NKA ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA
Pályázati azonosító: 201108/01030
„Tollal a csillagokig”
Gárdonyi Géza kultuszát ápoló programsorozat
Szakmai beszámoló
A Dobó István Vármúzeum feladata a kulturális javak gyűjtése, a gyűjtemények
fenntartása, gondozása, közkinccsé tétele, a hozzájuk kapcsolódó információk kutatása,
megosztása. A múzeum legfontosabb feladata, hogy közvetítse a látogatók felé az egyes tárgyak
üzenetét, megalapozott, tudományos igényű, ugyanakkor szórakoztató, oktató, precíz és
igényes ismeretátadásra törekszik. A Dobó István Vármúzeum küldetése, hogy tudományos
központ, az igényes ismeretterjesztés és tudományos megalapozottságú történelmi
interpretációk helyszíne, közösségi tér és turisztikai attrakció is legyen egyben.
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. Születésnapi kerti
ünnepélyt

2008

óta,

Gárdonyi

emlékülést

2000

óta,

Gárdonyi

emléknapot

és

múzeumpedagógiai tematikus hetet 2013 óta tartunk nagy sikerrel. Fontos törekvésünk volt,
hogy a program során a különböző intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek
együttműködjenek, a közös munka során új gyakorlatok alakuljanak ki.

A programsor elemei voltak:
1. Gárdonyi Géza születésnapja – kerti ünnepély az író otthonában
2. Egri csillagok – kötelező olvasmány: másképp. A regény interaktív feldolgozása 6.
osztályos gyermekek részére
3. Gárdonyi műhelyében. Tematikus hét – múzeumpedagógiai foglalkozások
4. Gárdonyi Nap – kulturális és ismeretterjesztő programok Gárdonyi Géza emlékére
5. Gárdonyi Géza emlékülés
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Gárdonyi Géza születésnapja
Gárdonyi születésnapját ebben az évben július 30-án, szombaton ünnepeltük meg. A
délelőtt folyamán a családokat vártuk a Gárdonyi-kuckóba, az Egri Várba. Itt az Egri csillagok
című regény világát megidézve játékos vitézi próbán lehetett részt venni, majd az érdeklődőket
a vár titkos földalatti folyosóján vittük le a Várműhelybe, ahol Gárdonyi meséjéből készült
bábjátékkal szórakoztattuk az érdeklődőket, illetve ki-ki elkészíthette és kipróbálhatta a saját
maga által készített bábot. Ezt követően délután 16.00 órától az író otthonában hangulatos kerti
ünnepséggel emlékeztünk. Egy ismeretterjesztő beszélgetés (Kerti Padon) keretén belül szó
esett az író műhelytitkairól, hétköznapjairól, életmódjáról. Ezt követően Karády István
előadóművész tolmácsolta Gárdonyi megzenésített verseit. A programot a Gárdonyi-kuckó
játékai, egy közös családi titkosírásos játék, valamint az író kedvenc süteményei (Gárdonyi
linzer, trüffel torta) és üdítő italok színesítették. Este 18.00 órától az Egri Várban, a Dobóbástya teraszán egy irodalmi kávéház keretein belül Fábián Janka írónőt láttuk vendégül. Az
írónőt Pilissy Csenge, a Kossuth Rádió szerkesztőriportere faggatta műhelytitkairól. A
kávéházban Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színművészek tolmácsoltak részleteket az írónő
műveiből.
Összes látogatószám: 473 fő (A programokon – eredeti céljainknak is megfelelően – főleg
családosok vettek részt.)
Szakmai közreműködők létszáma: Karády István, Fábián Janka, múzeumi közművelődési
szakemberek (2 fő), múzeumpedagógusok (4 fő), Iskolai Közösségi Szolgálatos diákok (5 fő).
A program tovább bővítette a látogatók Gárdonyihoz kapcsolódó ismereteit, illetve
népszerűsítette az olvasást, a magyar irodalmat. A komplex program lehetővé tette, hogy
Gárdonyi sokoldalúságát is bemutassuk, az interaktív módszerek, játékok pedig a maradandó
és közösségben szerzett élmények szerzését tette lehetővé.
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Egri csillagok – kötelező olvasmány: másképp
A program célja:
Az Egri csillagok című regény újszerű, izgalmas, interaktív feldolgozása.
A hat szombat során a gyerekek közösségben, múzeumi környezetben sajátíthatták el a
szükséges ismereteket. A programok közös játékra invitálták a gyerekeket, megismerhették a
regény születésének körülményeit, Gárdonyi Géza műhelytitkait, a XVI. század történelmét
úgy, hogy olvasásra késztettük a gyerekeket, illetve az olvasás élményét, örömét osztottuk meg
a foglalkozásokat követően a közös olvasások során. A táborba 12 kisdiák jelentkezett, de az
őszi ünnepek miatt előfordult, hogy nem mindig vettek részt a programokon. A tábor végére
mindenki elolvasta a regényt és elkészítette olvasónaplóját.
Program:
2016. október 8.
9.00 - 12.00 Gárdonyi közelében – zárt ajtók mögött az író otthonában
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.
Beszélgetünk az Egri csillagok című regény keletkezésének körülményeiről, az
író kutatómunkájáról. Elolvastuk közösen az első három fejezetet.
12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.00 Naplókészítés
A regény 4-6. fejezetének közös olvasása
Mindenki kapott egy olvasónaplót, illetve dekopázs technikával elkészíthették
saját naplójukat.
Otthoni feladat: a regény első részének végigolvasása (7-17. rész)
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása.)
2016. október 15.
9.00 - 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
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viselettel, étkezési szokásokkal, a törökök hétköznapjaival. A regény második
részének közös olvasása. (1-3. fejezet)
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)
12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.00 Gárdonyi titkos világa
A múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül Gárdonyi titkosírásával,
naplóival ismerkedtünk. A foglalkozás végén titkosírásos versenyt rendezünk.
A foglalkozást közös olvasással zártuk.
Otthoni olvasmány: A regény második része
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)
2016. október 22.
A gyerekek részt vehettek a Gárdonyi emléknap eseményein.
2016. október 29.
9.00 - 12.00

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. Levezetésként csatajelenetet próbáltunk.
Közös olvasás: A regény harmadik része (1-2. fejezet)
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)

12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.00 Fegyveres „kiképzés” – vívás, íjászat, dobócsillag
Délután a vitézi élettel ismerkedtünk.
Közös olvasás: a regény harmadik része (3-4. fejezet)
Otthoni olvasás: a regény harmadik és negyedik fejezetének befejezése
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása.)

2016. november 12.
9.00 - 12.00

Eger veszedelme
Az ostrom 38 napja. Stratégiai játékot játszottunk a regény alapján
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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.
Elkészítettük tűzzománc technikával Jumurdzsák gyűrűjét.
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 Bornemissza Gergely, a vár esze. A műhelymunka során megismerhették a
gyerekek a korszak hadi találmányait, az ostromok legfontosabb mozzanatait. A
foglalkozás második felében Bornemissza Gergely tüzes labdáját és tüzes
bögréjét lehetett elkészíteni.
Közös olvasás: a negyedik rész 3. fejezete
Otthoni olvasás: a negyedik rész befejezése
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)

2016. november 19.
9.00-12.30

Az utolsó napon a papírmerítés és könyvkötészet technikájával ismerkedhettünk
meg. Ki-ki elkészíthette saját különleges merített papírját, valamint könyvborítót
tervezhetett.

12.00-13.00

Ebéd

14.00-16.00

Táborzárás
Többféle technikával örökíthették meg a gyerekek a regényről szerzett
ismereteiket. Legtöbben tűzzománc technikával készítették el kedvenc
regényhősüket, illetve saját magukat, mint a regény szereplőjét. Mindenki
elmondhatta a regény kapcsán saját élettörténetét. A legjobbak külön jutalomban
részesültek.

A tábor során minden gyermek egy fiktív szereplőjévé, kitalált hősévé válhatott az Egri
csillagok című regénynek. Valamennyi gyermek választott magának egy szerepet, amelyet a
regény olvasása közben átélhetett, színesíthetett, megfogalmazhatott. Volt két kutyus, az egyik
Gergő, a másik pedig Dobó kutyája lett. Két kislány testvérként, varrónőként vett részt az
eseményekben, de volt Vicának örökbefogadott testvérhúga, volt vargánk, illetve szakácsnénk,
kocsmárosnőnk, egyszerű parasztleánykánk, pécsi nemeskisasszonyunk és pékmesterünk is. A
legkisebb fiúcska időutazóként segítette Bornemissza Gergely munkáját. A regény olvasása
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közben belehelyezhette saját személyiségét a regény történéseibe. A legügyesebbek külön
jutalomban részesültek.
A programhoz Olvasónaplót és Titkosnaplót készítettünk. Az Olvasónapló a regény
feldolgozásához adott feladatokat, ötleteket, míg a Titkosnapló a gondolatok őrzője lett. Ebben
készülhettek el a „házi feladatok”, illetve ebben vezethették a gyerekek az általuk, maguknak
kitalált szereplő történetét.
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Gárdonyi műhelyében
Múzeumpedagógiai tematikus hét
2016. október 18-22-ig
Gergők és Vicuskák (2 foglalkozás, 52 gyerek)
A foglalkozás során az Egri csillagok című regény interaktív feldolgozása történt meg.
Megnéztük a regény kéziratait, legfontosabb forrásait, szót ejtettünk az írás körülményeiről. A
foglalkozás második felében vitézi próbát tehettek a gyerekek, huszárvirtust is gyakorolhattak.
A tibetűk világa (1 foglalkozás, 24 gyermek)
A foglalkozás során Gárdonyi titkosírását „tanultuk meg” a gyerekekkel, illetve elmélyültünk
Gárdonyi műhelytitkaiban. A foglalkozást titkosírásos játékkal, titkosírásos kirakóval tettük
interaktívvá.
Szüleim gyémántja voltam (3 foglalkozás, 73 gyermek)
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Ez a foglalkozás a legkisebbeknek szólt. Látogatást tettünk a Gárdonyi-házban, majd
bábelőadás keretén belül a gyerekek Gárdonyi legszebb meséivel ismerkedhettek meg. A miért
haragszik a kutya a macskára? című Gárdonyi-mese lenyűgözte a kicsiket.
Jumurdzsák gyűrűje
Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye részletesen leírja, hogy milyen volt Jumurdzsák
gyűrűje. A foglalkozás során nem csak a regényről, Gárdonyiról esik szó, hanem a gyerekek
elsajátíthatják a tűzzománc-készítés módszereit.
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Gárdonyi Nap
2016.október 22.

Látogatók létszáma: 800 fő
Ezen a napon elsősorban a családokat illetve az irodalom iránt érdeklődő felnőtteket vártuk.
Napközben könyvműhely, vitézi próba, irodalmi játszóházak várták a családokat. Az interaktív
játékok az egyes művek könnyebb feldolgozását, az ismeretek könnyebb rögzítését tették
lehetővé. A Gárdonyi-játszóház különleges látványával, barátságos légkörével, izgalmas
játékaival, sokak érdeklődésére számító programjaival népszerűsítették a Gárdonyi életművet
és az olvasást.
Részletes program
10.00-14.00

Gárdonyi-kuckó – irodalmi játszóház családoknak
„Mese-játék” és „báb-játék” a legkisebbekkel a mesesarokban, 1552 stratégiai játék, fegyver és öltözet bemutató, Könyvműves műhely a
Dobó-bástya Rendezvénytermében
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10.00-13.00

Vica és Miklós nyomában – Kincskereső játék a Várban Gárdonyi
művei nyomán

12.00

Irodalom délidőben – Gárdonyi közelében
Vendégségben a Gárdonyi Géza Emlékházban

16.00

Irodalmi kávéház a Dobó-bástya rendezvénytermében
Irodalom kávéval, teával, süteménnyel
 1 vers – 1 kávé - A Kávészünet zenekar koncertje Gárdonyi
Géza és magyar költők megzenésített verseivel
 1 tárgy - 1 történet
Gárdonyi érdekes tárgyai és történetei – bemutató és beszélgetés
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2016. november 8.
Emlékülés Gárdonyi Géza tiszteletére

Látogatók létszáma: 60 fő
Szakmai közreműködők: Kusper Judit, Bartók Béla, Király Júlia
múzeumi közművelődési szakemberek (2 fő), könyvtárosok (4 fő)
Az emlékülésen ismert Gárdonyi-kutatók számoltak be legfrissebb kutatási eredményeikről. Az
alábbiakban felsorolt tanárok, kutatók évek óta foglalkoznak a Gárdonyi-hagyatékkal. A
gyűjtemény számos izgalmas része került feldolgozásra az elmúlt években, illetve gyarapodott
olyan egységekkel, amelyek új megvilágításba helyeznek néhány Gárdonyival kapcsolatos
eseményt. Több kutató foglalkozik Gárdonyi műveinek alaposabb, új szempontok szerint
történő elemzésével, feldolgozásával.

13

Részletes program
15.00 Gárdonyi Géza sírjának megkoszorúzása az Egri Várban
16.00 Tudományos emlékülés a Bródy Sándor megyei és Városi Könyvtárban
Előadók:
Kusper Judit: Gárdonyi novellisztikája
Bartók Béla: Gárdonyi Géza: Annuska című színművének fogadtatása
Sz. Király Júlia: Gáőrdonyi Géza szerelmeinek története
Közreműködtek: Kövecses Nikolett és Majoros Roland egyetemi hallgatók (EKE)
A program során a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral, az Eger Vára Barátainak
Körével és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatával működtünk
együtt. Az elhangzott előadások tovább bővítették a Gárdonyiról szóló ismereteket, illetve
további kutatásra ösztönzik a Gárdonyi szakértőket.
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A Tollal a csillagokig című rendezvénysorozat méltó emléket állít Gárdonyi Géza írónak és
életművének. Az ismeretterjesztés változatos módszerekkel történik: a múzeumpedagógiai
foglalkozások, tudományos emlékülés, családi irodalmi játszóházak és programok, koncertek,
író-olvasó találkozó. Valamennyi program amellett, hogy népszerűsíti az irodalmi életművet,
közérthető módon osztja meg a tudományos kutatások eredményeit, interaktív módon buzdít
olvasásra, az irodalommal való mélyebb közösségre. Ezek a rendezvények évek óta sikeresen
működnek, számos régi és új látogatót, érdeklődőt vonzanak. Köszönjük a Nemzeti Kulturális
Alap támogatását!
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Sajtómegkenések:
https://mindenamieger.blogspot.hu/2016/07/gardonyi-geza-szuletesnapja-2016.html
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/16606-gardonyigeza-szueletesnapja-egerben.html
http://www.tveger.hu/2016/08/02/meghitt-szuletesnapi-kerti-parti/
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-gardonyi-emleknap-eger.html
http://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=338
http://www.museum.hu/program/49743/Gardonyi_emleknap
http://travelbooggie.hu/programok/gardonyi-emleknap-2016-6246
http://www.tveger.hu/2016/10/24/gardonyi-emleknap-3/
http://www.utazzitthon.hu/gardonyi-napok-eger-23363.html
https://www.youtube.com/watch?v=p0JARqAffRA
http://www.szallodaakciok.hu/programajanlo_reszletek.php?id=549623
http://www.tveger.hu/2016/10/10/egri-csillagok-kotelezo-olvasmany-maskepp/
http://magyarmuzeumok.hu/muhely/3539_kotelezo_olvasmany_maskepp
http://www.museum.hu/program/49913/Kotelezo_olvasmany_maskepp
http://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=335
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-egri-csillagok-kotelezo-olvasmany.html
http://mokk.skanzen.hu/dobo-istvan-varmuzeum-egri-csillagok-kotelezo-olvasmany-maskepp.html
https://www.facebook.com/kotelezoolvasmanymaskepp/photos/a.495929090548249.1073741828.4
95789530562205/638501769624313/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=04eS6y2Jd74&app=desktop
http://www.heol.hu/heves/heves?p=2016
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelosallamtitkarsag/hirek/muzeumpedagogiai-dijakat-adtak-at-a-14-orszagos-muzeumpedagogiaievnyiton
http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/eger/hunguest_hotel_flora/programok/?switchlang=/hu/h
otel/eger/hunguest_hotel_flora/
http://aquapolisszeged.hu/hu/hotel/eger/hunguest_hotel_flora/programok/aktualis_egri_programo
k/
http://agria.hu/blog/tag/kultura/
http://www.hungaryprogramtourism.com/partner-istvan-dobo-castle-museum-eger.html
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/12700-gardonyi-napokeger.html?id=12698
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http://www.tveger.hu/2016/11/09/gardonyi-geza-emlekules/
http://www.eger.hu/hu/event/c/gardonyi-emlekules-15478
http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=341
http://www.museum.hu/program/49863/Gardonyi_emlekules
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-gardonyi-emleknap-eger.html
http://www.brody.iif.hu/hu/2016/11/07/gardonyi-geza-emlekules
http://www.radioeger.hu/hir.php?htip=all&hirid=7222
https://www.youtube.com/watch?v=8ab9hmO-hpU
http://eger2.szuperinfo.hu/wp-content/blogs.dir/13/files/2016/11/k44-11webre.pdf
http://www.heol.hu/heves/kultura/mesek-gardonyi-pipajarol-tintatartojarol-690050
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/dobo%E2%80%93istvan
http://www.egrivar.hu/
http://www.egri-hirhatar.hu/index_cikk.php?hh=viragok-boritjak-a-sirjat

Szakmai beszámoló elérési útvonala:
http://www.egrivar.hu/dobo-istvan-varmuzeum/szakmai-munka/palyazatok
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