Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
Pályázati azonosító: 3808/02484
Adatlap száma: A2009/N0336
„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, erősítésére. Az elmúlt évek során számos
szakmai, ismeretterjesztő és kulturális rendezvényünk vált tradícióvá. 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. Egri csillagok – kötelező olvasmány: másképp. A regény interaktív feldolgozása 6.
osztályos gyermekek részére
2. Gárdonyi műhelyében. Tematikus hét – múzeumpedagógiai foglalkozások
3. Gárdonyi Nap – kulturális és ismeretterjesztő programok Gárdonyi Géza emlékére
4. Gárdonyi Géza emlékülés
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Egri csillagok – kötelező olvasmány: másképp

A program célja:
Az Egri csillagok című regény újszerű, izgalmas, interaktív feldolgozása.
Az öt 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 13 kisdiák jelentkezett, nagy öröm, hogy mindvégig „kitartottak”, nem volt
lemorzsolódás.
2015. október 10.
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 ismerkedünk.
Kinyitjuk az író könyvszekrényeit, a múzeumi tárlókat, megnézzük, sőt – a
műtárgyvédelmi előírásokat betartva – kézbe vesszük az író használati tárgyait.
Beszélgetünk az Egri csillagok című regény keletkezésének körülményeiről, az
író kutatómunkájáról. Elolvassuk közösen az első három fejezetet.
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása.)
12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.00 „Ők sok tereket gyakron kötöztek vala…”
Elmélet és gyakorlat a cselvetésről
A regény 4-6. fejezetének közös olvasása
Közösen eljátsszuk a regény egyik fontos jelentét, a rabok kiszabadítását. A
szituációs játék jó felütése lesz az első otthoni olvasási feladat végrehajtásának.
Otthoni feladat: a regény első részének végigolvasása (7-17. rész)
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása.)
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2015. október 17.
Az Egri Vár Napja

2015. november 7.
9.00 - 12.00

Az otthon olvasottak megbeszélése.
Török világ Magyarországon
A múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül Az egri vár története című
kiállítás műtárgyainak segítségével megismerkedünk a XVI. századi török
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 ismerkedünk. Minden gyermek kap egy naplót, melyet tetszés szerint
vezethet. A foglalkozás végén titkosírásos versenyt rendezünk.
Otthoni olvasmány: A regény második része
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)

2015. november 14.
9.00 - 12.00

Kémek Eger oroszlánjai között
A múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül megismerkedhetünk a korabeli
hírszerzéssel, bevezetjük a gyerekeket a térképhasználat rejtelmeibe, majd
„kém-csapatokat” alakítva felfedezzük az egri várat, s ezt követően
„haditanácsot” tartunk. Levezetésként újabb csatajelenetet próbálunk.
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
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.)
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2015. november 21.
9.00 - 12.00

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 ismerjük meg a regény ostromról szóló részét.
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 megismerhetik a
korszak hadi találmányait, az ostromok legfontosabb mozzanatait. A foglalkozás
második felében Bornemissza Gergely valamelyik találmányát lehet elkészíteni
fából, rongyból.
Közös olvasás: a negyedik rész 3. fejezete
Otthoni olvasás: a negyedik rész befejezése
(Az olvasónapló idevonatkozó részeinek kitöltése, a feladatok megoldása)

2015. november 28.
9.00-12.30

Drámajáték – Az eskü és az ostrom
Próba, jelmezek, díszletek készítésének befejezése

12.30-13.30

Ebéd

14.00-16.00

Próba, jelmezek, díszletek készítésének befejezése

17.00

Táborzárás. Bemutató előadás, melyre a családtagokat is meghívjuk.

A tábor során minden gyermek egy fiktív szereplőjévé, kitalált hősévé válhatott az Egri
csillagok című regénynek. A regény olvasása 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.
https://www.facebook.com/events/654397581324731/
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Gárdonyi műhelyében
Múzeumpedagógiai tematikus hét
2015. október 5-22-ig
Gárdonyi műhelyében
(3 foglalkozás, 74 fő)
A Dobó István Vármúzeum Gárdonyi-gyűjteménye 2013-ban jelentős hagyatékkal
gyarapodott. A 34 levél Gárdonyi utolsó éveit helyezi új megvilágításba. A kiállításban ezeket
a leveleket (másolat) mutattuk be más Gárdonyi kéziratok kíséretében, a múzeumpedagógiai
programok során pedig a dokumentumokhoz kapcsolódóan a Gárdonyi életművet faggattuk a
gyerekekkel. A résztvevők megismerhették az irodalmi muzeológia néhány szakmai fogását:
hogyan lehet egy levél sorai között olvasni, milyen információkat nyújthat néhány sor egy
íróról. Gárdonyi utolsó leveleiben sok utalást találunk az első világháborút követő nehéz
gazdasági helyzetre. A gyerekek történelmi ismereteit is gazdagítottuk egy személyiség
életének, illetve élete néhány fontos részletének megvilágításával. A foglalkozások második
felében a gyerekek is megfogalmaznak hasonló leveleket saját vagy egy fiktív személy
élethelyzetéről. A foglalkozások során számos kulcskompetencia fejlesztésére adódott
lehetőség. Az anyanyelvi kommunikációhoz kapcsolódóan a szókincs gyarapítására (Gárdonyi
különleges gonddal fogalmazott), a hallott és olvasott szöveg értésére és a szöveg alkotására, a
különböző típusú szövegekben való tájékozódásra, az esztétikai érzék fejlesztésére.
Gergők és Vicuskák
(2 foglalkozás, 59 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.
Nagyapó meséi
(5 foglalkozás, 112 gyermek)
Ez a foglalkozás a legkisebbeknek szólt. Látogatást tettünk a Gárdonyi-házban, majd
bábelőadás keretén belül a gyerekek Gárdonyi legszebb meséivel ismerkedhettek meg.
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Gárdonyi Napok
2015. október 24.

Látogatók létszáma: 2080 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. Új programelemünk, a Gárdonyi hősei a történelemben során Gárdonyi
szereplőit szólaltattunk meg a Történeti kiállításban.

Részletes program
10.00-14.00

Gárdonyi-kuckó
Mesekuckó, 1552 - stratégiai játék, fegyver és öltözet bemutató, kirakók,
memóriajáték a Dobó-bástya Rendezvénytermében
Várműhely – Könyvműhely, jegyzetfüzet, könyvjelzőkészítés a Balassiteremben

10.00–16.00 Mesterségek Műhelye - az Egri vár története című kiállításban
10.00-17.00

Gárdonyi Teaház a Dobó-bástya Rendezvénytermében

11.00

Koszorúzás a Gárdonyi-téren
A Pavane Zászlóforgatók nézőcsalogató műsora a Dobó-téren és a
Gárdonyi-téren
Jelmezes felvonulás a várba Gárdonyi hőseivel a történelmi belvároson
keresztül

11.45

A Pavane Zászlóforgatók bemutatója a Gótikus Palota előtti téren

12.00

Irodalom délidőben – Gárdonyi közelében. Vendégségben Gárdonyi Gézánál.
A vendéglátó: Sz. Király Júlia irodalomtörténész

13.00

Gárdonyi Géza: Miért haragszik a kutya a macskára? Bábelőadás a Dobóbástya Rendezvénytermében

14.00

Gárdonyi hősei a történelemben – Rendhagyó tárlatvezetés az Egri vár
története című kiállításban, mely során megelevenednek és mesélnek magukról
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az író hősei (Zéta, Szent Margit, Dobó, Gergő, Vica, Dávidkáné, Jumurdzsák,
Ó Ida, Gárdonyi)
15.00

Irodalmi kávéház a Dobó-bástya Rendezvénytermében
Hősök születnek – Irodalmi vetélkedő
Eltáncolt versek – a Pavane táncegyüttes irodalmi-zenei műsora

16.00

A „Kávészünet” zenekar koncertje a Dobó-bástya Rendezvénytermében
A lámpás című film vetítése

Online sajtó megjelenések:
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/5487-gardonyinapok-2015.html
http://www.tveger.hu/gardonyi-napok/
http://www.csalad.hu/esemeny/gardonyi-napok/
http://radioeger.hu/hir.php?htip=helyi&hirid=3377
http://www.heol.hu/heves/kozelet/az-irora-emlekeztek-635492
Hirdetés az Egri Szuperinfóban:
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Szórólap, netes hirdetés:
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Fotódokumentáció
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2014. október 5. 15.00 óra
Emlékülés Gárdonyi Géza tiszteletére
Látogatók létszáma: 60 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. (Pl.: Gárdonyi az első világháborút követő években.) Több kutató foglalkozik
Gárdonyi műveinek alaposabb, új szempontok szerint történő elemzésével, feldolgozásával.
Részletes program
Kusper Judit: Elbeszélt királylány. Narráció és fikció az Isten rabjaiban
Bartók Béla: Az ötödik kard. Gárdonyi Géza utolsó, titokzatos költeménye
Sz. Király Júlia: A nagy tűz vége felé csak már alacsony kis néma lángocskákkal ég.
Gárdonyi Géza utolsó levelei
Közreműködtek: Kövecses Nikolett és Majoros Roland főiskolai hallgatók (EKF)
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.

http://www.tveger.hu/gardonyi-emlekules/
https://www.youtube.com/watch?v=_OF1tlI_ewI
http://brody.iif.hu/hu/node/30618
http://frissvideok.hu/regionalis/697072-video-gardonyi-emlekules

19

20

21

A szakmai beszámoló elérési útvonala:
http://www.egrivar.hu/?module=cFileStore&c=downloadFullList&id=1
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