezéséhez
speciális vitrin kialakítására volt szükség, melyben a klímaberendezés is elhelyezésre
került. A néprajzi gyűjtemény viseletei közül tisztításra került Nógrád megyei Rimóci
viselet, mely elsőként most került kiállításra.
14 db (70x201) színes öntapadós nyomatú tabló segíti a kiállítás tematikájának
megismerését, 8 db (70x264) molinó ad egységes grafikai arculatot kiemelve a
legjellegzetesebb műtárgyakat, 1db (10x350) molino mutatja be a 60 év főbb
mozzanatait, 1 db (750x100) molino tartalmazza a kiállítás logóját, címét.
A kiállítás feltárja, a múzeumi tudományos munka eredményeit, a
tárgyak hordozta információkat és utal azok felhasználására, a múzeumi
kultúrában betöltött szerepükre. Hangsúlyt helyez arra, hogy a gyűjteményi anyag
forrása a jelenkori és a jövőbeni tudományterületeknek és az oktatásnak. A
kiállítással célunk volt a múzeum nyilvánosságának fokozása, mely a kapcsolódó
programok segítségével várakozáson felüli érdeklődést eredményezett. Köszönjük
a kiállítás megvalósításához nyújtott támogatást!
A kiállítás hasznosulásának értékelése
Látogatószám adatok:
2018

2019

október
november
december
január
február
március
április
május
június, Múzeumok éjszakája

2250 fő
1560
1253
512
1148
2092
3221
4340
124

A kiállítás a várbelépővel látogatható, külön jegybevétel nem kapcsolható hozzá.
Novembertől márciusig hétfők kivételével 10-16 óráig, áprilistól októberig minden nap 10-18
óráig látogatható a kiállítás.
A kiállításhoz kapcsolódó Fókuszban a gyűjtemény programsorozat látogatottsága:
Műtárgyak között - Múlt és január 30.
jelen találkozása
Beszélgetés Mallár Mónika,
iparművész,
ruhatervezővel, valamint
Löffler Erzsébet, történészmuzeológussal

64 fő

Terepmunka kincsek között- február 13.
Fókuszban
a
régészeti
gyűjtemény
Bálint
Csaba
régész
muzeológus: AndornaktályaKis-Rét-dűlő
lelőhely
bemutatása
Gutay
Mónika
régész
muzeológus: Aldebrő-Ilonatábla szkíta fejedelemnő sírja
Rákóczi Gergely régész
muzeológus:
Arany
pénzleletek

67 fő

AGRIA LI. kötetbemutató – február 27.
Bakó Ferenc születésének
100 évfordulójára - H.
Szilasi
Ágota
művészettörténészmuzeológus
Bakó
Ferenc
hagyományéltető
terepmunkája: A novaji
farsangi
remélés
Vendégünk
a
Novaji
Remélők
Egyesülete.
Közreműködnek:
Dr.
Darvainé Dr. Kádár Katalin
Novaj polgármestere, Dobó
Zsófia az egyesület elnöke,
Juhász
Józsefné,
Dobó
Veronika az egyesület tagjai.
A beszélgetést vezeti: Császi
Irén
néprajzkutatómuzeológus
Filmvetítés:
Maskarás
felvonulás, remélés Novajon
(1964)
Bakó
Ferenc
néprajzkutató
felújított,
digitalizált filmje

81 fő

Fókuszban a történeti és március 13.
képzőművészeti gyűjtemény
H.
Szilasi
Ágota
művészettörténészmuzeológus:
„Elsiratott
szabadság” Kovács Mihály

50 fő

(1818-1892)
hazafias
festményei
Papné Fejér Ingrid történészmuzeológus: Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
relikviái a Dobó István
Vármúzeum
gyűjteményében.
Gyűjteménygyarapodás
március 27.
másként - Fókuszban a
néprajzi gyűjtemény
„Fanatikusa
voltam
mindennek, ami magyar és
régi” Szegedy - Maszák
Györgyné Holló Valéria
műgyűjtő
népművészeti
gyűjteményéről emlékezik
Dr. Szemerkényi Ágnes
néprajzkutató,
a
néprajztudomány
kandidátusa. A kerámia és
bútorgyűjteményt bemutatja
Császi Irén néprajzkutatómuzeológus a viselet, textil
és
pásztorművészeti
gyűjteményt Zábrátzky Éva
néprajzkutató- muzeológus
tárja föl.

48 fő

Fókuszban a restaurálás
április 10.
Szabó
Csabáné
textilrestaurátor: „Sírtól az
üvegkoporsóig” Régészeti
feltárás során előkerült 18.
századi férfi öltözet útja a
kiállításig. A ruhadarabok
restaurálásának bemutatása
és annak során megfigyelt
viselettörténeti
érdekességek.

34 fő

Fókuszban
az április 17.
Irodalomtörténeti
gyűjtemény és a Fotóadattár

30 fő

Szalainé
Király
Júlia
irodalomtörténészmuzeológus: „nem mindenki
születhetik
egrinek…”.
Gárdonyi
Géza
egri
hagyatéka Képes egri séta
térben és időben. Beszélgetés
Molnár István Géza egri
fotóművésszel.
Közreműködik: Farkas Csilla
régész-muzeológus. Képes
válogatás a Dobó István
Vármúzeum
Fotóadattári
anyagából és Molnár István
Géza fotóiból Eger utcáiról,
épületeiről, egri arcokról,
emberekről.

Sajtómegjelenés
Hatvan Hatás – DIV60

https://www.egriprogramok.hu/hu/programajanlo/4776-div-60-a-dobo-istvan-varmuzeumszueletesnapi-programsorozata.html
https://visiteger.com/programok/helyi/div60
https://turizmus.com/desztinaciok/szuletesnapi-programok-a-60-eves-egri-varmuzeumban-1160223
http://utadon.hu/szuletesnapi-programok-a-60-eves-egri-varmuzeumban/
http://www.travelo.hu/csaladbarat/20181010-eger-egri-var-szuletesnapi-programok-a-60-evesvarmuzeumban.html
http://agria.hu/blog/tag/programok/
https://www.youtube.com/watch?v=ULGj3B1PUGo
https://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/145-kiallitasok/24979-6van-hatas-a-dobo-istvanvarmuzeum-60-eve.html
http://www.tveger.hu/2018/10/17/hatvan-hatas-60-ev-munkajat-mutatja-be-a-dobo-istvanvarmuzeum-tarlata/
https://turizmus.com/desztinaciok/hatvan-hatas-a-dobo-istvan-varmuzeumrol-1160681
https://www.heol.hu/galeria/hatvan-hatas-kiallitas-az-egri-varban/
https://www.heol.hu/kultura/helyi-kultura/kulonleges-kincseket-lathat-a-nagykozonseg-1359374/

https://mindenamieger.blogspot.com/2018/10/6van-hatas-dobo-istvan-varmuzeum-60-eve.html
https://guideathand.com/hu/sight/mestersegek-nyomaban-regi-mesterek-gyongyoson-a-cehektolaz-iparosodasig
https://www.facebook.com/mindenamieger%20/posts/2236742666607412
http://agria.hu/blog/tag/programok/page/2/
http://www.egriszin.hu/?c=hirek
https://www.youtube.com/watch?v=plVXeocgD3k
https://visiteger.com/programok/helyi/div60
http://www.tveger.hu/2018/10/08/div60-szuletesnapi-programsorozat-a-dobo-istvanvarmuzeumban/
http://www.museum.hu/program/52761/DIV60

Fókuszban a Gyűjtemény programsorozat

https://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/fokuszban-a-gyujtemeny-21167
https://www.felsotarkany.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/fokuszban-a-gyujtemeny-21167
https://www.youtube.com/watch?v=q519nCNu_EQ
https://www.youtube.com/watch?v=hRhIKL5Lg_g
http://www.tveger.hu/2019/01/31/fokuszban-a-gyujtemeny-ismeretterjeszto-eloadassorozat-indulta-varban/
http://www.museum.hu/program/52854/Fokuszban_a_Gyujtemeny
https://mindenamieger.blogspot.com/2019/01/fokuszban-gyujtemeny.html
https://www.facebook.com/events/dob%C3%B3-istv%C3%A1nv%C3%A1rm%C3%BAzeum/terepmunka-kincsek-k%C3%B6z%C3%B6tt-f%C3%B3kuszban-agy%C5%B1jtem%C3%A9ny-sorozat/356874528485413/
https://www.facebook.com/events/dob%C3%B3-istv%C3%A1nv%C3%A1rm%C3%BAzeum/f%C3%B3kuszban-a-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny-hatvan-hat%C3%A1ski%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-programsorozata/1175415805950121/
https://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/152-eloadasok/25813-fokuszban-azirodalomtoerteneti-gyujtemeny-es-a-fotoadattar.html
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-varmuzeum-neprajzi-gyujtemenyet-ismerhette-megaz-egri-kozonseg-1616446/
https://www.facebook.com/varmuzeum.doboistvan/photos/pb.838450946273181.2207520000.1555052360./2177436059041323/?type=3&theater

https://www.facebook.com/varmuzeum.doboistvan/photos/a.838450989606510/210177064327453
2/?type=3&theater
http://www.tveger.hu/2019/04/18/fokuszban-az-irodalomtorteneti-gyujtemeny-es-a-fotoadattar/
http://www.tveger.hu/tag/dobo-istvan-varmuzeum/
https://www.evensi.com/okuszban-gyujtemeny-sorozat-uargyak-oott-dobo-istvaarmuzeum/287913116
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szamos-erdekes-program-lesz-az-egri-varmuzeumban1551631/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-egri-var-programok.html?f=60&fs=p
https://frissvideok.hu/regionalis/1111546-video-fokuszban-a-gyujtemeny-ismeretterjesztoeloadassorozat-indult-a-varban

A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok
Fókuszban a gyűjtemény címmel új programsorozatot indított 2019 januárjától
a Dobó István Vármúzeum. A rendezvénysorozat a Hatvan hatás – A Dobó István
Vármúzeum 60 éve című időszaki kiállításhoz kapcsolódik, a múzeumi szakemberek és
meghívott vendégeik betekintést adnak a kiállított műtárgyak múzeumi életéről,
gyűjteménybe kerülésükről, feldolgozásukról, kutatásukról. Legyen az régészeti
feltárás vagy egy család és egy műgyűjtő által őrzött kedves tárgyi emlék, vagy néprajzi
terepmunkán dokumentált farsangi szokás, vagy 1848-49-es relikviák, s ehhez az
időszakhoz kapcsolódó Kovács Mihály hazafias festménye, vagy Gárdonyi Géza
levelezése, vagy hajdani egri utcák, arcok, emberek. A hatvan hatás c. kiállításunk
kiemelt témája Kovács Mihály (1818-1892) születésének 200 éves évfordulója kapcsán
e kiváló festőművész munkásságának felidézése. Március 13-i rendezvényünkön egy
különleges festményét mutattuk be, s kölcsönöztük a Nemzeti Múzeum Történelmi
Képcsarnokától, Lenkey Károly négy gyermekét ábrázolja azokban az években, amikor
apjuk, a forradalom utáni megtorlás után 12 éves várfogságát töltötte éppen, mint a
Vilmos-huszárok egykori ezredese. Ez a biedermeier bájjal megfestett mű volt a Dobó
István Vármúzeum vendége, mely a Dobó-bástyában az előadás napján egész nap
megtekinthető volt. A nagy sikernek örvendő programsorozat folytatását szeptembertől
ütemezzük. A kiállítás 2019 decemberéig várja a látogatókat, a beszámoló így még nem
teljes, a kapcsolódó programok (Műtárgyközelben-tárlatvezetések, Fókuszban a
gyűjtemény- programsorozat, Múzeumi órák egy része ez év végéig fog megvalósulni.
A kiállítás az október 10 és november 6 között megrendezésre került
születésnapi programsorozat részeként nyílt meg.
A kiállítás kísérőrendezvényének részletes programja:

FÓKUSZBAN A GYŰJTEMÉNY
Helyszín: Dobó István Vármúzeum Dobó-bástya
2019. január 30. 16.30.
Műtárgyak között - Múlt és jelen találkozása
Beszélgetés Mallár Mónika, iparművész, ruhatervezővel, valamint Löffler Erzsébet, történészmuzeológussal Közreműködnek: Bujdosné dr. Pap Györgyi a DIV Tudományos és
Gyűjteményi osztályvezetője, Mlakár Zsófia történész- muzeológus
A kiállításban látható divattörténeti emlékeket, családi ereklyéket, izgalmas tárgyakat
igyekszünk "megszólaltatni" közel hozva ezeket mindenkihez egy kötetlen beszélgetés
formájában. Családi anekdoták, különleges és mégis mindennapi, köztünk élő személyiségek
elevenednek meg, miközben ráébredhetünk: a régmúlt korok nőideálja, divatja vagy kedves
tárgyai továbbélnek, ma is ott vannak körülöttünk.

2019. február 13. 16.30.
Terepmunka kincsek között- Fókuszban a régészeti gyűjtemény
Bálint Csaba régész muzeológus: Andornaktálya-Kis-Rét-dűlő lelőhely bemutatása
Gutay Mónika régész muzeológus: Aldebrő-Ilona-tábla szkíta fejedelemnő sírja
Rákóczi Gergely régész muzeológus: Arany pénzleletek
2019. február 27. 16.30.
AGRIA LI. kötetbemutató – Bakó Ferenc születésének 100 évfordulójára - H. Szilasi Ágota
művészettörténész-muzeológus
Bakó Ferenc hagyományéltető terepmunkája: A novaji farsangi remélés - Vendégünk a Novaji
Remélők Egyesülete. Közreműködnek: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin Novaj polgármestere,
Dobó Zsófia az egyesület elnöke, Juhász Józsefné, Dobó Veronika az egyesület tagjai. A
beszélgetést vezeti: Császi Irén néprajzkutató-muzeológus
Filmvetítés: Maskarás felvonulás, remélés Novajon (1964) Bakó Ferenc néprajzkutató
felújított, digitalizált filmje

2019.március 13. 16.30.
Fókuszban a történeti és képzőművészeti gyűjtemény
H. Szilasi Ágota művészettörténész-muzeológus: „Elsiratott szabadság” Kovács Mihály (18181892) hazafias festményei
Papné Fejér Ingrid történész-muzeológus: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc relikviái
a Dobó István Vármúzeum gyűjteményében.

2019. március 27. 16.30.
Gyűjteménygyarapodás másként - Fókuszban a néprajzi gyűjtemény
„Fanatikusa voltam mindennek, ami magyar és régi” Szegedy - Maszák Györgyné Holló
Valéria műgyűjtő népművészeti gyűjteményéről emlékezik Dr. Szemerkényi Ágnes
néprajzkutató, a néprajztudomány kandidátusa. A kerámia és bútorgyűjteményt bemutatja
Császi Irén néprajzkutató-muzeológus a viselet, textil és pásztorművészeti gyűjteményt
Zábrátzky Éva néprajzkutató- muzeológus tárja föl.

2019. április 10. 16.30.

Fókuszban a restaurálás
Szabó Csabáné textilrestaurátor: „Sírtól az üvegkoporsóig” Régészeti feltárás során előkerült
18. századi férfi öltözet útja a kiállításig. A ruhadarabok restaurálásának bemutatása és annak
során megfigyelt viselettörténeti érdekességek.

2019. április 17. 16.30.
Fókuszban az Irodalomtörténeti gyűjtemény és a Fotóadattár
Szalainé Király Júlia irodalomtörténész-muzeológus: „nem mindenki születhetik egrinek…”.
Gárdonyi Géza egri hagyatéka Képes egri séta térben és időben. Beszélgetés Molnár István
Géza egri fotóművésszel. Közreműködik: Farkas Csilla régész-muzeológus. Képes válogatás
a Dobó István Vármúzeum Fotóadattári anyagából és Molnár István Géza fotóiból Eger
utcáiról, épületeiről, egri arcokról, emberekről.

Múzeumpedagógiai programterv:
A Dobó István Vármúzeum fennállásának 60 éves történet bemutató kiállítás a
régészeti, a történeti, a néprajzi, a művészeti- és irodalomtörténeti gyűjtemény legértékesebb
darabjait mutatja be. A kiállítás egyik célja volt, hogy bemutassa a mai ember számára, hogyan
lehet értékmegőrző és megújító módon „használni” a múzeumot. Ezt az alapvető célt szerettük
volna bemutatni a helyi iskolás diákok számára. Célunk volt az egyes tárgyakhoz kapcsolódó
személyes élmények, tapasztalatok, benyomások megismerését követően közös gondolkodás
útján eljutni a tárgy objektív történetéhez. A személyes tapasztalatoktól, gondolati képektől
elindulva a tudományos kutatás egyfajta közös játékká vált.
A kiállított műtárgyak időben, anyagban, használatban eltérőek, közös jellegüket a
gyűjtések térbeli jellege adja, amellyel Heves megye és a város helytörténetének egyes elemeit
ismerhették meg. A kompetenciák közül a más kultúrák megismerését és elfogadását szerettük
volna fejleszteni. Nevelési és oktatási célunk volt az identitástudat és a történeti tudat
fejlesztése, a társadalomtudományi szemlélet és gondolkodás kialakítása, az elemzéshez
szükséges készségek fejlesztése.

A múzeumi órák célcsoportja a helyi általános iskolások és középiskolások diákjai
voltak. Mindkét intézményi formából volt jelentkező a foglalkozásra. A foglalkozásainkat honés népismereti, rajz- és vizuális kultúra, történelem, pályaorientáció órákhoz kínáltuk. A
múzeumpedagógiai program ismertetéséhez önálló plakátot készítettünk, melyet eljuttatunk
minden egri oktatási intézménybe. Személyes kapcsolatokra építve a pedagógusok saját emailcímére is elküldtük, illetve megjelent a felhívás a Dobó István Vármúzeum honlapján és
Facebook oldalán.
A kiállításhoz tartozó foglalkozáson 11 csoport vett részt, összesen 242 tanuló. Egy
vidéki iskola vette részt rajta, aki a Népmese Napja rajzpályázatunk alkalmából nyerte el a
lehetőséget.
A Dobó István Vármúzeum nyári táboriban is bemutatjuk a tárlatot és a hozzá
kapcsolódó múzeumi órát. A Mesterkedő Néprajzi táborunk alapját jelenti a kiállítás néprajzi
tárgyi anyaga. A jelentkezők létszáma 16 fő. A Vártábor három turnusában egy-egy foglalkozás
keretén belül ismerkedhetnek meg a gyerekek a kiállítással, előreláthatóan 67 gyermek.
A kiállítás 2019. decemberig tervezett nyitva tartásával a programjainkat szeptembertől
újra ki tudjuk ajánlani.
Megvalósult múzeumpedagógiai foglalkozások:
1. Múzeumi óra - A múzeum, a Te történeted!
A múzeumi óra bevezető részében a foglalkoztató teremben a muzeális intézmények
létrejöttének okát, a különböző társadalmi igényeket fogalmaztuk meg. A Magyarországon
létrejött gyűjtemények történetét ismerhették meg, mellyel párhuzamba állítottuk Eger város
gyűjteményeinek kialakulását. Az alapvető cél a történeti tudat fejlesztése volt.
Kiscsoportokban dolgozhattak tovább a gyerekek. Az öt nagy gyűjteményi egység
szerint egy tárgymásolatot kaptak a kezükbe, melyet szubjektíven kellett értelmezniük. Ezek a
tárgyak: orsógomb, 1848-as kokárda, cifraszűr részlet, Kovács Mihály: Halott fiú című
festménye és Gárdonyi Géza életéről egy utolsó levél. A tárgyak gyűjteményekben való
behatárolása után megismerhették a múzeumban őrzött történetét, amely által elhelyezhettük
korban és a nagybetűs történelemhez tudtuk kapcsolni. Célunk volt a társadalomtudományi
szemlélet kialakítása, és az elemzéshez szükséges módszerek bemutatása és fejlesztése. Nagy
figyelmet fektettünk az önálló vélemény megfogalmazásának lehetőségére.
A foglalkozás második felében megtekintették a kiállítást. Feladatuk volt megkeresni a
már kézbe fogott öt tárgy eredetijét. A megismert módszert elmélyítettük azáltal, hogy
személyenként kaptak egy tárgyfotót, amit meg kellett keresni és azt értelmezve bemutatni
társaik számára. Fontos volt felhívni a figyelmet az adott szövegek többféle módon való
értelmezésének lehetőségére. Az otthoni kutatást az interaktív képernyőn bemutatott tárgyi
anyaggal folytathatták a múzeum weboldalán.
2. „A lámpás én vagyok” - Tanárok éjszakája

2018. november 5. hétfő délután egy szakmai délutánt szerveztünk a helyi pedagógusok
számára. Császi Irén muzeológus mutatta be a tárlatot, majd Földi Viktória múzeumpedagógus
ismertette a múzeum óra tervét és integrálhatóságát a tanmenetbe.
Részvevők száma: 15 fő
3. Honismereti tárgygyűjtés - Az Én tárgyam, az Én történetem!
Heves megyére kiterjedő gyűjtőpályázat a 2019/2020-as tanév őszi félévében kerül
meghirdetésre. Szeretnénk, ha megírnák egy általuk őrzött tárgy történetét szubjektív és
objektív tekintetben, majd fotóval mellékelve elküldenék számunkra. A munkájukat feladatlap
összeállításával segítenénk. A legjobb pályamunkákat a szakmuzeológusok értékelése után
kiállítanánk a Dobó István Vármúzeumban. A pályázat ősz félévben való meghirdetésének a
szükségszerűsége, hogy a diákok előzőleg vegyenek rész múzeumi órán.

