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Bevezető

A Kulturális örökség −  múzeumi közösségek című kötetünk a Múzeumi iránytű 13.
Múzeumi közösségek – közösségi múzeumok című szám szerves folytatása, mely az Európai Unió
támogatásával megvalósuló Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-
2016-00001 kiemelt projekt keretében jelenik meg. 

A Múzeumi iránytű 15. száma a muzeális intézmények települési közösségfejlesztési folyamatok-
ban betöltött szerepét, a helyi szellemi kulturális örökség közösségi gyakorlatainak példáit foglalja
kötetbe, melynek különös jelentőséget ad, hogy idén ünnepeljük A kulturális örökség európai évét.

Tanulmányaink közül a közösségfejlesztés és a múzeumok közösségi részvételen alapuló műkö-
désének, a társadalmiasításnak az elméleti alapjait Arapovics Mária foglalja össze. Gerdhán 
Katalin a Pásztói Múzeum kisvárosi múzeumi gyakorlatát érzékelteti, Kispálné Lucza Ilona pedig a
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum és a Szlovák Tájház működésének társadalmiasított módját
szemlélteti. Kustár Rozália Harta mintaértékű gyakorlatát mutatja be. Kustánné Hegyi Füstös Ilona
és Szigethy Zsófia a Skanzen és holdudvara hosszú távú közösségi együttműködésének építését,
a szakmai szervezetek és civilek múzeumi bevonását foglalja össze. Kelen Annamária kitekintése
az izraeli és arab együttélés példaértékű interkulturális közösségépítési folyamatáról szól.  

Az Európai Parlament és a Tanács a 2018-as évet A kulturális örökség európai évének nyilvánította.
Csonka Takács Eszter összefoglaló tanulmányában megfogalmazza, hogy a szellemi kulturális
örökség olyan élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlat, amely szóban, tudásban, képes-
ségekben, szokásokban létezik, nemzedékről nemzedékre hagyományozódik. Ennek kézzelfogható
gyakorlatait példázzák kötetünk szerzői. Bőczén Árpád Délegyháza településfejlesztésén keresztül
mutatja be a helyi kulturális örökséget, Sági Tibor a molnárkalács újjáéledt, borsodnádasdi hagyo-
mányának erejét érzékelteti, Varga Andrea a balatonendrédi vert csipke kulturális gyakorlatának 
közösségi hatását, Kloska Tamás a selmecbányai diákhagyományokat foglalja össze. A Cselekvő
közösségek mintaprojektjeként is kiemelt témaként, a matyó kulturális örökségelemek közösség-
formáló erejéről Berecz Lászlóné írása szól.

Élő szellemi kulturális örökségeink, az újrateremtett közösségi gyakorlataink példái csupán egy kis
szeletét érzékeltetik a gazdag kultúránknak, de az alkalmazott módszerek, a múzeumi közösségi
részvételi működés gyakorlata rámutat az identitásunk, a kulturális örökségünk társadalmi és 
gazdasági jelentőségére is.

Dr. Arapovics Mária · szakmai vezető – Cselekvő közösségek – aktív közösségi
szerepvállalás projekt – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ, Szentendre

Dr. Bereczki Ibolya · ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes – Szabadtéri
Néprajzi Múzeum, Szentendre

Nagy Magdolna · mb. igazgató – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási
és Módszertani Központ, Szentendre
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dokumentumokban.” 



Közösségi múzeum – 
a múzeumok szerepe a települési 
közösségfejlesztésben és a múzeumok 
társadalmiasítása

A múzeumok és a közösségek együttműködésének ösztönzése

A múzeumok és a civil közösségek együttműködése a kultúrához való széles körű
hozzáférést biztosítja. A társadalmi és gazdasági változások következtében és az Európai Unió
stratégiai fejlesztési forrásainak köszönhetően a kulturális területen fókuszba kerültek a
közösségfejlesztő programok. Az uniós finanszírozású Emberi Erőforrás Operatív Program és a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) projektjei a kulturális intézményrendszer
infrastruktúrájára építő közösségi kezdeményezéseket támogatják.   A kulturális tárca kiemelt pro-
jektjeként, az uniós forrásból hárommilliárd forinttal támogatott „Cselekvő Közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projekt1 a szakmai-módszertanok
kidolgozásával, a mentorhálózat kialakításával megalapozta a több mint húszmilliárd forinttal tá-
mogatott „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16) közösségfejlesztő
folyamatok elindítását.

A Cselekvő közösségek kiemelt uniós projekt célja a kultúra alapú közösségfejlesztés erősítése. 
A projekt során fejlesztett Közösségfejlesztő útmutató megfogalmazásában a „kulturális
közösségfejlesztés kiindulópontja a közösség és annak létező és lehetséges kulturális értékei:
azok feltárása, tudatosítása, mozgásba hozása, megújítása és átörökítése a helyi közösségek és a
kulturális intézmények aktív részvételével, együttműködésében. Célja a kulturális aktivitásra, a helyi
kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a kulturális részvétel
fejlesztése. Mindezzel hozzájárul a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének
erősödéséhez.”2

A múzeumok közösségi színtérként való működése nem újkeletű, a múzeumok alapítása,
működtetése társadalmi-közösségi célt szolgál.3 A nemzetközi múzeumi szakmai szervezet, az
ICOM4 definíciója szerint „a múzeum profitra nem törekvő, a társadalom és fejlődése szol-
gálatában álló, a köz számára nyitott állandó intézmény, amely az emberek és környezetük anyagi
és szellemi bizonyítékait gyűjti, megőrzi, kutatja, közvetíti és kiállítja tudományos, közművelődési
és szórakoztató céllal”.  Az UNESCO Párizsban tartott 38. ülésén, 2015. november 17-én fogadta el
a múzeumok és gyűjtemények védelméről, fejlesztéséről, sokszínűségükről és a társadalomban
betöltött szerepükről szóló ajánlást. A múzeumok társadalmi szerepe (17. pont) szerint:
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1 A Cselekvő közösségek EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt a hazai települések
közösségfejlesztő programjaihoz nyújt szakmai-módszertani támogatást, miközben a múzeumok,
könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi részvételen alapuló működését segíti elő. A projekt a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ konzorciumi vezetésével, a NMI
Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi tagok közreműködésével valósul meg
három milliárd forintos összköltségvetésből. A projekt 2016. szeptember 16-án indult és 36 hónapon át,
2019. szeptember 15-ig tart. www.cselekvokozossegek.hu 

2 ARAPOVICS Mária–VERCSEG Ilona 2017. 220. 
3 A téma részletesebb kifejtését lásd: ARAPOVICS Mária 2017. 91–104.
4 ICOM = International Council of Museums (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa), 2004.



„A múzeumok kulcsfontosságú nyilvános terek, és üzeneteiknek az egész társadalomhoz kell 
szólniuk. Éppen ezért fontos szerepet játszhatnak a társadalmi kapcsolatok és kohézió
erősítésében, a polgári értékrend fejlesztésében és a közösségek önképének kialakításában. 
A múzeumoknak mindenki számára nyitva kell állniuk; fizikai és kulturális értelemben is mindenki
részére elérhetőeknek kell lenniük, ideértve a hátrányos helyzetű csoportokat is. A múzeumok teret
biztosíthatnak történelmi, társadalmi, kulturális és tudományos kérdések átgondolásához és
megvitatásához. A múzeumoknak tisztelniük kell az emberi jogokat és a társadalmi nemek közötti
egyenlőséget. A tagországok ösztönözzék arra a múzeumokat, hogy töltsék be mindezeket a
funkciókat”.5

A témában írt, hazánkban is jól ismert szakirodalom 

A muzeális intézményeknek alapfeladatuknál fogva közösségi színtérként is kell
működniük. A muzeális intézmény – az 1997. évi CXL. törvény 37/A paragrafusa szerint a tár-
sadalom szolgálatában áll, a közösség számára nyilvános, a közösségekkel, településsel aktív
kapcsolatot tart, alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, és a
kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít.

A múzeumok szemléletváltásáról számos tanulmány, több kiadvány is született. Cseri Miklós meg-
fogalmazása szerint „a múzeum nem önmagáért való, hanem a közönségért, a múzeumot eltartó
társadalomért”.6

A múzeumok más kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel megvalósuló együttműködése
kölcsönös előnyökkel járhat. Új közönség bevonását eredményezheti a partnerség, sokszínű, újfaj-
ta tevékenységek jelenhetnek meg a nyitott múzeumokban, az egyűttműködések tanulási folyama-
tokat, szervezetfejlesztéseket generálnak. Ezt még azok közül az intézményvezetők közül is többen
elismerték, akik a „racionalizáló” intézkedések hatására, kényszerösszevonás következtében
kezdtek el integráltan működni.7

A múzeumok és közösségek együttműködését három különböző típusba sorolhatjuk, három szinten:
a.,     a múzeumi közösségek építése
b.,     részvétel a települési közösségfejlesztő folyamatban
c.,     a muzeális intézmények közösségi alapú működtetése, társadalmiasítása.

Tanulmányomban ezekre térek ki.

A múzeumi közösségek építése

A múzeumok szakmai felkészültsége és a civil közösségek szervezőereje köl-
csönös együttműködésben jelentősen bővíthetik a kulturális értékekhez való hozzáférést és
azok megértését. A téma kifejtésére nem térek ki részletesen, hiszen a Múzeumi iránytű 13.
Múzeumi közösségek – közösségi múzeumok című kötetében Nagy Magdolna a vonatkozó
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5 ICOM-MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA honlapja, http://www.ace.hu/icom/UNESCO.html
[letöltés ideje: 2018. 08. 09.]

6 CSERI Miklós 2010. 99.
7 A Kecskeméten megrendezett VII. Országos és III. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia

„Együttműködés a muzeális és kulturális intézmények között” szekcióban 2018. május 7-én elhangzott
előadásai alapján.



múzeumi kutatási eredményeket, Bereczki Ibolya, Káldy Mária, Szu Annamária és Pákay Viktória a
hazai és nemzetközi múzeumi közösségi gyakorlatokat, Csordás Izabella, Bárd Edit, Csizmaziáné
Lipták Mária és Joó Emese a múzeumi baráti köröket, az önkéntes közösségeket, az iskolai
közösségi szolgálatos tevékenységeket mutatják be.8

A múzeumok szerepe a települési közösségfejlesztő folyamatokban

A közösségfejlesztés egy bátorító, ösztönző, kapcsolatszervező munka, melynek
célja, hogy mindenki tartozzon valahová vagy valakihez. Alapelve a párbeszéd és a részvétel, ezál-
tal a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozást segíti elő. A fejlesztéssel fenntartható ered-
ményeket kívánunk elérni, az egyének és csoportok cselekvőképességét szeretnénk növelni, azt,
hogy a résztvevők cselekvő módon vegyenek részt önmaguk fejlesztésében.

A közösségfejlesztés a Varga A. Tamás–Vercseg Ilona közösségfejlesztő szerzőpáros megfogal-
mazásában egy hosszú folyamat, egymásra épülő tevékenységek, események és kisebb folyama-
tok összessége, melyek fókuszában a helyi lakosok és az ő igényeiket szolgáló intézmények
szükségletei és erőforrásai állnak.9

A közösségfejlesztő munka fázisait a Cselekvő közösségek projekt Közösségfejlesztő útmutatója
részletezi.10 Ebben megfogalmaztuk a közösségi munka folyamatának lépéseit.

A települési közösségfejlesztő munka fázisai:

– új mozgások létrehozása, 
– a helyzet feltárása,
– a közösség véleményének, problémáinak feltárása,
– a feltáruló feladatok közös rangsorolása, a problémamegoldó folyamatok 

tervezése, a cselekvési terv és az önsegítő projektek készítése, 
– intézményépítés, 
– a partnerek megkeresése és aktivizálása, 
– a munka koordinálása.

A települési közösségfejlesztési folyamat során a közgyűjteményeknek nagy szerepe lehet az
adott település, településrész, térség közösségi tevékenységének történeti, néprajzi feltárásában, a
helyi hagyományok gyűjtésében, a szellemi kulturális örökség ápolásában. A helytörténeti
gyűjtemények és az azokat gondozó szakemberek segíthetik a feltáró közösségi munkát. 
A kalendáriumok, receptkönyvek, térképek készítéséhez muníciót adhatnak az intézményi 
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8 ARAPOVICS Mária–BERECZKI Ibolya–NAGY Magdolna 2017. 256 p. 
9 VARGA A. Tamás–VERCSEG Ilona 1998.
10 ARAPOVICS Mária–VERCSEG Ilona 2017.
11 A tanulmány ARAPOVICS Mária: Közösségi részvételi alapú működés – a múzeumok társadalmiasítása

(2018. 91–104.) című és a Cselekvő közösségek A Kulturális intézmények társadalmiasított működése
(szerk.: BEKE Márton, 2017), majd az ARAPOVICS Mária–BEKE Márton–DÓRI  Éva–TÓTH Máté (szerk.,
2018): A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja módszertani útmutató alapján készült, a
projekt műhelymunkái során felmerült tapasztalatok felhasználásával. Az alkalmazott modell kialakítása
az International Assotiation for Public Participation (IAP2) közösségi részvételi modell és az öt fokozatú
részvételi skálájának adaptálásával valósult meg. A részvételi modell leírása az International Cooperation
Public Participation Guide: Process Planning Public Participation Guide felhasználásával és fejlesztésével
jött létre. https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-process-planning
[letöltés ideje: 2017. 01. 31.]



[1] A közösségfejlesztés folyamatának főbb fázisai 

gyűjtemények, adattárak.  Kölcsönös előnyöket jelenthetnek az együttműködések, hiszen 
a fejlesztési folyamatban a civil közösségek a helyi gyűjtemények gyarapításához és a 
látogatószám növeléséhez is hozzá tudnak járulni.

Több muzeális intézmény a közösségi felmérés folyamatába is be tud kapcsolódni, 
a szervezésében, az adatok gyűjtésében szakértelmet és infrastruktúrát is tud biztosítani. 

A közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok szervezésében, a helyi
értékek bemutatásában a múzeum civil közösségekkel működhet együtt a közösségfejlesztés
során. A közösségi eredmények, közösségi kiállítások bemutatását segítheti elő, közösségi
találkozók, hagyományőrző programok helyszínét adhatja a múzeum, de helytörténeti séták 
szervezése, közösségek szomszédolása, a jeles napok megünneplése is része lehet a közösségi
munkának. Az irodalmi emlékházak, szülőházak élővé tétele, az elszármazottak és elismert em-
berekhez kapcsolódó tevékenységek, hagyományának ápolása a közösségi identitás erősítésében
segít.  Az intézményi hagyományos és online fórumok létrehozását és fenntartását tudják biztosí-
tani. A múzeumandragógiai és múzeumpedagógiai szaktudás a generációk közötti tudásátadás, a
tanulókörök, az ismeretterjesztés, a képzések megvalósítását segíthetik a települési közösségfej-
lesztés során. A múzeumokhoz csatlakozó műkedvelő közösségek, a múzeumi baráti körök, az
önkéntes és iskolai közösségi szolgálatos csoportok, a közösségi régészek, a nyári táborok
résztvevői mind bevonhatók a közösségi munkába és új közösségek is megszervezhetők, hiszen a
muzeális intézmények információs pontokként is működhetnek, és teret adhatnak a helyi nyil-
vánosság szervezésének is. A nagyrendezvények, fesztiválok vagy 
a szakmai rendezvények a helyi közösségeket bevonhatják az országos és nemzetközi 
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hálózatokba, illetve a közösségfejlesztő munka bekapcsolhatja a múzeumokat a szokványostól
eltérő szakmai fórumokba, amely kölcsönös előnyökkel járhat.

A társadalmi témák, kortárs szubkultúrák bemutatásával, a kapcsolódó programok során a prob-
lémák kibeszélésével a múzeum a helyi társadalmi feszültségek oldásában segíthet.

A muzeális intézmények közösségi részvételi alapú működése, társadalmiasított
működési módja

A társadalmi-gazdasági-kulturális folyamatok átalakulása szükségessé teszi a szer-
vezeti változásokat. A közösségi tevékenység fókuszba állítása a kulturális szektor intézményeinek
közösségi részvételen alapuló működése, a muzeális intézmények társadalmiasítása a kulturális
intézmények hosszú távú fennmaradásának egyik kulcsa lehet.11

A közösségi szintérré, közösségi múzeummá válás során az intézmények a szakmai feladataikat
láthatják úgy el, hogy közben arra törekszenek, hogy a társadalmiasításnak az adott körülmények
között lehetséges legmagasabb szintjét érjék el. 

A hazai múzeumi közéletben a nyitott múzeum és a társadalmi múzeum fogalma – összetettebb
tartalommal – már régóta ismert.12 Nina Simon, a kaliforniai Santa Cruz Történeti Múzeum igaz-
gatójának Participatory Museum13 (részvételi, vagy részvételi alapú múzeum) című könyve elfo-
gadottá tette a részvétel fontosságát. Ugyanakkor ebben a műben inkább az egyén részvételére
fókuszál a szerző, míg a hazai fejlesztéseink középpontjában a civil közösség megszólítása,
bevonása, a társadalmiasított működési mód áll, ezért a közösségi részvételi múzeum vagy a
közösségi részvétel alapú működésű múzeum, röviden a közösségi múzeum terminológus
bevezetését javaslom. 

Közösségi múzeum az az intézmény, ahol a muzeális intézmény tevékenységének tervezésében, a
működésének megvalósításában és értékelésében a település, a helyi közösség lakosai, civil 
szervezetei tevékenyen részt vesznek, és a közösségi részvételen alapuló működés, a társadalmi-
asítás megjelenik az intézmény belső működését meghatározó dokumentumokban. A Cselekvő
közösségek projekt által fejlesztett Kulturális intézmények társadalmiasított működési módja mód-
szertani útmutató megfogalmazásában a társadalmiasítás „olyan működési mód, amely a helyi
lakosokat és közösségeiket, azok igényeit, érdeklődését, szándékait helyezi a középpontba, egyút-
tal megkérdezi, és aktív cselekvőként, a tevékenységek formálójaként és megvalósítójaként be is
vonja a résztvevőket, továbbá ennek módszerei, eszközei rögzítettek, mindenki számára
megismerhetők és adott esetben formálhatók, alakíthatók is.14

A közösségi részvételi működési mód bevezetésének célja a múzeumok hosszútávú működésének
biztosítása, a közösségi-lakossági igények, a helyi szokások és hagyományok figyelembevétele az
intézményi tevékenységek és a kulturális alapellátás biztosításakor. A közösségi részvételen ala-
puló, nyitott működés szervezetfejlesztést jelent az intézmény számára, kapacitásbővítést hozhat, 
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12 Lásd: a Múzeumi iránytű 2. köteteként 2009-ben megjelent VÁSÁRHELYI Tamás: A nyitott múzeum, majd
később a narratívákat egybegyűjtő, a Néprajzi Múzeum kutatói által 2018-ban kiadott … Nyitott múzeum …
Együttműködés, részvétel, társadalmi múzeum kézikönyvét, vagy SÁRI Zsolt: A Szabadtéri Néprajzi
Múzeum társadalmi múzeumi szerepei falumúzeumtól a szolidáris múzeumig (2017. 51—60.) írásokat.

13 SIMON, Nina 2010.
14 ARAPOVICS Mária – BEKE Márton – DÓRI Éva – TÓTH Máté szerk.: Kulturális intézmények társadalmi-

asított működési módja. Módszertani útmutató. 



[2] A kulturális intézmények közösségi részvételi modellje, társadalmiasított
működési mód

önkéntes segítők/humán erőforrás bevonását biztosítja az újszerű és a megváltozott igényekhez
társuló feladatok megvalósításához.

A részvétel nem azt jelenti, hogy a közösséget, a látogatókat „felhasználjuk” a céljaink elérése
érdekében, hanem azt, hogy az intézményünk kíván tenni a közösségi ügyekért, a résztvevőkért, a
velük közösen meghatározott célokat szeretnénk megvalósítani. 

A közösségi alapú működés alapelvei, alapértékei: nyitottság, átláthatóság, mások iránti tisztelet,
párbeszéd, rugalmasság.

A kulturális intézmények közösségi részvételi modellje, a múzeumok, könyvtárak és közművelődési
intézmények közösségi részvételen alapuló működése az alábbi hét lépésben írható le15:

1. lépés: a közösségi részvételi működéshez szükséges folyamat 
(társadalmiasított működési mód) előkészítése, 

2. lépés: az érintettek azonosítása és elérése,

3. lépés: a megfelelő részvételi szint kitűzése (tájékoztatás, egyeztetés, bevonás, 
együttműködés, vagy felhatalmazás),

4. lépés: közösségi részvétel a döntéshozás folyamatában (a nyilvánosság, a 
közösség részvételének, a döntési folyamatokba vonásához szükséges 
eszközök),

5. lépés: a közösségi működés összehangolt céljai és eszközei,

6. lépés: az intézményi dokumentumokban megjelenített folyamat,

7. lépés: a közösségi részvételen alapuló működés megszilárdítása.
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A kulturális intézmények közösségi részvételi alapú működtetésének (társadalmi-
asított működési mód) lépései

1. lépés: A közösségi részvételi működéshez szükséges folyamat (társadalmiasí-
tott működési mód) előkészítése 

Az alábbiakban felsorolt tevékenységek sorrendje és a megvalósítás módja a helyi
viszonyoktól függ.

1.1. Az intézményi identitás meghatározása
Az adott intézménynek meg kell határoznia a többi intézménytől, kulturális
szintértől eltérő egyedi jellegét.

1.2. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a közösségi működés lehetséges-e
A Cselekvő közösségek projekt keretében a gyors helyzetértékelés segítésére
egy tesztet készítettünk, mely a cselekvokozossegek.hu Tudástárából
letölthető. Állapotfelmérés, belső és külső erőforrásaink elemzése szükséges
(célszerű egy SWOT-elemzést készíteni), látnunk kell a konkrét lehetőségeket,
ahol a közösség segíteni tud a döntéshozatalban. A legfontosabb partnereinket,
a legfontosabb érintettek körét, és igényeiket össze kell összegyűjtenünk, mind-
ezek ismeretében választhatjuk ki majd a megfelelő társadalmi részvételi szin-
tet. 

1.3. A kapcsolatteremtés fontossága 
Társadalmi nyilvánosságról, közösségi részvételről csak úgy beszélhetünk, ha
ismerjük egymást. Az intézményi dolgozóknak élő kapcsolatokkal, személyes,
arcokhoz köthető kommunikációval kell rendelkeznie ahhoz, hogy igazi
közösségi aktivitás alakuljon ki. Ha csekély tere van a nyilvánosság fórumainak,
vagy az adott kulturális tevékenység, vagy projekt során nincs igazán lehetőség,
idő, akkor nem érdemes a közösségi részvételt erőltetni, inkább a hatékony in-
formációátadásra, vagy az erőteljes PR-ra érdemes koncentrálni, és célszerű
megvárni, amíg kedvező körülmények lesznek egy másik alkalommal!

1.4. A fenntartó jóváhagyásának szükségessége a részvételen alapuló
működéshez 
Alapvető feltétel a folyamat sikeréhez, hogy a fenntartó támogassa a közösségi
működést. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a fenntartó elfogadja a nyil-
vánosság bevonását, a társadalmiasítást.

1.5. Győződjünk meg arról, hogy a közösségi működésre van igény és az meg-
valósítható
Tisztázni kell, hogy adott kérdésben egyáltalán lehetséges-e közösségi
részvételi működésre gondolni, olyan természetű-e a feladat, amibe a lakosság
véleménye bevonható. Fontos annak azonosítása, hogy milyen eredményt sze-
retnénk elérni. 

1.6. Fogalmazzuk meg a közösségnek adható ígéretet
Minden közösségi részvételen alapuló folyamat lényege, hogy meg kell fogal-
mazni a közösségnek adható ígéretet. Ez azt jelenti, hogy a közösség mit várhat
a kulturális intézménytől a folyamat végén. 
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1.7. A szükséges erőforrások azonosítása és biztosítása 
A közösségi működéshez azonosítani és biztosítani kell a humán erőforrásokat
(munkatársak, önkéntesek, civil közösségek stb.), az anyagi erőforrásokat, a tá-
mogató szervezeti hátteret és a szerződéses viszonyokat, a jóváhagyó dön-
téseket annak érdekében, hogy a részvételi működés megvalósulhasson a
remélt civil közösségekkel, látogatói csoportokkal. A megvalósulásért tenni is
kell, fel kell mérni a munkatársak felkészültségét, és támogatni kell a hiányzó
kompetenciák megszerzését, képzéseket kell szervezni, belső felkészítéseket
kell tartani. 

Mindezt a folyamat kezdetén, minél előbb szükséges tisztázni a munkatársakkal annak érdekében,
hogy velük együtt lehessen megtervezni a közösségi működés feltételeit, és képesek legyenek
képviselni a közös célokat a kapcsolatépítés, az érintettek bevonása érdekében. Támogató
munkatársak nélkül nem lehet társadalmi részvételen alapuló működést megvalósítani!

2. lépés: Az érintett szereplők, partnerek azonosítása
Az határozza meg, az alapozza meg az egész folyamat sikerességét, hogy a poten-
ciális szereplők mennyire támogatók, mennyire együttműködők! Érintett lehet
egyén vagy csoport, civil szervezet, helyi közösség, társintézmények, döntéshozók.
Bárki, aki hozzájárulhat az általunk képviselt ügyhöz.

2.1. Határozzuk meg a fontos érintettek körét! 
Érdemes átgondolni, ki van hatással a döntésekre, ki/kik azok, akikre közvetett
hatással lesz a tevékenység, kiket szeretnél bevonni, ki az, aki már most
elkötelezett az ügyünk iránt, ki ellenzi azt.

2.2. Az érintett partnerek a rangsora 
Azonosítsuk azoknak a partnerek a rangsorát, akit be kellene vonni a közösségi
részvételi projektbe! A potenciális érintettekről, a bevonandók köréről érdemes
egy listát készíteni, és el kell kezdeni a kapcsolatok építését. 

2.3. Kapcsolatépítés
Amikor kialakult azon érintettek köre, akikkel kapcsolatot szeretnénk kialakítani,
akkor az elejétől fogva igyekezzünk megérteni a bevonandó csoportok szem-
pontjait, a megszólított közösségek, szervezetek, intézmények érdekeiket és
erre alapozva törekedjünk egymás megismerésére, a kapcsolat erősítésére.
Ahhoz, hogy bennünket megértsenek, elfogadjanak, nekünk is nyitottnak kell
lennünk a másik irányába. A folyamatos párbeszéd az alapja a közösségi
részvételnek.

3. lépés: A kívánatos részvételi szint kiválasztása 
A közösségi részvételi szintek esetében nincsen „legjobb” szint. Minden intézmény,
minden település, minden projekt más és más. A helyzettől függ, az
elképzelésektől, az egyeztetésekre való képességétől, a helyi közösségektől, a
hagyományoktól, a bevonható szereplők körétől, és az intézményi adottságoktól és
lehetőségektől is, hogy a részvétel melyik szintje valósítható meg az adott
környezetben.



[3] Közösségi részvételi szintek16

A 3. számú ábra bemutatja az öt részvételi szintet és a jellemzőit, amelyek: 

· tájékoztatás,
· konzultáció,
· bevonás,
· együttműködés,
· felhatalmazás.

A kulturális törvényben bemutatott feladatrendszert nemcsak egészében, hanem egyes
tevékenységekre vonatkozóan külön-külön is meghatározhatjuk.

A közösségi részvétel alapú működés modellje szerint az öt társadalmi részvételi szint átgondo-
lása segíti a közösség bevonását a döntéshozatalba. Az alábbi ábra bemutatja a részvételi 
szinteket és főbb jellemzőiket. 
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16 Forrás: BEKE Márton 2017.



A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL SKÁLÁJA

A társadalmi nyilvánosság szintjének növelése

[4] A társadalmi részvétel skálája (az IAP2 modell)17

Az intézmények társadalmivá, közösségivé tételének, a „társadalmiasításának” sikere azon múlik,
hogy kellőképpen megtervezzük, átgondoljuk és magunkra formáljuk-e a bemutatott folyamatot.
Az események, rendezvények akkor válnak eredményessé, ha kellőképpen informáljuk és bevonjuk
az érintett szereplőket, ha kiépítjük és erősítjük a kapcsolatrendszerünket és bizalmi viszonyt alakí-
tunk a partnereinkkel. 

3.1. Tájékoztatás
Ez a szint azt jelenti, hogy objektív információkkal látjuk el a látogatókat és a
helyi közösséget, segítjük megérteni a problémákat, az alternatív megoldá-
sokat. Ez a szint még nem jelenti, hogy a közösség részt vesz a működésben,
viszont információkat kap a tevékenység egészéről, így megértik a döntési
folyamatokat. 
Például egy kiállítás megrendezésekor megismertetjük a terveket, átláthatóvá
tesszük, hogy milyen forrásokból, kiknek a segítségével valósult meg, akár, hogy
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17 Forrás: IAP2 modell alapján saját fordítás és szerkesztés. ARAPOVICS Mária 2017.

tájékoztatás konzultáció bevonás együttműködés felhatalmazás
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milyen szakmai kompromisszumokkal, az idő rövidsége, a források elapadása,
az infrastrukturális adottságok következtében.

3.2. Konzultáció
A közönség, közösség visszajelzését biztosítjuk, felmérjük a véleményeket, al-
ternatívák, döntések meghozásához szükséges egyeztetést tartunk. Ha nincs
lehetőségünk igényfelmérésre, egy gyors visszajelzést is kérhetünk látogatói/
résztvevői kérdőívvel, vendégkönyvvel, vagy elégedettségmérő kérdéssel.

3.3. Bevonás
Közvetlen, közös munkát jelent a közösség szereplőivel, a közösségi
szereplőket meghívjuk a megvalósítás folyamatába, lehetőleg már a
tervezéstől, és a közösségi vélemény megjelenik a döntés előkészítésében, így
befolyásolhatja a döntési folyamatot. 
A bevonás példája lehet, hogy a Cselekvő közösségek program kulturális in-
tézmények számára készülő útmutatói kidolgozásába a három partnerin-
tézmény, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központja, az Országos Széchényi Könyvtár és az NMI Művelődési Intézet
bevonta a szakma fontos szakértőit, a társadalmi szervezetek képviselőit,
többek között a Közösségfejlesztők Egyesületét, a Pulszky Társaságot, a 
Magyarországi Tájházak Szövetségét, ami a projekt során következő szint
elérését, az együttműködést eredményezte. 

3.4. Együttműködés
Ez a szint a partnerség megvalósulását jelenti, azt, hogy a fontos döntések előtt
kölcsönösen meghallgatjuk egymás véleményét, az alternatívákat együttesen
dolgozzuk ki, az innovációk figyelembevétele, a megvalósíthatók kiválasztása, a
vélemények lehető legteljesebb beépítése a döntésbe, lehetőség szerint kon-
szenzusos döntések hozása.
Például egy múzeum a rendezvényét egy hagyományőrző civil szervezet
együttműködésével valósítja meg, ahol az intézmény infrastruktúrát biztosít, a
szervezet programot és közönséget szervez. 

3.5. Felhatalmazás
A döntéshozatal átadása a közösségi szereplőknek, a feladat kiszervezése. 
A teljes felhatalmazásnak, a kiszervezett feladatnak gyakori példája, amikor a
kávézót, vendéglátóipari helyiséget magánvállalkozónak bérbe adja az intézmény,
vagy egyesület veszi át/hozza létre és működteti egy intézmény egészét.

4. lépés. Közösségi részvétel a döntéshozás folyamatában
A másik fél álláspontjának megismerése elengedhetetlenül fontos a folyamatban.
Akkor valósulhat meg a közösségi alapú működés, ha minden érintett szereplő
számára érthető és követhető a folyamat és a döntéshozatal mechanizmusa. 

5. lépés: A közösségi működés összehangolt céljai és eszközei 
Amikor feltérképezzük a döntéshozatal menetét, láthatóvá válik, hol kap szerepet a
közösség a folyamatban, milyen pontok mentén tud elköteleződni az ügyünkért. Az
érintett szereplőket folyamatosan tájékoztatnunk kell a döntésekről, fontos
azonosítani az eszközöket, amelyeket együttesen alakíthatunk az elérni kívánt
célok érdekében. 
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Csak világos célok és konkrét várt eredmények ismeretében állíthatjuk fel a
kiválasztott eszközöket és alakíthatjuk a környezetet. Ennek hagyományos mód-
szerei a plakát, hirdetés, szórólap, honlap, facebook, sajtó. 

6. lépés: A közösségi működés megjelenítése az intézményi dokumentumokban 
A külföldi múzeumokban megvalósuló közösségi részvétellel foglalkozó szakiro-
dalom18 egyértelművé teszi, hogy a közösségi részvételt az intézményi dokumen-
tumokba is érdemes beépíteni. A közösségi működés folyamatának elindítása
érdekében az alábbi intézmény dokumentumok áttekintése nélkülözhetetlen:

· Alapító okirat,
· Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ),
· küldetésnyilatkozat,
· intézményi stratégiai terv, illetve tematikus részstratégiák (kommunikációs/

marketing stratégia),
· éves szakmai jelentés és intézményi terv,
· éves beszámoló, teljesítményértékelés,
· online felületek (honlap, Facebook stb.),
· képzés, kompetenciafejlesztés.

Hasznos elkészíteni továbbá:
· tevékenység mátrix felállítása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján,
· az érintettek és a tevékenységmátrix összekapcsolása.

7. lépés. A közösségi részvételen alapuló működés megszilárdítása
Egy szervezetben a megszokottól eltérő rendszer bevezetésekor érdemes átgon-
dolni, milyen előkészítéssel lehet megkönnyíteni az új működési forma elfogadását,
hogyan lehet leküzdeni azt az ellenállást, ami a változással járó bizonytalanságból
eredhet. A sikeres megvalósítás érdekében egy jó irányító csapat szükséges, a
stratégia folyamatos kommunikálása nélkülözhetetlen, miként az akadályok
folyamatos elhárítása, az elkötelezett munkatársak nyilvános elismerése és jutal-
mazása. Az eredményekről a lakosságot, a civil közösségeket folyamatosan
tájékoztatni kell, a párbeszéd, a közösségi működés folyamatos ápolása, fenn-
tartása elengedhetetlen.

Összefoglalás

A múzeumok és közösségek együttműködését, a múzeumi közösségi munkát
három különböző típusba sorolhatjuk. Egyrészt a múzeumi közösségek építéséről, másrészt a
települési közösségfejlesztő folyamatban való részvételről, harmadrészt a muzeális intézmények
közösségi részvételi alapú működtetéséről, társadalmiasításáról beszélhetünk. A Cselekvő
közösségek projekt módszertani útmutatói a kulturális közösségfejlesztő folyamatokhoz és a tár-
sadalmiasított működéshez adnak szakmai segítséget. A közösségi múzeum e fogalomrendszer-
ben a közösségi részvételi alapon, társadalmiasított működési módot alkalmazó, és ezt a
szervezeti dokumentumokban is megjelenítő muzeális intézmény. 

25

Arapovics Mária Közösségi múzeum – a múzeumok szerepe a...

18 KERSHAW, Anne 2014. 3.



Abstract

Community museum – the role of museum in
community development and the process of
becaming community participatory museum

The paper classifies the collaboration of com-
munities, the community work of the museum
in three different types and presents them on
three levels. On one hand it is about museums’
community building work, and it shows muse-
ums’ role in community development of the
settlement on the other, and thirdly it presents
the series of steps of organising community-
based operation of museums and socialisa-
tion of them. In the understanding of the
author, an institution is regarded to be a social
inclusion museum, where the residents of the
settlement, the local inhabitants and NGOs 
actively participate in planning, realising and in
the follow-up work of the museum, and the 
operation based on the participation of the
community is reflected in the documents that
define the work process of the institution. The
methodological guides developed in the frame-
work of “Acting communities” priority project
financed by the European Union provide pro-
fessional assistance for museum community
work, for cultural community development. 
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Kié a Pásztói Múzeum?
Társadalmiasítás egy kisvárosi múzeumban

Bevezetés

Az alábbi tanulmány egy konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan lehet
értékelni egy kulturális közintézmény, egy múzeum társadalmiasítottságát.1 Egyszerűbben és
szemléletesebben fogalmazva: arra a kérdésre keresi a választ, mennyire érezheti magáénak egy
múzeum – példánkban a Pásztói Múzeum – közvetlen és tágabb környezetében élők közössége
az intézményt. Azaz: Kié a Pásztói Múzeum?

Háttér
A környezet

Pásztó 9559 fő2 lakosú kisváros Nógrád megyében, a Zagyva folyó, és a vele
csaknem párhuzamosan futó 21-es számú főút mentén. A város a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet
határán, a Mátra lábánál, rendkívül vonzó természeti környezetben fekszik. Míg Nógrád megye
mind társadalmi, mind gazdasági szempontból hátrányos helyzetűnek számít, maga a város a
240/2006 (XI.30.) kormányrendelet szerint nem tartozik a társadalmi, gazdasági szempontból el-
maradott települések közé.

A város településszerkezete tagolt: az 1984-ben a városhoz csatolt Hasznos és Mátrakeresztes
községek ma is különálló városrészeket alkotnak. Míg azonban Hasznos egyre inkább összenő a
várossal, a távolabb (a városközponttól kb. tíz kilométernyire) fekvő Mátrakeresztes ma is önálló
falu benyomását kelti.

Pásztó a központja a 26 településből álló kistérségnek, a kistérség népességének közel harmadát
adja. A 2011-es népszámlálás adatai3 szerint a kistérség tizenöt települése ezernél is kevesebb
lakosú aprófalu. Az aprófalvas településhálózat domborzati és történeti okok miatt erősen szét-
tagolt.

A kistérség lakossága az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökkent: a természetes szaporodás
negatív, és jelentős az elvándorlás is. Ez a tendencia Pásztóra is jellemző. Emellett a város
népessége folyamatosan, az országos mértéknél jobban öregszik. A 2011-es népszámláláskor a
gyermekek (0-14 évesek) a népesség (9689 fő) 13%-át adták, és ez az arány lényegesen elmarad
az idősek (60 év fölöttiek) 25,5%-os arányától. 2001-ben a gyermekek a város lakosságának (10
296 fő) 17%-át, míg az idősek 20%-át adták.
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1 A társadalmiasításról részletesen lásd a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, EFOP-
1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében készült Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése című
útmutatót. https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyek-tarsadalmiasitasa/ A továbbiakban: Út-
mutató.

2 2013-as adat, forrás: Pásztó város integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata,
2015, http://www.paszto.hu/files/doksik/onkorm/ITS_Paszto_2015.pdf [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]

3 A 2011-es népszámlálás adatainak forrása: 2011. évi népszámlálás 3. területi adatok 3.1 Nógrád megye,
Központi Statisztikai Hivatal, 2013, http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_13_
2011.pdf [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]



Nógrád megye lakosságának iskolázottsága, a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve (9,4%)
messze elmarad az országostól (19%). Bár Pásztón a felsőfokú végzettségűek aránya (12,5%) ma-
gasabb, mint a megyei átlag, még mindig jóval az országos átlag alatt van. Fontos kiegészítő adat,
hogy Nógrád megye az egyetlen olyan megye Magyarországon, ahol nincs felsőoktatási intézmény.
2011-ben Pásztón, a népszámlálás adatai szerint a 15 évesnél idősebb lakosok közül 1411 fő, azaz
a város lakosságának több mint 14%-a nem végezte el az általános iskolát.

Pásztón három önkormányzati óvoda működik, ezek közül egy Hasznos városrészben. Egy óvodát
a római katolikus egyház tart fenn, és további egy óvodai csoport működik a Pásztói Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. A teljes óvodakapacitás 251 férőhely, a beírt gye-
rekek száma és a kapacitás szinkronban van. Az óvodákba járó gyermekek kb. 20%-a hátrányos
helyzetű, ötven óvodás lakik a szegregátumban.4 A városban a korábbi két normál tantervű ál-
talános iskola összevonásával alakult ki a település általános iskolája. 2015-ben itt 750 gyerek ta-
nult. Egy általános iskolát a római katolikus egyház tart fenn, és a Pásztói Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben is folyik általános iskolai oktatás. Az általános
iskolások kb. 75%-a pásztói, a többi gyerek a környező településekről (Mátraszőlős, Tar, Szur-
dokpüspöki, Jobbágyi) jár be. A tanulók kb. 25%-a hátrányos, 5%-a halmozottan hátrányos helyzetű,
60-70 között van a szegregátumban lakó általános iskolások száma. A kistérség egyetlen
középiskolája Pásztón található. A Mikszáth Kálmán Líceum kiemelkedő tagintézménye az orszá-
gos beiskolázású Francia Kéttannyelvű Tagozat. A Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézményben speciális szakiskolai oktatás folyik. Alapfokú művészeti oktatás a Rózsavölgyi
Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin Tagintézményében elérhető.

Pásztón rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 460-520 gyermeket érint évente, közülük tíz
tartósan beteg vagy fogyatékkal élő.

A 2011-es népszámlálási adatok alapján Pásztó lakosságának foglalkoztatottsága 37%-os. Ez az
arány, bár magasabb a megyei átlagnál (34,6%), lényegesen elmarad az országos átlagtól (50%). A
tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya a munkaképes lakosok százalékában 6,9%. A min-
dennapi tapasztalatok alapján a munkaképes férfi lakosság jelentős hányada dolgozik külföldön.
Erről hiteles számadatok egyelőre nem állnak rendelkezésre.

A 2011-es népszámláláson Pásztó lakosságának 83,7%-a vallotta magát magyar, 3,5%-a roma, és
0,2%-a szlovák nemzetiségűnek. A helyi önkormányzat véleménye szerint azonban a romák aránya
a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartottaknál magasabb, 7-8% körüli lehet. A városban
1998 óta független roma nemzetiségi önkormányzat dolgozik.

Pásztónak van sportpályája, birkózócsarnoka, strand- és termálfürdője.

A városban két kulturális közintézmény működik: a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési
Központ és a Pásztói Múzeum.
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4 2011-ben a KSH a népszámlálási adatok alapján nem jelölt ki szegregátumot Pásztó területén. A 2001-es
adatok alapján azonban a város DK-i része, és az ún. Élgép lakótelep szegregátumnak tekinthető. Forrás:
Pásztó város integrált településfejlesztési stratégiája, 2007–2013, Anti-szegregációs terv.
http://www.paszto.hu/files/doksik/onkorm/paszto_antiszegr_terv.pdf [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]



Az intézmény

A Pásztói Múzeum természettudományi tematikus múzeum,5 de kezelésében van-
nak Pásztó városának fő látványosságai is: az Oskolamester háza6 és a pásztói Romkert.7 A
múzeum gondozza Rajeczky Benjamin8 és Gaál István9 hagyatéki anyagát, továbbá kezeli a Cso-
hány10 képzőművészeti gyűjteményt. Mindezek alapján a Pásztói Múzeum Nógrád megye legszéle-
sebb profilú múzeuma.

A Pásztói Múzeum feladatait normatív jellegű állami támogatásból látja el, költségvetése a Pásztó
Városi Önkormányzat költségvetéséből nem kap kiegészítő támogatást.

A normatív támogatás, a törvényi kereteknek megfelelően, az alábbi feladatok ellátására fordítható:
múzeumi gyűjteményi tevékenység, múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,
múzeumi kiállítási tevékenység, múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.

A múzeum gyűjteménye természettudományi, képzőművészeti, várostörténeti anyagból áll, össze-
sen 14 090 tételt tartalmaz. A múzeum muzeológusai rendszeresen publikáló, aktív kutatók, a
Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagjai. A Pásztói Múzeum Nógrád megye
meghatározó tudományos műhelye. A múzeum igazgatója az MTA Miskolci Területi Bizottságának
alelnöke.

A múzeumnak jelenleg tíz állandó kiállítása van,11 és ezek mellett évente általában négy-öt időszaki
kiállítást rendez.12 A múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kötődő múzeumpedagógiai, családi
programjai révén fontos szerepet tölt be a város közművelődésében.

A Pásztói Múzeum statisztikai létszáma négy fő: az intézményben két muzeológus, egy
múzeumpedagógus és egy gyűjteménykezelő dolgozik. A technikai személyzet most egy fő köz-
foglalkoztatott takarítóból áll. Emellett két kulturális közfoglalkoztatott segíti a mindennapi
munkát.

A környezet és az intézmény adottságait az 1. táblázatban bemutatott SWOT elemzés összegzi.
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5 A tematikus múzeum egy tudományos témát (muzeológiai szakágat) felölelő gyűjtőkörrel, korlátozott gyűj-
tőterülettel rendelkezik (1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.)

6 A 15. századi polgári lakóház kiállítóhelyként 1984. október 1-jétől működik, ez volt a Pásztói Múzeum első
kiállítóhelye.

7 A bencés, majd ciszterci apátság romjai, a középkori üveghuta és kovácsműhely szabadtéri kiállítóhelyként
működik.

8 HÍR János–GHERDÁN Katalin 2014
9 SHAH Gabriella 2007
10 SUPKA Magdolna 1985
11 http://www.pasztoimuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=506 [letöltés

ideje: 2017. 01. 11.]
http://www.pasztoimuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=507 [letöltés
ideje: 2017. 01. 11.]

12 http://www.pasztoimuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=514 [letöltés
ideje: 2017. 01. 11.]



[1] A Pásztói Múzeum SWOT analízise, amely a 2016 végi állapotokat rögzíti.

A társadalmi részvétel skálája a Pásztói Múzeumban

Nézzük meg először, hogy a Pásztói Múzeum működését vizsgálva kik az érintett
felek, mely személyek, közösségek érintettek közvetve vagy közvetlenül a múzeum működésében,
idegen szakszóval élve, kik a múzeum stakeholderei, és milyen elvárásaik lehetnek az intézmény-
nyel szemben.
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Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses)

·     jól körülhatárolt gyűjtőterület
·     az őslénytani gyűjtemény kiváló 

tudományos feldolgozottsága
·     jó állapotban lévő tárgyi anyag
·     a gyűjtőterület földtanának alapos 

tudományos feldolgozottsága
·     kiváló kapcsolat a városi oktatási 

intézményekkel, széles – az állandó és az
időszaki kiállításokhoz kapcsolódó –
múzeumpedagógiai kínálat, évente 
szervezett múzeumi és őslénytani 
kutatótáborok

·     a Romkert vonzó műemléki környezete 
(Oskolamester háza, a kolostorépület,
középkori üveghuta, kovácsműhely és 
templom romjai, Szent Lőrinc plébánia-
templom)

·     széles profil (a múzeum képzőművészeti és
helytörténeti anyagot is kezel)

·     erősödő városi civil élet

·     statikus, megújításra váró állandó kiállítások
·     közép- és hosszú távú kiállítási stratégia,

hosszú távú fejlesztési koncepció hiánya
·     a gyűjteményi anyag egy részének 

tudományos feldolgozatlansága

Lehetőségek (Opportunities) Fenyegetések (Threats)

·     vonzó természeti környezet (Cserhát, Mátra
közelsége, Mátrakeresztes szép fekvése,
erdei iskolája, hasznosi víztározó és
környéke, közeli Natura 2000 területek)

·     közösségi élet befogadására alkalmas
városi közterek, utcák

·     erős lokálpatriotizmus
·     alapfokú művészeti iskola működése
·     országos beiskolázású kéttannyelvű

középiskolai tagozat működése
·     szabadidős- és sportlehetőségek nagy

választéka
·     a város jó testvérvárosi kapcsolatai

·     a városi, kistérségi értelmiség elvándorlása,
az országos átlagnál lényegesen rosszabb
iskolázottsági mutatók

·     a lakosság elöregedése
·     a hátrányos és halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekek magas száma
·     alacsony foglalkoztatottság



[2] A Pásztói Múzeum stakeholderei.
(folytonos vonal: belső érintettek; szaggatott vonal: külső érintettek,
makrokörnyezet; pontozott vonal: külső érintettek, mikrokörnyezet; *: települési,
kistérségi)

Belső érintettek

Fenntartó önkormányzat: legyen a múzeum közösségi térként is működő, a helyi és
regionális természeti és helytörténeti értékeket élményszerűen bemutató, a város turisztikai fej-
lesztésének ösztönzőjeként működő intézmény.

Az intézmény személyzete: a múzeum biztosítson munkahelyet, világos, kiegyensúlyozott feladat-
megosztással, kellemes munkakörülményekkel.

Külső érintettek, mikrokörnyezet

Civil szervezetek, gyülekezetek: a múzeum adjon helyszínt rendezvényeik lebonyo-
lítására, működjön együtt programjaik megvalósításában.

Kulturális közintézmények: a múzeum legyen partner a városi rendezvények megvalósításában.

Lakosság, múzeumlátogatók: a múzeum őrizze és élményszerűen mutassa be a helyi és regionális
természeti és történeti értékeket, biztosítson olcsó, de sokszínű programkínálatot.
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Oktató-, nevelő intézmények, pedagógusok: a múzeum dolgozzon ki az intézmények pedagógiai
programjához illeszkedő, színes, tevékenykedtető, nem formális és informális múzeumpedagógiai
foglalkozásokat, együttműködő partnerként biztosítson lehetőséget a középiskolások iskolai
közösségi szolgálatának teljesítésére.

Önkéntesek: a múzeum információszerzésre is alkalmas, izgalmas, élményszerű feladatokat kínáljon.

A szociális ellátórendszer intézményei: a múzeum biztosítson programokat az ellátottak számára.

Vállalkozások: a múzeum különleges, más kulturális közintézményekben nem elérhető tartalmak
szolgáltatásával működjön együtt a vállalkozás dolgozóinak szervezett programok meg-
valósításában.

Külső érintettek, makrokörnyezet

Egyházak: a Pásztói Múzeum egy 18. században épült ciszterci kolostorépületben
működik, ami a rend tulajdona. A múzeumban legyen a rend és a pásztói monostor történetét 
bemutató állandó kiállítás, az intézmény gondozza és mutassa be a kolostor korábbi perjelének,
Rajeczky Benjaminnak a hagyatéki anyagát.

EMMI: a múzeum a múzeumi törvénynek13 megfelelően működjön, a minisztérium a működés 
biztosításához normatív jellegű anyagi támogatást nyújt.

Múzeumi szakemberek: a múzeum gyűjtse és korszerűen mutassa be Nógrád megye földtu-
dományi értékeit.

Nógrád megyei önkormányzat: legyen a múzeum a megye vonzó turisztikai célpontja.

Tudományos partnerek – Magyar Tudományos Akadémia, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények:
a múzeum vegyen részt kutatási együttműködésekben, gyűjteményi anyagát bocsássa külső 
kutatók rendelkezésére, működjön együtt szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok szervezésében.

Vizsgáljuk meg, hogy a múzeum hogyan tud megfelelni ezeknek az elvárásoknak, működésébe 
milyen mértékben vonja be szűkebb és tágabb környezetének közösségeit. Ennek értékelésére az
Útmutató (lásd az 1. jegyzetet) készítése során kidolgozott, az International Association for Public
Participation által létrehozott Társadalmi részvétel skáláján alapuló múzeumi tevékenységtáblát
fogjuk használni, amely a múzeumi törvény által a múzeumok számára kötelezően előírt felada-
tokat veszi sorra.

A kulturális javak együttesének őrzése, gyarapítása, nyilvántartása, 
állományvédelme

Érintettek: minden érintett

A fenti területeken a múzeum felemás helyzetben van: míg egyrészről a társadalmi részvétel
skáláján a tájékoztatás szintjét sem éri el – azaz egy-egy egyedi esettől eltekintve, szisztematiku-
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13 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.



san nem számol be a nagyközönségnek új szerzeményeiről, állományvédelmi terveiről,
tevékenységéről (az intézményben nem dolgozik állományvédelmi szakember) –  addig a gyara-
pítás tekintetében néhány esetben a bevonásig és az együttműködésig is eljut. Elfogadja,
gyűjteményébe beépíti a közösség tagjainak felajánlásait, illetve évente megvalósított Őslénytani
kutatótáboraiban14 a közösség tagjaival együtt kutatja fel a gyűjteményébe kerülő leleteket.
Gyűjteménygyarapítási, állományvédelmi stratégiájának kidolgozásába azonban a közösséget még
a tájékoztatás szintjén sem vonja be.

A kulturális javak bemutatása kiállításokon

Érintettek: EMMI, megyei önkormányzat, egyházak, múzeumi szakemberek, minden
belső érintett.

Ezen a tevékenységterületen a tájékoztatás a jellemző: a múzeum weboldalán,15 facebook-
oldalán16 keresztül és hírlevélben tájékoztatja a közösség tagjait kiállításairól. Facebook-oldalán
rendszerint a megvalósítás folyamatába is betekintést enged: a közönség pillanatképeket láthat
egy-egy kiállítás elkészítésének folyamatából. Mindemellett a múzeum olyan, ún. közösségi kiál-
lítást is valósított már meg, amelynek elkészítésében a közösség tagjai is tevékenyen részt vettek.
A Pásztói képek című időszaki kiállításban bemutatott anyagot a több mint másfélezer tagot szám-
láló „Pásztói emlékeink” nevű facebook-csoporttagok gyűjtötték össze és válogatták, a helyszínek
és a kiállított fotókon szereplők azonosításában a közösségi oldaltól függetlenül is sokan részt 
vettek. A múzeum biztosította a helyszínt, koordinálta a munkát, és itt történt a képek digitalizálása
is. Azaz a tárlat a múzeum és közössége együttműködésének eredményeként jött létre.

A város egyik legtevékenyebb civil szervezete a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért
Alapítvány.17 Az alapítvány rendszeresen rendez időszaki tárlatokat és kapcsolódó kulturális 
programokat, amelyeken egy 30-40 emberből álló törzsgárda rendszeresen részt vesz. A prog-
ramok megvalósításához a múzeum kiállítóteret biztosít, rendelkezésre bocsátja a kezelésében
lévő műtárgyakat és technikai segítséget nyújt. A civil szervezet programjai megvalósításához 
felhatalmazást kap az intézménytől.

A kulturális javak bemutatása virtuális formában

Érintettek: EMMI, múzeumi szakemberek, belső érintettek.

A múzeum műtárgyainak digitális bemutatásában uralkodóan a tájékoztatás érvényesül. 
A természettudományi, képzőművészeti és helytörténeti gyűjtemény műtárgyainak jelentős része
digitális formában elérhető a múzeum digitális adattárában, a múzeum weboldalán.18
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14 Kisfilm a 32. táborról: https://www.youtube.com/watch?v=E_1SOspjNy0 [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]
15 http://www.pasztoimuzeum.hu/ [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]
16 https://www.facebook.com/P%C3%A1szt%C3%B3i-M%C3%BAzeum-1724164671140873/?ref=aymt_home-

page_panel [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]
17 http://www.csohanybkpka.hu/ [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]
18 http://www.pasztoimuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=480 [letöltés

ideje: 2017. 01. 11.]
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[3] Iskolai közösségi szolgálatos diákok (mindnyájan a szomszéd településen,
Taron élnek) a 2016-os Múzeumok Éjszakája rendezvényünkön. Háttérben a Mikro-
nógrád, a tudomány is lehet szép című időszaki kiállításunkhoz kiírt alkotói pá-
lyázatra beérkezett munkákból készített időszaki kiállítás részlete.

Közművelődési rendezvények, programok szervezése, együttműködés a kulturális
örökség más értékeit gondozó intézményekkel

Érintettek: minden érintett

Bár a múzeumi programok, rendezvények döntő részének esetében a tájékoztatás érvényesül, az
intézménynek vannak olyan programjai is, amelyek megvalósításakor az együttműködés fokoza-
táig is eljut.

Az intézmény programjainak megvalósításába rendszeresen von be önkénteseket és iskolai
közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. Az elmúlt években a diákokból egy aktív támogató csapat
alakult ki, amelynek tagjai segítik a rendezvények, táborok megvalósítását. A múzeum nemcsak a
diákok jelenlétére, technikai segítségére, de ötleteikre, kreativitásukra is számít. Egy példa: 2016-
ban a Múzeumok éjszakáján múzeumi nyomozó játék várta a gyerekeket. A gyanúsítottakat iskolai
szolgálatos diákok alakították, a karaktereket – a forgatókönyv útmutatási nyomán – ők maguk
dolgozták ki.

A múzeum rendezvényeinek tervezésekor szem előtt tartja a város rendezvényeit (Zsigmond nap,
Pásztói húsvét, Szőlő- és borünnep, Pásztói karácsony), és igyekszik kapcsolódó programokat
(tematikus játszóházak, kézműves foglalkozások) szervezni. A múzeum Legyél te is kutató! című 



[4] Legyél te is kutató! Felső tagozatos általános iskolások kihelyezett
múzeumpedagógiai foglalkozáson.

földtudományi témájú interaktív foglalkoztató programjával19 rendszeresen jelenik meg megyei ren-
dezvényeken (például megyenap, magyar tudomány ünnepe) is.

A múzeum – több más múzeummal, felsőoktatási intézménnyel együttműködve – részt vesz egy
országos civil szervezet, a Magyarhoni Földtani Társulat Év ásványa, Év ősmaradványa prog-
ramjában.20

A Pásztói Múzeum kiemelt programja a Bringázz velünk a múltba! kerékpártúra. A programot a
múzeum helyi civil partnerekkel együttműködve, évente két-három alkalommal, valamelyik
földtörténeti szempontból izgalmas, város-közeli lelőhelyre szervezi. A célállomást a múzeumi 
szakemberek a túrák rendszeres résztvevőivel közösen választják ki, az útvonal kijelölésekor
fontos szempont, hogy futók is csatlakozhassanak.

A múzeum partnere a helyi Nyikom Hegyisport- és Természetvédő Klub,21 amelynek tagjai néhány
éve indították Pásztón körbe-körbe karikázva programjukat. Facebook-csoportjuknak ma 69 tagja
van. A megvalósításban a múzeum Pásztó város futónagykövetével is együttműködik.

40

19 GHERDÁN Katalin–HÍR János–KORMOS Vanda 2015 és http://www.mokk.skanzen.hu/legyel-te-is-kutato-
foldtudomanyi-temaju-foglalkozasok-a-pasztoi-muzeumban.html [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]

20 Erről részletesen lásd Az Év ásványa című tanulmányt.
21 http://www.nyikom.hu/ [letöltés ideje: 2017. 01. 11.]



[5] Bringázz velünk a múltba! – kerékpártúra. 

A kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozása, folyamatosan megújuló
múzeumpedagógiai programkínálat biztosítása, együttműködés a nevelési-okta-
tási intézményekkel

Érintettek: EMMI, múzeumi szakemberek, belső érintettek.

A Pásztói Múzeum korábbi európai uniós pályázatai22 segítségével korszerű múzeumpedagógiai
oktatótér és látványraktár kialakításával létrehozta azt az infrastruktúrát, ami lehetővé tette a mú-
zeumpedagógiai foglalkozások széles közönséget érintő beindítását. A pályázatok másik része a
tartalmi fejlesztéseket segítette. Ennek eredményeként a múzeumpedagógiai foglalkozások az el-
múlt években szervesen beépültek Pásztó közoktatási programjába.23A Múzeum állandó kiállításai-
hoz kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az óvodás, általános és középiskolás
gyermekeket, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevő diákokat. Időszaki kiállításaihoz gazdag,
rendszerint több foglalkozásból álló foglalkozássorozatot kínál.24 Ezekről nemcsak tájékoztatja a 
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22 TÁMOP 3.2.8-08/B-2009-0009: 7 000 000 Ft.; TÁMOP 3.2.11-10/1-2010-0016: 47 660 000 Ft; TIOP 1.2.2-
09/1-2010-0047: 84 061 480 Ft

23 A Pásztói Múzeum 2009-ben elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központja által a „Legjobb Múzeumpedagógiai Kezdeménye-
zés” kategóriában kiadott Múzeumpedagógiai Nívódíjat.

24 Legutóbbi, Mikronógrád, a tudomány is lehet szép című időszaki kiállításához kapcsolódóan a múzeum
2016. április 13. és június 9. között 36 foglalkozást tartott, amely összesen 778 gyermek látogatót jelent
(egy-egy csoport több foglalkozáson is részt vett).



[6] Utazó múzeum a mátraszentimrei óvodában.
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pedagógusokat és oktatási intézményeket, de bevonja őket a munkába: a rendszeresen megrende-
zett Tanárok éjszakáján interaktív bemutatókat tart a pedagógusoknak, meghallgatja véleményü-
ket, azokra reflektál.

A múzeum utazó múzeumi programjával rendszeresen települ ki a kistérség (Mátraszentimre, Tar,
Ecseg) és a megye (Egyházasgerge) óvodáiba és általános iskoláiba.

Összegzés

A fentiek összegzéseként megállapíthatjuk, hogy a társadalmi részvétel a Pásztói
Múzeum tevékenységeiben rendkívül heterogén: nemcsak tevékenységtípusonként, de egy-egy
tevékenységtípuson belül is. A tájékoztatástól (ez a jellemző fokozat) a felhatalmazásig (erre egy
példát tudtam bemutatni) terjed.

Nyilvánvaló, hogy a Pásztói Múzeumban szándék van arra, hogy az intézmény munkájában érintett
közösségeket bevonják a működésbe, az intézmény elindult ezen az úton. A legtöbb jó példa a 
programok, rendezvények megvalósítása és a múzeumpedagógiai programok területén látszik.

A SWOT analízis megmutatta, hogy a múzeum számára számos, eddig kihasználatlan lehetőség
kínálkozik a továbblépésre (további érintettek, például szociális intézmények, vállalkozók stb.
„kiszolgálása”, plusz a már kipróbált, működő tevékenységek, együttműködések intenzívebbé
tétele). Ebben a munkában fontos szempont kell legyen, hogy a múzeum különleges tartalmat szol-
gáltat. Hosszú távon ez jelenthet majd alapot arra, hogy az intézmény működésében érintett
közösségek az intézményt, mint közösségi teret is erősítsék, és idővel működéséhez anyagilag is
hozzájáruljanak.

A továbblépéshez szükség lenne arra, hogy a folyamatot rendszerszinten vigye tovább az in-
tézmény, és ez irányú szándékát a működését szabályozó dokumentumokban (SZMSZ, küldetés-
nyilatkozat) is megjelenítse.
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potential community spaces, and civil life is
getting livelier. The natural environment is charm-
ing; the nearby Mátra Mountains are appealing.
Local patriotism of the inhabitants is strong.

Focusing on the institution, the Museum of
Pásztó, several strengths can be mentioned:
the museum has a well determined, and scien-
tifically well described collecting area, its pale-
ontological collection has a detailed scientific
description, the wide range of museum objects
(from natural sciences, through archaeology to
art) are in good general condition. As the insti-
tution offers diverse museum education 
programmes, it has excellent relationship with
the educational institutions of the town. The
beautiful historical environment of the ruin gar-
den, in the centre of town, where the buildings of
the museum are situated, is especially attractive.

Taking into account both internal and external
micro- and macro-stakeholders and how basic
museum activities – defined by law – relate to
them, it can be seen that public participation in
the activities of the museum is rather hetero-
geneous: not only among different types of ac-
tivities, but within one single activity as well.
We find examples for all stages of the spec-
trum, from the lowest impact informing (which
is the most characteristic interaction with the
public) to the highest impact empowerment
(only one example has been found).
The study revealed that the Museum of Pásztó
is dedicated to initiating the public into its
work; the museum has already set off on the
road leading to becoming a participatory insti-
tution. Most good examples for involving the
public are various forms of museum education.

SWOT analysis has shown, that there are sev-
eral, so far unused opportunities for improve-
ment. Integration of further stakeholders e.g.
„serving” social institutions, private entrepre-
neurs etc. seems to be possible and useful,
with keeping in mind the fact that the museum
provides special content.
The study also leads to the conclusion that the
recently elaborated museum activity chart is
suitable for the analysis of public impact on a
museum.

Abstract

Whose is Pásztó Museum? Socialisation in a
small town museum

The aim of this study – by using a small, rural
museum in Hungary as an example – is to
show how the impact of public participation
on the life of a cultural institute can be evalu-
ated. Our work is to try to find the answer to
the question if people in the immediate and
broader environment of a museum can feel
that the institution is theirs. 

Trying to achieve this goal the study gives a
SWOT analysis of the environment and the in-
stitution as well, identifies the stakeholders of
the museum, analyses their demands towards
the institution, and reveals how the museum
can meet these demands. Doing so, the study
uses the so-called museum activity chart –
elaborated in the framework of EFOP-1.3.1-15-
2016-00001 – based on the International As-
sociation for Public Participation2’s public
participation spectrum.
The examined museum is located in Pásztó, a
small town in one of the most disadvantaged
counties of Hungary, Nógrád. Because of de-
creasing live births, and migration, the number
of inhabitants – 9559 people in 2013 – is con-
tinually decreasing. The general level of educa-
tion is lower than the country’s average, and so
is the rate of employment. Migration mainly af-
fects skilled and educated people. The popula-
tion is aging rapidly, and there is a high rate of
children coming from disadvantaged families.

On the other hand, there are several opportuni-
ties that can be utilized for future develop-
ment: due to improving road network the
capital city „has come” nearer, the town’s bilin-
gual secondary grammar school has good
partnerships both in Hungary and abroad, its
students come from all over the country. The
town has a sister city network in Europe. There
is an elementary art school, and there are
sport facilities as well: sportsgrounds and a
pool being the most popular. There are several
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A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, 
valamint a kiskőrösi Szlovák Tájház 
működési gyakorlata az elmúlt 20 évben

Bevezető

Az esettanulmány célja bemutatni egy kisvárosi kismúzeum működési
struktúrájának megváltozásából adódó lehetséges utakat a modern múzeumi életforma
létrehozásába, tartalma pedig az intézményi működés 20 évében adódó feladatok különféle
megoldásának vázolása. Működésünk során nem szakirodalmi példákat követtünk, hanem a
helyzetelemzéseken alapuló, átgondolt és megvitatott terveinket valósítottuk meg. 

Röviden összefoglalom, hogyan próbáltuk optimalizálni a működés körülményeit olyan intézményi
körülmények között, ahol sem működési, sem működtetői szakmai tapasztalat nem állt
rendelkezésre, mert korábban a Petőfi Emlékmúzeum a megyei múzeumi szervezethez tartozott. Új
körülmények között kellett megteremteni a települési beágyazottságot, érdekeltté tenni a lakosokat
a körükben működő közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást is nyújtó intézmény
munkájában. Korábban „csak” helyileg volt a településen a kiállítóhely besorolású Petőfi szülőház
és a hozzá kapcsolódó kiállítások. Gyűjteménye nem volt, csupán a tárlatokban látható tárgyak
nyújtottak látogatói élményt. Közművelődési tevékenység nem folyt, a Petőfivel kapcsolatos
programokat a város művelődési szakemberei, az Országos Petőfi Sándor Társaság és a helyi
iskolák részvételével és/vagy szervezésével oldották meg. Az évfordulós rendezvények legfőbb
mozgatója és mozgatható „intézménye” a Petőfi Társaság volt. A városban 1977 óta létező
Szlovák Tájház inkább az itt élő nemzetiség panteonjaként, mint működő, élő térként tartott nyitva,
évente igen kevés látogató kereste fel. Volt még a városban egy Petőfi Képtár, ez szintén kiállítási
és látogatói „forgalomra” rendezkedett be. A Petőfi-kultusz a költő szülővárosában mozaikosan és
az alkalmakhoz igazodó intenzitásban volt jelen. Az 1998. január elsején új működési formában új
tartalommal és feladatokkal induló Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum dolgozói kollektívája és
vezetése azzal a céllal kezdte munkálkodását, hogy a helyi lakossággal elfogadtassa és
megszerettesse az intézményt, ami immár a városé, azaz az övék is, próbálja az országos
múzeumi szakmai és a látogatói elvárásoknak megfelelően működtetni. Ennek érdekében széles
körű tájékoztatásba kezdett városi szinten, és tájékozódott országos múzeumi környezetben és
szakmai körökben. 

Azért hasznos leírni tapasztalatainkat, mert szakmánkban másoknak is szűkös
humán és egyéb forrásból kell megoldaniuk a tartalmas működést, és a nálunk bevált vagy nem
működő próbálkozások kiinduló pontként vagy akár mintaként is szolgálhatnak. Nekünk is ez az
intenzív tájékoztatás és tájékozódás volt hatásos és fontos, mert a több irányú hatás előnyei
segítették a munkánkat. Először is a társadalom egyre növekvő köre (életkor és társadalmi
hovatartozástól függetlenül) részese lett a múzeumnak nem csak látogatóként, hanem segítőként
is. Bizonyos területeket, programok szervezését rájuk bízhattuk és sajátjuknak is érezve azt
motiválták ismerőseiket is. Másodszor az intézmény visszaigazolást kapott arról, hogy az
elképzelései jók-e, lehet-e fejleszteni, milyen elemeket kell újra gondolni vagy esetleg elhagyni.
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A tanulmányban érintett tevékenység bemutatása

Az alaphelyzet szerint egy új működtetési formába került intézmény új,
tapasztalatok nélküli dolgozói kollektívája előtt állt a feladat, hogy a településen szétszórtan
működő közgyűjteményi egységeket és a mozaikosan meglévő Petőfi-kultuszt összefogja,
elfogadtassa a településsel és országosan a szakmával, és lehetőség szerint váljon tényezővé a
kismúzeumok sorában. A meglévő értékek mellé kellett rendelnünk egy erős stratégiát, amit
ösztönösen építettünk föl a fenntartótól szabad kezet kapva.

Építhettünk Petőfi szülőházára, új irodalmi kiállításra, jelentős képzőművészeti gyűjteményre, a
Szlovák Tájházra és a különleges kultuszápolásra. Volt egy múzeumunk élet nélkül, benne a
mozgást kizárólag a kulturális turizmus jelentette. Ezt kellett megtölteni élettel, folyamatosan
fejleszteni a hagyományos múzeumi alapfeladatok szem előtt tartásával. Természetesen a
közművelődési területtel kezdtünk, a cél a helyi lakosság és az iskolák bevonzása volt, elérni, hogy
a helyi közönség is váljon érdekeltté a múzeum, mint természetes és általuk is használt élettér
működésében. 

Az intézmény a kitűzött célunk elérésére alkalmas volt, hiszen egyfelől Petőfi a település hírnevét
hordozza,  mert neve összeforrt szülővárosáéval, másfelől aktivizálható volt a lakosság, ugyanis a
korábbi kultusz részese volt, tárgyai, dokumentumai vannak az elmúlt évtizedek programjaiból,
vonzhatja őket az új információ Petőfivel kapcsolatban. Így a múzeumi rendhagyó irodalmi
programokkal az értelmiséget és a diákokat első lépésként megnyertük. Petőfi születésnapja jó
lehetőségnek tűnt egy egyedi, országos rendezvényre, a Petőfi-szilveszterre.
Kiskőrösön korábban a szlovák hagyományápolás nem a tájházban, hanem kizárólag civil
szervezeti keretekben folyt, reméltük, hogy ezt is ki lehet szélesíteni a jó tájházi adottságokra
építve, ha oda is tervezünk hagyományos programokat. A fokozatosságra számítottunk. Először a
rendezvényeinkre résztvevőként, vendégként hívtuk az érdeklődőket, majd akadtak közülük segítők
is, és ma már ott tartunk, hogy bizonyos programokat a civilek önállóan szerveznek előzetes
egyeztetések alapján, és közös értékelésekkel érnek véget.

A tevékenységünk céljai a helyzetünkből fakadtak, kevés dolgozóval több helyszínen kellett
biztosítani a nyitva tartást, ezen felül elérni a lakosság bevonzását.

Stratégiánkban rövid és hosszú távú célokat fogalmaztunk meg. Első cél: az intézményt
sajátjukként elfogadtatni a településen élőkkel, hiszen korábban a megyei szervezethez tartozott.
Ehhez szerveztük a programokat, melyekhez meghívót készíttettünk, és személyesen szólítottuk
meg az embereket, majd igyekeztünk kialakítani az érzelmi kötődést. Későbbi cél: bekapcsolni a
segítőinket a programok szervezésébe. Itt már bizonyos hatásköröket is kaptak a segítők. Mai
állapot szerint már bizonyos részfeladatokat teljes felelősséggel bonyolítanak a segítők.

Kiállítási és gyűjteményi területen is voltak/vannak céljaink. Kezdetben a saját látószögben lévő
tárgyak gyűjteménybe juttatása, majd a tudatos odafigyelés kialakítása. Gyűjteményi és kiállítási
területen az ismeretek és tapasztalatok begyűjtése, továbbadása is célunk. Ezt egyéni segítőkkel
terveztük/tervezzük. A hasonló témakörben működő civil szervezeteket társszervezőként vonjuk
be, hol ők a múzeumi rendezvény társszervezői, hol a múzeum segít nekik. 

Az alaphelyzetből fakadóan két céllal fogalmazunk meg elképzeléseket a célcsoportokról: a
látogatókról és a segítőkről. A látogatók számának növelését a járás településeinek, a hátrányos
helyzetű tanulók és a nyugdíjasok bevonásával próbáljuk folyamatosan elérni. Ezek a csoportok
nem a fizetőképes keresletet jelentik, inkább az életminőségüket és az esélyegyenlőséget javító
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múzeumi szolgáltatási oldal többlettevékenységét igénylik. Ezeket az igényeket pályázati
forrásokból tudjuk kielégíteni. A tájházas kemencés és népismereti foglalkozásokon célcsoportunk
az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói, a legújabb tudatos csoport az
óvodások, akik maguk és a családjuk is potenciális múzeumlátogatóvá válhatnak.  

A másik terület az intézmény munkájába bevonható segítők köre. Az első lépésben a diákok és az
értelmiség volt a célközönség, de ez az elmúlt 20 évünkből csak az elsőre volt érvényes. Később
nem érdeklődőkben, hanem együttműködésre alkalmas személyekben gondolkodtunk. Amikor már
egy stabil bázis segítette a munkánkat, újra célcsoportot fogalmaztunk meg. Azokat az embereket
kerestük meg, akik a családi tradíciókat megtartva ma is a szlovák hagyományokban élnek. Így az
idős szlovák lakosság női tagjait kerestük fel adatközlőként, építettük a foglalkozásokba
mesélőként. Célközösséggé váltak az Országos Petőfi Sándor Társaság tagjai, az IKSZ-es diákok,
akikre alkalmanként lehet számítani. Ebből a körből az intézmény szükség szerint meríthet, de
természetesen ez is kölcsönösségi alapon is működik. 

Tevékenységek

A múzeumi célok eléréséhez a különféle tevékenységekbe, különböző fokon tudtuk
bevonni a segítőket vagy csoportokat.

Elemezve a lehetőségeket és a területeket, a legnagyobb mértékben a közművelődési feladatok
során vontunk be külső humán és anyagi erőforrásokat. Ez a múzeumi alapfeladat lehetőséget
biztosíthat a programon való részvételtől a konzultációt követő bevonáson keresztül arra is, hogy
valaki azonos jogú együttműködőként vegyen részt, vagy akár felhatalmazott lebonyolítói szinten
kapcsolódjon az intézmény munkájába. A programokon meghívóval résztvevők a legkevésbé aktív
szint, de a múzeumi élet részévé váló vendégek mégis fontosak. Ilyen rendezvények a kiállítás-
megnyitók, rendhagyó irodalmi, történelmi találkozók. Tartalmasabb szint a konzultációkkal
előkészített bevonás. Erre példák a múzeumok éjszakáján rendszeresen megvalósuló programok.
Többnyire szabadtéri, játékos vetélkedőket valósítunk meg széles körű lakossági bevonással. A
legsikeresebb vetélkedőkön a csapatoknak a város központjában kijelölt állomáshelyeket kellett
megtalálniuk, és Petőfihez vagy a János vitéz műhöz kapcsolódó feladatokat megoldaniuk. Volt
Petőfi-éjszaka is, akkor a művekben szereplő nőalakok, akiket a város asszonyai, lányai alakítottak,
maguk állították össze a ruházatukat, és a szöveg hallatán az adott figurát megelevenítve
végigsétáltak a „kifutón”. Két órán keresztül hallhattunk verseket Petőfitől és érdekességeket
Petőfiről. A szilveszteri színdarabot évek óta ugyanaz a társulat ugyanazzal a rendezővel mutatja
be. 

A gyűjteménygyarapításba elsősorban szlovák viseleti darabokkal és néprajzi tárgyakkal
kapcsolódnak be a városlakók. Gyakran keresnek meg a Petőfi-kultuszhoz tartozó tárgyakkal vagy
Petőfi-kötetekkel. A kiállításokban mindenféle társadalmi tevékenységi szint előfordul. Van, amikor
szakmai évfordulós tárlat készül, ebben az esetben a külső résztvevők szakmai instrukciói alapján
rendeznek kiállítást a múzeumi kollégák. A legizgalmasabb kiállítás-rendezésünk a 88 éves,
tapasztalatokkal rendelkező szlovák népviseletes asszonnyal volt, aki kurátorunkként a néprajzi
látványtár berendezését irányította.

A legnagyobb eredményünk az a folyamatos, kiegyensúlyozott színvonalú, nyitott múzeumi
működés, amelyet számos szakmai elismerés, és folyamatos intézményi fejlesztés igazol vissza.
Ezt csakis elkötelezett múzeumi dolgozókkal és aktivizálható civil erőkkel lehetett megvalósítani.
Az együttműködők saját sikerüknek is tartják a múzeumi eredményeket. Tartós részvételükre
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biztosan lehet számítani, és jól meggondolt tervezéssel a hozzájuk legközelebb álló feladatokat
rájuk lehet bízni. Biztos, hogy  tudásuk legjavát adva vesznek részt, vagy oldják meg maguk, amit
rájuk bíztak. Tapasztalatunk szerint nem a segítők száma, hanem az egyes rész/feladat vállalója a
siker záloga. A kulcs a megbízhatóság és a kölcsönösség. Alapvetően mindkét oldalról
személyfüggő a működés. Az intézmény legfőbb eredményei a kiszámíthatóságon alapuló
működés: országosan ismert és népszerű Petőfi-szilveszter (20 alkalom), október 6-i
megemlékezések a legismertebb korszakkutató történészekkel (18 alkalom) három új állandó
kiállítás, gyűjteményi gyarapodás, Az év múzeuma (2004, 2010) Látogatóbarát múzeum (2006), Az
év tájháza (2006). Az infrastrukturális fejlesztések pályázati támogatásból valósultak meg. A
múzeum mellett kb. tíz fő állandó segítő működik, akik a programok jellegéhez kapcsolódva újabb
aktuális segítséggel tudják bővíteni a létszámot. A tíz ember szinte témafelelősként működik, ők
nagyon büszkén és örömmel kapcsolódnak az intézményhez, hiszen minden elismerésünk
indoklásában ott szerepel az a civil támogatói háttér, akik velünk vannak.

A célcsoportokra gyakorolt hatás az ismétlődő rendezvények esetében az azonnali szóbeli
visszajelzéseken mérhető. Alapvetően ismerik, várják, szeretik (például a Petőfi-szilveszter). Az
egyszeri programok hibáit őszintén jelzik (például sok volt az állomás a vetélkedőn). A szervezők
ezt figyelembe veszik a következő rendezvénynél. A települési szintű elmozdulás a múzeum
irányába nem radikális, bár vannak események, amire özönlenek. A Petőfi-szilveszteri darabot már
három alkalommal játsszák egymás után, mégsem jut mindenkinek jegy. A nagy médiavisszhangot
kapó eseményekre büszkék, egyébként nem jellemző az értékelés vagy az érzelmek kinyilvánítása.
Aki részese, az pozitívan nyilatkozik, értékeli, aki elmulasztja, sajnálja, és a tájékoztatást okolja. A
megvalósító szervezet, intézmény és a segítők minden alkalommal szerény vacsorával egybekötött
összejövetelen elemzik, értékelik a programot, visszacsatolják az időközben megfogalmazott
véleményeket.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum egy több lábon álló vidéki kismúzeum, melynek országos és
nemzetközi jelentősége sokkal nagyobb, mint a mérete. Az ismertsége a nyitott múzeumi
működéshez éppúgy jó kiindulópont, mint az azt zarándokhelyként felkereső kulturális turizmus
számára. Ezzel az adottságával az országos Petőfi-kultusz vidéki központjává válhat, ezt
kihasználva lehet különleges kultuszápolási formákat működtetni, ehhez szívesen kapcsolódnak
irodalmi és képzőművészeti körök is, hogy gyarapodjanak az itteni értékek, és motiválja a helyieket
is a minőségi szolgáltatás biztosítására. Ezt a sajátos helyzetet figyelembe kell venni, ha valaki
példaként veszi kézbe a leírtakat. Bármilyen közösségi közegben használható példa a miénk.
Kerestek sokan, hogy szívesen segítenének bármiben az intézmény körül. Mindez csak akkor vált
gyümölcsözővé, ha megtaláltuk a megfelelő formát, tárgyat és területet, melynek keretében a
segítő akarat kibontakozhat, egyébként elmaradt a szándék is meg a tett is. Ezért érdemes nagyon
jól kiválasztani a feladatot és a segítőt, valódi megfelelést találni közöttük. Tájházi programjainkat
olyan segítővel bonyolítjuk, aki maga is kapcsolódott a tanyához, kemencéhez, hiszen nekik is volt,
továbbá szlovák környezetből származó gyermekkori élményeket őriz. A szilveszteri színdarabokat
irodalmi érdeklődésű, kulturális szervező rendezi, akinek örömet jelent a színpad és a csapata
sikere. Őt is megtalálta a feladat, mi meg őt. Nagyon érdemes arra energiát fordítani, hogy a
megfelelő embereket szólítsa meg az intézmény. Ami még elengedhetetlen: a megfelelő
visszacsatolás nagyon fontos. Látsszon az ő munkájuk is! Ez még fontosabb, mint a muzeológus
kollégáé, hiszen az önkéntes segítőnek „csak” megköszönik a munkáját. Az egyes segítő esetében
tehát alapelv, hogy találkozzon az érdeklődés, a motiváltság és a feladat. A civil csoportoknál a
közös érdek vagy a kölcsönösség lehet az alapja a tartós és jó együttműködésnek.
Tapasztalataink szerint csak a kölcsönösség, megbízhatóság, bizalom alapján lehet tartós az
együttműködés, és ajánlatos azt csak a szükséges és nem megterhelő mértékben igénybe venni.
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Összefoglalás

Az esettanulmány az egész múzeum-együttesünkre vonatkozó tevékenységünket
érinti. Az intézmény most alkalmazott és folyamatosan kialakított működését a szerkezeti
sokszínűsége tette lehetővé, így megvalósulhatott egy kiegyensúlyozott tartalmat biztosító
közgyűjteményi intézmény alapfeladatait szem előtt tartó arányos fejlődés és fejlesztés is. Hamar
rájöttünk, hogy érdemes a lakosságtól segítséget kérni, ha nyitott múzeumként szeretnénk
működni. Az önkéntes segítőket intenzíven motiváltuk, kerestünk olyan indokot, amely alapján csak
az adott személyt lehetett valamely konkrét feladattal megbízni, akkor ő többszörös energiával
igyekezett a legjobban megfelelni. Ezt a módszerünket ma is alkalmazzuk. A múzeum dolgozói
sem akarják sem jobban tudni, sem ügyesebben megszervezni az adott programot. Ehhez meg kell
találni a témához legautentikusabban tartozó személyt. Be kell ismerni, volt arra példa, hogy akit
mi a legalkalmasabbnak tartottunk, a legtöbb információval rendelkezett, nem tudta hatékonyan
átadni az ismereteit, nem sikerült úgy megszerkesztenie a gondolatait, hogy lekösse a résztvevők
figyelmét. Le kellett vonni a tanulságot, ma már egy több szempontú elemzés alapján választjuk ki
a legalkalmasabb segítséget. Az összetett szerkezetű intézményünkhöz több témakörben
kapcsolódhatnak támogatók, hiszen néprajzi témában, a szlovák hagyományok ápolásában a
szlovák gyökerekkel rendelkező lakosok tudnak a leghitelesebben segítséget adni, ebben a
tárgykörben leginkább az idősebb korosztályra építhetünk. Petőfi témakörben a képzettebb
értelmiségiekre támaszkodunk. Programok esetén a kulturális területen gyakorlattal rendelkező
szervezőkkel, rendezőkkel gondolkodunk közösen.  

Ennek a ma már természetes működési formának nagyon sok egyéb hozadéka is volt. Az állandó
segítőink beletartoznak a múzeum életébe, a rendezvények állandó résztvevői, látogatói akkor is,
ha tényleges munkájukra éppen akkor nincs szükség. Kialakultak azok a szoros kötődésű körök a
múzeum körül, amelyek további, alkalmanként mozgósítható ismerős vagy baráti kapcsolatokkal
rendelkeznek. Ők maguk is hírelik az intézmény rendezvényeit, gyűjteményeink gyarapítására
inspirálják ismerőseiket. Hasonló elképzelésekkel és hozzáállással rendelkező segítőket állíthatnak
maguk mellé. Eddig erre nem került sor, mert maguk is szívesen végzik a rájuk osztott feladatot, az
igénybe vételük is méltányos mértékű.

Hogyan tovább? Annál hasznosabbat és hatékonyabbat nem tudunk elképzelni, mint hogy a
felajánlott, megbízható segítséget elfogadjuk. Bizonyára hasznosabban is működhettünk volna, ha
mindezt szakirodalmi alapon végezzük, erre azonban a működő ösztönös döntéseink miatt nem
kerítettünk sort. Úgy éreztük, hogy a mi sajátosságainkhoz és lehetőségeinkhez megtaláltuk a
működő formát. Megismerve a társadalmi beágyazottságra építő intézmények sokoldalú
működését, úgy érezzük, érdemes a gyakorlat és az elmélet egyensúlyára építeni a nyitott múzeumi
működést. Múzeumunk (azóta tematikus múzeum) – egyre szélesedő területen és intenzitással –
működik folyamatosan, és ebben az elméleti alapnak nagyobb teret adva  kívánunk dolgozni a
továbbiakban is. Nehéz, de érdemes.
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Abstract

Petőfi Birthplace and Memorial Museum and
Slovak Country House Museum – practice of
the past 20 years

This case study presents the operational
structure of a small town museum, the
inclusion of possible new pathways into the
modern life of the museum, the solution of
various tasks in the 20 years of operation. The
study mainly draws on an experiential basis,
describes realized and successful
programmes.

The paper analyses the institution’s past, its
structure, the most important phases,
programmes in which it has a major role and
the supporters. It describes how the volunteer
helpers of the museum are gradually and
continuously  getting closer to the everyday
life of the museum and its festivals. It
describes how the museum found its way, how
it made its prospects and plans in light of the
realities. It gives an account of conscious
planning, and the built-in content and
infrastructure development. It highlights
museum education and community sessions
linked to optimum spaces. It shows some of
the major traditional programmes in detail, and
describes a special, interesting and successful
event in a bit more detail.

Describing the activities may serve as an
example for other institutions of similar size.
The conditions for our own and the described
programmes, the availability or lack of
volunteer helpers can be compared. The
institute works along conscious planning,
predictable programmes and museum
functions related to the disciplines involved in
the institute (Petőfi cult, Slovak traditions,
Petőfi in fine arts). The new opportunities risen
from tenders are utilized by the museum with
cooperation agreements with educational
institutions. Increased human resource
demand can be ensured by cooperating with

55

Kispálné Lucza Ilona A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, valamint a...

civil society organizations and volunteer
assistants as well as volunteers. The analysis
includes the process of increasing the interest
of facilitators who are, thereby, getting more
and more involved in the fields of the activities
of the museum. Slovakian assistants in
Kiskőrös are most effective in enhancing the
ethnographic collection, as they have a strong,
emotional motivation.

The greatest achievement is the continuous,
balanced, open-minded museum operation,
which is backed by numerous professional
recognitions and continuous institutional
development. Successes affect both
institutional staff and helpers. The positive
feedback gives great impetus to further work,
linking the institution with the volunteers as
well.

The advantage of small-town small museums
is that they have to make a small population
interested  in community culture. Speaking to
them in person results in positive responses
relatively soon. The institution’s current
operation has been ensured by its structural
diversity. This way a museum with a balanced
content can be realized, focusing on its core
tasks while developing in a continuous and
proportionate way. This can be achieved only
with dedicated  employees, straightforward
and realistic plans and civic activism.



Kustár Rozália
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Határtalan Harta

„Az a ránc is talán a tiétek, kapkodás nélkül vastagodó 
törzseteké, magabiztos ágatoké, összefonódó-fűződő 
gyökereteké. Igen, az a ránc, az talán mégis a tiétek. 
Mert felnő, megkeményszik bennetek a múlt, akár a 
lassú sejtek és kiterebélyesedik, megsokasodik 
lombotokban a jövő.” (Lehoczki Károly: Diófák)

A Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány és társszervezete, a 
Dunatáj Értékeiért Nonprofit Zrt. a természetvédelmi célok mellett számos olyan közművelődési
programot valósít meg éves munkája során, mely egyben a helyi értékek őrzésére, megismerteté-
sére irányul.

2015-ben nagy vállalásunk volt, hogy tavasszal meghirdettük a Határtalan Harta – Az én öröksé-
gem című programunkat, pályázatunkat. Jelen közlés az indulásra, a megvalósítás folyamatára, 
kifejlődésére kíván rávilágítani, miközben eltökéltek vagyunk a program hosszú távú folytatásában,
amit megerősít az EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-
vel programban támogatást nyert Határtalan Harta – Kézműves közösségpont és programsorozat
című pályázatunk.

Harta település gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, melynek egyes elemei nemzetközi 
figyelemre is számot tarthatnak (például bútorfestés). A korábban a településre jellemző német
nemzetiségi hagyomány1 természetes átörökítése a 20. század közepén megszakadt. Ennek 
előidézői a globálisan megváltozott körülmények mellett lokálisan az 1945–1948 közötti időszak
történései voltak (hartaiak gulágba hurcolása, majd több mint 200 család kitelepítése, miközben a
lakosságcsere keretében felvidéki magyarok érkeztek).   

Ezt követően két generáció alatt  látszólag új közösségi tudat alakult ki (vegyesházasságok), ami
viszont új örökségdefiníciót igényel. Erre reagált 2009-ben a német tájház mellett létrehozott, a 
betelepített felvidéki családok örökségét bemutató Hartai Felvidéki Szoba kiállítóhely.2 A települé-
sen lezajlott 20. századi társadalmi változások miatt azonban ma a családokon belüli kulturális
örökségátadás, belső kommunikáció nehézkes, feloldására minden generáció részéről igény mu-
tatkozik, de az ennek segítésére önszerveződő programok általában „ad hoc” jellegűek. 

A közösségi programszervezés záloga meglátásunk szerint az önkéntes szerepvállalás erősítése
és kiterjesztése az adott közösségben. A folyamat korántsem egyirányú, hanem hol öngerjesztően
burjánzó, hol csendes visszavonultságban, látszólag semmittevésben újrakalibrálódó folyamat.
Hullámzó voltát erősítik a benne levő szereplők változásai, cserélődései, belső fejlődésük is. Prog-
ramunk tapasztalatait gyakorlati példákon keresztül érdemes bemutatni, amivel talán mások szá-
mára is adaptálható ötleteket nyújthatunk. 

Az 1974-ben Hartára került magyar származású jegyzőnek egy falubeli azt a tanácsot adta: „Itt ne
barátkozzon senkivel, de mindenkinek köszönjön.”3
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1 FÉL Edit 1935
2 KUSTÁR Rozália–GOTTSCHALL Péter 2009
3 H. BARTA Lajos 1999, 116.



[1] A második világháború utáni zűrzavarban lefestett név egy hartai sarokpadon.

Általában minden településre jellemző, hogy az ott élők nehezebben veszik észre, tudatosítják saját
értékeiket, és erősítik ezzel önazonosságtudatukat, mint a kívülről jövők, akiknek fontos, hogy meg-
fejtsék a hartaiak titkát, és sokszor rácsodálkoznak arra. Ilyen szemmel nézve még ma is sok min-
den megkülönbözteti a települést a környező falvaktól, s ennek meghatározója az a közösség,
amely itt él. Néprajzkutatóként (feleségként) kerülve a faluba, ez hamar feltűnt.4 Azonban azt, hogy
a hartai közösség ma is miért annyira zárt, nehezen fogadja be az idegent, csak a Határtalan Harta
program elindítása óta kezdtük igazán megérteni.

A Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány munkájába önkéntesként 2002-ben kap-
csolódtam be és 2015-ben lettem kuratóriumának elnöke, egyben a Dunatáj Értékeiért Nonprofit
Zrt. igazgatóságának tagja. Szervezetünkről annyit érdemes tudni, hogy a Dunatáj Természet- és
Környezetvédelmi Közalapítványt, mint közhasznú társaságot 1999-ben alapította a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület, Harta Nagyközség Önkormányzata és Dunatetétlen Köz-
ség Önkormányzata. Működésünk két alkalmazott és önkéntesek munkája által biztosított. 
A Közalapítvány célja hazánk természeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése és bemutatása, a
biológiai sokféleség megőrzése és fenntartása, egyes veszélyeztetett madár- és növényfajok 
gyakorlati védelme, a természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és el(ő)terjesztésének
ösztönzése, megvalósítása, az ökoturizmus támogatása és a fentieket elősegítő környezeti neve-
lés, oktatás, ismeretterjesztés. 
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A Közalapítvány több színes kiadványt, szóróanyagot jelentetett meg, Dunatetétlen határában Széki
lile tanösvényt és madármegfigyelő tornyot tartunk fenn. Partnerszervezetként részt vettünk a Har-
tai Füzetek kiadásában (2006, 2008),5 a Hartai Felvidéki Szoba és Gallé Tibor Emlékszoba kialakítá-
sában (2009). Több alkalommal szerveztünk helyi programokat a Kulturális Örökség Napjai
keretében. Aktív társszervezői voltunk a helyi örökségre épülő Bodzaünnepnek, rendszeresen 
szervezünk túrákat, előadássorozatokat, kiállításokat. Évről évre megszervezzük a Hauer Béla 
Természetismereti Emlékversenyt. 

2015 óta szerepel szervezetünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által vezetett önkéntesek
nyilvántartásában. Ugyanebben az évben a Dunatáj Értékeiért Nonprofit Zrt. közreműködésével
megjelentettük Harta örökségtérképét,6 és indítottuk útjára a Határtalan Harta programot.

A fiatalok kíváncsisága, önzetlen lelkesedése lendületet hozhat identitástudatuk kialakulásában.
Viszont a mai felgyorsult világban segíteni kell a fiatalok értékkeresését, értékfelismerő képessé-
gét, erre a kulturális örökség elemei kiválóan alkalmasak. Ugyanez az identitáskeresés jellemző a
fiatalokra, akik tanulmányaik során távolabb kerültek a településtől, ennek ellenére helyben képze-
lik el hosszútávon boldogulásukat. A 45 év feletti lakosokat az általános nosztalgia jellemzi, ami
segítheti az egykor egyedi ,,hartaarisch” életérzés és kötődés újraéledését. Meggyőződésünk, hogy
a program kreatív szemléletmóddal, konkrét tudásátadással segítheti a vázolt aktív folyamatot.

Arra törekszünk, hogy a különböző korcsoportokból minél több embert vonjunk be a településről,
és lehetőség szerint érjük el a Hartáról elszármazottakat is. 

2015 tavaszán meghirdettük a Határtalan Harta – Az én örökségem című programunkat. Iskolai 
rádióműsorban, Harta Története – Hartai Történetek és saját facebook oldalon, továbbá honlapun-
kon történő megjelenés mellett alkotópályázat kiírásával arra bíztattunk mindenkit, hogy mutassa
meg, számára mit jelent hartainak lenni. 

Célunk az volt, hogy a helyi hagyományokból merítve közösségi összefogással olyan alkalmakat
teremtsünk, melyek rohanó világunkban az itt élők figyelmét is ráirányítják értékeikre, és méltóak
arra, hogy a máshonnan érkezőkkel Hartát megszerettessék. Számos pályamű érkezett, izgalmas
tarkasággal tárva fel szóban – prózában és versben, hangban – zenében, fotóban, műalkotásban
és egyéb tárgyban egyének, csoportok vallomását Hartáról, a hartaiakról. 

Már a kezdetekkor azt terveztük és ígértük a helyi közösségnek, hogy a program végén egy kiállí-
tást hozunk létre. Végül is karácsonyra mutathattuk be az év során beérkező pályamunkákat. 
A hagyományos hartai Weihnachtsmarkt keretében nyitottuk meg a kiállítást, ami január végéig
volt látható. Aki kedvet érzett, már december 9-étől bekapcsolódhatott a rendhagyó kiállítás építé-
sének munkálataiba is. Szerencsére az önkéntesekből nem volt hiány, a sok kreatív erő végül igazi
értéket teremtett, amire legfőbb bizonyság a kiállítás látogatottsága. Hisszük, hogy mindenki 
számára nagyon tanulságos volt a 19 egyéni pályázó és a két csoport (az óvoda nagycsoportja és
a 4. osztály) megnyilatkozása. A kiállított anyagban szerepelt hartai népviselet papírruhaként 
kivitelezve, két családtörténet, hartai jelképtörténet, hartai házhomlokzatok képei, hartai bútormotí-
vumokkal ékesített marcipántorta, fotósorozat, hartai utcarészletet bemutató festmény. A kiállítás
keretét egy hartai kiadású tabló ihlette, az I. világháborút megjárt ősök – katonaarcok – egyszerű
tortaalátétre ragasztva lebegtek a térben. 
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5 KUSTÁR Rozália 2006a; SZABÓNÉ MÉSZÁROS Mária 2008
6 http://dunataj.org/file/letoltes/terkep1.pdf [letöltés ideje: 2017. 03. 17.]



[2] Határtalan Harta – Az én örökségem kiállítás 2015-ben (részlet).

Természetesen nem hiányoztak a sorból a nagyhírű hagyományos hartai népművészet elemei, a
bútorfestészet, a hartai harisnya és gyöngyös főkötő motívumai sem. A szintén pályaműként sze-
replő Horváth Anita által írt Zur Erinnerung című színdarabot a 4. osztályosok több helyen bemutat-
ták. A programhoz kapcsolódva óvodás és általános iskolás gyerekeknek szerveztünk foglalkozást.

A program névválasztásának sikerén felbuzdulva kora tavasszal Határtalan Harta címmel Harta tör-
ténetével kapcsolatos előadásokat szerveztünk, majd 2016 nyarán a Múzeumok Éjszakája megszer-
vezésének ötletével keresett fel minket a Ráday Pál Kamarakórus. A program szervezését kb. 25
önkéntes biztosította, miközben az öt látogatói helyszínen több mint háromszázan fordultak meg.

2016-ban mindenképpen folytatni kívántuk a pályázati programot is, Határtalan Harta – Elhallgatott
történetek a málenkij robot árnyékában címmel hirdetettünk gyűjtőpályázatot és decemberben nyi-
tottuk meg a kapcsolódó kiállítást. Aki kedvet érzett, ekkor is  bekapcsolódhatott a kiállítás építé-
sének munkálataiba. 

A program megvalósítása azonban eltért a korábbi évtől. A témaválasztást az országos emlékév
ihletésén túl meghatározta annak a Hartáról 1945-ben elhurcolt munkaszolgálatos naplójának fel-
fedezése a világhálón, mely a helyiek számára egyáltalán nem volt ismert. Míg a nyugatra telepített
hartaiak nyíltan beszéltek megpróbáltatásaikról – a napló szerzője előbb gyerekeinek németre,
majd unokája angolra fordította, és tette közkinccsé azt –, a környékre telepítettekben, a később
évekig még itthon is meghurcoltakban bennragadtak a történetek. Tudtuk, sokkal kevesebb anyag
fog előre érkezni, de reméltük, a kiállítás sokakat felbátorít majd, és bekapcsolódnak a kiadvány
formájában történő tervezett továbbgondolásba. 
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[3] Határtalan Harta – Az én örökségem kiállítás múzeumpedagógiai
foglalkozása: óvodás csoport hartai harisnyamotívumok ihlette mozaikjai.

A kiállítás első része a hartai mindennapokba vezette be a látogatót, olyan Hitler-Jugend német ál-
talános iskolások naplóin keresztül, akik anno Hartán fél-fél évet töltöttek. Az idilli falusi élet leírása
mellett leírják a valóság sötét oldalát is, a légiriadókat, a Duna aláaknázását és egyéb eseménye-
ket. A tematikus év keretében elnyert pályázati forrás lehetővé tette, hogy a kiállítás megvalósítá-
sába egy grafikus csapatot is bevonjunk, akik segítségével a terem közepén felépülhetett egy
„bánya”, mely Knódel János egykori hartai fakereskedő naplóján keresztül idézi fel a „paradicsom-
ban” – ahogy a hartaiak a Donyec-medence-beli lágereket nevezték – 1945 januárja és 1947 októ-
bere között töltött napokat. A naplót Knódel János unokája, Gerti Morell tette közzé angolul, aki
örömmel hozzájárult az angol nyelvű napló magyar nyelvű közléséhez. A napló bejegyzései rövidek,
de annál megrázóbbak. Megjeleníti a fogolytáborok embertelen körülményeit, a folyamatos éhe-
zést, a bányaépítést, az emberi veszteségeket. A kiállítás további, a korabeli Hartát bemutató képi
és írott emlékeket, adatokat, tárgyi emlékeket – például lekent névtáblájú hartai festett bútorokat
és az ún. perselycédulákat – is felvonultatott.7 Egy falon megjelent több mint 230 ismert név, akiket
civil lakosként hurcoltak el a faluból 1945 telén. Egy sarokban a budapesti Német Gimnázium diák-
jai által8 összegyűjtött hartai riportanyag volt látható.
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7 Többek között Halasi László evangélikus lelkész anyagát, Naftz Katalin az édesapja által mesélteket idéző
elbeszélését, valamint Kalló Jánosné óvónő gyűjtését, aki idős hartaiakkal rögzített beszélgetéseket, majd
írta le a hallottakat. Gottschall Jánosnak köszönhetően egykori levelezés, tábori igazolás, illetve a Knodel
és Gottschall fakereskedés iratai is bemutatásra kerülnek.

8 A gyűjtést Szabó Virág, Deli Dóri, Balogh Rebekka, Kálmán Mercédesz, Ége Fanny, Wagner Loretta és
Schuckert György Salamon végezték Bozzai Zsuzsanna tanárnő vezetésével.



[4] Határtalan Harta – Elhallgatott történetek. Kiállításrészlet 2016.

A pécsi Szociális Háló Egyesülettel együttműködve a kiállítás Légrádiné Eichammer Mária által
gyűjtött visszaemlékezésekkel kiegészülve február végéig volt látogatható, és bemutatkozhatott a
január 21-én szervezett rendhagyó történelemórán, illetve megszerveztük, hogy minden általános
iskolás tanuló tanóra keretében megismerkedhessen a kiállítás anyagával. Nagy kihívás volt az el-
sőst és a nyolcadikos diákot is saját lelkületéhez mérten megismertetni a témával, amit egy idő-
utazással hidaltunk át, elképzelve, mi lett volna, ha szüleik, testvéreik nélkül maradtak volna abban
az időben. Az már az első alkalommal kiderült, hogy erről nekik is beszélni kell, hiszen őszintén
szakadt fel a kérdés egyikükből: „Miért van a nevem a falon?” Pontos adataink nincsenek, de becs-
léseink szerint a 3500 fős településen több mint ezren látták a kiállítást, nem számolva azokat, akik
csak a Dunatáj Közalapítvány facebook profilján követték folyamatos beszámolóinkat. Progra-
munkról beszámolt a Petőfi Népe,9 a kalocsai Korona fm100 rádió,10 bemutattuk egy konferen-
cián11 és a kiállítás egy része a Kecskeméti Katona József Múzeum felkérésére, további
helyszínekre is eljut majd.

Mostanra elmondható, hogy a kiállítás elérte célját: az elhallgatott történetek egyszerre sokakból
kiszakadtak, további képek, iratok kerültek hozzánk, az adatközlők immár névvel is vállalták 
történeteiket. Sokan többször is visszajöttek, ahogy terjedt a kiállítás híre, egy-egy család más 
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9 http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/hatartalan-harta-kiallitas-nyilt-a-malenkij-robotrol-699996/ [letöl-
tés ideje: 2017. 03. 17.]

10 http://koronaradio.hu/cikk/elhallgatott-tortenetek-tarulnak-fel-hartan-22484 [letöltés ideje: 2017. 03. 17.]
11 http://www.uni-pae.hu/2017-02-24-25-orszagos-gulag-gupvi-diakkonferencia-es-workshop [letöltés ideje:

2017. 03. 17.]



[5] Hartai interaktív kirakó a generációk közötti párbeszéd reményében.

generációhoz tartozó tagjai is eljöttek. Többen a saját családjukban kezdtek kutatni, felkeresve
olyan rokonokat is, akikkel évek óta nem beszéltek. A történetek egy része a családokban marad,
de ez által is jobban kötődnek településünkhöz. Megfogalmazódott egy kiadvány terve is, mely 
teljes terjedelemben közölve a gyűjtött anyagot, segítheti az elmélyülést.

Határtalan Harta programunk legfőbb hozadéka így két év távlatából, hogy erős önkéntes bázisra
számíthatunk a hasonló programok szervezésében, ami abban is észrevehető, hogy egyre több
hartai látogat túráinkra, egyéb programjainkra. Egy igazi cselekvő közösség formálódik azokból,
akik számára fontosak a helyi értékek. Ezt a pozitív folyamatot érzékelve 2016 szeptemberében
Határtalan Harta – Kézműves közösségpont és programsorozat címmel fogalmaztunk meg új célo-
kat az EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével program
keretében. Terveink között szerepel egy olyan, az élményszerű tanulást, tájékozódást szolgáló nyi-
tott rendszer kialakítása, mely interdiszciplináris alapokon törekszik a helyi értékekből eredő adott-
ságok kihasználására, ezzel a hartai helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva segíti egy nem
formalizált kreatív kisközösség létrehozását (kiemelten bútorfestészet, tutyikészítés, keresztsze-
mes hímzés, gyöngyékszerek készítése hagyományainak felelevenítésén keresztül). 
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Célunk, hogy generációk közötti párbeszéd jöjjön létre, kiérlelve a fiatalok egyéni örökségdefiníció-
ját. Kreatív munkában kívánjuk megismertetni a résztvevőket a helyi örökség elemeivel, miközben
konkrét kézműves ismeretanyaggal is gazdagodnak. Lehetőséget kívánunk biztosítani az egyéni te-
hetséggondozásra, személyiségfejlesztésre, ösztönözni kívánjuk a résztvevők önálló feladatmegol-
dását. Együttműködő partnereink a programban a helyi közintézmények, óvodai és iskolai
alapítványok: a Hársfavirág Szociális Központ, a Hartai Idősekért Alapítvány, a Hartáért Egyesület
stb.

Azt reméljük, hogy tematikus programjainkkal a helyi kulturális örökséggel foglalkozó civil szerve-
zetek között egy minőségalapú versengés generálódik és nagyobb lesz a szakmai hitelesség igé-
nye a megvalósított hagyományőrző programokban, továbbá megteremtődik az alap és az igény a
program hosszú távú működésére, fenntartására. Meggyőződésünk, hogy a program szervesen
kapcsolódhat egy – a turisztikai lehetőségek kihasználásával – munkahelyteremtő, értékőrző
komplex mintaprogramhoz, amit bizonyára segíteni fog a folyamatos kommunikáció és disszemi-
náció.



Abstract

Harta without Borders

In addition to their nature conservation goals,
Dunatáj Natural and Environmental Foundation
and its partner organization, Dunatáj Values
Non-Profit Plc., are implementing a number of
public education programmes during their an-
nual work, which are aimed at raising aware-
ness of local values and preserving them.

In our view, the key to a successful community
programme management is to strengthen and
extend volunteering in the community.

In the spring of  2015 we announced our pro-
gramme of ”Harta without Borders – My Her-
itage”. Besides advertising it on a school radio
show, in the group of  ”History of Harta – Harta
stories”, on our own Facebook page and on
our website at www.dunataj.org, we invited ap-
plications from individuals and encouraged
them to present what Harta means for them.
The initiative was followed by an exhibition
featuring 19 individual applicants and two
groups (one kindergarten group and Class 4
from the primary school) with their specific
heritage definition: besides the traditional fur-
niture painting, and pantyhose patterns, the ex-
hibits included folk costumes made of paper,
history of two families, history of Harta em-
blems, pictures of facades, a marzipan cake
decorated with motifs of painted furniture,
photo series, a painting depicting a street in
Harta, and a play as well was written for the
occasion.

Our goal was to create, through community en-
gagement, local occasions that focus atten-
tion to our values of those who live in our
hectic world, and which are worthy to make
people who come from elsewhere love Harta.

In 2016, we invited applications entitled ”Harta
without Borders – Untold Stories in the
Shadow of the Malenkij Robot” and opened the
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related exhibition in December. In addition to
the inspiration of the national memorial year,
the choice of subject was determined by the
discovery of a forced labourer’s diary on the In-
ternet, whose deportation in 1945 had not
been known by the locals at all. While those
Harta people who had been displaced in the
west spoke openly about their trials, the sto-
ries were suppressed for many years by the
persecuted people who were placed in this
area. We knew that much less material would
arrive in advance, but we hoped that the exhibi-
tion would encourage a lot of people to get in-
volved in the planned extension of the
publication, and our expectations have been
fulfilled.

From May 2017 we are going to continue our
programmes of ”Harta without Borders –
Crafts Community Centre and Series of Pro-
grammes” within the framework of the EFOP-
1.3.5-16 - Strengthening Social Engagement
through Community Development.

Our plans include the development of an open
system for experiential learning and orienta-
tion, which seeks an  interdisciplinary bases to
exploit the features of local values, thus re-
flecting on the local needs and potentials to
help create a non-formal and creative small
community (especially by revival of traditions
of furniture painting, slippers making, cross
stich and beading).

From a two-year perspective, the most impor-
tant achievement of our ”Harta without Bor-
ders” programme is that we can count on a
strong volunteer base in organizing similar
programmes, which is also noticeable in the in-
creasing number of visits to our tours and
other programmes. A truly active community is
formed from those who believe in local values.



Irodalom

FÉL Edit: Harta néprajza. Néprajzi Füzetek, 2.,
Kertész Nyomda, Karcag, 1935

H. BARTA Lajos: Harta /...és hartaiak mondják
kétezer küszöbén... Harta Önkormányzata.
1999

KUSTÁR Rozália: A népi gyógyítás hagyomá-
nyai a német nemzetiségű Hartán és a szlovák
Dunaegyházán. In: Bárth János (szerk.): Sza-
vak szivárványa. A VI. Duna-Tisza közi néprajzi
nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2005. jú-
lius 13–14.) előadásai. Baja-Kecskemét,
2006a, 141–151. 

KUSTÁR Rozália: Hartai gyógyító hagyomá-
nyok. Hartai Füzetek I. Harta, 2006b

KUSTÁR Rozália: Harta értékhasznosítási
terve. Szakdolgozat. Budapesti Corvinus Egye-
tem kulturális örökségmenedzser és fenntart-
ható fejlődés szak. Kézirat. 2011, 155.

KUSTÁR Rozália–GOTTSCHALL Péter: Érték-
őrző Harta. A Hartai Helytörténeti Gyűjtemény
és Tájház rövid kalauza. Harta, 2009

SZABÓNÉ MÉSZÁROS Mária: Hartai játékkin-
csek. Hartai Füzetek 2., Harta, 2008

69

Kustár Rozália Határtalan Harta
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Vonzerő és kisugárzás 
– a szentendrei Skanzen „holdudvara” 
az ismeretközvetítésben
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Vonzerő és kisugárzás 
– a szentendrei Skanzen „holdudvara” 
az ismeretközvetítésben

Elöljáróban

Ha megszületik egy ígéretes elképzelés, annak hamarosan követői, támogatói is
akadnak. Sőt, erejénél fogva az a sajátsága állandósul, hogy képes vonzalmat kelteni mint a
mágnes. Így történik ez a tavaly 50 éves szentendrei Skanzen esetében is, 1967-es alapítása óta,
évről évre. A tudományos kutatásokon nyugvó, Szentendre határában testet öltött Szabadtéri
Néprajzi Múzeum gondolata nemcsak muzeológusokat és építészeket vonzott magához, hanem –
országos hatókörénél fogva – a folyamatosan gyarapodó, immáron nyolc tájegységet bemutató
szabadtéri gyűjtemény a néprajz gazdag tematikájának megfelelő társadalmi, szakmai
mozgatóerővé is vált. A kiválasztott települések lakói és a kutatók közötti néprajzos-adatközlő
kapcsolattól intézményünk eljutott egy összetett kapcsolati háló kialakításáig, melynek
csomópontjaiban összetartó közösségek és karizmatikus személyek állnak, akik mozgatórugóként
működtetik a rendszert.  Ezt nagyban segíti, hogy muzeológusaink sok esetben a személyes
kisugárzásuknak köszönhetően közvetlen, jó kapcsolatot ápolnak adatközlőikkel, akik az épületek
múzeumi újraépítésekor és berendezésekor, a hiteles programok összeállításakor elméleti és
gyakorlati segítséget is tudnak nyújtani, segítve ezzel munkánkat.

A skanzenes szemlélet kialakulásához nagyban hozzájárultak azok az ismerősök, barátok, párt-
fogók, akik szintén fontosnak látták, hogy üzenetünket érzékletesen tudjuk tolmácsolni a láto-
gatóknak. Úgy gondoljuk, hogy átláthatóvá kell tennünk ahhoz a múlt, a jelen és a jövő
összefüggéseit, hogy jelenünk problémáinak megoldásához a múlt tapasztalatainak tanulságát fel-
használva értéket teremthessünk a jövő számára is. E cél megvalósítása maga után vonja a problé-
maérzékeny gondolkodást, a leleményességet, rugalmasságot, az alkotó munkát, az informális, a
nemcsak impulzusokat nyújtó, hanem érdekes ismereteket és praktikus műveltséget is kínáló mód-
szerek nagyobb mértékű használatát. Az életbe építhetőség alapfeltétele tehát a tudás integrá-
ciója. A magyar lelkületet tükrözik a tárgyakon kívül az életmód megnyilvánulásai: a
táplálkozáskultúra, az öltözködés, a népművészet, a folklór, a kézművesség, a szokások. Program-
jainkkal, valamint múzeumpedagógiai szemléletünk alapján a leleményes embert igyekszünk
megláttatni, aki önfenntartásáért dolgozott, akinek érzelmei voltak, aki egy faluközösségben –
vagy abból kitaszítva – élt, aki gyerekeket nevelt vagy aki környezete megalkotásán munkálkodott
éppen, tehát olyan volt, mint a ma embere. 

Mi a természeti környezet adta lehetőségre építjük múzeumunk tárgyi világát, a velünk hasonlóan
gondolkodó emberektől pedig megerősítést kapunk szellemiségünket illetőleg, ami sajátosan a
szentendrei Skanzenre jellemző.1
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1 Kustánné Hegyi Füstös Ilona, a jó gyakorlat elsődleges lejegyzője szerencsésnek érzi magát, mert „bábás-
kodhatott” a múzeumpedagógia születésénél, részese lehetett törekvései és céljai meghatározásának,
módszertana kidolgozásának Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 1982 óta. A személyes kötő-
dés miatt tehát közvetlenebb hangot ütünk meg az alábbiakban az esettanulmányokban megszokott stílus-
hoz képest, melyhez az olvasó megértését kérjük és köszönjük.



A holdudvar jelentése 

A mi holdudvarunk fényerőssége és intenzitása is úgy változik, ahogy a telő és
fogyó Holdé, de mindig követhető. Az éjjel láthatatlan Nap a mi esetünkben az a sok társadalmi,
gazdasági, kulturális, politikai és emberi tényező, ami hatással van működésünkre, és így közvetve
a holdudvarunkra is. Az üzenet, amit láttatni tudunk az emberekkel, nagyban függ holdudvarunk
tagjainak összetételétől, elhivatottságától, felelősségtudatától, kreativitásától, emberi tartásától és
nem utolsó sorban szakmai tudásától.

Ismeretátadási tevékenységünk, múzeumi feladataink végrehajtásakor – kiállításainkon,
kiadványainkon, programjainkon, online felületeinken keresztül – célunk minél szélesebb látogatói
réteget megszólítani. Azért, hogy ez magas színvonalon történhessen, számos külső (szak-)
embert vonunk be működésünkbe. A holdudvarunk egy folyton változó, a múzeum üzenetéhez és
átalakulásához – építészeti múzeumból társadalmi múzeummá váláshoz – igazodó közösség,
amely az új feladatok felvállalásával, új kollégákkal és az ő tudásukkal bővül. Ugyanakkor számos
olyan szereplője is van, akik már több évtizede a múzeum közösségének oszlopos tagjai. 

Holdudvarunk összetétele:
– az épületeink származási településének lakói, mesterei, szakemberei,
– a múzeum egyes programjaiban és a múzeumpedagógiai munkában résztvevők: 

· óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, fejlesztő-, gyógy-, és drámapedagógusok,
játszóházvezetők,

· kézműves mesterek,
· az egyes szám első személyű interpretációt megvalósító színészek,
· önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatos diákok,
· előadóművészek,
· más múzeumok szakemberei,

– a múzeum adta lehetőségekre építő személyek: 
· közösségi kert tulajdonosok,
· képzésünkön részt vett, már önállóan foglalkozást vezető pedagógusok,
· együttműködni kívánó pedagógusok,
· nálunk gyakorlatukat töltő és hospitáló diákok,

– a múzeum feladatbővülésével járó, országos feladatokat ellátó szakemberek: 
· tájházak munkatársai és koordinátorok, 
· szellemi kulturális örökséget fölelevenítő közösségek és az őket koordináló, segítő 

referensek,
· az országos múzeumi és könyvtári, valamint kulturális intézményekben dolgozók

munkáját segítő koordinátorok és mentorok,
· a cselekvő közösségek munkáját segítő koordinátorok, szaktanácsadók.

Jógyakorlatunkban a fentiek közül az ismeretátadási tevékenységben résztvevő holdudvarunkat
mutatjuk be, hiszen ez példaként szolgálhat más intézmények számára is.2 A bemutatás azonban
így sem lehet teljeskörű, de célunk a témát minél több oldalról körüljárni. 
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2 A Szabadtéri Néprajzi Múzeum közösségeiről 2017-ben KÁLDY Mária írt átfogó tanulmányt A Skanzen és
közösségei címmel (2017). A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban zajló önkéntes tevékenységről összefoglaló
tanulmányt 2010-ben BERECZKI Ibolya készített, és számos elemét példaként említi FAÁR Tamara a CSOR-
DÁS Izabella szerkesztette Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működte-
téséhez című munkában (2017). A szentendrei Skanzenben zajló iskolai közösségi szolgálatos tevékenysé-
gek közül az integrált táborról KRAMLIK Márta és MOLNÁR József: Tábor a Skanzenben – integrált módra.
Esettanulmány című írásában olvashatunk. https://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/2511_tabor_a_
skanzenben_integralt_modra. KÁLDY Mária 2017; CSORDÁS Izabella 2017; BERECZKI Ibolya 2011



Hiteles hely, hiteles forrás

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum holdudvarának meghatározó szereplői közül
elsőként az épületek származási településein élőket kell kiemelnünk, hiszen a falvak lakóinak
közösségei legtöbbször szívükön viselik a Skanzenbe telepített épületeik sorsát. Így ők nemcsak a
gyűjtéskor vannak jelen, de ellenőrzik a berendezést, részt vesznek a tájegységi megnyitón, sőt,
később az üzemeltetésben is szerepet vállalnak. Vannak közösségek, akik eredeti funkciójukban
használták az épületet, így például a jánossomorjaiak Szent Anna napkor hosszú időn át a
Skanzenbe áttelepített kápolnájukban tartották a hagyományos búcsújukat. Jellemzőbb azonban,
hogy az egykori lakók a hozzánk telepített ház portáját többször is benépesítik és bemutatják
szokásaikat, vagy itt élesztik újjá azokat, hogy „visszataníthassák” a felnövekvő nemzedéknek
otthonukban, hírt adva ezzel jelenkori önmagukról, szemléletükről. A természetközeli gondolkodást
követő, modern, fiatal családok pedig szívesen kamatoztatják mindennapi életükben azt a
praktikus tudást, amit nálunk lesnek el vagy tapasztalnak meg, mivel valóságos környezetükben
nincs már eredeti forrás. 

A Felső-Tiszavidék tájegység megnyitásakor például még elvárás volt, hogy helyi asszonyok
süssék a kenyeret a múzeumban, ma viszont az itt látott hagyományos tevékenység szolgál alapul
ahhoz, hogy a látogatók hazavigyék magukkal, és beültessék mindennapi életükbe az új
tapasztalatokat, élményeket.3 Ezért törekszünk arra, hogy fesztiváljainkon, rendezvényeinken
meghívott helyi közösségek adják át ismereteiket.

Mára azonban azok a lakók, akiktől az épületeket, tárgyakat vásároltuk, akik az elsődleges
adatközlőink voltak, sajnos már nem élnek. Ugyanez elmondható a tájegységépítő muzeológusok
egy részéről is. Így az alapítás 50. évfordulóján a múzeum vezetése úgy döntött, hogy „visszaviszi”
azt, amit ötven éve elhozott a falvakból: virtuálisan minden gyűjtést, felmérést, fotót visszaad, ami
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Archívumában megtalálható. A digitális anyagot egy, az 1960-as
években a falvak közt közlekedő, ma a Skanzen színeit viselő Roburral viszik vissza a településekre
a múzeum munkatársai. Ezeken az alkalmakon nemcsak „visszaadni” van lehetőség, hanem
pontosítani, kibővíteni mindazt, ami a gyűjteményben megtalálható; és ami talán még ennél is
fontosabb, lehetőség van a szálak újrafűzésére vagy szorosabbra húzására. Hálás dolog ez, mert a
látogatással feléleszthető a kapcsolat, a későbbi tárlatvezetések a személyes élményekkel
színesíthetők, a települések lakói pedig talán újra erősebben magukénak érzik azt, amit mi
Szentendrén bemutatunk. A program célja az is, hogy a fiatalokat is a múzeumba csábítsa,
kötődésüket erősítse. Így ők a buszon, a Skanzenben összesűrített tudásra épülő számítógépes
játékok használata közben önkéntelenül is közelebb kerülnek szülőföldjük sajátosságaihoz,
szokásaihoz az adott településről gyűjtött fotó, film vagy műtárgy mellett. 

A múzeum benépesítésén nemcsak a helyi közösségek fáradoznak. Legrégebbi együttműködő
partnerünk az a közösség, amely Mosonmagyaróváron működik Palenik József vezetésével több
mint 25 éve. A Lajta Néptáncegyüttes több generációt is úgy nevelt ki, hogy ez alatt az idő alatt
számos fesztiválos napunkon, hétvégi rendezvényünkön benépesítették eredeti vidéküket, a
Kisalföld tájegységünket. A hagyományos viseletbe bújt kis- és nagylányok, legénykék és fiatalok,
gazdák és gazdasszonyok otthonosan mozognak az úti faluban, a szabadkéményes konyhában és
a tisztaszobában egyaránt. Az éppen aktuális időszak tipikus szokásainak megfelelően
tevékenykedő vagy ünneplő, éneklő, táncoló, viseletet öltő hiteles személyek óriási vonzerővel
bírnak. Jó kedvük, ízes beszédük, érdekes szokásaik, finom főztjük, vidám muzsikájuk, szép dalaik
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3 A Szabadtéri Néprajzi Múzeum közművelődési tevékenységéről részletesen ír KÁLDY Mária a TÉKA 1980.
1. számában. 1–10. (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre) KÁLDY Mária 1980



[1] A Lajta Néptánc Egyesület „bölcsőcskéző” lányai advent idején

tömegmozgató erővé válik. Fontos motiváló tényező ilyenkor, hogy az otthoni készülődés közben a
táncos gyerekek is érzik a magyar paraszti múltjukhoz való kötődés jelentőségét, a múzeumi
környezetben pedig az „itthon vagyok” érzését, a látogatói visszajelzések pedig megerősítik
bennük ennek fontosságát, a közös identitás-tudatot. Az együttes vonzáskörzetének kisiskolásait
a csoport vezetője évről évre pályázat segítségével is elhozza múzeumpedagógiai
foglalkozássorozatainkra, hogy ebben a már mesterséges, de mégis valós környezetben
ismerhessék meg nagyszüleik életre keltett világát, hagyományait.

Foglalkozásaink azonban nem csak az ilyen alaptudással és érdeklődéssel bíró gyermekeknek
szólnak. A különféle korú és igényű látogatóközönséghez igazodva sokféle megközelítési módot,
múzeumpedagógiai módszert alkalmazunk. Ezek színvonalas megvalósításához szükségesnek
láttuk olyan külső szakemberek (itt számos pedagógus: óvodapedagógus, tanító, tanár,
fejlesztőpedagógus) és mesterek bevonását is, akik egyetértenek ismeretátadási céljainkkal, a
paraszti múlt megismertetésének fontosságával, gondolkodásformáló hatásával, és akiknek
speciális készségük, mesterségbeli tudásuk van ezek közvetítésére.  A Skanzen eszméjének
vonzerejére építünk, amikor személyes elhivatottságunk lelkesítő hatását is bevetve igyekszünk ma
is „betanítani” egy olyan múzeumpedagógiában jártas holdudvart, akik szakértelmükkel, interaktív
foglalkozásaikkal maradandó élményt tudnak nyújtani. Ez a közösség egy létszámát tekintve
változó, de szellemiségét tekintve állandó szakmai, baráti kört jelent, akik egy program
kidolgozásakor, megvalósításakor, munka közben igazi alkotó közösséget képeznek.
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[2] A Lajta Néptánc Egyesület alkotónapi fellépése

Közös ügyek

Említhetnénk jó néhány olyan kollégát is, aki szükségből munkahelyet váltott vagy
nyugdíjba ment, de külsős kollégaként vagy önkéntesként ma is szívesen visszajár, hiszen ő is
„Skanzenesnek” érzi magát. A nálunk eltöltött emlékezetes időszakot nem akarja elfelejteni, ettől
nehéz elszakadni, hiszen jó idetartozni, mert az illető részese, és előremozdítója lehetett a „közös
ügynek”, hozzájárulhatott a mai eredmények eléréséhez, amire most ő is büszkén tekint.

Sorolhatnánk népzenei és néptáncegyütteseket, előadóművészeket, színjátszó vagy
bábcsoportokat, akik éveken keresztül felejthetetlen perceket, órákat szereztek a múzeumi
közönségnek, gazdagítva műsorukkal a Skanzen programkínálatát, erősítve ezzel is vonzerőnket.
Ők is azért váltak visszatérőkké, mert megragadta őket az az atmoszféra, amit a hiteles hely
szelleme jelent: jókor vagyok jó helyen, ahol itthon érzem magam, egy jó ügy érdekében.

Hányszor köszönnek ránk olyan felnőttek, akik gyerekként nálunk töltötték a nyári napközis
táborban a szünidő egy részét, vagy iskolai, óvodai kirándulás keretében még csak egy tájegységét
látták a mára országra szóló múzeumnak! Számos alkalommal emlékeztetnek pedagógusok, akik
új osztályaikat hozzák foglalkozásainkra, hogy mi már találkoztunk, és éppen a valahai jó élmény
vezérelte őket az újbóli Skanzen-látogatásra. Az akkori, jó értelemben vett „megfertőzés” hatása
úgy is megmutatkozik, hogy külső munkatársként szeretnének nálunk dolgozni, velünk együtt
átadni a „Skanzen-tudást”. Az ezredfordulón volt egy kezdeményezésünk, hogy létrehozzunk egy
Oskola-kört. Ide azokat a pedagógusokat vártuk, akik szerettek volna részt venni
múzeumpedagógiai munkánkban tanácsaikkal, meglátásaikkal, ötleteikkel, hogy 
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[3] Az „Úton-útfélen” Alkotónap szereplői

múzeumpedagógiai munkánk még inkább célba találjon. A földrajzi elhelyezkedésünk miatt igen
nehézkes megközelíteni a Skanzent, ezért sajnos ez a szép kezdeményezés nem tudta éveken
keresztül betölteni szerepét, a pedagógusok elfoglaltságából eredően sem.

Ennek ellenére a Skanzen körül egy nagyon stabil, az ismeretátadási tevékenységben aktívan
résztvevő holdudvar alakult ki, aminek összetétele és száma változó, de sok személy állandó része
ennek a közösségnek. Néhányan közülük önkéntesként segítik munkánkat vagy fesztiváljaink,
csapatépítő programjaink, születésnapok állandó vezetői. Vannak, akik a – 18 éven keresztül nagy
sikerrel megrendezett május 1-jei- alkotónapok témáihoz kapcsolódva – jelmezes szerepjátékot
vállaltak, így szerezve tapasztalatot, majd a 2017-ben elindult egyes szám első személyű
interpretációban is vállaltak szerepet, hogy érzékletes előadásukkal, közvetlenségükkel életszerű
helyzetekbe vonzzák a látogatókat. Elkötelezettségüket mutatja, hogy a felkérést senki nem
utasította vissza.

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink több mint felét is ők tartják. A foglalkozások egységes
színvonalának biztosítása elengedhetetlen, így képzési lehetőséget is biztosítottunk számukra az
évekig működő Mesteroskola programunkkal. Így tud a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyitva
tartásának hét hónapjában kiszolgálni átlagosan 1500 csoportot. Ezen csoportok jelentős
százaléka május közepétől június közepéig, majd szeptember közepétől október közepéig vesz
részt ismeretátadási programokon. 
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[4] Múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevő csoportok számának alakulása
a Felső-Tiszavidék tájegység megnyitásától 2017 decemberéig. 

A sikeres együttműködés azonban soha nem egyoldalú. Programjainkba beépítjük az egyes
foglalkozásvezetők speciális tudását, egyéniségét is, véleményük, ismeretük fontos számunkra.
Ennek a tapasztalatcserének talán legteljesebb példája a szentendrei néphagyomány-éltetésre
épülő programmal dolgozó óvónőkkel való szakmai együttműködésünk. 

Vissza az „őstojáshoz” – SZÓNÉK

A ballada fogalmát Goethe így tömörítette: „A ballada az az őstojás, amelyből a
költészet madara kirepült.” A mi esetünkben a szilárd külsős múzeumpedagógusi háttérnek felel
meg a „költészet”, aminek „őstojása” a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége.

Amióta a múzeum megnyitotta kapuit, vagyis 1974 óta, erős igény mutatkozott arra, hogy ne
csupán a régi világ tárgyi és építészeti emlékeiben lehessen gyönyörködni vagy nosztalgiázni
közöttük, és így megismerni a paraszti életmódot, hanem saját kezűleg is lehessen készíteni
valamit, ami a múlthoz köt, amit hazavihet vagy meg tud kóstolni a kíváncsi látogató. Éppen ezért a
legalapvetőbb házimunkákat és népi kismesterségeket már a kezdetektől fogva igyekezett az
akkori Közművelődési Osztály becsempészni a hétvégi nyitvatartás idejére. A vajköpülés,
kenyérlángos-sütés, majd a szövés, fonás, fazekas munka, gyertyamártás, mézeskalács készítése
és nemezelés is a palettára került. Az újszerű tapasztalati lehetőségen kívül megfogalmazódott az
igény, hogy az egyéni látogatókon kívül az óvodás és iskolás korosztályt is megcélozzuk
kínálatunkkal, hiszen az ő nevelésük szempontjából alapvető, hogy megtapasztalhassák az
eltűnőben lévő, tanulmányaikba elméleti anyagként beépített paraszti hagyományokat.
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1983-ban Papp Kornélia óvodapedagógussal történt összefogás eredményezte, hogy szakmai
kapcsolat bontakozott ki a Skanzen és a helyi óvodák között, majd napjainkra a magyar népha-
gyományok óvodai nevelésbe történő beépítése országos szinten is megtörténhetett.4 Akkor még
nem gondolta senki, hogy milyen „mozgalommá” szélesedik az együttműködés. Az a kapcsolati
háló, mely a módszerek kölcsönös kifejlesztésével köttetett, 1986-tól már szakmai munkacso-
portként működött, majd 1992-ben megalakult hivatalosan is a Szentendrei Hagyományőrző
Óvónők Szakmai Csoportja, ami 2002-ben Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége
(SZÓNÉK) néven vált országos hírűvé. Napjainkban számos településen vannak kimondottan
hagyományéltető szellemben működő óvodák. A „mozgalom” létjogosultságát bizonyítja, hogy
2017 októberében – ahogy szinte minden évben – helyet adtunk a határon túli magyar nyelvterület-
re is átívelő, XIV. Teréz-napi Szakmai Találkozónak, melynek több mint 300 résztvevője volt. 
A Skanzen igazgatósága, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által szervezett országos
rendezvénysorozat, a Múzeumok Őszi Fesztiválja pedig 2015-től, a Skanzenes Teréz-napokat
mintaként használva, beemelte programjai sorába az Óvodapedagógusok Szakmai Napját, így
azóta több vidéki helyszínen is megtartják (Brunszvik Terézhez kapcsolódóan) regionális szakmai
tanácskozásukat az óvópedagógusok. Az évenkénti aktuális témához igazodó szakmai előadást
minden alkalommal az óvodás gyerekek bemutató játékán való hospitálás egészíti ki, hogy a
témák feldolgozásának módszertanát a megvalósulás oldaláról láthassák a résztvevők. Ezt
követően a gyakorlati praktikák elsajátítása, ötletek cseréje kézműves mesterek és óvónők
irányításával teszik teljessé a napot. A módszertani tapasztalatcsere a hagyományok tovább él-
tetésére, és folyamatos megújulásra készteti mind a múzeumpedagógusokat, mind az óvo-
dapedagógusokat. Az évi egy nagy találkozó mellett a havi továbbképzéseken is rendszeresen
konzultálnak munkatársaink és az óvodapedagógusok, hiszen egy-egy téma néprajzi hátterét több
alkalommal a múzeum munkatársai mutatják be az óvodapedagógusoknak. Ezt követően a téma
óvodásokkal való feldolgozása pedig a múzeum munkatársait inspirálja és ad lehetőséget újabb
módszertani fogások elsajátítására. A szentendrei néphagyomány-éltető óvónők ma is aktív tagjai
holdudvarunknak, legyen szó kicsiknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozásról, dramatikus
játékról, népdaléneklésről vagy mesejátszásról. A kezdetek óta ugyanis 1992-ben megalakult az
óvónőkből a Filibili népdalkör és a Fuszulyka mesejátszó kör is, akik gyakran szereplői múzeumi
rendezvényeinknek, becsalogatják dalos jókedvükkel a tollfosztóba a Márton napi látogatót, a
csőszös játékba a vonakodó szülőket szüretkor, vagy éppen advent idején a betlehemező 
gyerekekkel járnak házról házra.

Tanárok éjszakája

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében öt éve indított „A lámpás én vagyok”,
témakörhöz kapcsolódó „Tanárok éjszakája” című szakmai program olyan kapóra jött lehetőség
volt számunkra, ami segít újra szorosabb szakmai kapcsolatot kiépíteni a pedagógusok és a
múzeumpedagógusok között, hogy fényt derítsünk a múzeumhasználat előnyeire, jótékony
hatására tanárra, gyerekre nézve egyaránt. Az évenként változó témaválasztással rávilágítunk a
Skanzen mint terepasztal használatának pedagógiai előnyeire. 

A dramatizált élethelyzetekben többnyire a holdudvarunk tagjai jelenítették meg a szereplőket, így
téve még közvetlenebbé a személyes élményt.

4 Természetesen nemcsak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a szentendrei óvónők együttműködése indí-
totta a mozgalmat, de erős mintát adott és ad ma is (számos más hasonló óvodával, például a Gödöllőn
működő Egyetem téri Óvoda) azoknak az óvodáknak, akik 1990 után a helyi óvodai nevelési programjukba
beépítették a néphagyomány-éltetést mint módszertant. 



[5] Hangutánzó ABC a „Tanárok éjszakán”

1. A „Családlátogató tanösvény” című programmal (2013) az volt a szándékunk, hogy a
pedagógusokat rávezessük a gyermek családi hátterének behatóbb megismerésére, és a
szülőkben pedig empátiát ébresszünk a pedagógus, mint ember iránt. A különböző
időmetszetekből kiragadott családmodellek, szituációk láttán megindult a gondolati (vir-
tuális) és valóságos párbeszéd elődeink (mint szereplők) és kortársaink (mint „kívülállók”)
között. Minden élethelyzetben a holdudvarunk szakemberei alakították a házigazdákat: re-
formátus kisnemest, gyermekét egyedül nevelő szegény parasztasszonyt, pedagógust –
gyógypedagógus házaspárt az 1980-as évekből és a nagyszülőket a cselédsorról.

2. A tankönyvhelyzettel, a tankönyvhasználattal foglalkoztunk „Az Én Tankönyvem”című őszi
alkalmon, amikor a tankönyvek feladattípusaival valóságos, múzeumi helyszíneken
találkozhattak a résztvevők Pósa Lajos (Pósa bácsi), a tanköltészet mestere halálának 100.
évfordulója (2014) kapcsán. Újra fórumot teremtettünk a szabad véleménynyilvánításra egy
nyitott „értekezlet” keretében. A vérbeli pedagógus mindig keresi az új utakat, és ha kell, vál-
lalja a kockázatát egy eddig kevesek által használt ösvény kitaposásának is. A szentendrei
Skanzenben nem csupán Magyarország távoli vidékei, különböző történelmi korok, és
nemzedékek közötti utak épülnek ki, hanem a magyar népi kultúrában gyökerező gondol-
kodásmód és a mai élet között ívelő híd is egyre több pilléren áll. A pedagógusok olyan
„hídemberek”, akik emberi tartásukkal, igényességükkel, odafigyelésükkel és szakmai tudá-
sukkal lámpásként megvilágítják a jövőbe vivő helyes utakat. 

3. Az Egy kenyéren élünk elnevezésű (2015) szakmai esten a három legközkedveltebb
múzeumpedagógiai foglalkozásunknak (Molnárok, malmok; Mindennapi kenyerünk;
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Munkák a házban és a ház körül) lehetett részese az érdeklődő pedagógus. A tapasztalati
tanulás lehetőségét kínáltuk, amikor a múzeumpedagógusokkal való sorsközösséget is
átélhették, miközben a magtól a kenyérig elvégezték a különféle munkafázisok
tevékenységsorát. Valóban „kenyeres pajtásokká” váltak a nap végére a résztvevők.

4. A „Valamit visz a víz…” című programunkat (2016) a Skanzen elsőként megnyitott Felső-
Tiszavidék tájegységében tartottuk, hogy felhívjuk a figyelmet múzeumunk megalapításá-
nak közelgő, 50. évfordulójára. is. A pedagógusok valós élethelyzetekben (árvíz előli
menekülés, menekítés, hamulúgos mosás, gazdaságos vízhasználat), a paraszti leleményt
alkalmazva tudhatták meg hiteles holdudvaros kollégáink tolmácsolásában, hogy a víz
mennyiben segítette és mennyire veszélyeztette a tiszaháti falvak lakóit. Az árvíz miatt
tönkrement épületek akkori elhozatala és újraépítése így értékmentő feladatot is jelentett. A
tematikus programon olyan kapcsolódó témákat is felvillantottunk, melyek az önálló
múzeumlátogatáshoz újabb megközelítést kínáltak.

5. A 2017-es Pedagógusok Éjszakája elnevezés megfogalmazásával is hangsúlyozta, hogy
nemcsak iskolai tanárokat vártunk, hanem óvónőket és egyetemi tanárokat ugyanúgy „Az
ajtó nyitva áll?” című alkalmunkra. Most szükségét láttuk annak, hogy konkrét foglalkozá-
saink tükrében, szakértők és pszichológusok támasszák alá múzeumpedagógiai
foglalkozásaink – már megtapasztalt – lélektani, pedagógiai hatásmechanizmusát. Közép-
pontba került a múzeumpedagógiai foglalkozáson munkavégzéssel történő agressz-
iókezelés, a társadalmi traumák feldolgozásának múzeumi és iskolai megoldása, a
bábterápia és a kiégés ellen elsajátítandó „kelj fel Jancsi” képesség.

Holdudvarunk alakulása – a holdfogyatkozástól a teliholdig

Fontos, hogy a holdudvarunk tagjai egyenlő felek, partnerek az egyes – a fentiek-
ben csak a kiragadott példaként bemutatott – programok megvalósításában. Ez azonban csak
akkor tud gördülékenyen működni, ha bennük is kialakul a Skanzenhez tartozás tudata. Ehhez az
egymásra figyelés, a folyamatos szóbeli egyeztetések, hospitálások, a fentebb említett Mes-
teroskola és az informális beszélgetések mellett nagyon fontos, hogy egy összetartó csapat
részeként dolgozzanak. Ennek fenntartása, illetve fejlesztése a körülmények alakulásának és
munkánk eredményeinek a függvénye.

Mi jelenti hát a vonzerőt, ami átfordul mozgatóerővé, mert mágneses kisugárzása van? Számos
látogatói – és speciálisan pedagógusok számára is kiküldött – kérdőív látott már napvilágot,
melyek reprezentatív felmérésként vizsgálták a látogatók elégedettségét, a visszatérő látogatók
indokait és arányát. Számszerű kimutatást arról nem készítettünk még, hogy létszámát illetőleg
hogyan változott a Skanzen holdudvara, de múzeumi életünk főbb eseményei, a programjainkban
részt vevő külsős kollégák tudása és lelkes hozzáállása bizonyító erejű.

Holdudvarunk története magáért beszél: az emberség, a közös ügy, az elhivatott, karizmatikus
egyéniségek, a megpróbáltatások, a „mélyvíz effektus” alkotó erőt felszabadító hatása, az
elvhűség, az összefogás, a közös munka utáni sikerélmény, az egymásra figyelés hogyan képes
évtizedeken átívelve összetartani egy közösséget. 

Több mint tíz esztendeje szervezünk minden ősszel egy tanulmányi kirándulást a holdudvar
számára, hogy megismerhessük múzeumi tájegységeink eredeti vidékét, lakóit, szokásait,
kultúrtörténeti érdekességeit, melyek munkánkhoz biztos hátteret nyújthatnak. A kirándulásokra 
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[6] Holdudvaros kirándulás Kecskeméten, a Leskovszky Hangszergyűjteményben

sok esetben nemcsak múzeumpedagógusok, belső, muzeológus kollégák vagy hagyományéltető
óvónők jönnek, hanem olyan pártoló tagok is, akik valahai kézműves mestereink, külsőseink voltak
vagy hagyományőrként segédkeznek a múzeumi ismeretnyújtásban, foglalkozásaink
megtartásában. A kirándulás helyszínein szerzett háttérismeret speciális élményt nyújt,
feltöltődést ad, közösségformáló hatással bír.

Magas színvonalú munkát tehát csak egy, magát egy nagy közösség részének érző személytől
várhatunk el. Munkájuk elismerését nemcsak az évnyitó és évadzáró alkalmak és az ott, a múzeum
vezetőitől is elhangzó személyes köszönet fejezi ki, hanem az is, hogy az úgynevezett Kötődés-díj,
amit a múzeum munkáját segítő mecénások kapnak meg, már több alkalommal került
holdudvarunk tagjaihoz. 

A múzeum üzenetének átalakulása mellett financiális okok, az intézmény fenntartásáért való
küzdelem is meghatározták a holdudvar működését. A külsős munkatársak és a
múzeumpedagógusok mellett – külföldi skanzenek mintájára – egyre több hagyományőr és más
területen dolgozó, de pedagógiai végzettséggel vagy tapasztalattal rendelkező kolléga kapcsolódik
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be az ismeretátadási tevékenységbe. A szűken vett holdudvar száma tehát fogy, azonban
aktivitásukat mutatja, hogy az elmúlt években a foglalkozások 50%-át külsős kollégák tartották, a
másik 50%-ot múzeumpedagógusok, „belső” munkatársak vagy hagyományőrök vezették.5

Jó gyakorlatunkban egy országos múzeum működéséhez elengedhetetlen alkotó közösség, a
holdudvar, kisebb helyi és szakmai körben betöltött szerepére mutattunk példákat. Úgy véljük
azonban, hogy a kulturális intézmény méretétől függetlenül egy holdudvar színt adhat egy
múzeumnak: speciális és magas színvonalú tudást, amely illeszkedik az adott kulturális intézmény
üzenetéhez, emberi kapcsolati hálót, kontroll-csoportot a múzeumi szakemberek munkájához,
vagyis komoly bázissá, erővé válhat a kulturális intézmények folyamatosan bővülő feladatainak
elvégzéséhez.

Nem recept, csak tanács

A holdudvar kialakításának, fejlesztésének lépései:
1. az adott kulturális intézmény iránt érdeklődők felkutatása,
2. személyes kapcsolat, ráhatás,
3. az intézmény munkájába való bevonás lehetősége: speciális tudás társadalmi

hasznosságának tudatosítása, felhasználása, motiváció felkeltése képzésekkel, megis-
merési lehetőségekkel (belátni a kulisszák mögé, részévé válni valami új kialakításának,
„értékes” lehetőség biztosítása),

4. elköteleződés kialakítása, a másik munkájának elismerése: a kölcsönös egymásra figyelés-
sel, egymástól való tanulással,

5. az egyénekből közösség kialakítása különböző módon: speciális programok, képzések,
véleménycsere szervezése, az állandóság (rendszeres közösségi és részvételi alkalmak)
lehetőségével,

6. közös, alkotó munkafolyamatba történő bevonás, bemutatkozási lehetőség „élesben”,
7. a sikerélmény együttes megélésének öröme, a munka megbecsülése (erkölcsileg, anyagi-

lag), értékteremtés elismerése.

Az ember érzi, hogy fontos, ezt azzal is bizonyítja, hogy mások élete fontosabb neki a sajátjánál.”
(John Lennon)
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5 2017-ben 918 alkalommal vezetett foglalkozást külsős foglalkozásvezető, 650 alkalommal múzeumpeda-
gógus, 92 alkalommal „belső” kolléga, és 251 alkalommal hagyományőr. A jelentős számú külsős vezetést
indokolja, hogy foglakozásainkat fix idősávokban tartjuk és kötött a helyszínhasználatunk, így egy foglalko-
zásból egy helyszínen egy nap maximum négyet tudunk megtartani (egy foglalkozás időtartama átlagosan
80 perc – kivételt képeznek ez alól a személyes történelem témájú 180 perces, középiskolásoknak szóló
programok és a tematikus napok) és számos foglalkozást két múzeumpedagógus vezet. 



Abstract

Charisma/Charm/appeal and Radiance –
Skanzen’s paraselene in knowledge transfer

What is the secret of the Skanzen’s exhibitions,
events and museum education sessions 
attracting a great number of new and returning
visitors year after year? The Hungarian Open
Air Museum was established 50 years ago in
the outskirts of Szentendre, whose exhibitions
based on scientific research offer a unique 
experience to visitors. The case study does not
provide a recipe, but it introduces a definitive
community which is driven by the compelling
force of inner strength – the community
awareness of “it’s our museum”. It represents
permanent values that urge the visitor to think,
make comparisons, also for self-reflection and
to do action for improving their own lives and
their environment. This community is made up
of dedicated professionals, supporting 
members, societies, teachers, performer
groups who always bear in mind the above 
priorities even during their individual work. 

These days more and more museums define
themselves as a social inclusion museum –
like the Sakanzen – prompted by social re-
sponsibility. With their exhibitions, pro-
grammes their aim is to reflect on current
issues and social traumas in order to provide
possible methods and solutions to problems.
Their common feature is that the settlements
and communities around them also regard
them as their own, because of personal in-
volvement. The formation, operation or trans-
formation of our paraselene can be observed.
Outstanding professionals and professional
groups are in the community who are bound
with a thousand threads to the museum, and
they help to make the practical knowledge of
peasant culture more understandable and 
usable for the contemporary man. The 
examples point out that it depends on the
museum as well as the community what kind
of paraselene can take shape around the 
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museum. We believe that human factors and
human resources can – even despite 
difficulties – operate as an organising and
driving force in museums and other cultural 
institutions.
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Interkulturális közösségépítés: 
Sha’ar la’Adam – Bab lil’Insan, 
egy izraeli civil szervezet munkájának
bemutatása egy helyi projekten keresztül

Az esettanulmány célja egy, az interkulturális kapcsolatteremtés lehetőségeinek
felmérésére irányuló kutatásom keretei között vizsgált izraeli civil szervezet munkájának
ismertetése egy konkrét projekten keresztül. A tanulmányban kitérek a szervezet tevékenységének
hátterére (társadalmi probléma), a helyi sajátosságokra, az érintettekre, a programokra és a
részvételre, a hatásaira, majd következtetéseket vonok le a módszerek eredményességét és
esetleges adaptálhatóságát tekintve.

Az általam vizsgált és bemutatásra kerülő projekt egy észak-izraeli civil szervezet helyi szinten mű-
ködő művészeti és oktatási programja: egy helyi arab és zsidó tinédzserek bevonására épülő és a
részvételükkel működő, kétnyelvű (arab, héber) színjátszó kör, illetve dráma csoport. A szervezet és
a projekt székhelye is az 1982-es alapítású kibuc Harduf, amely közösség az alsó-galileai régióban
helyezkedik el, beduin és arab települések gyűrűjében. Az ország északi régiójára az arab és zsidó
települések ilyen típusú, területileg váltakozó elhelyezkedése nagymértékben jellemző. A program
2003-ban indult egy pilot csoporttal, a mai működési formája csak ez után alakult ki (2006–2007).
A projektnek három év a lefutási ideje a résztvevő csoportok számára: a gimnázium 10. osztályától
érettségiig tart. A programban közreműködő tinédzserek a helyi és környező települések iskoláiból
kerülnek ki: a zsidó résztvevők többnyire a kibucban található gimnáziumból, az arab résztvevők
pedig az adott turnusban szereplő partneriskolák, osztályok diákjai közül érkeznek.

A szervezet és a konkrét projekt egy tágabb, az egész országot érintő társadalmi problémára
reagál helyi szinten. A helyi civilek kezdeményezésével létrejött szervezet projektjei, melyek a
további helyi érintettek részvételére épülnek, a felmerülő problémákra a saját környezetükben, az
általuk elérhető közösségek bevonásával és aktivizálásával próbálnak megoldásokat és válaszokat
találni. Ezt egy jó és használható iránynak tartom a ma fennálló társadalmi problémák és
konfliktusok kezelését tekintve.

Az eset bemutatása

Alaphelyzet

Az általam bemutatott program alaphelyzetéül a széles körben ismert és vitatott
izraeli arab(palesztin)-zsidó konfliktus szolgál. A konfliktus egészen az 1800-as évek végéig nyúlik
vissza: ekkor kezdődött meg a zsidó kivándorlás az akkori, főként arabok által lakott Palesztina te-
rületére.1 A mai napig fennálló háborús helyzet az 1948-as, ún. függetlenségi háborúval2 jött létre,
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mellyel a két népcsoport harca kezdődött meg a földterületért.3 A háború végére az újonnan létre-
hozott Izrael állam területén az arab lakossági többséget a zsidók váltották fel. Hirtelen és nagy-
mértékben változott meg a népesség etnikai összetétele és a politikai rendszer is, a terület arab
lakosai egyik napról a másikra egy teljesen új szociokulturális környezetben találták magukat.4 Az
ezt követő évtizedekben az ország etnikai berendezkedésének megváltoztatására irányuló állami
törekvések eredményeként jött létre az itt bemutatásra kerülő projekt szempontjából jelentős
északi régió sajátos etnikai heterogenitása.5 A régióban jellemzően arab és zsidó települések válta-
koznak: a közösségek egymás közvetlen szomszédságában élnek, mégis egymástól elkülönülten. 

A szervezet 

A vizsgált szervezet a fent említett, északi régióban működik. A probléma, amelyre
a szervezet munkája reagál, az egymás mellett élő arab és zsidó közösségek közti kapcsolat és bi-
zalom hiánya. Izraelben alapvető társadalmi és rendszerprobléma az is, hogy a csoportok találko-
zására lehetőséget nyújtó heterogén környezet és intézmények ugyancsak hiányoznak. Ez makro
szinten a társadalom dezintegráltságát, mikro szinten pedig ennek következtében az eltérő etni-
kumú közösségek közti távolságot, feszültséget konzerválja és növeli a bizalmatlanságot.6 A szer-
vezet két helyi lakos aktív együttműködésének eredményeként jött létre: a kibuc Harduf egyik
(alapító)tagja, Yakov Arnan és a kibuccal szomszédos beduin falu, Suwaed egyik lakója, Faiz Suwa-
eda a probléma súlyát felismerve kezdtek el közösen megoldásokat keresni annak helyi szintű ke-
zelésére. 2002-ben kezdték működésüket, hivatalosan bejegyzett nonprofit szervezetté 2014-ben
váltak. Fellépésük közvetlen előzménye a 2000-ben kezdődő ún. „második intifada” volt, ami az
északi régiót jelentősen érintette és sokat rontott a helyi csoportközi viszonyokon.7

Célok 

A szervezet különböző projektjein és tevékenységein keresztül azon dolgozik, hogy
a helyi és regionális (Alsó-Galilea) arab és zsidó közösségek között valódi partnerségi viszony, egy,
a csoporthatárokon felül álló közösség és összetartozás-tudat alakuljon ki. Ezt a helyi zsidó és
arab lakosok részvételére, aktivizálására és képessé tételére (empowerment) építik. A szervezet
központja, Sha’ar La’Adam – Bab lil’insan, egy oktatási és ökológiai központ, ami teret hivatott adni
a konfliktusban érintett felek számára a közös céljaik megtalálását és megvalósulását szolgáló ta-
lálkozókhoz, közös tevékenységeikhez. Az elképzelésük az, hogy a közös érdekeiket helyezve az
együttműködés fókuszába a két csoport tagjai között az előítéletek és a feszültség mértéke csök-
kenhet, amivel párhuzamosan megszülethet az egymás iránt érzett bizalom és az együttműkö-
désre való hajlandóság. Céljuk a közösségeket szétválasztó ellentétek és kulturális eltérések
helyett egy közös identitás kialakítása a résztvevők között, ami magasabb szinten szolgáltat kohé-
ziós erőt és teremt közösséget.
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Célcsoportok 

A tárgyalt konfliktus interetnikai jellegét tekintve a célcsoport, célcsoportok mind
az arab, mind a zsidó közösségek tagjai. A vizsgált szervezet céljait tekintve a társadalom egé-
szére is szeretne hatni, de munkájukkal közvetlenül a helyi lakosokat, főként az elérhető, lokális tér-
ben élő közösségeket és érintetteket célozzák meg. A szervezet több különböző projekten
keresztül eltérő életkorú csoportokat von be a tevékenységébe (gyerekek, tinédzserek, felnőttek),
eltérő szempontok szerint. 

Ezúttal a már fentebb említett dráma projektet vizsgálom, amelynek elsődleges célcsoportjai a
helyi és környező településeken élő és tanuló zsidó és arab tinédzserek. A programban résztvevő
csoport etnikai összetétele kb. 50-50%-ban oszlik meg az arab és zsidó résztvevők között. A zsidó
fiatalok általában a kibuc gimnáziumának tanulói közül, az arab résztvevők pedig az adott évben a
projektben partnerként együttműködő, környező arabok vagy beduin települések egyik iskolájából
kerülnek ki. Ami az arab iskolákat illeti, a projektvezetők próbálnak alacsonyabb szocioökonómiai
státuszú iskolákat bevonni, mivel elmondásuk szerint ezekben sokkal rosszabb az oktatás színvo-
nala, az itt tanuló diákoknak alapvetően nagyobb szükségük van a részvételre. A projekt két hívó-
szava a színház és a heterogenitás, ez a két tényező játszik szerepet a részvételre való
hajlandóságban az érintettek részéről. Az arab résztvevők esetében fontos szempont az is, hogy az
iskoláikban általában nincs lehetőség színjátszásra, amire a program alkalmat biztosít. A projekt
először ezen intézmények egészével kezdeményez együttműködést, és az így kialakult partnerség
keretei között tudnak a diákok egyénileg dönteni a részvételről. 

Tevékenységek 

A tárgyalt projekt általánosabb céljai a csoport- és kultúraközi találkozás, kapcsolat
és együttműködés megteremtése a zsidó és arab közösségek között, hatás gyakorlása a
másodlagos/közvetett érintettekre (például a résztvevők barátai, hozzátartozói), példamutatás a
tágabb nyilvánosság számára és a helyi viszonyok, az állampolgári aktivitás és tudatosság
növelése, a közbizalom javítása. Gyakorlati céljai: lehetőség nyújtása a tinédzserek számára, hogy
még az ún. „felnőtt életbe” való kilépés előtt minőségi színtéren és formában találkozhassanak a
másik csoportba tartozó kortársaikkal, velük partnerként együttműködve létrehozzanak egy
színdarabot, a közös munka során pedig esetleges bizalom alakulhasson ki köztük, illetve a másik
csoportra irányuló, nagyrészt közvetetten kapott/örökölt attitűdjüket valós alapokra és személyes
tapasztalatokra alapozva tudják átformálni. A projekt három éves időtartama alapvetően ezen
célok elérését szolgálja. A találkozókra heti egy alkalommal kerül sor, a program pedig (az évek
mentén) három részre tagolódik. Az első évben az ismerkedés, a közös alapok megtalálása,
egymás „megszokása” van fókuszban. 

Nagyon sok résztvevő életében korábban nem került sor hasonló, a felszínes érintkezésnél
mélyebb találkozásra a másik csoport tagjaival. Az első fázisban kirívóak a két csoport közti
hangsúlyos, nyilvánvaló különbségek és nehézségek, úgymint: az idegenség, a közös nyelv hiánya,
a társadalmi hierarchia megjelenése attitűd szintjén, valamint a nemek közti viszonyok és
viselkedésmódok közti eltérés a két kultúrában. Ennek fényében kötetlenebbek a találkozók, a
projektvezetők főként a drámapedagógia eszköztárával játszanak, illetve dialógusokat,
beszélgetéseket folytatnak különböző, a színházhoz kapcsolódó témákról, kérdésekről. Fontos,
hogy a program szándékosan mellőzi a politika és a politikai konfliktus témáját, ehelyett a
színjátszásra, a közös munkára koncentrál. A második évre letisztul, hogy mely résztvevők
maradnak ténylegesen a projektben, és ekkorra már általában oldódik a csoporton belüli, etnikai
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hovatartozás mentén megfigyelhető elhatárolódás és a feszültség is. A kommunikáció is
olajozottabbá válik: kialakul egy közös kommunikációs csatorna az arab, a héber, az angol nyelv
keveredésével és további metakommunikációs eszközökkel kiegészülve. Ez, a résztvevők
elmondása szerint az egyik legnagyobb nehézség mind a csoportban, mind a társadalomban.
Nehéz úgy valódi találkozást, kapcsolatot kialakítani, ha nem tudnak egymással minőségi módon
kommunikálni. A második év a program intenzív és produktív szakasza. Ekkor válik komollyá a
közös munka, az egész év a közös színdarabra való felkészülés jegyében telik, a tanév végén pedig
az elkészült színdarabbal turnézik a csoport Izraelben és Európában. A résztvevők beszámolói
szerint ebben a második évben kezd el közösséggé formálódni a csoport. Az intenzív közös munka
és az együtt töltött idő, illetve a színdarab és a közös utazás folyamatában elmosódnak a
csoporton belüli határok, a csoport homogenizálódik. 

A projekt harmadik és egyben levezető éve leginkább az addigra kialakult közösségre és
munkafolyamatra épül. Ebben az időszakban a részvétel sokkal kötetlenebb és fakultatívabb, mint
korábban, mivel egybeesik a gimnázium utolsó évével, amikor a diákoknak egyébként is rengeteg
teendőjük van, de jellemzőnek mondható, hogy amennyire idejük engedi, továbbra is aktívan
kívánnak közreműködni a közös tevékenységekben. A projekt az egyenlőség jegyében
párhuzamosan két nyelven zajlik: arabul és héberül, ennek fényében két (arab és zsidó) rendezővel
is dolgoznak egyszerre, ketten vezetik a foglalkozásokat, próbákat. Vezetője a már említett Yakov
Arnan, aki színházi rendező és pedagógus. Mellette mint partner és társrendező dolgozik a
projektben Mahmoud Subih, aki a kibuchoz közeli arab város lakója és szintén drámatanár. Így a
projekt vezetése – csakúgy, mint a heterogén csoport összetétele – etnikai szempontból
kiegyenlített. A projektben dolgozik még aktívan a szervezet másik alapítója is, Faiz Suwaed mint
szociális munkás, illetve a program egyik korábbi zsidó résztvevője is, mint rendezőasszisztens.
Közreműködők és partnerek azok az iskolák, amelyek részt vesznek a projektben, illetve korábbi
résztvevők is be-besegítenek a munkafolyamatba.

A társadalmi probléma, amelyre a projekt reagál, természetéből és jellegéből adódóan nagyon
megosztó és rengeteg érzékeny ütközési pontot szolgáltat az arab és zsidó csoportok számára.
Ezért is problematikus és nehéz egy olyan fórum, semleges találkozási tér létrehozása, ahol a tár-
sadalmi és történelmi sérelmektől eltávolodva egy közös fókusz, egy közös cél elérése jegyében
való találkozás létre tud jönni a két oldal tagjai között. Emiatt vallják azt a projekt vezetői, hogy ez
az egyetlen járható út egy együttműködő, partnerségi, optimális esetben bizalmi, de legalább békés
együttélésre képessé tevő kapcsolat kialakítása felé. Ezért fontos, hogy a résztvevők a közös ér-
deklődésükön keresztül találkoznak, a művészet és a színház eszközeivel, és annak fórumán érint-
keznek egymással, amely terepen a társadalom színterével ellentétben mind egyenlőnek érezhetik
magukat. 

Az alkalmazott módszer tulajdonképpen azonos alapokon nyugszik Aronson mozaik-módszerével8:
minden tag részvétele ugyanolyan mértékben fontos a cél megvalósításához, ami egyenlőséget és
együttműködést alakít ki a széthúzás helyett. Ez jó alapot teremt az esetleges kapcsolatok kialaku-
lásához. Ugyanakkor az ilyen és ehhez hasonló projektek megosztóak a nyilvánosság körében, na-
gyon sokan elhatárolódnak a másik csoporttal való érintkezéstől, történelmi és/vagy ideológiai
alapon. 

A vizsgált projekt esetét tekintve fontos, hogy fenntartása már önmagában is egy jól működő,
békés és sikeres együttműködést jelent a két csoport tagjai között, ami kiinduló példát mutat a pro-
jekttel kapcsolatba kerülő érintettek, szülők és családok számára is. A programban való részvételt
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a csoportközi attitűdökön kívül a kulturális sajátosságok és hagyományok is befolyásolhatják:
többször is volt példa arra, hogy az arab résztvevők még az első időszakban elhagyták a projektet,
mert családjuk nem engedte volna őket külföldre utazni a színdarabbal.
A projektet a kezdetektől fogva egy magánszemélytől kapott éves támogatásból tartják fent, ez
fedezi a költségek túlnyomó részét. Ami a külföldi utat illeti, a résztvevőknek hozzá kell járulniuk a
költségekhez, de azok jelentős részét a projekt állja. 

Mind a zsidó, mind az arab résztvevőkkel volt alkalmam interjút készíteni a kapcsolódó kutatásom
során, amely interjúk alkalmával megpróbáltam felmérni a program egyénekre gyakorolt hatásait, a
megélt folyamat egyéni következményeit. A kutatás eredményei alapján az rajzolódik ki, hogy a
projekt résztvevőkre gyakorolt hatása változó, de mindenkivel kapcsolatban mutatkozott egy bizo-
nyos szintű elmozdulás a kiinduló pozíciójához mérten (például csoportközi kapcsolatok, attitűd,
együttműködésre való hajlandóság). Alapvetően minden megkérdezett számára jó és hasznos ta-
pasztalatot eredményezett, de a többségüknek ennél meghatározóbb élményévé is vált a részvétel.
Sokan hangsúlyozták, hogy rendkívül meghatározó volt az, hogy életükben először valódi kapcso-
latba kerültek a másik csoport tagjaival és eljutottak együtt arra a szintre, ahol azt érezték, hogy
hovatartozástól függetlenül mindannyian csak tinédzserek, akik szeretnek színészkedni. Az is kide-
rült az elbeszélésekből, hogy nagyfokú érzékenyedés figyelhető meg a közös munka következté-
ben a másik csoport irányába, és az alapvető különbségek elfogadására való hajlandóság is
erősödik. Ez utóbbiban közrejátszik az (is), hogy egyáltalán lehetőségük nyílik az említett különbsé-
geket a tartalmasan együtt töltött idő alatt megismerni.

Eredmények

A projekt 2003-ban indult el első, pilot csoportjával. A szervezet sajátos működési
formájából fakadóan, valamint erőforrás-, illetve kapacitáshiány miatt nem vezetnek adatbázist a
programmal kapcsolatban és nincs projektszintű, szervezett értékelés, visszajelzés. A találkozókon
nem vezetnek jelenléti ívet, illetve nem tudnak konkrét számot, csak megközelítő adatokat meg-
adni a létrejött találkozók mennyiségét illetően. Az indulás óta kb. tíz csoport indult, átlagosan 
10-20 aktív résztevővel. 
A projekt az évek során kiforrott, elismert programmá nőtte ki magát a kezdetleges, kísérleti formá-
ból, amikor még nem szisztematikus színházi program volt, hanem egy 1-2 hetente megvalósuló
találkozás a csoport tagjai között. Ma már hivatalosan is elismert oktatási projekt. A vezetők alap-
vetően a kisebb, személyes, csoportszintű eredményekre koncentrálnak: a csoportban és a részt-
vevő érintettek életében, hozzáállásában elért pozitív változásokat könyvelik el elsősorban
sikerként, és ezeknek fényében tartják eredményesnek a munkájukat. A következőkben az résztve-
vők közül idézek néhányat a személyes élményeikről és a részvétel jelentőségéről.9

„Most biztonságban érzem magam, ha Shefar’amban vagy Ka’biyyaban sétálok, és tudom, hogy nem
mindenhol rossz emberek vannak. Nem gondolom, hogy az emberek Shefar’amban, akik rám moso-
lyognak, rossz emberek, vagy veszélyesek.” (Ido, zs)

„Az idő, amit Németországban töltöttünk, sokkal közelebb hozott minket egymáshoz, és mert nagyon
sok tartalmas időt töltöttünk együtt, sok kapcsolat jött létre. Korábban nagyon tiszta volt, hogy vannak
az arabok és a zsidók, külön oldalon, de aztán keveredtek, és mind csak barátok lettünk.” (Adan, a)
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9 Az idézetek a kapcsolódó kutatásom keretei között készített, félig strukturált interjúkból származnak. Az in-
terjúk eredeti nyelve angol, az idézeteket saját fordításban közlöm. Az idézethez tartozó név mellett betűjel-
lel tüntetem fel a nyilatkozó etnikai hovatartozását: a = arab, zs = zsidó.



„Egy csoport, ahol nem kedveltem mindenkit, nem volt kapcsolatom mindenkivel, de ez pont így van
bármilyen más helyzetben is. Nagyon sokat ad ezt érezni ebben a kontextusban, azt érezni, hogy
csak emberek vagyunk, akik találkoznak, hogy ez valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnád.”
(Itai, zs)

„Sokkal tudatosabbá váltam annak tekintetében, hogy hol élek, mit csinálok.” (Ila, zs)

„Nem tudod, hogy kommunikálj velük. A projekt után, amikor már ismered a másikat, megérted, hogy
nem olyan nehéz... Nem tudtam, hogy kommunikáljak, aztán ez a találkozások során eltűnt, annyira
egyértelművé vált a kommunikáció.” (Ido, zs)

„A családomnak probléma volt, nem a szüleimnek, de a nagyszüleimnek. Azt gondolták, hogy nem
helyes... [...] Először azt mondták, hogy ez nem jó, mert a zsidók túl szabadok, és túl szabadnak lenni
nem jó. Először így gondolkodtak, de most már nem, most már elfogadnak engem, az új barátaimat
és a dolgaimat...” (Ala, a)

Hatás

A projektnek a célcsoportra, az érintettekre gyakorolt hatásaira már érintőlegesen
kitértem fentebb is. A főbb hatások, amelyek a résztvevők esetében mutatkoztak, a következők: 
a projekt folyamán kialakuló (sokszor szoros) csoportközi kapcsolatok, az egymás iránti korábbi
attitűdök felpuhulása, ami lehetővé teszi a sokféleség elfogadását és a külső csoporttal szembeni
prekoncepciók felülírását, a különbségek megismerése, amely kiindulópontot szolgáltathat azok
elfogadásához és ezen keresztül az együttműködés kialakulásához. Az együttműködés
megtapasztalása és megtanulása jelentős hatással lehet a résztvevőkre: a közös munka során
megküzdenek a felmerülő nehézségekkel, és együttes erőfeszítéssel, a különbségeken,
sérelmeken, nézeteltéréseken felülemelkedve létrehoznak valamit. Az együttműködés
lehetőségének a megtapasztalása pedig meghatározó lehet számukra a jövőben. A csoportmunka
során alapvetően emelkedik a külső csoport iránt érzett bizalom szintje a csoport személyesen
megismert tagjain és a velük kialakult kapcsolatokon keresztül. A projekt hatása az érintett
közösségekre kérdéses, és a program kis méretét és léptékét tekintve nem szembetűnő. A projekt
vezetői szerint egy ilyen kezdeményezés/szervezet/együttműködés jelenléte egy közösségben már
önmagában is jó hatással van arra: egy pozitív viszonyulási pontot kínál az ott élők számára. Ami a
projekt másodlagos érintettjeit, például a résztvevők hozzátartozóit és környezetét illeti, a
kérdezettek elmondása alapján a program a hozzátartozók számára is egyfajta érzékenyítési
folyamat, amely során a hozzátartozójukon (például nagyszülő – unoka) keresztül találkozhatnak a
számukra addig ismeretlen együttműködés jelenségével a két csoport tagjai között.

Adaptációs szempontok

A projekt alapjául szolgáló módszer lényege az ellentétek tárgyalása helyett az
esetleges közös pontok, lehetséges közös célok megtalálása érdekében való együttműködésben
rejlik. Ezért azt gondolom, hogy alapvetően adaptálható a tárgyalttól eltérő kontextusú és típusú
helyzetekre is. Eltérő szempontok szerint a módszer lényegi aspektusainak tartom a mind a részt-
vevők, mind a vezetők köreiben fennálló hovatartozás szerinti egyensúlyt, a kétnyelvűséget, az egy
fókusz és tevékenység kiválasztását, amely mentén a közös munka szerveződni tud. Fontosnak
tartom a program több éves időtartamát és tulajdonképpeni beépítését az iskolai rutinba is. Lénye-
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ges tényező a célcsoport tagjainak életkora, és az, hogy azonos korcsoportból kerülnek ki, illetve
az is, hogy a projektben alapvetően konkrét partneriskolák vesznek részt, nem csak egyének. A si-
keres megvalósításhoz nyilvánvalóan elengedhetetlenek az anyagi források, de azt gondolom, hogy
az emberi erőforrások talán még ennél is fontosabbak: a társadalmi ellentétek és feszültségek kis-
csoporton belül való leképeződése szükségszerűen megjelenik egy ilyen helyzetben, ezért (itt szer-
zett tapasztalataim szerint) rátermettséget, kompetenciát, illetve kitartást és elhivatottságot
igényel egy ilyen komplex és jelentős társadalmi problémára reagáló projekt vezetése, és az ennek
során felmerülő külső konfliktusokkal való küzdelem is.

Összefoglaló

A szervezetet és a projektet kutató munkám során kérdés volt számomra, hogy egy
ilyen szintű és kis méretű, helyi civil kezdeményezés milyen formában és mértékben tud hatást ki-
váltani és eredményeket elérni, akár egy felülről szerveződő, biztos háttérrel és struktúrával rendel-
kező beavatkozó kezdeményezéshez képest is, miért lehet ez esetleg előremutatóbb, mint az
ellentéte? A kutatásom során szerzett ismeretek arra az eredményre vezettek, miszerint a szerve-
zet és a program egyik lényegi eleme az, hogy a kezdeményezők és vezetők maguk is érintettjei a
társadalmi problémának, és hovatartozásukat tekintve is a célcsoporttal azonos háttérrel és helyi
vonatkozásokkal rendelkeznek. Azoknak a helyzete, akiket bevonni és megszólítani akarnak, a sa-
játjuk is egyben. Másrészt arra a következtetésre jutottam, ami talán a legnagyobb tanulság is volt
egyben, hogy a szervezet és a projekt – a némileg strukturálatlannak tűnő szervezettsége, valamint
a korlátozott anyagi és humán erőforrásai ellenére is – a kitűzött céljai értelmében sikeresen és ré-
góta működik, elsősorban a szervezőknek a témában való többszintű személyes érintettségén, ön-
érdekén, elszántságán és ezek fényében folytatott odaadó, kemény munkáján múlik. Azt
tapasztaltam, hogy ezt az elszántságot az olyan folyamatos, apró sikerek éltetik, mint az érintettek
számára nyújtott élmény és az ezek eredményeként bekövetkező – távolabbról vizsgálva talán
nem is látható – változások az egyének életében és hozzáállásában. Azt gondolom, hogy a projekt
mérete és személyes jellege teszi lehetővé az ilyen szintű és mértékű eredmények és visszacsato-
lások észrevételét és a folytatáshoz való felhasználását, ami egyben kulcsa és mozgatórugója is a
tevékenységnek. A kezdeményezők nem egyből az egész társadalmat akarják megváltoztatni,
hanem arra a közegre és környezetre próbálnak hatással lenni, amelyet ők maguk is elérnek, és
amelynek ők maguk is részesei. Ugyanakkor tudatában vannak annak, hogy a társadalom egészét
a sajátjukhoz hasonló közösségek és egyének alkotják, így az egyénekre gyakorolt hatás és az
egyéni szintű pozitív eredmények közvetett úton az egész társadalom javára is kamatozhatnak. Be-
látásuk szerint az emberekkel, az egyénekkel kell foglalkozni az átfogóbb célok elérése érdekében,
ezt pedig alulról szerveződve, csak az egyének bevonásával és aktivizálásával érdemes, előrevivő
művelni. 

A projekt (csakúgy, mint a szervezet) jövőjét és fenntarthatóságát tekintve az anyagi és humán erő-
forrásokat tartom problematikus kérdésnek. A jelenlegi anyagi támogatás megszűnése, illetve a
projekten dolgozó kulcsszereplők valamelyikének hiánya súlyos nehézségek elé állítaná a műkö-
dést, mivel más forrásuk egyelőre nincs a fenntartásra, és a programban dolgozók személye nagy-
mértékben meghatározza a tevékenység egészét. Az utóbbi problémára való megoldáskeresés
még nem aktuális, ami pedig az anyagi fenntarthatóságot illeti, új, szervezettebb pályázási stratégi-
ába kezdtek szervezeti szinten, ami biztosabb anyagi hátteret jelenthet majd a tevékenységeik szá-
mára.
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Abstract

Building an intercultural community:
Sha’ar la’Adam – Bab lil’Insan, the 
introduction of an Israeli NGO through 
a project

In this case study I intend to introduce the
community and relationship building work of a
northern-Israeli, Arab-Jewish coexistence the-
med NGO, based on my research and the per-
sonal experiences of mine. I carried out my
research while staying with the organization in
its Israeli centre (2017.02-03.), doing semi-
structured interviews with the stakeholders of
the chosen project. The aim of my study is to
summarize the social problem which brought
the project and the organization to life, to pre-
sent its activities and the given reactions to
the local issues, introduce its projects and to
question the efficiency and the adaptability of
the methods they use. The motivation behind
my research was the question of the possible
benefits, efficiency and effects of grassroot
projects and movements as they give reacti-
ons to wider, global issues on a local basis. 
I studied the work of the NGO mentioned
above in this regard. 
In this case, the background and the reason
behind the work of the organizations is the wi-
dely known Israeli conflict between the Arab
and the Jewish groups and citizens of Israel.
The northern part of the country, where the in-
vestigated organization is located, is particu-
larly concerned about the question of
coexistence between the two groups because
of its ethnic heterogeneity. On a local level, the
intergroup conflict is present in the isolation of
the communities along ethnic lines, also in the
absence of relationships between them and in
the form of existing mistrust and tension. The
centre of the organization is Kibbutz Harduf, a
Jewish community located in the Lower Gali-
lee surrounded by Bedouin and Arab villages.
The organization started its work in the early
2000s, as a result of the violent events happe-
ning back then, which greatly affected the alre-
ady problematic relationship between the two
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groups. The founders of the organization were
locals from the Jewish kibbutz and the neigh-
bouring Bedouin village. The vision of the pe-
ople starting the joint work was to build
bridges between the two opposing ethnic gro-
ups – all of their projects have been serving
this until today. Their further basic goals are to
create opportunities for the members of the
two groups, to meet each other and to create
trust through these meetings, and also to build
partnership, to reduce inter-group tensions, to
raise civil activity, awareness and empower-
ment. They are trying to reach different age
groups through different projects (children, te-
enagers, adults). The project discussed in
more detail is an educational-art project that
brings local Arab and Jewish teens together to
do theatre as a group. The project builds on
the common interest of the participants and
the joint work they have the chance to do.
Through art and acting they try to create a
space for the participants, where they can
meet as equal individuals and leave the conf-
lict, the preconceptions, resentments and judg-
ments behind. For the sake of equality, the
project is bilingual: Arab and Hebrew. During
my research I made semi-structured interviews
with the project leaders, the participants and
other stakeholders (e.g. relatives), through
which I measured and summarized the effects
and results of participation in the project on in-
dividuals.
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Élő kulturális értékek mai közösségekben – a
szellemi kulturális örökség közösségi aspektusai

Magyarország 2006-ban ratifikálta a szellemi kulturális örökség megőrzéséért létrejött UNESCO
egyezményt, amelyben a csatlakozott, úgynevezett részes államok számára javaslatot tesznek
minden olyan intézkedésre, amellyel az adott ország segíteni tudja a szellemi kulturális örökséget
hordozó közösségeket, és széles körben ismertté teheti az ilyen típusú örökség jelentőségét.

Az egyezmény célja a helyi és közösségi értékek megőrzése, a kulturális sokszínűség kölcsönös 
elismerése, a közösségek identitásának megerősítése modernizálódó világunkban, a nem 
tárgyiasult és gyakran kihalással fenyegetett szellemi értékek jelentőségének tudatosítása, fenti
örökségelemek védelme.

A szellemi kulturális örökségnek nevezett  jelenségek – a magyar nyelhasználatban ez alatt 
értendő hagyományok – lényege a közösségben való létezésük, amelynek alapja a közösség 
tagjaként szerzett tudás, a kulturális gyakorlat élő jellege.

A szellemi kulturális örökség jelenségét a közösségi identitás határozza meg. Ez az úgynevezett
szociális identitás az emberi közösségek rendszerében való komplex beágyazottságot tükrözi
(haza, anyaföld, nemzet, anyanyelv, lakóhely, társadalmi réteg, kultúra, közösség, vallás stb.). Az
identitás az önreflexió sajátos tárgya, s mint ilyen, az egyén társadalmi viselkedésének szabályozó
és ellenőrző pszichikus szerve.1 Jan Assmann kollektív identitásról beszél, vagyis a „Mi-azonossá-
gon egy csoport önmagáról festett képét érti, amivel tagjai egyúttal azonosulni képesek.”2 A csoport
a múlthoz való viszonyban határozza meg magát, azaz a kulturális emlékezet teremti meg az iden-
titás és a kulturális folytonosság érzését.

Az egyén magát és másokat az őt körülvevő társadalmi rendszerben határozza meg, azaz a szoci-
ális identitás nem más, mint az egyén önmeghatározása e rendszerben elfoglalt helye alapján.

Sonkoly Gábor szerint: „Bármely közösség számára lehetővé válik egyéni emlékezetéből fakadó, épp
aktuális identitásának intézményesítése. Nem véletlen tehát, hogy a kulturális örökség kifejezés
egyaránt megtalálható a helyi-regionális, a nemzeti, a kontinentális és a legszélesebb körü nemzet-
közi szinten is.”3 Az ilyen közösségek szerveződési formái azonban nagy eltéréseket mutatnak. A
különböző közösségek a maguk identitásán alapuló örökségét egymás viszonylatában határozzák
meg, és ez gyakran okoz versengést a csoportok, közösségek között. Ennek érdekében (is) az
egyezmény rendszere lehetőséget ad egyenlő feltételekkel láthatóvá válni, közös nyilvántartásra
kerülni.
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A nemzeti nyilvántartás létrehozása

Az egyezmény a szellemi örökség megőrzésével kapcsolatban különböző intézke-
déseket ír elő a részes államok számára, így az oktatásba és a tudományos kutatásba történő 
beágyazása mellett a helyben található örökségelemek számbavételét is javasolja. Ebből a célból
jött létre Magyarországon A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke. A jegyzék célja, hogy 
nyilvántartsa és széles körben hozzáférhetővé tegye mindazon szellemi értékeket, amelyeket a 
közösségek saját örökségükként tartanak számon és gyakorolnak napjainkban is. A nemzeti 
jegyzékre történő felvételre a közösségek tehetnek javaslatot, az előírásoknak megfelelő jelölő
nyomtatvány és dokumentáció beküldésével. A beérkezett jelölések felvételéről az UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága értékelése és javaslata
alapján a mindenkori kultúráért felelős miniszter hoz döntést. A nemzeti jegyzéken szereplő 
szellemi örökségelemek közül választják ki azt, amelyet Magyarország az UNESCO reprezentatív
listájára évente egy alkalommal felterjeszthet.

Mi tartozik a szellemi kulturális örökség körébe?

A szellemi kulturális örökség (angolul intangible cultural heritage) fogalma az 
épített és természeti örökségtől való megkülönböztetésként az intangible szóval fejezi ki megfog-
hatatlan voltát, nem tárgyiasult jellegét. A szellemi kulturális örökség hagyományos és élő egy-
szerre, folyamatosan újraalkotott és szóban továbbadott. A szellemi kulturális tevékenység soha
nem statikus, hanem egy olyan tudás, mely generációról generációra való átadás során alakul ki és
létezik tovább. A szellemi kulturális örökség a közösségekben él, annak tagjai az örökség gyakorlói
és hordozói, egyben ők a megőrzés letéteményesei is. Ebben az esetben tehát nem helyszínekről,
rögzült vagy élettelen tárgyi emlékekről, hanem a mindennapokban élő közösségi megnyilvánulá-
sokról van szó.

A szellemi kulturális örökség lehet szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint
az ezekkel összefüggő eszköz, készítmény és kulturális színhely –, amelyet a közösségek kulturá-
lis örökségük részeként elismernek. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi 
kulturális örökség, amelyet a közösségek állandóan újrateremtenek, közös identitást és folytonos-
ságérzést nyújt számukra.

A szellemi kulturális örökség többek között az alábbi területeken nyilvánul meg:

• szóbeli hagyományok és kifejezési formák, 
• előadóművészetek, 
• társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események, 
• a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok, 
• hagyományos kézművesség.

A magyar nyelvterületen számos hasonló, nagy hagyománnyal rendelkező vagy újra felfedezett és
ismét élővé vált szellemi örökséget ismerünk. Gondolhatunk például a jellegzetes stílust kialakító
és azt ma is hordozó régiók, közösségek népművészetére vagy híres kézműves központokra, 
különleges tárgykészítő technológiákra, továbbá a közösséget megmozgató szokásokra, ünnepi 
alkalmakra vagy közösen végzett rituális gyakorlatokra, folklór jellegű tevékenységekre.
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Meg kell jegyezni azonban, hogy a jegyzék és az egyezmény célja nem fesztiválok, és rendezvé-
nyek megőrzése, hanem a közösségben megélt örökségek védelme. A ma egyre gyakoribb feszti-
válok ugyan szolgálhatják a szellemi örökség igényesen színvonalas bemutatását, érdeklődő
tömegek számára történő ismertté válását, azaz a megőrzés és hozzáférhetővé tétel eszközei le-
hetnek, de magát a közösségi kulturális gyakorlatot nem helyettesítik, nem képviselik önmaguk-
ban.
A szellemi kulturális örökség tehát folyamat, a saját kultúra megélésének, elismerésének, birtokba
vételének gyakorlata időről időre. A legközvetlenebb kapcsolat az egyén/közösség és az örökség-
jelenség között: a közösség és annak tagjai maguk az örökség hordozói.

Nem véletlen tehát, hogy az egyezmény szövege, az eszmeisége, a működési irányelvek adta lehe-
tőségek és feladatok, illetve kritériumok, és főként a végrehajtás UNESCO-s gyakorlata (különböző
testületek módszereiben) a közösségekre, csoportokra, egyénekre épít, és folyamatosan szem
előtt tartja azok bevonását a végrehajtás és megőrzés gyakorlatába. Mindezt úgy teszi, hogy maga
a közösség fogalma nem definiált az egyezmény és a végrehajtási utasítások dokumentumaiban.4

A korábban említettek szerint az egyezmény nem határozza meg a közösségek fogalmát. Így a 
közösségek sokfélék lehetnek. Közös mibenlétüket adhatja a lokalitás, az etnikus vagy vallási 
jelleg, a tevékenységi kör azonossága.

Az eddigiek alapján leszögezhetjük, hogy megnevezhetünk örökségközösségeket, amelyek olyan
csoportokat, egyéneket foglalnak magukba, amelyek a kulturális örökség bizonyos aspektusait 
értéknek tekintik, és közösségi cselekvés keretében kívánják fenntartani, valamint továbbadni a 
következő nemzedékek számára.

Mit tehet a közösség, az alkotó egyén, a szakember a helyi örökség megőrzéséért?

A helyi, közösségi kulturális örökség jelentőségének tudatosításáért, az öröksége-
lemek számbavételéért, a helyi nyilvántartások készítéséért, a közösségi tudás dokumentálásáért,
archiválásáért, hozzáférhetővé tételéért, a közösségen belüli továbbadásáért, helyi tantervek elké-
szítéséért az érintett közösségek, az alkotó egyének, a szakmai szervezetek, civilek és a tudomá-
nyos szféra, a közművelődés tagjai és nem utolsósorban a közösségek hivatalos vezetői
együttműködve, összefogás útján kell, hogy tegyenek, ki-ki a maga területén végezve feladatát.

Ezt a munkát igyekszik segíteni az a szakmai hálózat, amelynek megyénként tagja egy-egy népraj-
zos-muzeológus szakember, akinek feladata az egyes közösségekhez, földrajzi területekhez kap-
csolódó örökségvédelemben való közvetlen részvétel. Ezek közé tartozik a helyi örökség
feltérképezésének, számbavételének, a megőrzési stratégiák kidolgozásának előmozdítása, a meg-
őrzés megvalósításában való aktív szakmai részvétel, a nemzeti jegyzékre történő jelölések ösz-
tönzése, szakmai irányítása, a szellemi kulturális örökség helyi szintű tudatosítása, elismertetése,
az adott kulturális örökséget beépítő helyi oktatási programok elkészítésének ösztönzése, kidolgo-
zása. A megyei referensi hálózat tagjait továbbképzések, előadások, kiadványok segítségével tájé-
koztatjuk, látjuk el a legfrisebb információkkal.

A szellemi kulturális örökség egyezmény nemzeti szintű végrehajtása során, közvetlen kapcsolatba
kerülve a mai, örökségüket hordozó közösségekkel, látnunk és egyben tudatosítanunk kell, hogy az
ilyen típusú jelenségek működése nagy mértékben függ a közösségből kiemelkedő, általam 
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„motorembernek” nevezett egyénnel, aki személyes feladatának, gyakran küldetésének tekinti a 
hagyományápolást vagy a jelenlegi fogalmi keretekben az örökségmegőrzést. Bár a közösségnek
(akár egy falunak is) korábban is voltak hangadó, szellemi/gyakorlati vezetői, vagy például a nép-
művészet tekintetében példaképei, irányadói, de a hagyomány fennmaradása nem egy ember elhi-
vatottságán múlt. A ma zajló folyamatok tehát már rég nem a spontán gyakorlat, átadás és
természetes változások mezsgyéjén haladnak. Az eseményeket és a közösséget irányítani kell,
utat kell találni az adminisztráció útvesztőjében, megtalálni a helyet és funkciót a megváltozott tár-
sadalmi struktúrában. Mégis úgy tekinthetünk a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzék tagjai
által képviselt örökségekre, mint élő organizmusra, amelynek ma is közösségi szervező ereje, 
önazonosságot erősítő funkciója van. E megváltozott funkcióban éppen felértékelődik azoknak a
közösségeknek a tudatossága, amelyek számára fontos a kulturális emlékezet fenntartása és 
elemeinek láthatóvá tétele.

Hogyan segítjük a hazai megőrzés és védelem szakmai megvalósítását?

Az egyezmény végrehajtását koordináló kulturális tárca megbízásából a szakmai
végrehajtás feladatát 2009 áprilisától a Szabadtéri Néprajzi Múzeum látja el, amelynek önálló szer-
vezeti egységeként jött létre a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság.

Az Igazgatóság célja a szellemi kulturális örökség UNESCO egyezményével kapcsolatos hazai
szakértői feladatok koordinálása. Olyan operatív szakmai szervezetként működik, amely összehan-
golja a szellemi kulturális örökséghez és elsősorban annak hatékony megőrzéséhez kapcsolódó
tevékenységeket és programokat, továbbá összefogja az ezek megvalósításában részt vevő intéz-
ményeket és szervezeteket, illetve ösztönzi, elősegíti és koordinálja a szellemi kulturális örökség
megőrzésével és védelmével kapcsolatos további, megvalósításra váró teendőket. Biztosítja a szel-
lemi kulturális örökség promócióját a folyamatos és széles körű tájékoztatás révén, valamint nyil-
vánossá teszi az egyezményből következő hazai feladatokat és a megvalósulás folyamatának
eredményeit, hivatalos dokumentumait.

Ennek szellemében feladatai közé tartozik a nemzeti jegyzék gondozása, szakmai hálózat működ-
tetése, a szellemi kulturális örökség honlap (http://szellemikulturalisorokseg.hu/ ) üzemeltetése,
oktatási anyagok tervezése, ismertetők készítése, konferenciák, továbbképzések szervezése és a
szellemi örökségüket megőrizni kívánó közösségekkel való kapcsolattartás.

A közösségek a főszereplői az Igazgatóság által évente megrendezett Pünkösdi Örökség Ünnep-
nek, amely a Szabadtéri Néprajzi Múzeum hiteles szentendrei környezetében lehetőséget teremt a
közösségek számára saját örökségük bemutatására a széles érdeklődő közönségnek, továbbá jó
alkalmat jelent az egymással való kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. A közösségek ilyen 
jellegű „utógondozása” nemzetközi szinten egyedülálló gyakorlat. Az idei Pünkösdi rendezvény –
amely évről évre nemzetközi szellemi kulturális örökség funkciót is betölt – az UNESCO Szellemi
Kulturális Örökség védnöksége alatt állt, továbbá a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 program-
sorozat része volt. Ennek keretében az Igazgatóság nemzetközi dudástalálkozót szervezett, 
amelyre a dél-kelet-közép-európai országok dudaszakértőit hívta meg5, valamint a Visegrádi 
Négyek országainak tradicionális dudazenészeit és készítőit mutatta be a Pünkösdi Örökség
Ünnep kétnapos rendezvényén.
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5 Ennek aprópója egy, a dudahagyomány tematikájában tervezett multinacionális felterjesztés előkészítése
volt, amely nyolc ország együttműködésével kerülne felterjesztésre az Emberiség Szellemi Kulturális Örök-
ségének UNESCO Listájára.



[1] A Pünkösdi Örökség Ünnep összetartó ereje 

A nemzeti jegyzéken jelenleg 31 örökség-elem szerepel, továbbá 7 program található a jó megőr-
zési gyakorlatok regiszterében:

A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke (Magyarország)

1. Busójárás Mohácson – maszkos farsangvégi télűző szokás (2008)
2. A Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége (2008)
3. A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya (2009)
4. Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc (2009)
5. Mezőtúri fazekasság (2009)
6. A magyar solymászat (2010)
7. A halasi csipkevarrás élő hagyománya (2010)
8. Matyó örökség – a hímzés, viselet folklór továbbélése (2010)
9. Pünkösdi templomdíszítés Mendén (2011)
10. Tikverőzés Mohán. Maszkos, alakoskodó, farsangi szokás (2011)
11. Emmausz Bólyban. Húsvéthétfői népszokás (2011)
12. A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya (2012)
13. Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet (2012)
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[2] Kalocsai hímzés, a szellemi kulturális örökség része

14. A kőszegi „Szőlő Jövés” ünnepe (2013)
15. Gyékényszövés Tápén (2013)
16. A szilvalekvár főzés szatmár-beregi hagyománya (2013)
17. Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó szakaszán (2013)
18. Csobánolás – bukovinai székely betlehemes játék (2013)
19. Az egri fertálymesterség élő hagyománya (2014)
20. A Kossuth kultusz ceglédi hagyománya (2014)
21. Selmeci diákhagyományok (2014)
22. Magyarszombatfai fazekasság (2014)
23. Rábavidéki szlovének rönkhúzása (2015)
24. A kékfestés magyarországi hagyománya (2015)
25. A Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya Magyarországon (2016)
26. Magyarországi dudahagyomány (2016)
27. A Krisztus-katonaság hagyománya Hajdúdorogon (2016)
28. A remélés – alakoskodó farsangi szokás – Novajon (2016)
29. Magyar cirkuszművészet (2016)
30. A nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományok (2017)
31. A höveji csipkevarrás élő hagyománya (2017)
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Jó megőrzési gyakorlatok

1. A táncház módszer mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar mo-
dellje (2011)

2. Kassai-féle lovasíjászat (2012)
3. A balatonendrédi vert csipke hagyományának megőrzése az iskolai oktatásban

(2014)
4. A debreceni betlehemes találkozó hagyományátörökítési gyakorlata (2015)
5. Rajkó-módszer: tehetséges roma gyerekek zenei képzése az alapoktól a színpadi

előadóművésszé nevelésig (2016)
6. A cigány/roma szellemi kulturális örökség megőrzésének pedagógiai programja

a Gandhi intézményi rendszerben (2017)

A nemzeti jegyzék elemei a felterjesztési dokumentációk kíséretében megtalálhatók az alábbi hon-
lapon: http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f24_nemzeti_jegyzek_elemei
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Abstract

Living cultural values in contemporary commu-
nities – communal aspects of intangible cul-
tural heritage

The notion of intangible cultural heritage is the
series of impalpable manifestations of imma-
terial kind, which are traditional and living at
the same time. Such activities constitute a
continually recreated knowledge that is cre-
ated and transmitted over generations. Intangi-
ble cultural heritage exists in communities the
members of which are carriers and performers
of the heritage, and these communities are
also the custodians of preserving this heritage,
in other words it is an everyday manifestation
of the community. The phenomenon of intangi-
ble cultural heritage is determined by commu-
nity identity. The UNESCO convention created
for preserving intangible cultural heritage was
ratified by Hungary in 2006. Its aim is to pre-
serve community values, the mutual recogni-
tion of cultural diversity, to strengthen the
identity of communities in our modernising
world, to raise awareness of the significance
of spiritual values often threatened with extinc-
tion and to safeguard such heritage elements.
The convention does not provide a definition
of what communities are. Thus communities
can be varied.  What they have in common can
be the locality, ethnic or religious character or
the common scope of activities. The national
register of intangible cultural heritage elements
in Hungary was created in this spirit.  The aim
of the register is to file and make accessible
all spiritual values that communities consider
their own heritage, and practise it at present.
The communities can make a proposition to
be included on the national list.

Steps taken for preservation can be realised
on several levels in the Hungarian practice of
execution. Communities implement action
plans on local level, the planning and execu-
tion of which are supported by county rappor-
teurs of the national network of intangible
cultural heritage. Professional coordination is

provided by the Directorate of Intangible Cul-
tural Heritage, Hungarian Open Air Museum.
Coordination includes keeping contacts with
communities, maintaining the national register
that lists the heritage elements, supporting
communities to be acknowledged as well as
assisting their presenting themselves. 
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Találjuk meg Délegyháza kincsét!
Településfejlesztés örökséginterpretációval1

Bevezetés

A helyszín Budapesttől félórányi vonatozásra, délre található. Az alig több mint hat-
vanéves település a szomszédos falvak területeiből itt-ott lecsípve jött létre. Országos vagy még
nagyobb ismertségét két dolognak köszönhetően szerezte. Egyrészt itt nyílt a második magyar
sóderbánya Közép-Európa legnagyobb osztályozójával, amelynek óriási kavicsrakásait a helyi nyelv
csak piramisoknak hívta. Másrészt a bányászat által hátrahagyott fantasztikus tórendszer az 1970-
es évek óta a magyar naturista közösséghez köthető. A „nudinak” a hippi mozgaloméval egybeeső
virágzása idején, hétvégente több mint tízezer, külföldiekkel tarkított tömeg fordult elő a környéken,
nem ritkán még a faluban is ruhátlanul csatangolva.

A következő oldalakon azt a „Délegypercesek” fantázia nevű, egymásra épülő apró elemekből álló,
játékos kommunikációs folyamatot és annak módszertani hátterét kívánom bemutatni, amelyet
annak érdekében indított el egy lelkes csapat, hogy Délegyháza körülbelül háromezer fős
lakosságát a közös identitásuk vizsgálatára ösztönözze, ugyanakkor az oda látogató vendégek, új
betelepülők számára is szempontokat nyújtson az ismerkedéshez. A munka több ütemben, apró
beavatkozások, kezdeményezések soraként zajlott. Az első nagyobb szakasz 2011 decemberétől
2013 márciusáig tartott. Legjelentősebb mérföldköve egy, a települést behálózó, történetmesélő
padokkal kijelölt kincskereső ösvény létrejötte volt. A második szakaszban, 2014 szeptemberéig,
egy kiadvány jelent meg, valamint egy közösségi gyűjtésen alapuló helytörténeti kiállítás valósult
meg, példát mutatva arra, hogy miként lehet helyi kezdeményezésekkel, az első ütem eredményeire
alapozva társadalmi szempontból profitálni és tovább építkezni.

A teljes projekt szakmai elemzése több szempontból is hasznos lehet. Egyrészt a szemléletét
mindvégig az inkluzív, „akupunkturális” településfejlesztési beavatkozások jellemzői határozták
meg. 2 Így olyan programok valósultak meg, amelyek kis léptékben, helyi, közvetlen kérdésekre
kívántak reagálni, a helyi közösségek együttműködési, döntéshozói, fejlesztői hajlandóságát stimu-
lálva, olyan alapokat helyezve le, amelyekre közös koncepciók építhetők. Másrészt vizsgálatra
érdemesek az örökséginterpretáció azon kortárs elméletei és gyakorlati módszerei, melyek a hely
egyedi jelenségei és az azokat megélő emberek közötti kapcsolatok megteremtésénél szerepet ját-
szottak. Ebből a szempontból többek között a releváns, tanulságos, tartalmas, inspiratív személyes
és közösségi élmények elérése volt fontos.
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1 Ez az írás részben a szerzőnek az European Association of Heritage Interpretation éves konferenciáján el-
hangzott előadás anyaga alapján készült. BŐCZÉN Árpád 2013 

2 Délegyháza önkormányzatának honlapja szerint: „A városfejlesztés ismert eszközei közé tartozik az «aku-
punkturális» beavatkozások koncepciója – olyan programok, művészeti alkotások, építészeti
fejlesztések megvalósítása, amik kis léptékben, helyi, közvetlen kérdésekre reagálnak, a fejlődés hosszú távú
aktivitásait a helyi közösségek irányítása alá helyezve, az ő együttműködésükre alapozva.” (szerk.) 
https://www.delegyhaza.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=200274:kozep-europai-prog-
ram-reszeseive-valtunk&catid=15&Itemid=156



A Délegypercesek folyamat

Háttér

Culburb néven, a prágai Közép-európai Építészeti Központ (CCEA)
kezdeményezésére valósult meg az az együttműködés, amelynek részeként indult el a később a
Délegypercesekre keresztelt projekt is. A Culburb célja3 annak vizsgálata volt, hogy milyen sajá-
tosságokkal bír a szuburbánus fejlődés a közép-európai nagyvárosok körül. Ehhez kapcsolódóan
pedig olyan beavatkozásokat kívánt megvalósítani, amelyek a helyi közösségek életére, szüksé-
gleteire, a települések fejlődésére reagálnak, azokat segítik és katalizálják. A programban Bécs, 
Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága és Varsó szakmai szervezetei, illetve az agglomerációs zónák-
ban elhelyezkedő települések vettek részt. Budapest esetében a projektek helyszíne Délegyháza
volt, a munkát a Kortárs Építészeti Központ koordinálta. Minden helyszínre nemzetközi pályázatot
írtak ki, mely során a zsűri öt-öt, a művészet és az aktivizmus pólusai között mozgó, alacsony
költségvetésű, de hosszú távú hatást kifejtő beavatkozási javaslatot választott ki megvalósulásra.
Így kapott lehetőséget az építészből (Weninger Klára), dramaturgból (Sebők Borbála) és kulturális
örökségmenedzserből (Bőczén Árpád) álló, háromfős csapatunk is. Mivel a Culburb projekt keretei
nem tették lehetővé az eredmények utólagos követését, ezért az ehhez és a padok kulturális életbe
integrálásához kapcsolódó tevékenységeket a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME)
szervezeti hátterével folytattuk.

A kezdeti problémafelvetésünket több tényező határozta meg, majd ezek az idő előrehaladásával
folyamatosan bővültek, tisztultak. Hamar fel lehet fedezni Délegyházán annak nyomait, hogy mára
a környék életét leginkább meghatározó jelenségek közül kettő is drasztikusan megváltozott. 
A meztelenkedés népszerűsége is alábbhagyott, és a bányászati tevékenység is erősen megcsap-
pant. Nem maradt más, csak a sok alulhasznosított tó, amelyek ráadásul nagymértékben felszab-
dalják a települést, mesterségesen elzárva egymástól a különböző részeit. Mindenki a maga
módján persze próbálja kiaknázni a kivételes környezeti adottságokat, de a falu fejlődése erősen
lelassult, a beszűkült magánérdekek előtérbe kerültek, a közös célok és koncepciók viszont hiá-
nyoznak. Ezeket látva két teljesen ellentétes benyomás született meg bennünk. Az első eléggé
elkedvetlenítő gondolat, hogy teljesen más jellegű és léptékű munkára lenne ezen a helyszínen
szükség, mint amire mi készülünk. Infrastruktúrát kellene létrehozni, jogi kérdéseket rendezni, gaz-
daságpolitikai döntéseket meghozni és még lehetne tovább sorolni. A problémák nyilvánvaló
összetettsége és nagysága ellenére azonban lehet példákat találni a faluban arra is, hogy össze-
fogással, és egységes jövőképpel – vagy -képekkel – önerőből is nagyon sokat tud tenni a
lakosság a fellendülésért a közös értékekkel való okosabb gazdálkodásért. Ez sugallta a második,
sokkal optimistább felvetést, hogy a komoly területfejlesztések hatékony lefolytatásához és
hosszú távú fenntartásához a közösségen belül szükséges szemléletváltás is, amely az egyének
érdekeit a közös érdekekkel tudja egységben láttatni. Ezen a területen a mi apró beavatkozásunk
érhet el sikereket.

Célok

Ötletünk célja a pályázati szakaszban az volt, hogy a helyiekkel való párbeszéd
során definiáljuk, a vasútállomás közelében köztéri térképen ábrázoljuk, és szimbolikusan, mesélő
padokkal, rövid jellemző történetekkel megjelöljük azokat a helyeket, amelyek a lakók települési
identitását leginkább meghatározzák. Arra kívántunk ezáltal törekedni, hogy az egységes arculattal
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3 A projekt részletesebb bemutatása elérhető a http://culburb.kek.org.hu/ címen. [letöltés ideje: 2017. 01. 07.]



itt-ott megjelenő helyspecifikus emlékek, ha fizikai értelemben nem is, de legalább az emberek fe-
jében közelebb hozzák egymáshoz a tavak miatt egymástól távol eső, szeparált településrészeket,
és az összetartozás érzését növeljék a lakókban.

A megvalósítás szakaszába érve, és a kezdeti felméréseket, kulcsfigurákkal történő beszél-
getéseket lefolytatva jobban elmélyültünk a lehetőségekben, és megfogalmazódott bennünk egy, a
korábbiakat kiegészítő további igény is. Szerettünk volna túllépni az emlékezetes helyekhez
köthető érdekes történetek leginkább nosztalgiát ébresztő, a különböző generációk számára eltérő
sikerrel dekódolható felidézésénél. Vitát, beszélgetést, értelmezést és akár újraértelmezést 
szerettünk volna elősegíteni a különböző típusú befogadók, települési szereplők között. Így
fűződtek egyre inkább össze az egyes padok és történeteik. Ezért hoztunk létre egy provokatív,
félig fiktív kerettörténetet és a település közterein zajló játékot, amely rengeteg helyi anekdotát, 
jellegzetességet, szimbólumot dolgozott fel úgy, hogy lehetőség szerint kérdéseket, kritikákat,
megjegyzéseket ébresszen minden játékban résztvevő fejében.

Célcsoportok

Délegyháza népességének változása jól mutatja a főváros közelében fekvő
településekre általában jellemző tendenciát,4 2011-es KSH adatok szerint 3378, 2015-ben már
3734, viszont 1990-ben csupán 1821 volt a lélekszám. Ezek alapján alig több mint 20 év alatt
megduplázódott a lakosság száma, és ez a növekedés ma is zajlik. 

A falut 1949-ben hozták létre három szomszédos település, Bugyi, Kiskunlacháza és Dabas
területeiből leválasztva. Bár kevesen vannak, de még ma is él néhány olyan ember a településen,
akik emlékeznek a második világháború végéig, illetve az 1945-ig tartó időkre, amikor a környéket
földbirtokos családok gazdaságai, kúriái és tanyák alkották. A mezőgazdaság a TSZ rendszerben
is meghatározó szerepet játszott itt, illetve 1930-tól kezdve indult be az egyre nagyobb mértékű
kavicsbányászat is. Sokáig ennek a két ágazatnak köszönhető a lakosság gyarapodása. Az 1980-
as évektől indult be a felhagyott bányatavak területének rekreációs célú hasznosítása. Eleinte il-
legálisan, majd szervezetten, üdülőtelkek létrehozásával is. Az egykori üdülőház tulajdonosok, sőt
a naturista kemping törzsvendégei közül is sokan váltak később állandó lakókká. Az egykor
sokakat foglalkoztató, meghatározó gazdasági ágazatok, illetve a 80-as évektől a kikapcsolódás
miatt ide költözők mellett a jelenlegi népességet meghatározó harmadik nagy csoportot azok a fi-
atal családok alkotják, akik a közelmúltban anyagi okokból, vagy a vágyott természetközelség, il-
letve vidéki életstílus miatt költöztek ki a fővárosból.5

A Délegypercesek projekt azt a célt tűzte ki, hogy ezt a különösen színes közönséget a lehető
legszélesebb körben megszólítsa, illetve aktivizálja. Fontosnak tartottuk a párbeszéd
lehetőségének megteremtését a magukra őslakosokként tekintő, és az úgynevezett gyüttmentek
között. Emellett hozzá kívántunk járulni az elmúlt bő évtizedben betelepülők beilleszkedéséhez, és
a ma is szezonálisan megjelenő kikapcsolódni vágyók kulturális, helytörténeti tájékozódásához.
Mind a projekt eredményeit, mind a választott tevékenységeket és a bevont helyi partnereket ezek
a célcsoport-orientált szándékok határozták meg.
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4 Délegyháza népességének alakulása 1870-től 2015-ig: http://nepesseg.com/pest/delegyhaza [letöltés
ideje: 2017. 01. 07.]
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Tevékenységek

Az első ütem

Az első, körülbelül másfél évig tartó ütemben az alábbi főbb területekre koncentrálódott a munka:
helytörténeti kutatás (fotónyersanyag, szájhagyomány, írott emlékek),

· a padok és a játék megvalósításának előkészítése (helyszínek kiválasztása, engedélyek
beszerzése, kivitelezők felkutatása),

· a játék, az egyedi padok, a pad táblák és a térkép tervezése,
· kommunikáció, partnerek bevonása, programszervezés,
· utómunka, kiértékelés, dokumentáció.

Helytörténeti kutatás

Ez a kezdeti szakasz körülbelül fél évet vett igénybe. Legelőször a háromfős projekt
csapatban megfogalmaztuk a végeredmény szempontjából fontos kutatási munka céljait és es-
zközeit. Két dologra volt szükségünk: jól meghatározott, jelentős helyszínekre, ahol a megálló pon-
tok lesznek, illetve történetekre, amelyekből a tartalmat szőhetjük.

Mivel viszonylag fiatal településről van szó, az írott történeti anyagok terjedelme viszonylag
csekély. Néhány füzetet, és átfogóbb tematikájú írásokat találtunk, melyekben valamennyi szerep a
falunak is jutott. Megismerkedtünk egy lelkes, amatőr helytörténésszel, aki régóta dolgozik egy
kifejezetten Délegyházáról szóló anyagon. Ő sokszor segített a tények pontosításában. Elsősorban
azt szerettük volna kideríteni, hogy melyek azok a helyszínek a környéken, amelyek valamilyen sz-
imbolikus jelentéssel bírnak a falu egésze, vagy egy bizonyos típusú lakója, látogatója számára.
Meg akartuk tudni azt is, hogy milyen fajta emberek fordultak itt elő valaha, akik tanulsággal
tudnak szolgálni számunkra. Ehhez a legjobb módszernek az tűnt, ha elindulunk, és minél több
kulcsfigurával interjút készítünk. Elkezdtünk egy listát írni azokról, akik érdekesek lehetnek szá-
munkra. Természetesen ez a kör még a kutatás lezárása után is bővült, és a rendelkezésünkre álló
rövid idő sem tette lehetővé, hogy mindenkit meghallgassunk.  Végül 23 emberrel találkoztunk, át-
lagban másfél-kétórás beszélgetések erejéig. Volt az alanyok között többek között halőr, önkéntes
tűzoltó, könyvtáros, iskola- és óvodapedagógus, politikus, faluszépítő, ökoközösség-vezető, üdülős,
kavicsbányász és naturista. Igyekeztünk fiatalokat és időseket, régi és új lakókat, nőket és férfiakat
is megszólítani. Térképet, fotókat, újságkivágásokat, tárgyakat használtunk az interjúk alatt, hogy
könnyítsük a visszaemlékezést. Előre összeállítottunk egy állandó kérdéssort, amely szintén a
hatékonyságot segítette. A személyes találkozókon túl online fórumokat, honlapokat, videókat, a
helyi újság archívumát és közösségi oldalakat is böngésztünk újabb és újabb érdekességek után
kutatva. Ezekből a megjelenésekből az is kiderült, hogy milyennek látják a turisták Délegyházát. A
már rendelkezésünkre álló anyagot folyamatosan dolgoztuk fel. Ebben sokat segített egy online
térkép,6 amelyen a vonatkozó helyszínekhez tudtuk rendelni az egyes emlékeket, így jól ki tudtak ra-
jzolódni itt-ott sűrűsödések, attól függően, hogy egy-egy helyszín milyen gyakran fordult elő az
elmesélésekben. Ez az egyszerűföldrajzi információs rendszer (angolul geographic information
system – GIS) lett később a tervezés egyik alapja.
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A padok és a játék megvalósításának előkészítése

Már a kutatás közben elkezdődött a padok és a térkép elhelyezésével kapcsolatos
előkészítő munka. Ebben a legnagyobb partnerünk a helyi önkormányzat volt. Mivel a település ka-
pujának minden szempontból a vasútállomás tekinthető (ide érkeznek az 51-es útról a leg-
fontosabb bekötőutak, így a távolsági busz is), a projekt elején azt szerettük volna, ha a térkép az
állomásépület oldalán jelenik meg, ahol mindenki találkozhat vele. Idővel azonban úgy döntöttünk,
hogy a Magyar Államvasutakat nem vonjuk be az egyeztetésbe, mivel túlságosan lelassítaná a
folyamatokat. Így egy közeli épület oldalfalára módosult a helyválasztás. Itt már régóta volt egy fa-
lutérkép, amely érdekes összehasonlításba kerülhetett a mi térképünkkel. Szerencsére ez az épület
önkormányzati kötődésű volt, ezért az engedély könnyen megoldódott. A padok pontos helyeit is
többszöri polgármesteri egyeztetések során határoztuk meg. Mindenképp szerettük volna, ha olyan
helyekre kerülnek, ahol amúgy is szükségesek lennének hasonló térbútorok.

[1] A térkép elhelyezése a tervpályázat és a megvalósulás szerint

A projekt minden területén célunk volt a helyi lakók megmozgatása. Kívülállóként ebben láttuk az
eredmény hosszú távú fennmaradásának egyik kulcsát. Ezért már a legelején elkezdtük felkutatni
azokat a szakembereket, akiknek a közreműködésére szükségünk lesz. Találnunk kellett valakit, aki
a padokat, a térképet és a mesélő táblákat legyártja, és a helyükre helyezi. Szükség volt fu-
varozásra. Kellett valaki, aki a hírverésben és a kapcsolódó programok szervezésében segít. 
Szerencsénkre a nyomdai munka kivételével minden mást sikerült helyben megoldanunk.

A játék, az egyedi padok, a pad táblák és a térkép tervezése

Egy olyan kommunikációs módot akartunk kitalálni, amellyel nem csupán
érdekességeket tudunk helyben megjeleníteni a közös terekről, hanem a saját történeteiken
keresztül emlékeztetjük a helyieket, hogy egy belőlük formálódó közösség összefogással mely
területeken tud maradandó sikert elérni, miként tudja az együttélést megkönnyíteni, a közös
célokat előmozdítani. Így fogalmazódott meg a kincskereső játék gondolata, melyben a kincs
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maga az összefogás, és még számos olyan pozitív attitűd, amelyek a szájhagyományban élő
történetekben felvillannak. Lett olyan helyszín, amely a befogadásra, a hagyományépítésre, a tavak
védelmére, a közös parképítésre, a közösségi programok szervezésére, a tópartok építésére, a
kertművelésre, a közösségépítésre, vagy a házépítésre helyezte a hangsúlyt. A kisebb epizódok azt
mutatják, hogy Délegyházán mindig történik valami érdekes. Ezeket az izgalmakat a kerettörténet
szerint három véletlenül idetévedő idegen és egy helyi lakó tapasztalják meg. Az utóbbi szereplő
egyes szám második személyben jelenik meg, azaz a sétálót magát vonja be az eseményekbe. 
A fizikai valójában talán leginkább tanösvényre hasonlító bemutatási eszköz koncepciójának
kialakítása és megvalósítása az örökséginterpretáció elvein alapult. 

Az örökséginterpretáció a gyakorlatban elég nyitottan, és sokszor minden szakszerűséget
nélkülözően értelmezett fogalom,7 ráadásul a szakirodalomban is többféle megközelítése létezik.
Lényegét tekintve számomra8 eddig Steve Van Matre adott a legelfogadhatóbb leírást Interpretive
Design and The Dance of Experience című könyvében,9 Szerinte minden helynek saját nyelve van,
mely azokba a természeti és kulturális folyamatokba van írva, amelyek az adott helyet létrehozták
és formálták. Sokaknak tolmácsolásra van szükségük – ugyanúgy, mint az emberi nyelvek es-
etében is – ahhoz, hogy egy adott „helynyelvet” megértsenek. A sikeres interpretáció nem meg-
tanítja a nyelvet, hanem azzal az érzéssel engedi el a látogatót, mintha beszélt volna a hellyel. Így
téve az ott megszerzett élményt tartalmassá és emlékezetessé. A hely nyelve három síkon jelenik
meg számunkra. Az érzékszerveinken keresztül a jelent, az „itt és most”-ot tudjuk megtapasztalni.
Az információk értelmezésével a múltba tekinthetünk. A harmadik pedig az első kettővel kapcso-
latos egyéni – értsd korábbi tapasztalatainktól és egyéniségünktől függő – érzéseinken keresztül
kerül elő. A jó interpretáció segít a látogatónak az érzékszerveit élesíteni, hogy olvasni tudja a tájat
és a vele kapcsolatos érzései is elmélyüljenek. A jó interpretáció hagy időt ennek eléréséhez.

A fentiek tükrében a koncepciónk olyan mesélő tárgyak elhelyezése volt, melyek az emlékeket
adott helyeken illesztik kontextusba, utalva eseményekre, érzékelésekre érzésekre, egyszóval min-
denre, amelyen keresztül a hely szólni tud hozzánk. Fiktív átértelmezésünkkel pedig olyan szemé-
lyes világot kívántunk létrehozni, amely segíti a felfedezőket is saját hátterük, korábbi élményeik
előhívásában. A játék rendezőelve pedig egy séta megtételével már eleve garantált élményeket
kívánta tovább gazdagítani. Ennek eléréséhez szükséges volt tudni a tanösvény tervezéshez kap-
csolódó alapvető elveket is.10 Tehát, nem csak a tartalom volt fontos, hanem az is, hogy egy olyan
útvonalat hozzunk létre, amelyet öröm végigjárni. Ehhez a következőket vettük figyelembe:

· rövid, maximum 1,5 óra alatt bejárható,
· a padok egymást következő távolsága nem mutat nagy eltéréseket,
· mind a megállóknál, mind az útvonalon sok felfedeznivaló van, változatos és jellegzetes a

környezet,
· könnyen megtalálható,
· kiderül az elején, hogy mi vár a végén (tervezhető program).

A pad mint választott médium több szerepet is hordoz. A séta közben lehetőséget ad a pihenésre.
Lelassít, elmélyülésre, szemlélődésre ösztönöz. Szimbóluma ugyanakkor a párbeszédnek a
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7 VEVERKA, John A.: Exactly what is “Interpretation”?http://www.interpretacija.si/arhiv/exactly.pdf [letöltés
ideje: 2017.01.20.]

8 Ld.: Újraolvasás Tumblr, 2016. 04. 07. BŐCZÉN Árpád ajánlja Steve Van Matre könyvét.
http://ujraolvasas.tumblr.com/post/142418252366/b%C5%91cz%C3%A9n-%C3%A1rp%C3%A1d-
aj%C3%A1nlja-steve-van-matre-k%C3%B6nyv%C3%A9t [letöltés ideje: 2017. 01. 20.]

9 MATRE, Steve Van 2008
10 Lásd többek között VEVERKA, John A. 1994



mesélésnek is. A forma megtervezésénél figyelembe vettük, hogy a két személy, aki elfér rajta,
tudja egyszerre olvasni a történeteket. Az irányultsága is mindig jelez valamit. Ha leülünk rá, akkor
a táj olyan szeletével kerülünk szembe, mely fontos a történet szempontjából. Nem utolsó szem-
pont az sem, hogy olyanok számára is vonzó, akik nem kifejezetten a történetet követik, hanem
egyszerűen csak megpihennének az adott helyen, akár egyedül, akár párban. Így segíti kívülállók
bekapcsolódását is a játékba.

A lényeget, a tartalmat a padokon elhelyezett, nyomtatott alumínium szendvicslemezek (Tubond)
hordozzák. A tábla megjelenése mindenhol azonos, több részre tagolódik, a felső felében a cím, a
vonatkozó történet és egy azt jellemző, ikonszerű rajz található. Az alsó felében egy térkép, instruk-
ció, két QR kód és egy rövid projekt információ van. A cím főcímből és alcímből áll. A főcím
egyszerűen a pad számát jelöli. Az alcím pedig a Micimackó vagy Brumi mesék fejezetcímeihez
hasonlóan összefoglalja az adott helyszín eseményeit, lényegi mondanivalóját (például A második
pad, amelynél Janka észreveszi a pünkösdi királyt, azután pedig kiderül, hogy milyen sok újonnan
alakult hagyomány köti össze a falu lakóit). Ezzel a technikával egyrészt érdeklődést kívántunk
ébreszteni a továbbolvasásra, másrészt finoman akartuk hangsúlyozni a mondanivalót. 
A történetek nagyon rövidek. Ezért is kapta a projekt a Délegypercesek nevet. Ennek több oka van.
Mindenekelőtt nem szerettük volna, ha az emberek az olvasással töltik a helyszíneken az időt.
Inkább szemlélődjenek. Ezt próbáltuk a szövegekben elrejtett, a valós látványra való utalásokkal is
segíteni. Elriasztani sem akartunk senkit a játéktól a hosszú szövegekkel. Amúgy is könnyen
olvashatóak, nem leíró jellegűek, hanem aktív párbeszédeken alapulnak, bevonva a sétálót is a cse-
lekménybe. Egy-egy jellemző, ikonszerű rajzzal képileg egyszerűen össze akartuk foglalni egy adott
történet lényegét, segíteni a későbbi felidézését. Emellett ezek a grafikák az egész projekt arcu-
latához is szorosan kapcsolódnak. Az illusztrációk mind a helyi óvodás vagy kisiskolás gyerekek
alkotásainak felhasználásával készültek, kollázsszerűen összeválogatva belőlük elemeket. Ennek a
folyamata kiemelten fontos volt a projektben, ezért a kommunikációról és a partnerek bevonásáról
szóló részben bővebben kifejtésre kerül. A tábla közepén a legnagyobb helyet elfoglaló térkép a
lehető legegyszerűbben ábrázolja, hogy az adott helyszín hol található a faluban, illetve útmutatást
ad arról is, hogy a többi padot merre kell keresni. Így bárhol be lehet kapcsolódni a játékba, és
követhetővé válik mind időben, mind térben az előrehaladás. Az időbeli orientációt segíti a sétáló
léptékfigura is, aki öt perc séta hosszát mutatja meg. A térkép mellett mindenhol egy rövid instruk-
ció található a kincskeresők számára, hogy a játék mindig egyértelmű legyen, és az újonnan 
becsatlakozók is értsék a teendőket. A két QR-kód opcionális segítséget, illetve bővebb információt
rejt azok számára, akik rendelkeznek okostelefonnal. Az egyik a vasútállomásnál lévő térképet tar-
talmazza letölthető pdf formátumban. A másik az adott padhoz tartozó mese alapját nyújtó eredeti
történeteket mutatja meg, melyeket egy blogon gyűjtöttünk össze és kategorizáltunk. Végül a tábla
alján nem csupán a projekt partnereit jelenítettük meg, hanem röviden megfogalmaztuk a célját is,
hogy további gondolatokat ébresszünk az olvasókban.

A Délegypercesek játékos séta igazi kiinduló pontja a vasútállomásnál elhelyezett nagy kincses
térkép, amely valójában két térkép egyben. Az egyik egy nagyobb léptékű ábrázolása a környéknek.
Ezen megjelenik és nevet kap minden olyan helyszín, amely a gyűjtőmunka során érdekesnek vagy
valamilyen szempontból fontosnak bizonyult, még akkor is, ha végül pad nem került oda. Jól szem-
lélteti azt is, hogy a víz és szárazföl aránya mekkora a területen. A kisebb léptékű térkép pedig az
igazi kincses térkép. Ezen szerepel a kerettörténet a feladattal, a padok helyei és ikonjai, illetve egy
ajánlott útvonal, amelyet persze nem kötelező követni. A grafikában a padokon lévő táblákhoz ha-
sonlóan a rajzosság határozta meg az arculatot, hogy vonzó legyen a gyerekeknek is a túra.
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Kommunikáció, partnerek bevonása, programszervezés

A projekt első ütemét az elejétől meghatározta a kommunikáció. A legfontosabb
ezen a téren természetesen a Délegyházához jelenleg szorosan kötődő emberek megszólítása, 
illetve az érdeklődésük felkeltése volt. Abból indultunk ki, hogy egy ilyen kisméretű településen
fokozottan igaz, hogy bármilyen pozitív változásnak erős társadalmi együttműködésen kell 
alapulnia. Ehhez viszont egyrészt szükséges a közös történet, a hagyományok és a lehető legtöbb
helyi érték ismerete, értelmezése, értékelése. Másrészt gondoskodni kell ennek a közös alapnak az
ápolásáról és továbbadásáról is. Számunkra ez utóbbi kapott nagy szerepet, ezen a téren akartunk
segíteni.

Úgy döntöttünk, hogy nemcsak elkezdjük összegyűjteni a leendő padok számára nyersanyagként
szolgáló emlékeket, hanem minél több felületen elérhetővé is tesszük őket a célcsoportjaink
számára. A munka során fontosnak tartottuk azt is, hogy egy adott narratíva vagy más érdekesség
mennyire teszi a települést egyedivé, illetve mennyire szolgál tanulsággal az emberek számára. 
A hitelességet ehhez a két szemponthoz képest háttérbe szorítottuk. Nem csak azért, mert az
előbbiek a céljainkat jobban szolgálták, de azért is, mert az összegyűjtött anyagot a lakók közötti
párbeszéd- és értelmező vitaindítónak is szántuk. Ez utóbbi érdekében egy általunk létrehozott 
blogon11 és a helyi újság számunkra rendszeresített rovatában folyamatosan leközöltük az újabb
és újabb felfedezéseinket. A lokálpatrióták összegyűjtésére és az érdeklődés fokozására pedig egy
közösségi oldalt alkottunk.12 Emellett hagyományos módon, szórólapozással is meghirdettük a 
kutatómunka kezdetét, és felhívtuk a lakók figyelmét arra, hogy szívesen fogadjuk bárkitől a
számára meghatározó emlékei beszámolóját akár írásban, akár szóban.

Amikor odáig jutottunk a folyamatban, hogy nemcsak kellő mennyiségű történetünk gyűlt össze a
játék megtervezéséhez, de nagyjából a padok helyszínei és tematikus irányai is kialakultak, úgy
gondoltuk, hogy azt a fiatal generációt is megkérdezzük, amelyik nem tapasztalataival, hanem
különleges fantáziájával tudja egyedivé és színesebbé tenni a projekt eredményét. A gyerekek 
rajzait kívántuk felhasználni a felnőttek elbeszéléseinek illusztrálására. Ezért egy olyan rajzpályáza-
tot hirdettünk meg a helyi óvodások és 1-2. osztályos iskolások számára, amelyben bármely
helyszínhez kapcsolódó témában alkothattak. Igyekeztünk azonban olyan módon átgondolni az
egyes témákat, hogy azok vizuálisan könnyebben megfoghatók, ugyanakkor a kicsik számára is 
inspirálók legyenek. Például a befogadásról szóló pad címe „A hetedik pad, amelynél Gumba út-
baigazít EGY MEZTELEN SOFŐRt, te pedig elmeséled, hogyan színesíti a helyiek életét az idegenek
befogadása” rajzpályázati címe „Földönkívülieket láttam Délegyházán!” lett. Az összesen kilenc ha-
sonlóan absztrakt témára együttesen 217 alkotás érkezett, amelyek egyrészt nagy számuk miatt,
másrészt ennek a korosztálynak a megkapó, ikonszerű, letisztult ábrázolásmódja miatt nagyon jó
alapanyagot nyújtottak a padtáblák és a térkép grafikájához. A végső illusztrációk több rajz karak-
teres elemeiből lettek összeállítva. Ez a módszer érdekes párhuzama annak, ahogyan az eredeti
történetekből alakultak ki a játék fiktív epizódjai. A kis alkotókat díjaztuk, és a neveik elismeréskép-
pen felkerültek a térképre. A díjátadó ünnepséggel egybekötött, az összes beérkezett rajznak helyet
adó kiállítás megnyitóját egy időpontra szerveztük a Délegypercesek játék felavatásával is, így
felfedezhetővé váltak a vizuális párhuzamok a végeredmény és a gyerekek munkái között.

Az előzőkön túl a helyi érdekeltség kézenfekvő területe volt a padok gyártása, illetve a kihelyezése
is. Azt szerettük volna, ha ez nem egy önkormányzati feladatként, hanem civil aktivitásként jelenik 

11 http://www.delegypercesek.freeblog.hu Az oldal a freeblog összeomlása miatt a teljes tartalmával együtt
eltűnt még a projekt alatt.

12 https://www.facebook.com/delegypercesek [letöltés ideje: 2017. 01. 20.]



meg. A projekt elején azt terveztük, hogy a falu lakóitól gyűjtjük össze a házak körül fellelhető hul-
ladék fűrészelt faanyagokat, és azokat rétegekben összeragasztva készíttetjük helyi asztalossal a
bútorokat. 

[2] A pad tervpályázati és végső kinézete

Megkerestünk több szakembert, és egyikőjük sem rendelkezett kellő tudással és eszközökkel
ehhez a munkához. Végül egy lakatost találtunk, aki szívesen foglalkozott a feladattal, így új tervet
készítettünk az ő közreműködésével, amely alapján le is gyártotta számunkra a padokat. Ezek és a
térkép egy helyi építési vállalkozó segítségével kerültek a végső helyükre egy nappal az avatóün-
nepség előtt.

Utómunka, kiértékelés, dokumentáció

A Délegypercesek játékot és a hozzá kapcsolódó egyéb eredményeket a felavatás
után mindenképpen figyelemmel akartuk kísérni. Emellett kívülállóként fontosnak tartottuk, hogy
minél többen megbarátkozzanak vele azok közül, akiknek szántuk. Összeállítottunk egy úgy-
nevezett Délegypercesek Sztoriatlaszt,13 amelyet kis füzetként kinyomtattuk, hogy minél többen
megismerhessék a projekt történetét, a játék szabályait és azokat a helyi emlékeket, amelyekből a
játékot megalkottuk. Emellett készítettünk a padok illusztrációit felhasználva kilenc délegyházi
karakterjelvényt illetve matricát (Délegy befogadó, Délegy hagyományépítő, Délegy tóvédő, Délegy
parképítő, Délegy programszervező, Délegy partépítő), amelyekből azok választhatnak egyet-egyet,
akik a jövőbeni fenntartási költségekhez valamilyen módon hozzájárulnak. A Kultúrház vezetőjével
megállapodtunk abban, hogy az adományozáshoz kapcsolódó szervező- és adminisztrációs
munkát felvállalja.
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A második ütem

Az első ütem értékelésekor felmerült többek között két olyan fontos terület, 
amellyel az időbeli és anyagi korlátok, valamint a megfogalmazott célok miatt nem tudtunk
foglalkozni. Az egyik ilyen a meghatározó tárgyi és audiovizuális emlékek felkutatása és köz-
kinccsé tétele, a másik pedig a faluhoz nem szorosan kötődő, de fontos történetekkel rendelkező
emberek megkeresése. A projekt elképzelt folytatásában mindenképp ezekkel kívántunk
foglalkozni. Azért tartottuk ezt fontosnak, mert úgy tapasztaltuk, hogy több olyan aspektusa van
Délegyháza fejlődésének, amelyről a helyiek vagy keveset tudnak, vagy nincs egyáltalán feldolgoz-
va. Ilyen többek között a naturizmus elterjedése, a könnyűbúvárok megjelenése és eltűnése, 
illetve az üdülők működése is. Mivel azt gondoltuk, hogy hosszú távon a lakóknak kell a saját
történetüket, múltjukat feltérképezni és feldolgozni, ezért mi csupán lehetséges utakat villantot-
tunk fel, amelyeken elindulva a Délegypercesek jellegű kezdeményezések tovább segíthetik a helyi
kultúra és identitás színesítését és erősítését.

Egy PRO-RENO-14-D támogatásnak köszönhetően, amelyet a Kulturális Örökség Menedzserek
Egyesülete hátterével és a Kölcsey Művelődési Házzal való együttműködésben nyertünk el, ki
tudtunk írni egy felhívást 1FOTÓ 1TÁRGY DÉL1 címmel14 azzal a céllal, hogy „Készítsük el együtt
Délegyháza első közös albumát. Bárki nyújthatott be fotót eseményekről, tárgyakról, tájakról,
emberekről, azaz bármiről, ami számára Délegyházát jelenti. Egy internetes felületen, e-mailben és
személyesen is lehetett pályázni. Az volt a megkötés, hogy ne csak képeket nyújtsanak be a
jelentkezők, hanem rövid történeteket, leírásokat is mellékeljenek, amelyekből kiderül az ábrázolt
dolgok háttere. Igyekeztünk Budapesten és környékén terjeszteni a programot, hogy olyanokhoz is
eljusson a híre, akik régebben kötődtek valamilyen okból a faluhoz. A beérkezett anyagokból 
digitális gyűjteményt készítettünk a művelődési ház számára, és egy kiállítást is rendeztünk. 
A díjakat jelentő, Délegyházához köthető tárgyjutalmakat helyi vállalkozások, szervezetek és
magánszemélyek ajánlották fel. A kezdeményezésnek köszönhetően többek között olyan
egyedülálló, korábban széles körben ismeretlen képekhez jutottunk, amelyeket a később
nemzetközileg is elismertté vált búvárfotós, Násfay Béla készített a bányatavakban az 1970-es
évek során.

Eredmények

A két ütemet magába foglaló teljes projekt alig több mint másfél millió forintból
valósult meg. Ebből a Culburb pályázat bruttó 1,3 millió forinttal járult hozzá a padok és a térkép
elkészítéséhez. A PRO-RENO-B-13 alapból 150.000 forintot kaptunk a Délegypercesek Sztoriatlasz
szerkesztésére, a PRO-RENO-14-D alapból pedig 160.000 forintot a fotópályázathoz és a kiál-
lításhoz. 

A számszerűsíthető programelemek az alábbiak voltak:
· 1 köztéri Délegypercesek Kincses Térkép,
· 9 mesélő pad,
· 1 digitális kiadvány Délegypercesek Sztoriatlasz címmel,
· 1 rajzpályázat és kiállítás 217 beérkező művel és 18 díjazottal,
· 1 fotópályázat és kiállítás Délegyházához köthető fotókból, diákból és tárgyakból 5 díjazottal,
· 1 közösségi oldal, jelenleg 291 kedvelővel,
· 1 blog a történetek gyűjtésére.
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14 A pályázati felhívás megtalálható itt: http://delegypercesek.blogspot.hu/ [letöltés ideje: 2017. 01. 07.]



Természetesen a fent írt anyagi források nem lettek volna elegek ennyi mindenhez. Sokkal nagyobb
értéket képvisel az a humán erőforrás, amelyet a három fiatal szakember (építész, örökégmened-
zser és dramaturg), és a legalább két tucat lokálpatrióta jelentett, akik idejükkel, munkájukkal, tudá-
sukkal és kreativitásukkal biztosították a célok elérését több mint másfél éven keresztül.

Hatások

Egy ennyire fiatal, néhány éves, mikroléptékű, kulturális településfejlesztési 
program esetében mindig nehéz direkt, mérhető hatásokat kimutatni. Abból az okból kifolyólag is,
hogy a kitűzött célokat − mint a párbeszéd erősítése, a közös alapok értelmezése, értékelése és a
fejlesztésekbe történő beépítése − nem egy adott projekt befolyásolja, hanem több párhuzamos,
egymással akár ellentétes irányú helyi folyamat. Ennek ellenére rendelkezünk néhány bíztató 
mutatóval, amelyekből következtethetünk pozitív hatásokra.

A Délegypercesek közösségi oldal kedvelőinek a száma a 2014 tavaszán elért 105-ről mostanra
291-re növekedett, és ez a tendencia stabilan folytatódni látszik annak ellenére is, hogy a projekt
lezárását követően nem kommunikáltuk tovább az eredményeket. A helyi általános iskola pedagó-
gusai rendszeresen használják a játékot a gyerekek iskolán kívüli programjaiban, például 
szabadtéri helytörténeti tanórát tartanak a segítségével. Részben a projektnek köszönhetően
újraéledt a helytörténeti klub, amelyen rendszeresen részt vesznek azok, akik a tervezett Délegy-
háza történetét feldolgozó könyv megjelenésén munkálkodnak.

A fenti három példa azért is érdekes számunkra, mert különböző, egymással kis átfedésben lévő
célcsoportokat fed le. Az egyik a közösségi oldalakat és az Internetet használók több korosztálya,
akik között szakemberek, és nem helyiek is vannak. A másik a település jövőjét meghatározó
iskolások és többnyire fiatal szüleik. A harmadik pedig a helytörténet iránt leginkább elkötelezett,
tapasztalt felnőttek köre.

Adaptációs szempontok, javaslatok

A Délegypercesekhez hasonló többelemes program egésze talán leginkább olyan
települések számára lehet hasznos, amelyek lakóinak száma nem haladja meg a néhány ezret, így
kisebb erőfeszítéssel több embert lehet bevonni rövid idő alatt a megvalósításba, és könnyebb az
eredményeket is láthatóvá tenni. Ugyanakkor a projekt egyes elemei önmagukban is adaptálhatók,
és egyes szempontok, módszerek is adhatnak támpontokat akár csak céljaiban hasonló
kezdeményezésekhez.

Ennek a projektnek a legfontosabb célja az volt, hogy a különböző háttérrel és érdekekkel
rendelkező lakókat a közös identitásuk erősítésére, aktivitásra és a közös ügyekért való lépésekre
ösztönözze. Ugyanakkor az eredmények szempontjából szórakoztató és élménygazdag kívánt
lenni. Ez a két alapvető szándék két mindenre kiterjedő szemléletet kíván meg a szervezőktől. 

Az egyik abból a szempontból határozza meg a tevékenységeket a kutatástól a játék elkészítésén
és a kommunikáción át a fenntartásig bezárólag, hogy tudatosan keresi és irányítja a fizikai és vir-
tuális kontaktpontokat, amelyeken keresztül különböző szinteken és eltérő mélységben tud minél
több, a célcsoportok valamelyikéhez tartozó embert bevonni a megvalósítás folyamatába. Legyen
szó akár csak a programokon való részvételről, rajzok, fotók elkészítéséről, történetek meséléséről,
vagy akár a játék elkészítéséről.
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A másik szempont mindvégig szem előtt tartja, hogy a résztvevőket a szabadidejük eltöltése
közben kívánja bevonni. Ebből következően érdemes az örökséginterpretáció egyik legalapvetőbb
elvét követni, amely egy tartalmas élmény esetében nem a helytörténeti adatok tényszerű, minél
bővebb leírását tartja fontosnak, hanem az aktív részvételre, a gondolatok megfogalmazására, a
kérdések felvetésére, az értelmezésekre és az egyéni felfedezésekre motiválást. Ezek azok a
lépések, amelyeket, ha megtesznek a résztvevők, akkor biztosan hosszú távú hatás érhető el náluk.

A megvalósítás gyakorlati oldaláról nézve a projektet jól látható, hogy az eredmény kulcsa a ren-
delkezésre álló emberi erőforrás volt. A szükséges kompetenciákat a következők szerint érdemes
számba venni: 

· interjúk készítése, kutatás (például szociológus, történész, antropológus stb.),
· élmény koncepció kitalálása (például múzeumpedagógus, interpretáció-tervező,

játéktervező, pszichológus, andragógus),
· történetek kreatív megírása (például kreatív szövegíró, dramaturg, újságíró, kommunikációs

szakember),
· online kommunikáció, blog és közösségi oldal szerkesztése (például kommunikációs szak-

ember, újságíró),
· tanösvény megtervezése (például formatervező, építész vagy tájépítész),
· padok formai megtervezése (például formatervező, építész vagy tájépítész),
· nyomtatott felületek megtervezése (például grafikus),
· kulturális programok szervezése, az egész folyamat irányítója (rajzpályázat, kiállítás, meg-

nyitó) (például kulturális menedzser, kulturális örökség menedzser, népművelő),
· padok elkészítője (például asztalos, lakatos),
· padok, térkép kihelyezője (például építési vállalkozó, kőműves).

A feladatok felsorolásánál zárójelben vannak javaslatok releváns szakmákra is, de adott esetben
nyilván mások is rendelkezhetnek az elvégzésükhöz szükséges tapasztalattal, képességekkel.
Ezért érdemes végiggondolni, hogy mely tudás áll rendelkezésre helyben, és milyen területekre kell
külső segítséget bevonni.

A fenti kompetenciákon túl rengeteg önkéntes segítség járulhat hozzá a program előrelépéséhez.
A következőkben a teljesség igénye nélkül sorolok fel néhány példát, amely előfordult a mi délegy-
házi munkánk során: fotók, történetek, tárgyak, rajzok biztosítása, helyi kötődésű pályázati díjak
ajándékozása, anyagok és eszközök fuvarozása, programokhoz helyszín biztosítása, hírek ter-
jesztése.

Összefoglalóan tehát elmondható, hogy ha valaki a Délegypercesekhez hasonló programot 
szeretne megvalósítani saját településén, akkor jobb eredményt érhet el, ha nem a bőséges anyagi
forrás előteremtésére, hanem az ötletre, kitartó munkára és összefogásra helyezi a hangsúlyt.

Összefoglaló

Sem az értékek köre, a közöttük lévő hangsúly, sem a társadalmi és kulturális 
kontextus nem állandó. Így a bemutatásuk, a róluk való gondolkodás sem lehet statikus,
örökérvényű, hanem folyamatos felülvizsgálatot, változtatást, bővítést igényel. Ezt gondoljuk a
Délegypercesekről is. Nem hosszú távra terveztük, nem kulturális kánonok megfogalmazása volt a
célunk, hanem egy társadalmi fejlődésnek kívántunk lehetséges platformot nyitni. Ebből a szem-
pontból talán akkor lehetünk a legboldogabbak, ha a padok és a térkép idővel nem tűnnek el, nem
mennek tönkre, hanem minél előbb beépülnek a helyi életbe, újrahasznosítják, átgondolják, 
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átértelmezik, megújítják őket. Bár az önkormányzat vállalta a karbantartásukat, de a többihez a
lakók kötődésére van szükség. Reméljük, hogy azok a gyerekek, akik most végigjátsszák ezt a
játékot, idővel maguk alkotnak meg hasonlót.

[3] A padok akcióban
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Abstract

Case study: Let’s find the treasures of 
Délegyháza

The case study intends to present a playful
communication process and its methodology
background titled Délegypercesek. It was
launched by a team of three (architect, 
heritage manager and dramaturge) with the
aim of encouraging the population of Délegy-
háza with different background and interests
to review and strengthen their common iden-
tity as well as to become more active in 
working for common causes. At the same time
Délegypercesek was also intended to be 
entertaining and providing lots of experience.

The project was carried out in two phases. In
the first stage lasting about a year and a half,
local history research was conducted and the
plan of a playful walk was worked out 
including benches with individual commemo-
rative plaques on each, as well as a map of
treasures. In the second phase, a call titled 1
PHOTO, 1OBJECT, DÉL1 was launched by the
project implementers and a digital collection
was made for the culture house from the 
materials sent in, and an exhibition was also
organised. The whole project was realized
from a little more than one and a half million
forints. However, the value represented by the
human resources comprising the three young
professionals and the local patriots of at least
two dozen was much higher. Devoting their
time, work, expertise and creativeness, these
people ensured to achieve the goals in a period
of time of more than one and a half years.

As a result of the project, the teachers of the
local primary school regularly use the game in
out-of-school programmes of the children, for
example in outdoor local history lessons. The
local history club has revived, partly due to the
project. People working on the planned 
publishing of a book about the history of 
Délegyháza, also regularly participate in the
life of the local history club. 

In summary we believe it is fair to say that if
one should realize a programme in their own
settlement similar to Délegypercesek, better 
results could be achieved by focusing on the
concept, sustained hard work and collabora-
tion instead of mobilizing abundant financial
resources.  
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A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya 
Egy újjáéledt népszokás Észak-Magyarországon

Bevezető

Az esettanulmány célja egy – Észak-Magyarország több településén jól ismert –
népszokás, a molnárkalács sütésének történeti, földrajzi gyökereit, egyedi, borsodnádasdi
jellemzőit, a néphagyomány továbbélése, fejlődése érdekében tett intézkedéseket, törekvéseket,
valamint a jövőben tervezett lépéseket bemutatni. A dolgozat fel kívánja tárni a hagyomány 
néprajzi, vallási, idegenforgalmi, gazdasági, közösségépítő vonatkozásait is.

A molnárkalácsostya a keresztény Európa több országában ismert sült tésztaféleség. Eredete,
összetétele, formája és elkészítési módja alapján egyértelműen megállapítható, hogy a római kato-
likus és evangélikus liturgia kellékeként használt ostyával rokonítható. Ezt igazolják a sütővasakon
nagy százalékban előforduló vallásos motívumok. A borsodnádasdi molnárkalács ennek az
évszázados össz-európai tradíciónak egy sajátos színezetű, máig elevenen élő lokális változata. 
A lisztet, vizet, sót tartalmazó alaptésztát a háziasszonyok az idők folyamán más anyagokkal 
dúsították, ízesítették és az egyházinál nagyobbra, vastagabbra sütötték. A molnárkalács kedvelt
csemegéje volt a lakodalmaknak, a fonóknak, karácsonykor, rokonlátogatások során, de a legtöb-
bet ünneptől függetlenül készítettek belőle a család, ismerősök számára. 

[1] Molnárkalácsostyák a VIII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválon 2015-ben
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[2] Molnárkalács sütővasak a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjteményből 2008-ban

Az 1990-es évekre Borsodnádasdon az életmódváltás miatt már csak az idősebb generáció sütött
molnárkalácsot, s a hagyomány eltűnése fenyegetett. Ezt a tényt felismerve tervszerű, tudatos
hagyományőrző munka kezdődött a településen, melynek legjelentősebb eredménye lett, hogy
2012-ben, hazánkban tizenkettedik elemként „A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya“ a
Szellemi, Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére került.

Borsodnádasd hazánk leghátrányosabb kistérségeinek egyikében helyezkedik el. A molnárkalács-
sütés szokásának továbbélése a város lakói számára kiváló gazdasági, kulturális, idegenforgalmi,
közösségépítési lehetőséggel bír, így a település jövőjének megformálásában is kiemelkedő
jelentőségű. 

A tevékenység bemutatása

Háttér

A molnárkalácsostya sütése már 1880-tól jól dokumentált Borsodnádasdon.
Előállításának eszköze a sütővas, amelyet kezdetben a falusi kovácsok készítettek. Az 5-6 kg
súlyú, ollószerűen nyitható, általában kerek, egyedi motívumokkal díszített tányérú eszközök
népművészeti tárgyként is figyelemre méltóak. 
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A vasipar kibontakozása e tájon a 19. században a hagyományos paraszti kultúrára kétféle hatás-
sal bírt. Egyrészt jelentős mértékben felgyorsította a hagyományok, szokások elhalványulását, 
elhalását. A molnárkalács sütővas készítésére, így közvetve a sütésre azonban serkentőleg hatott.
Az 1864-ben termelését megkezdő Nádasdi Vashengergyár (később Lemezgyár) többségében 
kétlaki (paraszti és ipari munkát egyaránt végző) dolgozói elegendő nyersanyaghoz, gépekhez,
szakértelemhez jutva, tömegével állították elő a molnárkalács sütővasakat az elmúlt 150 évben.1

Így szinte minden család egyedi mintázatú eszközhöz jutott. A fáradságos, időigényes sütést 
azonban mind kevesebben végezték az 1970-es évektől, ezzel a hagyomány veszélybe került.

Az 1990-es évek közepétől Sági Tibor tanár, a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője,
tanítványai segítségével tervszerűen gyűjteni kezdte a használaton kívüli sütővasakat, és a
településen előforduló többi eszköz mintáit, melyeket publikált. Elkészítette „A molnárkalács 
borsodnádasdi hagyománya“ jelölését a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére.
Kezdeményezte 2008-tól a Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál megrendezését. Borsodnádasd
Város Önkormányzata, felismerve a hagyományban rejlő közösségformáló lehetőséget, 2017-ben
már tizedik alkalommal szervezi meg az eseményt. Kovács Valéria, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub
vezetőjeként, valamint Érsek Barnabásné tanár tanítványai körében és városi rendezvényeken 
tartottak bemutató, népszerűsítő sütéseket. A népszokás továbbfejlődéséhez jelentős mértékben
hozzájárultak a munkájukhoz csatlakozó borsodnádasdi civil szerveződések is.

Célok

Az 1990-es évek közepétől a hagyomány megmentése érdekében az alábbi célok
fogalmazódtak meg:

· A szokás néprajzi vonatkozásainak mind sokrétűbb feltárása: sütővas minták gyűjtése,
kallódó sütővasak megmentése, új eszközök készítése, kiállítások, újságcikkek, kiadványok,
rádió-, televízióműsorok, pályázatok, programok megvalósítása.

· Népszerűsítő sütésekkel (kóstolók, a sütés fortélyainak megtanítása)  a néphagyomány
iránti elkötelezettség erősítése a településen belül, a kistérségben, más településeken.

· A helyi civil és társadalmi szervezetek bevonása a népszokás továbbfejlődése érdekében
(például új receptek innoválása).

· Borsodnádasd kulturális életének színesítése, idegenforgalmi vonzerejének növelése,
település marketing erősítése.

· A molnárkalács sütésben rejlő gazdasági lehetőségek kihasználása.

Célcsoportok

A Borsodnádasdi Lemezgyár 1992-es megszűnése következtében településünkön
súlyos gazdasági, szociális, társadalmi problémák jelentkeztek. A molnárkalács értékeinek
kiemelésével, így elsősorban Borsodnádasd lakói számára szerettünk volna új perspektívákat
felvázolni, s a közösségi tudatot, önbecsülést erősíteni. Közvetlen környezetünk, az ózdi járás ha-
sonló helyzetben lévő települései felé a néphagyomány hangsúlyozása azt üzeni, hogy a jövő sik-
eres megformálásában eredményes út lehet a múlt értékeihez történő ragaszkodás. Az ország
számos pontján szervezett bemutató sütéseink nagy érdeklődést váltanak ki, jelentős sikerél
ménnyel járnak. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek kötődésének erősítését a 
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[3] Borsodnádasdi molnárkalács-sütők a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
pünkösdi rendezvényén 2013-ban
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hagyományhoz (Molnárkalácsház, Boszorkánykonyha csoportok). A felnőtt és nyugdíjas korosztály
civil szervezeteken keresztül kapcsolódik a szokáshoz (A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület, Bu-
lyáki család, Enita Busz, „Hivatalból sütünk“, Jurtatábor, Négy Évszak Nyugdíjas Klub, Őszirózsák
Nyugdíjas Klub, Rákellenes Liga helyi csoportja). A helyi tűzoltók (ÖTE), egyházhoz kötődő csopor-
tok (Élővíz, Karitas), önszerveződő közösségek mellett a helyi cigányság (RNÖ) is aktív résztvevője
a rendezvényeknek. Valamennyi csoportosulás a közösség érdekében, a hagyomány iránti mély
elkötelezettséggel tevékenykedik.

Tevékenységek

A molnárkalács borsodnádasdi hagyományának megmaradása, további fejlődése
elsősorban a személyi feltételek meglétének köszönhető. Az 1990-es években néhány helyi lokál-
patrióta összefogása, együttes gondolkodása, anyagi és erkölcsi erőfeszítései eredményezték,
hogy a hagyomány a lassú elhalás helyett növekedési pályára állt. Köszönhető ez még jelentős
mértékben a népszokás értékeit felismerő, a 2000-es években az ügy mellé állt civil
szerveződéseknek és a települési Önkormányzatnak is. Előbbiek önzetlen szerepvállalása a tradí-
ció „társadalmasításában“ kiemelkedő, míg utóbbi az anyagi erőforrások előteremtésében (alapa-
nyagok, útiköltség, egységes ruházat, sütőeszközök, prospektusok, Molnárkalács Fesztiválok
költsége) játszott meghatározó szerepet. 

Kutatómunkák, gyűjtések, publikációk

· Dr. Nemcsik Pál helytörténész néprajzi kutatásai, publikációi (1960–1990).
· 1998-ban Érsek Tamás a megyei rajzverseny néprajzi hagyományok (molnárkalács sütés)

bemutatása kategóriában I. hely.
· 1999-től napjainkig: Az 1999-ben újjáalakult Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény

kiemelt feladatának tekinti a molnárkalács sütéssel kapcsolatos kutató és értékmegőrző
munkát. A néprajzi kiállításon jelenleg a Sallai Pál-féle kovácsműhely mellett 50 db sütővas
található. 2007-ben, a Gyűjtemény vezetőjének, Sági Tibornak az irányításával mintegy 70
általános iskolás tanuló készített frottázs nyomatot a településen található sütővasak
díszítő elemeiről. A munka eredményeképpen 2008-ban jelent meg 168 db sütővas kétoldali
rajza és annak leírása a „Molnárkalács sütővasak Borsodnádasdon és környékén“ című
könyvben.

· A Gyűjtemény tevékenységéhez köthetően (a molnárkalács hagyományával kapcsolatban)
az alábbi események történtek az elmúlt években: fesztivál megrendezésének
kezdeményezése, motívumgyűjtés, új sütővasak készíttetése, előadások, kiállítások, pá-
lyázatok, újságcikkek, rádió- televízióműsorok, népszerűsítő kiadványok, programok, ren-
dezvények megvalósítása.

· 2008: A Molnárkalács Fesztivál levédetésének kezdeményezése, sütővas, motívum kiállítás,
mintatervező verseny. Előadás borsodnádasdi sütővasakról a járdánházi „Barkóság néprajzi
konferencián”. 

· 2009: Képeslap, prospektus kiadása molnárkalács témában. Részvétel az Ózdi Városi
Múzeum „Múzeumok Őszi Fesztiválja” rendezvényén (bemutató sütés, előadás tartása).
„Elődeidnek szép kora visszatér” helytörténeti programsorozat keretében előadások tartása
a témában.
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· 2012. szeptember 14-én a Magyar Nemzeti Múzeumban településünk küldöttsége átvette a
Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére történő felvételt igazoló dokumentumot.
Másnap tízfős delegációnk bemutató sütést tartott a múzeum parkjában. Októberben
előadás tartása és sütés az ózdi Barkó-napon.

· 2013: Sági Tibor pályázatot nyújt be a Magyar Néprajzi Társaság „Tradíció” gyűjtőpályázatán
molnárkalács témában. Háromnyelvű prospektus (angol, francia, német) készítése.

[5] Angol nyelvű szórólap a borsodnádasdi molnárkalács hagyományáról
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· A molnárkalács népszokása a Magyar Televízió „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!”
című élő műsorában. Riportok a hagyomány gyakorlóival a Kossuth Rádióban („Esti séta”). 

· 2014: Előadás a bélapátfalvai „Értéktár” konferencián. Részvétel és kiállítás a Vidékfej-
lesztési Minisztérium „Hungarikumok és minőségi követelmények” című konferenciáján.
Karácsonyi riportműsor a molnárkalácsról, s a hagyomány művelőiről a Kossuth Rádióban.

· 2015: A molnárkalács hagyományának bemutatkozása a Duna Televízió „Magyarország 
szeretlek!” című műsorában, valamint a Kossuth Rádió tematikus műsoraiban. Előadás
Egerben, a Heves megyei „Értéktár” konferencián.

· 2016: Előadás az egri Érseki Palotában a „Szent és profán – Oltáriszentség és mol-
nárkalács” című konferencián és kiállításon.

Népszerűsítő, bemutató sütések

· 1993: Őrhegy Egyesület – Kamaszparlament programján bemutató sütés.
· 1994–1996: Három Diákszombat rendezvényen molnárkalács sütés 8 iskola tanulói

számára.
· 1997–2002: Tavaszi Zsongás kulturális eseményeken molnárkalács kóstoló.
· 1997–1999: „Főzőcske” címmel általános iskolás gyerekek heti két alkalommal sütni tanul-

tak.
· 2002: Várossá válási ünnepségen (VI. Nádasdi Napok) bemutató sütés.
· 2007: A Családi napon népszerűsítő molnárkalács sütés.
· 2008: Bemutatkozó sütés Hét községben.
· 2011: A túristvándi molnártalálkozón borsodnádasdi molnárkalács sütők bemutatkozása.

Augusztus 20-án népszerűsítő sütés Borsodnádasdon. „Mesterségek ünnepén” mol-
nárkalács kiállítás, sütés. Leader rendezvényeken bemutatkozás: Farkaslyuk, Ózd.2

· 2012: Népszerűsítő sütések a miskolci Múzeumok Éjszakája rendezvényen, egri turistacso-
portnak a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény kertjében, az egri Pincepiacon, a helyi
Adventi Forgatagban.

· 2013: Boszorkánykonyha csoport sütése a Magyar Kultúra Napján. „Így sütünk mi!” Gyer-
mekek sütni tanítása a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjteményben (Molnárkalácsház cso-
port).

· 2013-tól: Minden év pünkösdjén bemutatkozás a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban. Ez évtől sütőcsoportjaink részt vesznek az őszi Szellemi Kulturális Örökség Napokon
különböző helyszíneken. A helyi Molnárkalács Fesztiválokon más örökségelemek megis-
mertetése.

· Bemutatkozás Mezőkövesden (Matyóföldi Folklór Fesztivál), Polgáron, Ózdon, Budapesten.
· 2014: Népszerűsítő sütések: Borsodnádasd (Barkóságnap, Kulturális Örökség Napja,

Ökopark, iskola).
· 2015: Molnárkalácsház sütőüzem átadása. A szükséges engedélyek beszerzése után az

ország területén számos településen forgalmazásra kerültek a borsodnádasdi molnárka-
lácsok. Bemutatkozó sütések: Berekfürdő, Eger.

· 2016: Népszerűsítő sütések: Szilvásvárad, Ózd, Miskolc, Budapest-Terézváros, Borsodná-
dasd (táncházak).
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Molnárkalács Fesztiválok

A 2008-ban megrendezésre került I. Molnárkalács Fesztiválon hét civil csoport 
sátraiban mintegy 3000 db molnárkalács sütése, ingyenes kóstolója valósult meg. A hagyomány
mind népszerűbbé válásának folyamatában a sütő csoportok száma és az előállított ostyák 
mennyisége is jelentősen gyarapodott. 2016-ban már 14 szerveződés mintegy 7000 db mol-
nárkalácsot készített. A rendezvény az évek során településünk legnagyobb, jelentős idegenfor-
galmi vonzerővel bíró eseménye lett, ahol 2016 óta a sütőüzemben előállított ostyák értékesítése is
folyik. A népszokás jelentőségét egy unokájával együtt sütő idősebb helyi asszony a Borsod Online
számára a következőképpen fogalmazta meg 2016. 07. 06-án:

„A felélesztett hagyomány legfontosabb értéke, hogy Borsodnádasdon a molnárkalácssütés generá-
ciókon átívelő tevékenység lett.”

Eredmények

A hagyomány megmaradásáért folytatott több mint két évtizedes munka számos
eredménnyel járt. A molnárkalács kiemelt helyet tölt be Borsodnádasd köztudatában, s az ország
számos pontján immár ehhez kötik településünket. Az újságcikkek, rádió-, televízió műsorok,
híradások nagy mértékben növelték városunk lakóinak önbecsülését. Korábban számos sütővas
került hulladékvasként a kohók tüzébe, ma már a családok ragaszkodnak régi  sütőeszközeikhez.
Többen névnapra, születésnapra, házassági évfordulóra, vagy éppen a hagyomány gyakorlása, 
csoportidentitás erősítése végett új sütőket készíttetnek maguknak helyi mesterekkel. 

A régi, klasszikusnak számító receptek mellett megjelentek új változatok: levendulás, vargányás,
sütőtökös, citromos, narancsos. A sütés nehéz fizikai munkáját feledteti a közösségért végzett
eredményes, áldozatos tevékenység, a szerzett élmények, ezért az abban érintett személyek, 
csoportok szívesen vállalnak bemutató, népszerűsítő sütéseket, akár településünktől távol is. Így
az egyéni érdek a közösség épülésén keresztül valósul meg. A kiemelt nemzeti értékké vált
néphagyományunk iránt országszerte megnyilvánuló érdeklődés pozitív életérzéseket vált ki, ezzel
Borsodnádasd jövőképének megformálását is elősegíti. Számos település ismerkedett meg
tapasztalatszerzés céljából hagyományunkkal, s több fiatal felsőfokú tanulmányai során készített
– különböző szempontok alapján – dolgozatot a témában. A Borsodnádasdi Móra Ferenc 
Általános Iskola helyi tantervébe bekerült a molnárkalács hagyományának témaköre. Életvitel,
ének-zene, rajz és történelem, honismeret órákon a tananyag részévé vált a hagyomány bemu-
tatása. 

A Molnárkalács Fesztivál évről-évre mind több látogatót vonz a településről, közvetlen
környezetéből, az ország más pontjairól, s generálja az elszármazottak hazalátogatását is. 
A Molnárkalács sütőüzem néhány dolgozónak munkát teremtett, az általuk naponta lesütött
többezer darab ostya pedig bevételt eredményez a városnak. 

Hatások

A molnárkalács borsodnádasdi hagyományához köthető szervezetek az elmúlt tíz
évben – eredeti tevékenységük folytatása mellett, eltérő intenzitással – egyre nagyobb számban
kapcsolódtak a népszokáshoz. Vannak, amelyek a Molnárkalács Fesztiválon, többen évente



néhány alkalommal, mások rendszeresen végzik hagyományőrző tevékenységüket. 2016-ban a
számuk 14 csoportban mintegy 150 fő volt. A bemutató, népszerűsítő sütéseken, országos ren-
dezvényeken rotációs formában képviselik Borsodnádasdot, hogy a fent vázolt sikerélményeknek
minél több molnárkalács sütő személy részese legyen. A delegációk összeállításánál nagy gondot
fordítunk a résztvevők életkorára, teherbírására, a hagyomány iránti elkötelezettségre, az informá-
ció átadás képességének meglétére. A gyermekek bevonása a sütésbe, pedagógusok személyes
példamutatásán keresztül valósul meg. Többen családi körben, civil szervezetekhez nem csat-
lakozva készítenek újra molnárkalácsot. A Városi Önkormányzat intézményei (Polgármesteri 
Hivatal, Közösségi Ház és Könyvtár, Molnárkalácsház sütőüzem) hatékonyan segítik elő a hagy-
omány továbbfejlődését. A Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjteménybe folyamatosan érkeznek
régi sütővasak, illetve korábban ismeretlen, vagy új sütővasak mintái. A hagyománnyal kapcsolat-
ban felhalmozódott nagy mennyiségű tudásanyag (korábbi tanulmányok, receptek, sütővas készítő
mesterek, minták, csoportok) indokolttá tette egy összefoglaló mű kiadását, amely 2018 nyarára
várható.

Adaptációs szempontok, javaslatok

Tapasztalataink szerint minden település rendelkezik olyan értékekkel, amelyek
kifejezetten rá jellemzőek, vagy olyan hagyománnyal, amely máshol is ismert, de speciális, helyi
jelentőséggel is bír. Ezen értékeknek az összegyűjtése az elsődleges lépés. Ezután a téma minden
részletre történő kibontása következik (története, kapcsolódási pontjai). Nagyon fontos, hogy ezt
egy lokálpatrióta személy vagy kör intenzív munkával elvégezze. Munkájukhoz szakmai 
szervezetek (például múzeumok), a helyi önkormányzat  segítsége elengedhetetlen. Ezt követően
fontos a téma kezdetben kis, majd egyre nagyobb körű közösségi megjelenítése. Az adott
település lakosságával ismertetni kell, hogy milyen értékkel rendelkezik, valamint tudatosítani szük-
séges, hogy mindenki felelősséggel bír azért, hogy ez az érték ne menjen veszendőbe. Ehhez minél
több, témához kapcsolódó program, rendezvény megszervezése szükséges. Ha a szűkebb
közösség érzelmileg már erősen kötődik a témához, következik a járási, megyei, országos szintű
népszerűsítés. Ezek egyik legfontosabb eredménye a település lakói önbecsülésének, identitásá-
nak megerősödése.

Összefoglaló

A molnárkalács borsodnádasdi hagyományának felélesztése egy nehéz gazdasági,
szociális helyzetben lévő település közösségének példája az összefogásról, a tradíciók ápolásának
fontosságáról. Bizonyíték arra, hogy a hagyományőrzés a 21. században is képes egy város
jövőképét formálni, továbbfejlődését segíteni. Lehetőség az egyénnek, hogy aktív, közösségfor-
máló munkával önmaga és lakóhelye javát szolgálja. Esély társadalmi és civil szervezeteknek, hogy
értékalapú tevékenységükkel színesítsék csoportjuk és településük életét. 
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Abstract

The tradition of baking miller’s wafer 
in Borsodnádasd
A revived custom in northern Hungary

The living tradition of Borsodnádasd is baking
the so-called ”molnárkalács” (miller’s wafer).
This baked pastry is related to the sacramental
bread (host) used for Holy Communion in the
Roman Catholic Church, as the two are very
similar in form and way of preparation. 

Besides the base ingredients (flour, salt and
water), people often enriched miller’s wafer
with fat, butter, milk, egg, sugar or sour cream,
occasionally flavoured it with walnuts, poppy
seeds or cheese. Although the procedure of
baking itself is time-consuming and tiring,
miller’s wafer was very popular amongst peas-
ants due to the above-mentioned, relatively
cheap ingredients. The wafer that stays fresh
for a long time, was served as a dessert after
some heavy, filling main course. Baking it was
part of several occasions and celebrations
such as Christmas, St. Luca’s Day, weddings or
visits to new-born babies. 

The wafer is baked between two round,
uniquely decorated iron plates (of a diameter
of 14 to 21 cm) which are attached to two
long, scissor-like handles. The iron plates can
weigh up to 5-7 kg. Although these iron plates
are quite well-known in different parts of Hun-
gary, they show by far the highest occurrence
in Borsodnádasd. That is largely thanks to the
activity of the local iron-processing factory
(”Borsodnádasdi Lemezgyár”) which provided
raw material, machinery and expertise for the
people of the community involved in both agri-
cultural and industrial work. 

From the point of view of ethnography, the iron
plates are worthy of attention, as each and
every family had their own, unique motif and
text graved in the iron plates. Symbols and
icons of religious origin (Faith, Hope, Love,

rood, chalice, angel, lamb, church, motto, Star
of David), of love and marriage (heart, ring,
wedding dish), of statehood (Coat of Arms of
Hungary, Kossuth Coat of Arms, the coat of
arms of the village or the family) are very com-
mon as well as those taken from the history of
industry (tools, factory, building, vehicles). The
most popular drawings on the iron bakers in
Borsodnádasd represent the nearby flora
(tulip, forget-me-not, daisy, rose, sunflower,
poppy, briar-rose, snowdrop, cornflower, pine,
oak, beech) and fauna (snake, duck, horse,
sheep, bird). Besides these motives, families
devoted great attention to have their names,
the name of the village and the date of produc-
tion indicated on the iron plates. 

Due to changes in lifestyle, the practice of this
tradition was increasingly attributed to the
older generations by the beginning of the
1990s. Nowadays, thanks to the carefully
planned, deliberate protection of traditional
knowledge, to the ethnographic research de-
voted to the subject, to popularization and to
the yearly Miller’s Wafer Festival (“Mol-
nárkalács Fesztivál”), the baking of miller’s
wafer is flourishing in Borsodnádasd. 

The survival and further progress of this tradi-
tion was fostered by not only the local govern-
ment, but also by several non-governmental
organizations: Molnárkalácsház,
Boszorkánykonyha, A Jövő Borsodnádasdjáért
Egyesület, Bulyáki család, Enita Busz, ”Hivatal-
ból sütünk”, Jurtatábor, Négy Évszak Nyugdíjas
Klub, Őszirózsák Nyugdíjas Klub, Rákellenes
Liga helyi csoportja, Tűzoltó Egyesület, Kari-
tasz, Élővíz, Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Since September 2012 „The tradition of baking
miller’s wafer in Borsodnádasd” has been one
of the elements on the national inventory of In-
tangible Cultural Heritage in Hungary.

147

Sági Tibor A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya 



II. Helytörténet és szellemi kulturális örökség

Irodalom

SÁGI Tibor: Molnárkalács sütővasak Borsodná-
dasdon és környékén. Borsodnádasd, magánki-
adás. 2008

SÁGI Tibor (szerk.): Jelölési adatlap a
Szellemi, Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére
történő felvételre. 2012
http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php
?name=0_molnarkalacs [letöltés ideje: 2017.
09. 07.]

148



Varga Andrea

Csipkébe álmodott világ 
– a balatonendrédi vert csipke hagyományának
megőrzése az iskolában



II.
H

elytö
rténet és szellem

i kulturális ö
rö

kség

„Az iskola a csipkeverés
tanítása során nem
csupán egy hagyo-

mányt őrzött meg, de
oktatási intézményként

saját módszertani



V
arga A

ndrea
C

sipkébe álm
o

do
tt világ...

kultúráját gyarapította,
oktatási-nevelési

munkájának sokszínű-
ségét gazdagította,

valamint eszköztárát is
biztosította.”



Csipkébe álmodott világ 
– a balatonendrédi vert csipke hagyományának
megőrzése az iskolában

Bevezető 

A csipkeverés Balatonendréd büszkesége, mely a község szimbólumává vált.
Gazdag, helybeli motívumkincs alakult ki, tette egyedivé az endrédi csipkét. Mivel erős szálak
kapcsolják a falu életéhez, ezért megőrzését sokan érzik magukénak, fenntartásának folyamatát
pedig a Balatonendrédi Önkormányzat és az Általános Iskola példaértékű összefogással vállalta
fel. Az összefogás eredményeként nemcsak egy hagyomány eltűnését sikerült közösen megállítani
a gyerekek tanításán keresztül, hanem új lendületet kaphatott a falu életének formálása, és a
csipkeverés újratanításának segítségével a felnőtt közösség önszervező, hagyományőrző szerepe
is új értelmet nyerhet.

A csipkeverés hagyománya a református egyházon keresztül az 1900-as évek elején érkezett meg
a községbe és terjedhetett tovább innen Magyarország több területére is. A történelem és a falu
életének változásai miatt a kezdetben nagyhírű csipkeverés az 1990-es évek végére nehéz
helyzetbe került, hiszen jó ideig úgy tűnhetett, hogy elfelejtődik, kihal Balatonendréd életéből.
Felismerve a veszélyt, sokan keresték a megoldást ennek elhárítására, így került az érdeklődés
középpontjába a falu általános iskolája, hiszen adottságainál fogva kiváló lehetőséget nyújtott a
hagyomány megőrzésének elindítására. 

Ebben összefogott a település önkormányzata, a Balatonendrédi Általános Iskola közössége és a
még csipkézni tudó asszonyok segítségével megkezdődhetett – apró lépésekben – a munka,
amely az iskola esetében magát a csipkeverés technikájának visszatanítását, valamint a
hagyomány képviseletét, bemutatását, kommunikációját, menedzselését jelenti.

Az iskolában 1996 óta kiemelt helyet kapott a csipkeverés helyi tanterve (a csipketanítás formái:
tanórák, szakkörök, nyári tábor). A hagyományos népi kultúra értékeinek őrzőiként itt kiemelt
feladat a felnövekvő nemzedékek visszatanítása, a saját múlt örökségének tiszteletére,
megbecsülésére nevelés. A gyerekek még egyszerűbb mozdulatokkal, a csipke történetiségével,
eszközeivel ismerkednek, egyéni ütemben, kézügyességtől függően, majd a csipkeverés mesterévé
válhatnak a szemléletformálás során. 

Ebben a folyamatban tovább keressük a fenntartási anyagi és szellemi lehetőségeit is a
kommunikáció, a pénzügyi források megteremtése és a lelkes közösség építése segítségével. 
A folyamat iskolai és községi szinten napjainkban is zajlik. 

Kevés közösség vállalja napjainkban, hogy a népi kultúra örökségét iskolai szinten, folyamatában
próbálja megőrizni, és nem pusztán újraéleszteni törekszik azt. Ez példát mutat gyereknek,
felnőttnek összetartozásból, magyarságtudatból is, az ő lelkesedésük, hozzáállásuk közvetlenül és
közvetve visszahat a teljes közösségre. A program közvetve egyéni munkalehetőséget is teremt a
felnövekvő nemzedéknek.
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A megőrzésben kiemelkedő támogató szerepe van a Balatonendrédi Önkormányzatnak:
eszközöket biztosít, alkalmakat teremt a megjelenésre, sokféle módon keresi a megmutatkozás
lehetőségeit a sajtótól a minőségi turizmus támogatásáig. Erőfeszítésének eredményeként az
endrédi csipke a „Somogy Kincse” megtisztelő cím birtokosa, felismerve egy megyei régió
országosan felmutatható kulturális jelentőségét, elismerve az érintettek múltat új jelentéssel
megtöltő törekvését, a hagyományőrzés gyökérteremtő erejét. Ezzel egy lokális érték társadalmi
tulajdonná is válik. Az iskola sajátos lehetőségeivel az emberi erőforrást is biztosítja a munkában,
támogatja a helyi igényeket. Közreműködésének, munkájának elismeréseként 2014. szeptember
19-én az iskola hagyományőrző tevékenységét az UNESCO Nemzeti Kulturális Örökségeinek jó
gyakorlatai közé emelte.

A projekt bemutatása 

Az 1990-es években az endrédi vert csipke történetének éppen azon korszakát
élte, amikor az elfelejtődés, a „kihalás” szélére került. A mesterséget gyakorló asszonyok
kiöregedtek, egészségük romlott, lassan kihalt egy generáció, akik természetes úton, családi
eltanulással adhatták volna tovább a kézműves hagyományt, illetve a szervezett, korábban munkát
adó helyszínek megszűntek, ahol megtanulhatták volna a fiatalok a csipkeverést. A község
számára reális helyzetté vált, hogy a falu életéből eltűnik egy hagyomány, mely nevét ismertté tette,
asszonyai egy részének pedig munkát adott. 

A csipkeverés megőrzésében tevőlegesen a Balatonendrédi Általános Iskolának van jelentős
szerepe, mert az iskola vállalta fel küldetéseként a hagyomány tanítását. Az 1996/1997-es tanévtől
kezdve az iskolai oktatáson belül, technika órákon és szakköri keretben tanulják a lányok a
csipkeverést. Bár a tantestületből többen elsajátították a technikát, napjainkban az oktatásban és a
hagyományok megtartásában hárman vesznek közvetlenül részt. Az intézményvezető koordinálja
a feladatokat, mert szívügyének tekinti a balatonendrédi vert csipke hagyományának megőrzését.
Természetesen, közvetve-közvetlenül, a tantestület egésze részt vesz a folyamatban, hiszen
minden rendezvényünket, megjelenésünket közösen szervezünk meg. Az iskolai oktatás
folyamatában tanított és őrzött hagyomány előnye, hogy szervezett kereteket, eszközöket és
helyszínt biztosítva zajlik a csipkeverés tanítása.

A munkában a község nagyobb intézményeinek együtt kell működnie: Balatonendréd község
Önkormányzata elkötelezett abban, hogy a községe jelképe egyedi arculatát megőrizze. 

Célok

A hagyományőrzés mélyen érintett támogatóinak elsődleges célja, magától
értetődően a csipkeverés maga. Ön- és újraszerveződő törekvésünk a helyi hagyományok
megtartása, népszerűsítése. Az önkormányzat, a még élő idős asszonyok, a családi örökségként a
technikát megtanuló közösségek, egyének a néprajzi érték megőrzését preferálják. Ezt támogatja
és feladatából adódóan további célokkal színesíti az általános iskola is: az értékes helyi
hagyomány fennmaradásán túl – intézményi feladataiból is adódóan – további hatásokat vár el,
tágabb környezetben értelmezve a célokat. Így az érintettekre kiterjeszthető, a faluközösségre
visszaható célok fogalmazhatók meg a teljesség igénye nélkül: a népi kultúra iránti nyitottság,
tisztelet, mélyülő közösségi érzések, a szülőföldhöz való kötődés, aktív szerepvállalás a közösség
életében, közvetve felkészítés a felnőtt létre (munkalehetőség), a tanítás során oda-vissza ható
készség- és képességfejlesztés.
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Célcsoportok

A balatonendrédi vert csipke készítése és hagyományának őrzése közvetlenül a
községhez kapcsolódik, gyökerei Belgium csipkeverőihez viszik közel, a közösségben történő
megőrzésének feladatát az iskola vállalta fel, s pedagógusainak közreműködésével, nevelő-oktató
munkája által meghatározott kereteinek segítségével éri el eredményeit, ebben pedig a község
Önkormányzatával, valamint a gyerekekkel és szüleikkel közvetlenül, míg a falu lakosságával
közvetve dolgozik együtt. Az együttműködő intézmények vesznek részt közvetlenül helyben a
hagyományőrző tevékenységben, és fogják egybe az érdeklődő magánszemélyeket,
kisközösségeket, a csipkeverés hagyományának híveit, ápolóit, akik bevonhatók a folyamatba és
motiválhatók a hagyomány megőrzésére. 

Tevékenységek

A balatonendrédi csipke megőrzéséért sokat tesznek helyi közösségeink, de
országosan is vannak támogatói. A tevékenység az 1990-es évek közepén kapott új lendületet. 
A munkában kulcsszerep jut a helyi általános iskolának, valamint az önkormányzatnak is: utóbbi a
falu életének irányítójaként felügyeli örökségünk megtartását, míg az iskola sajátos eszközeivel,
megjelenési lehetőségeivel, szemléletformáló erejével tényleges részt vállal benne: a
hagyományőrzésben kialakított jó gyakorlatát továbbviszi, biztosítja a szükséges személyi, tárgyi
feltételeket, alapdokumentumaiban megjelenik a csipkeverés oktatása. Szoros együttműködésük
alapfeltétele az eredmények elérésének. 

Nyertes pályázatainak (például: TÁMOP 3.1.4, 3.1.7.) fenntartásából adódó feladatai érintik a
csipkeverést. Az egyik elfogadott országos jó gyakorlata a hagyományőrzéshez kapcsolódik, címe:
Múlt és Jövő a Jelen kezében – csipkeverés a Balatonendrédi Általános Iskolában. A program így
fogalmaz: „… a népi kultúra helyi rendszere összhangja példaként áll a tanuló és a szülő elé … a
közösségi érzés mélyül, a tolerancia fejlődik.”

Az iskola referencia-intézményi szolgáltatásai között feladata példaértékű pedagógiai
folyamatainak bemutatása, így a hagyományőrzés is. Színterei sokszínűek: nyílt napokon vendégek
fogadása, kiállítások, bemutatók szervezése helyben, és meghívott vendégként más vidékeken
(például Franciaország, Budapest, Erdély). Felsőoktatási gyakorlóhelyként pedagógusjelöltek
végezhetik itt gyakorlatukat: akár szabadidős tevékenységként is megismerkedhetnek az endrédi
vert csipke készítésével.

Az önkormányzat tervei között szerepel egy, a tulajdonában lévő szolgálati lakás vendégházzá
alakítása, amely csipkeverő tábor lebonyolítására is alkalmas lesz. Keresik és preferálják a
népszerűsítés állandó formáit: csipkenapok, csipketalálkozók, falunap. A 2012 szeptemberében
átadott, Balatonendréd természeti értékeit bemutató, a minőségi turizmust megcélzó
„Csipkebokor” tanösvény folytatásaként tervezik a falu kulturális értékekeit bemutató útvonal
kialakítását is (például az iskolai csipkekiállítás bővítése).

Kiemelt támogatónk a Balatonendréd Fejlődéséért Alapítvány. A közreműködésükkel – társadalmi
összefogással – felújítandó régi parasztházban, a falu összegyűjtött tárgyi emlékei között
természetesen helyet kap az endrédi csipke is. 

Intézményeink a balatonendrédi vert csipke érdekében a fentieken túl is sokféle kapcsolatot
ápolnak külső partnerekkel, melyek azt népszerűsítik (például Magyar Posta – képeslapok,
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bélyegsorozat, Csipkeverők Baráti Köre – bemutató írások, a Nők a Balatonért Egyesület, a NABE –
csipkekiállítás támogatása, Tourinform – kiadványok szerkesztése).

A technika és technológia, a motívumok és eszközök megőrzése mellett az archiválás, kiállítások,
kiadványok, egyéb fórumok igénybevételével folytatott innováció tovább erősíti a csipkeverés
hagyományának jelentőségét. Hogy sokan érezzék sajátjuknak a törekvést, a falu lakóit bevonjuk a
megőrzés munkájába: a verőfákat (klöpliket) helyi fafaragónk készíti, a tudást megőrző
asszonyokat megkeresve mintákat, emlékeket gyűjtünk a tanításhoz, a kiállításokhoz,
programokhoz. A minták modern formájú felhasználása mellett anyagainkat digitalizáljuk (videó
készítése), a megjelent sajtóanyag az iskolában megtekinthető, honlapjainkon elérhető (az endrédi
csipke története, képgaléria, aktuális kiállítás, rendezvények, bemutatók).

A vert csipke hagyományának megőrzésében közösségek és egyének munkájára volt és van
szükség.

Közösségek: Református Egyházközség gyülekezete, Balatonendrédi Csipketelep (bejegyezve az
Országos Háziipari Szövetségbe), budapesti Iparművészeti Múzeum, Csipkeverő szakkör, SIOTOUR
– Szántód-puszta (első gyűjteményes kiállítás), a Balatonendrédi Általános Iskola tantestülete és
tanulói, Kájel Csipkeház, Nők a Balatonért Egyesület, Balatonendréd Község Önkormányzata.

Egyének: Kájel Endréné Koroknai Zsófia, Gecsei Lídia csipkeverő, Kolumbán Gergelyné csipkeverő,
Boross Marietta, a balatonendrédi vert csipke kutatója, Késmárki Károlyné csipkeverő, Regőczi
Annamária és Késmárki Tiborné iskolaigazgatók, Késmárki Tibor polgármester, Kájel Sára és ifj.
Kájel Endréné (†) a Kájel-örökség fenntartói.

A balatonendrédi vert csipke hagyományának megőrzési projektjét Balatonendréd Község
Önkormányzata kezdeményezte az 1990-es évek közepén. A Balatonendrédi Általános Iskola
akkori igazgatója felismerve a helyzet nehézségét, támogatta ezt a törekvést, közösen keresve a
csipkeverés hagyományának megőrzési lehetőségeit. A csipkeverés technikájának
alapmozdulatait akkor a tantestület minden női tagja megtanulta. 1995 után rövid időn belül az
iskola tantervében tanórai keretbe illesztve jelent meg a csipkeverés: ez az intézményesített,
dokumentált forma azóta is fennáll. A munkát szabályozó intézményi (iskolai) dokumentumok
elkészítésére és az iskolai munka megtervezésére ezután kerülhetett sor (tanmenetek,
szakirodalom, tanterv stb.).

Sikereink sorában első és legfontosabb maga a csipkeverés megtartása volt. Sok gyermek
sajátította el a szakma alapfogásait. Az elmúlt évtizedekben ismét ismertté vált a balatonendrédi
vert csipke. A hagyomány, illetve az általános iskola hagyományőrző tevékenysége sok helyen,
sokféleképpen kapott elismerést (Somogy Kincse). 2014-ben A balatonendrédi vert csipke
hagyományának megőrzése az iskolai oktatásban címmel került fel Magyarországon az UNESCO
Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékének jó megőrzési gyakorlatai közé.

A folyamat anyagi forrásainak biztosítását korábban az önkormányzat látta el. Az intézményi
rendszer szerkezetének országos átalakulásával más lehetőségeket kellett keresni az
eszközbeszerzésre, az anyagi támogatására, elismerésre. Az iskola az évek során több
pályázatban is részt vett, amelyek keretében gyarapíthatta a csipkeveréshez szükséges
eszközöket, illetve gondoskodhatott a különböző programok finanszírozásáról. Az elnyert, és
eszközfejlesztésre, továbbképzésekre fordított összeg milliós nagyságrendű volt az elmúlt
évtizedben.
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Az iskolai csipkeverés elsődleges résztvevői a gyerekek. Nagy kedvvel, lelkesen vesznek részt a
szakköri és az órai munkában, szívesen járnak kiállításokra, bemutatókra, képviselik az iskolát és
Balatonendrédet a község határain túl is, várják az első ismerkedő szakköri lehetőségeket,
szorgalmasan dolgoznak a későbbiekben tanórákon is, és sokan folytatják a csipkeverést akkor is,
amikor az már nem kötelező keretek között zajlik.

A projekt eredményei 

A csipkeverés visszatanítása és a hagyományőrző iskolai munka elindítása óta
közel 100 kislány tanulta meg a csipkeverés alapfogásait, készített egyszerű mintákat. Az iskolai
kiállítást több tucat elkészült munka gyarapítja. Évente legalább három-négy, külső helyszíneken
megtartott bemutatón vesznek részt tanulóink, többek között az UNESCO szellemi kulturális
örökségének jó megőrzési gyakorlataként az évenként megrendezett szentendrei pünkösdi
találkozón. A felnőtt közösség csipkeverő szakkörében kb. 15-20 asszony kezdte újra vagy tanulta
meg a csipkeverést, és találkozik ismét rendszeresen. 

A hírnév fenntartására az endrédi csipkeverésről kiadványok készülnek (például Szántódi füzetek).
Helye van lexikonokban, helytörténeti írásokban, múzeumokban, kutatásokban. Régi diákok
projekttémaként használják, cikkek születnek a népszerűsítés érdekében. A Kájel-csipkeházon
kívül az iskolában lelhetők fel több darabból álló mintagyűjtemény, tárgyi emlékek, örökségül
hagyott fényképek. Előfordul, hogy adományként családoktól kap az iskola csipkéket, kiböködött
mintákat, régi klöpliket, melyek mind a gyűjteményt gyarapítják. 

A falu és a megye határain túl is sokszor hívják a csipkeverőket kiállításokra, bemutatókra,
turisztikai összejövetelekre (Franciaország, Művészetek Palotája, Magyarok Világszövetsége stb.).
A kiállítás, a tanórák-szakkörök, az ezekhez készült dokumentáció helyben megtekinthetők, egy
részük adaptálható. A hajdani tanítványok felnőttként is sokszor újra csipkéznek hobbiszinten. Van,
aki vállal kézimunkát megrendelésre, s van, akinek a tervezőmunkáját inspirálja (divat,
lakberendezés). 

A szülők és a gyerekek az évek során felismerték az értékőrzés jelentőségét, büszkén jelennek
meg Balatonendrédet képviselve, büszkék a hagyományra, és sokan ismét szívesen vernek csipkét.
Az iskolai munkát látva az újonnan megalakuló felnőtt csipkeverő közösség örömmel és szívesen
éleszti fel, már saját törekvéséből indíttatva a régi közös csipkeverő foglalkozásokat. A felnőtt
közösség felismeri az iskolai hagyományőrzés jelentőségét, elismeri az ottani értékteremtő és
értékőrző munkát, a növekvő ismertséget, a médián keresztül történt megjelenéseket, a rangos
találkozókon való részvételt. 

A projekt hatásai 

„Ez dicső dolog, nem fog elveszni az endrédi csipkekészítés hagyománya”.
(Ifj. Kájel Endréné)

Az iskola aulájában megtekinthetők a gyerekek és tanáraik munkái, ezek tanúsítják
az intézményben folyó munka létjogosultságát, eredményeit. A lánytanulóink elsajátítják a
csipkeverés tudományát, segítenek egymásnak, büszkék munkáikra. A gyerekek olyan kézműves
technikát ismerhetnek meg, melyet később kívülálló felnőtt érdeklődőként nehezebben
sajátíthatnának el. A kézimunkának személyiségfejlesztő hatása van, képességeik fejlődnek. Részt
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vesznek a falu életében, megismerik saját családjaik múltját, örökösévé válnak egy múltbéli
kincsnek, és a jövőben saját maguk is képviselhetik azt.

A csipkének fontos szerepe lett a falu életében: 1995-ben Balatonendréd megalkotta csipkés
címerét, zászlaját, 2006-ban a balatonendrédi vert csipke megkapta az Örökségünk –
Somogyország kincse kitüntető címet, 2008-ban az egész falu ünnepelt, a 100 éves endrédi csipke
jeles évfordulóján: méltó megemlékezéssel, kiállítással. Az elmúlt években a község felnőtt
közösségében ismét elindult a csipkeverő klub közös találkozókkal, csipkeverő foglalkozásokkal,
programokkal.

Az iskola a csipkeverés tanítása során nem csupán egy hagyományt őrzött meg, de oktatási
intézményként saját módszertani kultúráját gyarapította, oktatási-nevelési munkájának
sokszínűségét gazdagította, valamint eszköztárát is biztosította. 

1996-ban megnyitotta kapuit családi összefogással a Kájel Csipkeház, ahol Kájel Sára egészen a
közelmúltig, egészségének megromlásáig ápolta a csipkeverés múltjának emlékeit. A
gyűjteményben 150 csipke kapott helyet.

A megőrzésben fontos szerep jut partneri kapcsolatainknak, akik manapság is látják annyira
jelentőségteljesnek csipkeálmainkat, hogy megjelenítsék azt a világban. A támogatók sora is ezt
erősíti (Csipkeverők Baráti Köre, iskolák, önkormányzatok, könyvtárak, kulturális központok stb.).

Adaptációs szempontok, javaslatok

A hagyományőrző tevékenységet csak úgy lehet eredményesen fenntartani, ha
együttműködésben végzik azt, a falu és az Önkormányzat támogató hozzáállása nélkül nem, vagy
alig megvalósítható folyamat lett volna mindez a számunkra. Elmondható, hogy érdemes minél
több partnert bevonni egy ilyen tevékenységbe. 

Az iskola a hagyományőrzésben kialakított jó gyakorlatát továbbviszi, biztosítja a szükséges
személyi, tárgyi feltételeket, alapdokumentumaiban megjelenik a csipkeverés oktatása. Az iskola
éves munkatervében meghatározza a csipkeveréshez kapcsolódó programokat és módszereket:
például témahetek, projektek, bemutatók, nyílt napok. Így folyamatos, éves íve van a végzett
munkának, a felelősök munkája tervezhető, követhető. Az iskolai tanórákon a kezdő csipkeverők
első lépésként megismerkednek a balatonendrédi vert csipke történetével, helytörténettel. Nagy
motiváció a gyerekeknek a Csipkeházban tett látogatás is. 

Meg kellett teremtenünk az oktatás kereteit, munkamódszereit, helyét és idejét. Így a visszatanítás
nem esetleges, hanem szervezett keretek között, szabályozottan folyik – meghatározott célokkal,
követelményekkel, elvárásokkal. Intézményi szinten biztosítjuk a speciális eszközöket is. 

Szakköri keretekben is folyik a csipkeverés oktatása: a szakkörre azok a gyerekek jelentkezhetnek,
akik még vagy már nem tanulják órai keretben. Tanórákon mindenki a saját tempójában,
kézügyességét, képességeit önállóan kamatoztatva haladhat a munkában. A gyerekek egymástól
is tanulnak, egymást segítve haladnak, lépésről lépésre, ez szocializációs folyamatokkal is sokat
hozzáad a közösség életéhez. 

Az iskolában elkezdett mintákat nemcsak az órákon, szakkörökön készíthetik a gyerekek, de
otthon is folytathatják. A szülőket bevonjuk a rendezvényekbe, bemutatókba is. 
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A csipkeverésből további belső hagyományokat teremtünk: az iskolában minden évben csipkeverő
háziversenyen is szerepelhetnek az ügyesebbek. A csipkeverők versenyét, valamint az éves
munkát a tanévzáró ünnepségen értékeljük és jutalmazzuk: ezen a napon az egész községi és
iskolai közösség előtt díjakat, okleveleket adunk át. A nyilvános, nagy közönség előtt bemutatott
teljesítmény méltatása tovább erősíti a gyerekek érintettségét a hagyományőrzésben is. 

Az iskolai közösség saját hagyományait erősítő szokás, hogy 8. osztályos korukig a csipkéző
gyerekek egy szebb darabbal megajándékozzák az iskolát, mellyel az iskolai kiállításunkat bővítjük
az aula falain. 

A Balatonendrédi Általános Iskolában a hagyományőrzés iskolai programjával is meg lehet
ismerkedni, dokumentumai megtekinthetők, lehetőség van tanórák látogatására, alapfogások
megtanulására, konzultációra: ezek bármely hagyományőrző tevékenység indításánál hasznosak
lehetnek. A helyi tanterv mintául szolgálhat más régiók hasonló törekvéseihez, akkor is, ha azok
más kézműves technikát kívánnak életben tartani.

Összefoglaló 

Az iskola biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket, amihez az önkormányzat is
hozzájárul. Az időben felismert helyzet, az intézményi együttműködés biztosítása, az értékek
megőrzésének eredménye, a finanszírozási lehetőségek aktív és kreatív keresése meghozza a várt
eredményt, és ha apró lépésenként is, de ismét pozitív fordulatot vehetett a balatonendrédi vert
csipke története.

A tervezett folyamatok az idő során egyre sokszínűbbek lesznek, sok területen folynak, egyre több
ember vonódik be, és lesz híve a munkának. A közösség hagyományát megtartotta, de egyúttal új
funkciót is ad neki: élővé teszi, és új környezetbe helyezi, ha a régi már alig „olvasható”. A falu
átszövi mindennapjait a szimbólumokkal, a címerben megjelenő formával, a tanösvénnyel, a
díszparkkal, a kiállításokkal, képeslapokkal, a csipkeékszerekkel, a megtervezett mennyasszonyi
ruhával, az újraértelmezett lakberendezési kellékekkel egyetemben, mert élő jelképe maradt. Az
endrédi vert csipkének a továbbiakban nemcsak szép múltja, de dolgos jelene és szép jövője is
van.

Továbbélés, fenntartás 

A csipkeverés tudománya kézműves technika, a világban ismert: specializálódása
azonban a helyi emberekhez – életükhöz, fogalmaikhoz – kötődött, és mint ilyen, a maga nemében
egyedülálló. Tárgyi emlékei, egy-egy technika átörökítése, így a csipkeverés száznál több éves
megmaradása jól szemléltetik, mit is jelent a hagyományőrzés.

Régen az átörökítés eltanulás során (megfigyelés, utánzás) jöhetett létre. Ma ez a forma csak szűk
körűen, vagy egyáltalán nem működik. Sokkal nagyobb szükség lehet a visszatanításra. Egyrészt
az iskola kiállításával és bemutatóival lehetőséget teremt az érdeklődők számára, hogy
megismerjék a falu kultúráját, benne a csipkeverést. Másrészt bővül a csipkeverők köre a
gyerekeken keresztül. A tanulási ív a művészi szintű teremtő-újrateremtő tevékenységig húzódik
tovább. 
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Az elkészült szakdolgozatok, illetve a dokumentációk helyben megtekinthetők. A honlap az
interneten elérhető. A helyi kiállításon megjelennek a kész munkák, kérésre bemutatót, kiállítást is
szervezünk. A minták digitalizálása további feladat.

Balatonendréden a folyamat nem hamvából újraélesztendő, nem ötletszerű, nem egy nosztalgikus
múltba révedés: élő összefogás eredménye, ahol mindenki a maga területén és a maga
eszközeivel tesz hozzá a megőrzéshez. A csipkeverés tehát olyan „jó” hagyománynak tekinthető,
mely élni akar. Úgy tekint rá közössége, hogy többnek gondolja tárgyakban megjelenő
szokásrendszernél, többre szánja múzeumok féltett darabjainál, mert élő csipke – élő közösség. 



Abstract

Dream world in lace – bobbin lace from
Balatonendréd

The knowledge of making bobbin lace came to
Balatonendréd through the Reformed Church
in the beginning of the 1900s. It was Endre
Kájel and his wife that brought the knowledge
to the village, then it spread over to several
areas of Hungary by the aid of their
apprentices. However, as a result of changes
in the life of the village, by the end of the
1990s it seemed that the tradition of making
bobbin lace would disappear forever. After
closing down the lace workshop having
operated earlier, the elderly women working
there transferred their committed activities of
making bobbin lace with its particular motifs
to their family circles, though this generation
has slowly disappeared.

In preserving the knowledge of making bobbin
lace, the communities of the Balatonendréd
Primary School have played a significant role,
as they undertook to revive the tradition in the
1990s. It seems that the tradition kept alive
and preserved as part of the curriculum has its
benefits. Teaching making bobbin lace is
carried out in an organised framework, with
tools and location provided by the school, and
at the same time essential values are
transmitted like being open for folk culture,
honour, community sentiments, attachment to
the place of birth - all these are linked to the
collaboration. Through the children, the adults
also consider the ambition of their own. Many
have recognised the significance of preserving
values, and they proudly represent
Balatonendréd, and many have taken up
making bobbin lace again. The old tradition
becomes a living symbol – a bond – through
the collaboration. 

The scenes of the joint activities with the aim
of preserving tradition can be varied. The
school’s activities include organising
exhibitions and shows, writing tenders, running

a bobbin lace club for adults, archiving motifs
and the list is long. Still, the primary
performers of making bobbin lace are the
children. They take part in the school lessons
and the afternoon sessions enthusiastically,
they are happy to go to exhibitions and shows
representing the school and Balatonendréd.
Their achievements can be regarded as
important at local level, as nearly 100 girls
have acquired the basic tricks of making
bobbin lace since the tradition preserving work
started at the school, and in the newly
organised bobbin lace workshop 15-20 women
have taken up again or acquired bobbin lace
making. One of the most outstanding mile
stone of the tradition preserving work was on
19 September 2014, when the tradition
preserving work of the school was adopted to
the best practices of the National Cultural
Heritage of UNESCO. It is also worth
mentioning that partnerships play an
important part in the tradition preserving work,
as our partners regard our lace-dreams as
significant enough to represent and promote
them in the world. (e.g. Friends of Bobbin Lace
Making, libraries, cultural centres etc.)

Currently, the tradition preserving programmes
are available at the school, where its
documents can be seen, lessons can be
visited, the basics can be learnt, and
consultation is also offered, which may be
useful even if another kind of tradition
preserving activity is launched. The local
curriculum can serve as an example for similar
endeavours of other regions, even if they wish
to keep alive a different artisan technique. We
consider our greatest achievement that the
survival of the tradition in Balatonendréd is the
result of collaboration and joint intention.
Keeping a tradition alive is better than reviving
it, setting an example to the children and
adults alike – through the process of teaching
bobbin lace making – in the feeling of
belonging, Hungarian identity and attachment. 

This process is also going on at present.
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A selmecbányai diákhagyományok
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A selmecbányai diákhagyományok

Bevezető

A selmecbányai diákhagyományok több száz éves múltra tekintenek vissza. A „sel-
meci szellem” az évszázadok során átvészelt forradalmakat, világháborúkat és totalitárius rezsime-
ket, ennek ellenére még ma, 2017-ben is legalább annyira „élő”, mint a századfordulón.
Közösségteremtő és összetartó ereje megkérdőjelezhetetlen, nem véletlen tehát, hogy a magyar 
diákság manapság is négy magyarországi felsőoktatási intézmény1 berkein belül őrzi, ápolja és éli
meg a Selmecbányáról származó több száz éve viruló diákhagyományokat. Az eredeti célokat: a
közösségformálást, az együvé tartozást, a kollegialitás érzését, a különböző karokon és szakokon
tanuló hallgatók és tanárok kapcsolatának erősítését, valamint a vitakultúra fejlesztését megtartva
fennmaradása ma különösen fontos lehet, hiszen napjaink helyi és globális méretű problémái 
mellett egyre inkább szükség van egy olyan erős kapocsra, amely a széthúzás helyett az összetar-
tást segíti elő.

Ahhoz, hogy megértsük, miként képesek az ősrégi bányászszokások a modern, felgyorsult életben
is rávenni diákok sokaságát, hogy agyonzsúfolt és hangos szórakozóhelyek LED-lámpáinak fényei,
vagy romkocsmák félhomálya helyett inkább a gyertyafényt és a kötött szabályok szerint leveze-
tett, szakmai, vagy akár közéleti vitákkal is felpezsdített „szakestélyt” válasszák, röviden át kell te-
kintenünk a történelmi előzményeket. 

Történelmi áttekintés

Selmecbánya és az ott létesített akadémia a magyar műszaki felsőoktatás egyik
bölcsője. III. Károly magyar király határozatára 1735. június 22-án a bécsi udvari kamara „Instructio”
című leiratával pontosan meghatározta a felvidéki bányavárosban létrehozandó Berg Schola 
(Bányászati Iskola) szervezeti felépítését és tananyagát. Európában így elsőként kerültek lefekte-
tésre a műszaki (bányász-kohász) felsőoktatás alapjai. Fontos, hogy a bécsi kamara az új intéz-
ménnyel nemcsak iparosok, hanem vezető műszaki-tudományos, igazgatási és jogi ismeretekkel is
rendelkező szakemberek képzését tervezte elindítani.2 Az intézmény létrehozásával Mikoviny 
Sámuelt bízták meg, akinek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a bányatisztképző iskola 
sikeresen útjára indult.3 1762. október 22-én Mária Terézia magyar királynő „Systema” című 
leiratában már felsőfokú tanintézetté (Akademia Montanistica) emelte a Bányászati Iskolát,4 majd
1808-ban a bányász és kohász tanszékek mellett létrejött az Erdészeti Tanintézet (Forstkabinet) is,
amelynek célja szakképzett erdőgazdasági- és erdőtisztek képzése volt. Az iskola 1846. október 
6-tól kezdve Berg- und Forstakademie (Bányászati és Erdészeti Akadémia, majd 1904-től Főiskola)
néven működött tovább. A 19. században a bányászat hanyatlása után Selmecbányán megerősö-
dött az oktatás és a kulturális élet, valamint az erre épülő iparos és szolgáltató réteg. A századfor-
dulóra a bányaváros és iskolája már elismert és híres tudományos műhelynek számított, a diákság
élte gondtalan világát. Az 1867-es kiegyezés után az oktatásban a német nyelvet a magyar váltotta
fel, az I. világháborúig pedig úgy tűnt, semmi sem törheti meg ezt az idillt.
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1 Hasonló elemeket felmutatva a hagyomány létezik még Németországban, Ausztriában és Szlovákiában is.
2 PÁLINKÁS Róbert Gusztáv 1998. 5.
3 ZSÁMBOKI László 1985. 89.
4 FEKETE Zoltán 1933



[1] Dunaújvárosi és miskolci hallgatók az 1970-es években.

A világégés azonban mindent megváltoztatott. 1914-ben az akadémia húsz tanszékkel működött,
az 1913–1914-es oktatási évben pedig 580 hallgató koptatta a padokat, kiváló oktatói gárda közre-
működésével. Az I. világháború kitörésekor mintegy 300 selmeci diákélettől megmámorosodott fő-
iskolás indult el a csataterekre, nagy részük tiszthelyettesként, vagy tartalékos tisztként vett részt
az ütközetekben.5 A néhány héttel korábban még szakestélyeken mulatozó, a selmeci lányoknak 
udvarló bányász, kohász és erdészhallgatók hirtelen csukaszürkében találták magukat Szerbia, 
Galícia, Bukovina és később az olasz hadszíntér véráztatta harcmezőin. Közülük a legfiatalabb
baka 19 éves volt (a selmeci diákhagyományok szerint még csak „balek”), míg a legidősebb már 30
körüli6 (a tradíciók szerint sok utóvizsgát és szemesztert megért „veterán”, ezekről a „rangokról” a
későbbiekben még szó lesz). A hallgatói létszám a háború alatt 100 alá esett, és számos oktató is
behívót kapott. A vesztes világháború után a főiskola 1919-ben kénytelen volt Sopronba költözni,
ahol a hallgatóknak nagy szerepe volt az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés fontos ütközeté-
ben: a szeptember 8-i második ágfalvi csatában. A harcok során életét vesztette Machatsek Gyula
erdőmérnök-hallgató tartalékos hadapród-őrmester, Széchányi Elemér bányamérnök-hallgató tarta-
lékos alhadnagy, valamint Pehm Ferenc önkéntes, pénzügyi tisztviselő.7 1922-ben az iskola nevét
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolára változtatták, majd 1949-ben a bányász- és kohászkép-
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6 SARKADY Sándor ifj. 2014 
7 SARKADY Sándor ifj. 2010. 47. 



zést Miskolcra helyezték át, míg az erdészképzés a leghűségesebb városban maradt. A selmeci és
soproni főiskolások mellett a miskolci egyetemisták is kivették részüket a magyar történelem fon-
tos eseményeiből. Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt, november 4-én, a második szov-
jet intervenció során a bevonuló ellenséges orosz csapatokat lövések fogadták a miskolci
egyetemvárosban: a miskolci diákok tüzet nyitottak a szovjet katonákra. A harcban végül két 
miskolci hallgató, Kölber Gábor elsőéves bányagépész és Kiss Gábor elsőéves gépész hallgató
vesztette életét,8 akiknek emlékét a miskolci egyes számú kollégiumnál tábla őrzi. 

Sopron és Miskolc mellett a székesfehérvári székhelyű Geoinformatikai Karon és a Dunaújvárosi
Egyetemen (amely 1969 -től 2000 -ig a Miskolci Egyetemhez tartozott) őrzik még a Selmecbányáról
származó diákhagyományokat. A selmeci tradíciók révén a négy intézmény diáksága között 
manapság is szoros kapcsolat áll fenn, hiszen a szokásokhoz mindegyik iskola hozzáadott 
valamit, azt tovább bővítette helyi elemekkel, sajátosságokkal. Bár a tradíciók műszaki (bányász)
gyökerekkel rendelkeznek, a selmeci közösség egyik lényeges pontja a befogadás és közösségte-
remtés, így a négy utódintézmény különböző karai között erős az összetartás, annak ellenére, hogy
a hallgatók különböző diszciplínákban folytatják képzéseiket. Így lehetséges az, hogy egymás játé-
kos „ugratása” mellett ezekben a felsőoktatási intézményekben jól megfér egymással például egy
geográfus, egy anyagmérnök és egy történész hallgató.

A diákhagyományokról és a diákéletről

A történelmi áttekintés után időszerű a kérdés: mégis miben állnak a selmecbányai
diákhagyományok? Hogyan határozható meg néhány sorban a tradíció kvintesszenciája? Selmec-
bánya egykori tanulói között egyfajta hagyományrendszer, szinte külön szubkultúra jött létre, amely
a diákság életének szerves, mindennapi részévé vált; meghatározta a hallgató életmódját s gondol-
kodását arra a néhány évre, amíg az Alma Materre járt. Selmecbányát nagyon sokáig csak fiákeren
lehetett megközelíteni, mivel a vasút a várostól 23 km-re tette le utasait.9 A település fekvésénél
fogva is feltételezte a zárt közösséget, a helyi polgároknak együtt kellett élniük a hallgatókkal, s a
zártságot tovább erősítették a bányászat szigora és különféle szertartásai. A selmeci akadémián a
középkori céhes szokások, valamint más európai egyetemek hagyományai keveredtek különféle
bányász elemekkel és helyi tradíciókkal. A diákélet legelső és (mai napig változatlan) momentuma
a balekfogadás. Mit jelent ez a pejoratív értelmű szó, és ki számít baleknak? A mai értelemben
használt balek szó – bár sejteti – nem fedi le teljesen a korabeli valós jelentését. „A balek [német
megfelelője a Fuchs10] Est animal sine mente ac ratione, vagyis abszolute ész és gondolkozás nélkül
való lény, akinek nyolcévi középiskolai oktatás útján előidézett elmebeli fogyatkozásait csakis a
Firma [az idősebb, tapasztaltabb, több szemesztert és vizsgaidőszakot megélt hallgatók kara] taní-
tása hozhatja helyre.”11 A zártság és a bányászat szigora egyfajta hierarchiarendszerre épített, vég-
letekig összetartó közösséget kovácsolt, amelynek megvolt a saját erkölcs- és szabályrendszere.
Aki ebbe a körbe akart tartozni, az vagy elfogadta a szabályokat, vagy hamar kiközösítve találta
magát, ami számos kellemetlen dologgal járt, például azzal, hogy többé nem szolgálták ki a sel-
meci boltosok, mivel nem akarták magukra vonni a diákság haragját.12
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8 SZAKOLCZAI Attila 2006. 176. 
9 ROTH Gyula 1927. 570. 
10 Sok, a hagyományokban használatos kifejezés német vagy latin szóból magyarosodott el, esetleg megmaradt

eredeti latin, például a szakestélyt levezető személy az elnök, azaz a Praeses.
11 ROTH Gyula 1927. 570. 
12 Ez volt az ún. verschiess (kiközösítés), amellyel ugyanakkor csak a legvégső esetben éltek az akadémisták.

Mint említettük, a közösség a befogadásra épített, mindenki számára megadta az utat a beilleszkedéshez. A
fiatal balek ballépését, kisebb törvényszegéseit elnézték, de a barátság és a közösség elleni vétket nem bo-
csátották meg.



Az új, zöldfülű hallgatónak, aki még semmit sem tapasztalt meg a főiskola világából, és legtöbb-
ször igen nagy mellényel érkezett érettségije után az akadémiára, azt kellett legelőször megtanul-
nia, hogy tisztelnie kell a felsőbb éves hallgatókat, a Firmákat. A balek neve: „kuss!”, amely szó a
francia kutyafegyelmező parancsból ered, „Couche toi”, azaz „Feküdj le!”.13 Emellett a balekságnak
tisztelettel és megbecsüléssel kellett felpillantania tudós tanáraira és azok asszisztenseire is, mert
főiskolai sorsa és későbbi szakmai előmenetele ezeken az emberek fog múlni. A selmeci diákok
egyik legnagyobb félelme az volt, hogy tanulmányaik elvégzése és a víg, gondtalan diákévek után
ők is filiszterré, azaz rigolyás nyárspolgárrá fognak válni. A filiszter, azaz a polgárság létét csak egy
körülmény teszi megbocsáthatóvá, az, ha az adott selmeci polgárnak szép leánya van.14

Nagyon fontos, hogy a tisztelet kölcsönösen működött a fiatalabb és idősebb hallgatók között. 
Az újonnan érkezők számára létkérdés volt, hogy hogyan tudnak beilleszkedni ebbe a zárt közös-
ségbe. A Firmák számtalan módon segítettek a balekoknak. A balek két Firmát választhatott ma-
gának, akik aztán bevezették a helyi szokásokba, segítettek a főiskolai beiratkozásban, a balek
tanulmányaiban, a szálláskeresésben, és sokszor támogatták anyagilag is a fiatal diákot. Számos
példa adódott rá, hogy egy Firma a balekjával bérelt közösen szobát. A két választott idősebb 
hallgató aztán idővel a balekkeresztelő szakestélyen keresztgyermekévé fogadta a balekot, aki a
„selmeci keresztségben” aztán rá jellemző, alias nevet kapott, amelyet köteles volt aztán élete vé-
géig viselnie.15 A szakestélyekről később még bővebben lesz szó. Igazából a fentiekben fedezhet-
jük fel a selmeci diákélet egyik alappillérét: a barátságot. Az idősebbek sokszor csúfolódtak,
játszottak a fiatalabb balekokkal, azonban az első pillanattól kezdve barátjuknak fogadták őket, és
ha kellett, meg is védték őket.16 A további alappillérek: a vidámság, a közösségtudat, a haza- és 
hivatásszeretet. A selmeci közösség úgy tanítja: a Firmaság feltétele, hogy a diák már legalább
három éve koptassa az iskola padjait. Firmává válik a hallgató, nem csak úgy lesz magától és nem
is avatják. A Firmák számos előjoggal rendelkeztek és rendelkeznek a balekokhoz képest, a leg-
szembetűnőbb különbség neveik írásmódja, míg a Firma szót nagy f-el írjuk, addig a balekot mindig
csak kis b-vel. A Firmák már viselhették szakmájuk egyenruháját, amely a bányászok és kohászok
esetében a gruben, míg az erdészek esetében a walden nevezetű ruha.17 A Firmák azok, akik 
igazán szívükön viselik a hagyományok megélését és továbbörökítését, tulajdonképpen ők a 
hagyományőrzés motorjai. 

Teljes mértékben talán nem is adható át papírra vetve, mit jelent három vagy öt (esetleg még több)
évet diákként, a hagyományokat megélve eltölteni a főiskolán, egyetemen. Jelen tanulmány szer-
zője sem tud elvonatkoztatni saját élményeitől, mivel egyetemi éveit a Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán töltötte, ahol az egyetemi felvétel után zöldfülű 
balekként csodálkozott rá arra a tradícióra, amely magával ragadta, s Firma-léte alatt igyekezett a
diákélet minden percét a hagyományok szerint megélni, hogy végül évfolyama valétaelnökeként18

búcsúzzon el az Alma Matertől. Éppen ezért a következőkben inkább saját élményeit és emlékeit
hívta segítségül, mintsem a szakirodalmat. Fontos, hogy az alábbi sorokban a miskolci sajátossá-
gokról lesz szó, hiszen, ahogy már említettük, mindegyik utódintézmény saját helyi szokásait is
hozzáadta a hagyománykörhöz, így helyenként eltérések lehetnek, de a selmeci gyökerek ugyan-
azok.
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13 WINKLER András 2010
14 ROTH Gyula 1927. 570.
15 A selmeci diákok alias neveiről Boros Zsuzsanna írt tanulmányt, lásd: BOROS Zsuzsanna, 2003. 21–36. 
16 WINKLER András 2010
17 Manapság az utódintézményeik újabb karainak is van saját egyenruhája és egyenviselete. A különféle egyen-

ruhákról bővebben lásd: Selmeci Utódiskolák II. egyenruha-konferenciája (2012), valamint: http://anczug.
opx.hu/letoltesek/Egyenruha%20kiadv%C3%A1ny.pdf [letöltés ideje: 2017. 04. 18.]

18 A valétaelnök a végzős hallgatókat összefogó bizottság vezetője.



[2] A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 2012-es Valéta Bizottsága.

A hagyomány megélésének legreprezentatívabb közösségi formái régen (és manapság is) a szak-
estélyek, diáktársaságok és a diákdalok voltak. A szakestély egyfajta kikapcsolódást nyújtott a
hallgatók számára a hétköznapi tanulás és a – sokszor igen veszélyes – bányajárások mellett. Az
est szigorú szabályok mentén zajlott és szinte változatlan formában zajlik ma is, amelynek első 
felében bányászati, kohászati és erdészeti szakmai kérdéseket tárgyaltak meg, a második részé-
ben pedig már az önfeledtebb mulatozáson és szórakozáson volt a hangsúly. Manapság egy szak-
est talán annyiban különbözik, hogy az első félidőt nemcsak bányászati szakmai témákra építik,
hanem az adott karra vagy szakra jellemző aktuális kérdéskörre. A szakestre a hallgatók szakmáju-
kat és karukat reprezentáló egyenruhában érkeztek. Régen az egyenruhát mindennap viselték, 
manapság azonban csak különlegesebb eseményekre veszik fel az utódintézmények hallgatói (pél-
dául szakestek, vizsgák, diplomaosztó, tanulmányi versenyek stb.). A jókedv fokozása céljából az
estek elengedhetetlen kelléke a sör, a bor és a zsíros kenyér, amelyeket gyertyafényes asztalok
mellett ülve fogyasztanak a hallgatók. Azt gondolhatnánk, hogy az önfeledt italozás miatt egy
szakest hamar mértéktelenségbe csap át, azonban ez nem így van, mivel italt fogyasztani és szót
kérni szigorúan csak a szakestélyt levezető elnök utasítására lehet. A hallgatók nem egymás sza-
vába vágva adják elő beszédeiket, hanem egymást meghallgatva és egymásra reflektálva (így sok-
szor igen érdekes szakmai viták alakulnak ki). Az estnek megvannak a maga választott
tisztségviselői, akik a szakest sikeres lebonyolításáért felelősek. A levezető elnök (Praeses) és a
szakestet szervező háznagy (Major Domus) szerepe egyértelmű, de létezik a nótákért felelős sze-
mély is, a nótabíró (Cantus Praeses), valamint a rendre és az izgága balekságra vigyázó balekcsősz
(Fuchsmajor). A legtöbb tisztségviselőnek a szakestély alatt szalagja van, amely az adott hallgató
megkülönböztetett szerepét jelzi. Több típusú szakestély létezik, említettük már a balekkeresztelőt,
amelyen az elsőéves diákság formálisan is a selmeci közösség tagjává válik, Firmái 
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„megkeresztelik” és megkapja alias nevét. Emellett még léteznek egy-egy adott szak hallgatóinak
szervezett estek, szalagtűző, gyűrűavató szakestély, tanulmányi időt felező szakestély, gyász-szak-
estély stb.19

A diákdalok szerves részét képezik a hagyománykörnek, nélkülözhetetlen, minden eseménynél 
jelenlévő kellékei, tulajdonképpen ezek teszik teljessé azt. A diáknóták eredetileg német és részben
latin nyelvűek voltak, amelyek kisebb-nagyobb különbségekkel ma is megtalálhatók az európai 
diákéletben.20 Sok közismert dallam eredetileg diáknóta volt, gondoljunk csak vissza középiskolai
ballagásunkra, amikor osztálytársainkkal együtt énekeltük a bányászdalból lett Ballag már a vén 
diákot, vagy a középkori eredetű Gaudeamus Igitur című diákdalt. Sok nóta dallamát azonban a 
selmeci diákok vették vagy költötték át, a daloskönyvek nótái között számos Mendelssohn,
Brahms, vagy Bellmann műből átvett dallammal találkozhatunk.21 A selmeci diáknóták – soproni és
miskolci dalokkal kiegészülve – alkotják a mai napig az utódintézmények nótakincsét. Ezek össze-
foglalva a „Mi nótáink” című kötetekben jelentek meg, de manapság az utódintézmények karai
saját daloskönyveket is kiadnak. Különösen fontosak a karok és szakok himnuszai, amelyek a 
legünnepélyesebb szaknótáknak számítanak, egy-egy adott szakmát vagy szakot képviselnek. A 
diákok mindig megadják a tiszteletet ezeknek a daloknak és felállva, vigyázzállásban éneklik őket.

Talán azt sem gondolnánk, hogy a ballagás és szalagavatás szokása is Selmecbányáról és a régi
akadémistáktól származik. A főiskolán, egyetemen eltöltött idő alatt a frissen érettségizett diákból
első évében balek, a balekból harmadéves korára Firma vált, majd négy, vagy öt (esetleg még több)
év után elérkezett a szörnyű búcsú ideje, a valétálás. A szó a latin „Valete!” (Éljetek Boldogul!) kife-
jezésből magyarosodott meg, az utolsó éves diákot pedig valetánsnak vagy valétálónak nevezik. A
valétálás a hallgató végzős évét jelenti a főiskolán vagy egyetemen, amely tulajdonképpen egy ese-
ménysorozatot jelent. A következőkben a Miskolci Egyetemen megszokott valétálás menetét is-
mertetjük, amely a Szalagtűző Szakestéllyel kezdődik, ahol a Firma bal karjára balekjai feltűzik a
szak valétaszalagját (ez a szaknak megfelelő színű bársonyból készül, az intézmény és a szak
neve, illetve címere, valamint a végzés dátuma van díszesen ráhímezve). A szalag jelzi társai szá-
mára, hogy a hallgató már utolsó évét tapossa. Régen Selmecbányán a valétaszalagot vétek volt
nem viselni, egy diákot egyszer öt liter bor megfizetésére köteleztek társai emiatt.22 A következő
esemény a tavaszi szemeszter második felében a Gyűrű- és Kupaavató Szakestély. Az abszolutó-
rium megszerzésével és a diplomamunka leadásával a hallgató jogosulttá válik arra, hogy visel-
hesse a szakjának megfelelő arany (vagy ezüst) pecsétgyűrűjét. A gyűrű különleges, hiszen
viselője bárhol is járjon az országban vagy a világon, ha egy olyan személlyel találkozik, aki szintén
valamelyik utódintézményben végzett és hordja gyűrűjét, fel fogják ismerni egymást, és valószínű-
leg számos történetet fognak tudni megosztani egymással. A valétálók utolsó előtti eseménye a
szorgalmi időszak utolsó napja, amikor az ún. pezsgős ballagás keretében felkeresik volt tanáraikat
és az adott kar dékánját. A ballagás elnevezés Selmecen már a 19. század első évtizedei óta 
ismeretes, de eredete sokkal régebbre nyúlik vissza. Az utolsó állomás, a ballagás, tulajdonképpen
a középkori lovagoknak vagy céhes mesterlegényeknek más városba indulásakor dívott búcsúzko-
dás későbbi diákos megjelenése volt.23 Miután a valétáló évfolyamok hallgatói megírták szakdol-
gozatukat és az államvizsga keretében meg is védték azt, a többi diák számára hamarosan rongy
filiszterekké váltak. A főiskolától, egyetemtől való búcsú nehéz és szívszorító érzését már 
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19 Selmecen, ha egy akadémista elhalálozott, gyász-szakestélyt tartottak neki társai, majd két hétig nem jelentek
meg mulatozásokon és nyilvános helyeken.

20 WINKLER András 2010
21 KLOSKA Tamás 2010. 31. 
22 PÁLINKÁS Róbert Gusztáv 1998. 27. 
23 PÁLINKÁS Róbert Gusztáv 1998. 28.



[3] A 2012-es Selmeci Diáknapok megnyitója.

Selmecen is kifejezésre juttatták a diákok. Tassonyi Ernő Aki a párját keresi című művében leírja,
hogy már egy évszázaddal korábban is meglett férfiemberek, ultra-szupra veteránok24 könnyeiket
hullatva hagyták ott Selmecbányát, amikor befejezték tanulmányaikat.25 Hajdanán a ballagó menet
az akadémia épületétől indult el, ahol az első sorokban az elsőévesek vitték a távozó holmijait,
majd cigányzenekar játszotta a búcsúzók nótáit, s utánuk utcaszélességben, egymást átkarolva,
énekelve jöttek a valétáló diákok felvirágozott kalapban, rajtuk a valétaszalaggal, a menet végén
pedig a búcsúztatók vonultak. Ez az úgynevezett szalamander, amely esemény alatt manapság
Miskolcon a végzős hallgatók bányászlámpákkal és fáklyákkal felszerelkezve, énekelve vonulnak
végig a belvároson, elbúcsúzva az Alma Maternek helyt adó várostól, Miskolctól. Talán senki sem
siratja úgy fiatalságát és a víg, gondtalan főiskolai, egyetemi éveket, mint a selmeci (soproni, 
miskolci) diák.

A szellemi kulturális örökség része: a selmeci hagyományok mint jó gyakorlat

2014. szeptember 19-i datálással a selmecbányai diákhagyományokat felvették a
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi
Kulturális Örökség Szakbizottsága javaslata alapján. Így a hagyományőrzés már hivatalosan is
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24 A kötelezően előírt tanulmányi idő lejárta után az a Firma, aki még nem végzett, veteránnak számított. Ezek
a hallgatók sokszor idősebbek voltak Firmatársaiknál, ellenben megbecsültségük sokkal nagyobb volt, mint
egy harmadéves Firmának.

25 TASSONYI Ernő 1912
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szellemi kulturális örökségnek számít, az indoklás szerint „A selmeci diákhagyományok a régi, pozi-
tív minták felelevenítése és továbbörökítése révén az oktatási intézményhez való erősebb kötődést
is erősítik, és bensőséges kapcsolatot teremtenek a felsőbb évesek és fiatalabb társaik között.”26

A selmeci hagyományok jó gyakorlatának megvalósítása, a hagyományőrzés élő keretek között
való fenntartása egyszerű alapokon nyugszik. Ahogy a tanulmány korábbi részeiben láthattuk,
szükséges hozzá egy társadalmilag és fizikailag is zárt tér (a Miskolci Egyetem szeparált 
Egyetemvárosa jó példa erre), a közösség összekovácsolásához pedig lényeges elem a generációk
közötti tudásátadás és a kölcsönös tiszteleten alapuló hierarchiarendszer fenntartása, amely célt
biztosít a résztvevőknek. Fontos, hogy az elsőéves hallgatókat nem kényszerítik semmire. Manap-
ság az utódintézmények egyetemeire érkező gólya eldöntheti, hogy részt kíván-e venni a közösség
életében27 (megkeresztelkedik-e balekkeresztelő szakestélyen), vagy dönthet úgy, hogy kimarad az
életéből ez a szép hagyomány, ekkor viszont szembesülnie kell azzal, hogy míg későbbi végzős 
társai szalagot és gyűrűt avatnak, valamint részt vesznek a szalamanderen, addig ő „szimplán csak
végez”, és a diploma átvétele után befejeződnek tanulmányai (és nem mellékes az sem, hogy
számtalan barátságtól és kapcsolattól fosztja így meg magát).

Összefoglalás

A fentebb vázoltak nem nyújthatnak teljes képet erről a szép örökségről, amelyet
még ma is több ezer mai (és hajdani, közben már filiszterré vált) hallgató mond magáénak ország-
szerte. Éppen ezért nem volt, és nem is lehetett célom, hogy néhány oldalban bemutassam a 
hagyománykör minden szegmensét, amelyet lehetetlen ilyen röviden megvizsgálni minden aspek-
tusból. Aki jelenlegi vagy hajdani hallgatója valamelyik selmecbányai utódintézménynek, az arra a
kérdésre, hogy mik is azok a selmeci diákhagyományok, valószínűleg azt a választ adná, hogy nem
tudja elmagyarázni, mivel azokat át kell élni. Az eredeti célok ma is érvényesek, a lehetőség pedig
nyitva áll minden leendő hallgató előtt, aki Miskolcon, Sopronban, Dunaújvárosban vagy Székesfe-
hérvárott kívánja folytatni tanulmányait, ha elfogadja a közös szabályokat. A selmeci szellem olyan
közösséget teremt, amelyhez jó tartozni, amely közelebb hozza egymáshoz a különböző szakmai
területekhez tartozó hallgatókat, tartalommal tölti fel az egyetemi éveket. Olyan kapcsolatok és 
barátságok lehetőségét teremti meg, amelyek valóban egy életen át is kitarthatnak. A selmeci 
szellemről, örökségről és a diákhagyományokról szóló értekezést az ősi, bányászszokás szerinti
köszöntéssel zárjuk: Jó szerencsét!

                                                                                                                               

26 http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=0_selmeci_diakhagyomanyok [letöltés ideje: 2017. 04.
18.]

27 Nem mindig volt ez így. Régen Selmecbányán csak az lehetett teljes jogú főiskolai polgár, aki Firmát választott
magának, és csakis ebben az esetben iratkozhatott be az iskolába.



Abstract

Student traditions in Selmecbánya /
Banská Štiavnica

Banská Štiavnica and its Academy (1735–
1919) was one of the historical cradles of the
Hungarian technical education. It was the
world’s first institution of mining technology
founded in 1735 by Charles III of Hungary’s
Royal Decree, first as an educational institu-
tion, and then as an institution of higher techni-
cal education from 1763. Parallel to the
education, the students created their own pe-
culiar set of traditions which has a history of
several hundreds of years now. Through these
years, the heritage of this tradition survived re-
volutions, world wars and totalitarian regimes,
and yet it is still as much „alive” in 2017 as it
was at the turn of the century. Its cohesive
force is unquestionable; keeping the original
purposes – creating a community, maintaining
the atmosphere of unity, strengthening the re-
lationship among the students and the profes-
sors, improving the culture of discussion – its
existence can be even more important nowa-
days as the need for a strong linchpin among
people is growing – partly due to the local and
global issues of our world today. The most
representative collective forms of living these
traditions has always been the university soi-
rees, fraternities and songs. The set of traditi-
ons created back then still has its power to
create a vivid and intensive collective experi-
ence which – despite being tied to a certain
place and time – manifests a lifelong connec-
tion identifiable anywhere within the country.
The original purposes are still valid and open
for all university students of Miskolc, Sopron,
Dunaújváros or Székesfehérvár provided that
they are willing to accept the common rules.
The tradition creates a community to which it
feels uplifting to belong. It helps students of
different faculties get closer to each other and
adds a special content to the university years.
It gives a real chance for lifelong relationships
and friendships. It’s also worth noting that as

of 9th September 2014, these traditions were
added to the National Intangible Cultural Heri-
tage List by the proposal of UNESCO’s Intan-
gible Cultural Heritage Committee of the
Hungarian National Commission, thus the tra-
ditions of the Academy of Banská Štiavnica
have been officially a part of the intangible cul-
tural heritage ever since.
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A kulturális örökségelemek közösségformáló
ereje Matyóföldön
Esettanulmány

Bevezető 

A kulturális sokszínűségére méltán büszke magyar nemzet egyik legjellegzetesebb
és legismertebb néprajzi csoportja a matyóság. A matyó kultúra elemei nemzedékről nemzedékre
öröklődve több mint 100 éve reprezentálják a magyar népi műveltséget. A szellemi és tárgyi
örökség sokak szerepvállalása és tudatos tevékenysége eredményeként lehet ma is élő tudás,
ezáltal példát szolgáltat nemcsak az országnak, hanem az egész világnak az értékmegőrzés
mikéntjére. A „Matyó népművészet – hímzés, viselet, folklór” elem 2010-es szellemi kulturális
örökség nemzeti jegyzékébe való felvétele elődeink és a ma élők különleges kultúrájának magas
szintű elismerését jelentette.

Jelen tanulmány azzal a szándékkal fogalmazódott meg, hogy a hasonló értékekkel bíró
közösségek szellemi vezetői, képviselői számára bátorítást nyújtson ahhoz, hogy ragadják meg a
lehetőséget saját értékeik továbbvitele érdekében. 

A matyóság sajátos népművészete a néprajzi csoport hagyományos népi kultúrájának,
társadalmának, a település szerkezetében is megnyilvánuló életformájának, mély római katolikus
vallásosságából fakadó szellemi műveltségének, vagyis több évszázados gazdasági, társadalmi és
kulturális fejlődésének köszönhette kialakulását. A magyar nemzeti kultúra megformálódásának
időszakában (19–20. század fordulója) a matyó népművészet a reprezentatív magyarságkép egyik
megjelenítőjeként vált közismertté. A matyó népi műveltség összetevői – népművészet, vallási
hagyomány, a jeles napok és a rítusok világa, hagyományos kézműves tevékenységek, tánc-,
népdal-, népzenei- és szövegfolklór, népnyelv – ma is élő elemei a közösség kultúrájának. A matyó
hagyomány nem változatlan örökség, annak tartalmát az itt élők mindig újra fogalmazzák, s az
egymást váltó generációk ebből merítenek önazonosságuk megerősítéséhez.

A kulturális örökség továbbéltetésének eszközei napjainkban

A mezőkövesdi kézművesek és néptáncos csoportok alkotó tevékenységének ösztönzője és
támogatója a Matyó Népművészeti Egyesület, mely 1991-ben, a rendszerváltást követően elsőként
alakult meg Mezőkövesden a kulturális tevékenységet végző civil szervezetek közül. Programjaik
helyszíne elsősorban a népi építészeti sajátosságokkal rendelkező védett településrész, a „Hadas”
városrész – melyben számos kézműves alkotóház is található. 

A Kis Jankó Bori emlékházzal szemben 1998-ban épült Táncpajta és az Egyesület által 2002-ben
létrehozott Népi Művészetek Háza művészeti csoportok otthona és a rendezvények, képzések
helyszíne. Több mint 100 fős taglétszámmal működnek. A Matyó Néptáncegyüttes és a városban
működő többi hagyományőrző amatőr csoport fenntartását, működtetését végzik, ezzel jelentősen
hozzájárulnak a néptánc hagyomány megőrzéséhez, az utánpótlás neveléshez. Helyi népi
iparművészek és kézműves mesterek közreműködésével hazai és nemzetközi kiállításokat,
mesterség-bemutatókat valósítanak meg, népi iparművészeti pályázatokon rendszeresen 
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[1] Hímzések matyó kötényeken. 2016

szerepelnek, ezekkel is erősítve a matyó örökség és kézműves hagyomány továbbéltetésének
fontosságát. 

Az Egyesületen belül működik a 2002-ben alakult Borsóka Hímzőkör is, mely egyedüli alkotó
közösségként vállalta fel Mezőkövesden az eredeti matyó hímzés gazdag hagyományainak
ápolását napjainkban. A saját örökség értő alkalmazása mellett szívesen ismerkednek meg más
tájegységek textil kultúrájával is. A változatos öltéstechnikák elsajátítása mellett a modern kor
igényeinek megfelelő alkalmazás, tervezés megtanulására is nagy hangsúlyt fektetnek, ezzel is
törekedve az évszázados tradíciók hiteles folytatására. A tagok munkáikkal rendszeres szereplői a
magyarországi hímzéspályázatoknak. 

A Matyó Népművészeti Egyesület számos kulturális, ezen belül elsősorban népművészeti témájú
rendezvény előkészítésén és visszatérő rendszeres esemény megvalósításán dolgozik: fesztiválok,
néptáncbemutatók, táncházak, népzenei koncertek, kamara kiállítások, játszóházak,
ismeretterjesztő tanfolyamok, kézműves táborok fémjelzik az Egyesületben folyó munkát.
Az egyesület hagyományos rendezvényei például: a Matyó lakodalmas és a Matyóföldi
Folklórfesztivál, a mezőkövesdi népi iparművészek rendszeres tárlatai. Az Egyesület társrendezője
az Országos Kisjankó Bori Hímzéspályázatnak és a Matyó Húsvét rendezvénynek. 

Rangos országos esemény a Hagyományok Házával közösen 2002-ben elindított, s háromévente
megrendezésre kerülő „Százrózsás” Hímzéspályázat, melynek zsűrizett anyagát a Matyó
Múzeumban kiállítás keretében mutatják be.
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[2] Kalácskínálás húsvétkor. 2015

Mindezek ismeretében talán azt feltételezhetjük, itt már nincs további teendő, ez a közösség volt,
van, és minden bizonnyal még sokáig lesz is. Ez utóbbi kijelentés azonban csak abban az esetben
remélhető, ha igyekszünk minél több eszközt jó előre rendelkezésre bocsátani a jövő útjának
kikövezéséhez. 

A jelölés folyamata

A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére történő jelölést a Matyó
Népművészeti Egyesület kezdeményezte és indította útjára 2009-ben. Javaslatukhoz elsőként
csatlakozott a Matyó Múzeum vezetője és szakembergárdája. Mezőkövesd Város Önkormányzata
ugyancsak a nemes ügy mellé állt, s támogatta a beadvány ötletét, habár tevőlegesen nem vett
részt annak létrejöttében. A jelölési anyag elkészítését, az adatszolgáltatást és a szükséges
mellékletek elkészítését a kezdeményező Egyesület vállalta magára, a munkákban partnere volt a
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft., illetve ennek szervezeti egységeként a Városi Könyvtár
helytörténeti részlege és a Tourinform Iroda. A videó anyag összeállításában a Mezőkövesdi Média
Kft. jeleskedett.

2009-ben tehát a fent felsorolt tagokkal, a Matyó Népművészeti Egyesület elnökének irányításával
létrejött egy új közösség a matyó közösségen belül, mely arra volt hivatott, hogy a jelölési
folyamatot lebonyolítsa, maga mögé állítsa az érintett települések polgárait, a beadványt és
mellékleteit elkészítse, együttműködjön a magyarországi Szellemi Kulturális Örökség
Igazgatósággal. A közösség érdekében önkéntesként szerepet vállalók semmilyen díjazásban nem
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részesültek, a felmerülő kiadásokat (hirdetések, postázás stb.) az egyesület fedezte. A közel egy
évig tartó folyamatot végül siker koronázta, 2010. szeptember 17-én dr. Réthelyi Miklós miniszter
úr, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke adta át Budapesten a jegyzékbe kerülés
dokumentumait. 

A cél elérésének lépései

Ahhoz, hogy az egyesület kezdeményezése pozitív visszhangra találjon, bizonyos feltételeknek
meg kellett felelni már a kezdetekkor. Ilyen volt például az a kitétel, hogy a jelölő szervezet
bizonyítható módon igazolja azt, hogy az általa kezdeményezett örökség-elem az adott közösség
régmúltban gyökerező, de napjainkban is élő, jövőképpel rendelkező értéke. Ennek érdekében a
következő tevékenységek zajlottak. 

A Matyó Népművészeti Egyesület és a Matyó Múzeum közös kezdeményezésére „Legyen a matyó
népművészet a nemzet szellemi kulturális örökségének része!” címmel felhívás jelent meg három
alkalommal (2010. január 14., 28., február 4.) a Mezőkövesdi Újságban, s ugyancsak két
alkalommal (2010. január 29. és február 12.) a Montázs nevű kistérségi hirdetőújságban. A
közzétételben közreműködött még a Mezőkövesdi Városi Televízió, mely a képújságjában 2010
januárjától február 15-ig szerepeltette a lakossági felhívást, és a Matyó Népművészeti Egyesület
elnöke alkalmat kapott arra, hogy interjú keretében tájékoztatást nyújtson az indítvány részleteiről.
A helyi és kistérségi médiákban közzétett felhívás következtében számos telefonos érdeklődő kért
tájékoztatást az ügy kapcsán, sokan azonnal támogatásukról biztosították a kezdeményezést. Civil
szervezetek, kis közösségek közgyűlések, elnökségi ülések, összejövetelek alkalmával vitatták
meg a kérdést, majd a döntésről tájékoztatták a jelölő szervezetet. Mindhárom matyó településről1

magánszemélyek (33 fő), civil szervezetek (18), intézmények (8), gazdasági társaságok (8)
mintegy 1500–2000 fő nevében írásos nyilatkozatokat is megfogalmaztak. A felhívás szövegét és
a beérkező leveleket mellékeltük a jelölési dokumentációhoz. 

A hirdetések megjelentetésével párhuzamosan a Matyó Népművészeti Egyesület a szellemi
kulturális örökséggel kapcsolatos nyilvános tájékoztatóra és együttgondolkodásra invitáló
meghívót küldött a települések önkormányzatainak, intézményeinek, civil szervezeteinek, valamint
a helyi kulturális, művészeti életben meghatározó szerepet betöltő magánszemélyek részére. Az
eseményre 2010. február 3-án került sor, ahol a népművészeti egyesület elnökének és Mezőkövesd
polgármesterének felvezető gondolatait követően dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális
Örökség Igazgatósága részéről tartott ismertetőt a jelölési folyamatról. A felszólalók egyöntetűen
egyetértésükről és támogatásukról biztosították a kezdeményezőket. A fórum meghívóját, jelenléti
ívét és jegyzőkönyvét szintén mellékletként csatoltuk a jelölési anyaghoz. 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 24-i ülésén, a Dél-Borsodi
Kistérségi Társulás 2010. február 26-án napirendi pontjai között tárgyalta a Szellemi Kulturális
Örökség Nemzeti Jegyzékére történő felkerülés javaslatát, s egyhangú igen szavazattal támogatta
az erről szóló előterjesztést.

A helyiek lelkes támogatásának érzékeltetésére példa az alábbi írásos nyilatkozat, melyet Hajdú
Ráfis János múzeumalapító juttatott el a jelölési anyaghoz:
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„A Mezőkövesdi Újság legújabb számából értesültem, hogy a Matyó Népművészeti Egyesület tagjai a
Matyó Múzeum munkatársaival kezdeményezik illetékes helyen a matyó népművészet magyar
nemzeti jegyzékre kerülését. Mint visszamenőleg két évszázadon át mindkét ágon tősgyökeres
mezőkövesdi leszármazott és a matyó népművészet mély ismerője, teljes mértékben támogatom a
fenti célkitűzést.”

A jegyzékbe kerülés identitásra gyakorolt hatása 

A matyó közösség tagjai mindenkor szívesen és büszkén vállalták
hovatartozásukat, s ez a megnyilvánulás a szellemi kulturális örökség jegyzékbe kerülés hatására
még inkább felerősödött. Az identitástudat, az érzelmi kötődés számtalan megnyilvánulása köszön
vissza a személyes és a társadalmi környezetükben egyaránt. Vizsgálódjunk kicsit a külsőségek és
az önkifejeződés egyéb formái tekintetében.

A matyó településeken működő szervezetek például szívesen alkalmazzák a közismert matyó
motívumokat vagy azok stilizált változatát cégük azonosítására. Logók, weboldalak, nyomtatott
kiadványok sokasága tükrözi az idetartozás tényét. Például: Matyó Népművészeti Egyesület, Zsóry
Gyógy- és Strandfürdő, Mezőkövesdi Média Kft., Korall Lakáskerámia stb. Mezőkövesd város
turisztikai logójában a „szívrózsa” stilizált alakját ismerhetjük fel. Az elnevezések tekintetében is
hasonló a helyzet. Számos szervezet hordozza a matyó nevet. Például: Matyó Népművészeti
Egyesület, Matyó Agrártermelő Zrt., Matyó Múzeum, Matyó-Fém Kft, Matyóföldi Alkotók
Egyesülete, Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület, Matyó Rózsa Rövidáru stb.  

Több közintézményben találkozhatunk Takács István (1901–1985) mezőkövesdi festőművész
matyó témájú életképeivel. Monumentális freskói díszítik a Közösségi Ház színháztermét, a
mezőkövesdi vasútállomás várótermét, de a matyókat ábrázoló olaj képei is sok intézményben
megtalálhatók (például házasságkötő terem, Polgármesteri Hivatal). Nincs a környéken olyan
óvoda, iskola ahol az ablakokat ne matyó hímzésű függöny díszítené. A pompásan hímzett
díszabroszok állami ünnepségeken, reprezentációs alkalmakkor kerülnek az asztalra. A
Polgármesteri Hivatal tanácstermét hatalmas matyó hímzésű díszzászló ékesíti. Mezőkövesden
két modern épület van, mely külső megjelenésében és szellemiségében egyaránt a matyó értékek
dominanciáját hirdeti. A Népi Művészetek Háza, mely a hagyományőrzés közösségi színtere és a
Rózsa Panzió, mely a Zsóry fürdő üdülőterületének egyik legrangosabb vendéglátó helye (étlapján
a helyi specialitások meghatározók). 

A közterületeken a turisták eligazodását segítő iránymutató táblák, a városi térképek és
plakáttárolók tartószerkezete, az idelátogatókat köszöntő üdvözlő táblák kerete, a Hadas
városrészben lévő kerítések, szemétgyűjtők a fafaragás matyó hagyományait idézik. Az itt élők
lakáskultúrája is tükrözi az identitást, hiszen szinte minden családban megtalálhatók azok a
dísztárgyak, jellegzetes használati eszközök (hímzett párnák, abroszok, festett ládák, festett
porcelán tányérok), melyek az ott élők ereklyéi. A ruházkodásban is egyre több jele mutatkozik a
helyi identitásnak. Az eredeti viseleteket ünnepnapokon, fesztiválokon, vallásos ünnepeken a
hagyományőrző amatőr csoportok, szólisták viselik. Egyre több azoknak a száma, akik saját részre
készíttetnek viseletdarabokat, s ez viselőjüktől komoly anyagi áldozatvállalást követel. Régóta
szokás matyó hímzéssel díszíteni a különféle formaruhákat (például a helyi Szent László Kórus
fellépő ruhája). Napjainkban egyre több divattervező fordul az eredeti matyó motívumok felé. A 21.
század divatjának megfelelő feldolgozásaik ma is hordható, a régmúlt értékeire rámutató
öltözetek. 
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Felerősödni látszanak azok a nagy múltú és nagy látogatottságú mezőkövesdi rendezvények
(Matyó Húsvét, Matyóföldi Folklórfesztivál), melyeknek fő motívumai a matyó folklór elemei. Egyre
komolyabb tekintély övezi azokat a művészeti csoportokat, melyek e rendezvények, fesztiválok
közreműködői. Több százra tehető a néptáncegyüttesek, hagyományőrző együttesek, pávakörök,
szakkörök tagjainak a száma, s ez a tendencia egyre erősödik. Meghatározó jelentőségű volt e
tekintetben a 2013 januárjában a városi önkormányzat támogatásával a Matyó Népművészeti
Egyesület által hagyományteremtő céllal életre hívott „Matyóföld rózsái” című rendezvénysorozat.
Ez volt az a kirobbanó sikerű esemény, amelyen (és amikor) a helyi közösség saját kulturális
örökségét ünnepelhette immár az UNESCO Szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára
kerülés alkalmával. Az ötletgazda Egyesület ezzel a rendezvénnyel kívánta elmélyíteni a helyi
közösség kötődését, ugyanakkor az eddig közömbös polgárok figyelmének felkeltését örökségük
értékei iránt. 

Adaptálható-e a matyó közösség példája?

A válasz egyértelmű igen. Alig valószínű, hogy létezik olyan település, kisebb
tájegység, ahol ne élne olyan közösségformáló egyéniség vagy csoport, aki egyrészt felismeri az
adott közösség értékeit, másrészt képes mozgatni, aktivizálni az ott élők szunnyadó erejét. Jól
példázzák ezt az állítást a helyi, térségi, megyei értéktárak, vagy a szellemi kulturális örökség
jegyzéken szereplő elemek. Az itt található értékek mögött álló közösségek már tanúbizonyságot
tettek arról, hogy képesek a maguk által fontosnak tartott értékeket megfogalmazni, fenntartani és
továbbgondolni. A siker kulcsa minden esetben az érintettek minél szélesebb körű bevonása, aktív
támogatásuk kivívása. Azonban amennyiben civil kezdeményezésként indul a helyi értékek
bármilyen magasabb fórumra való továbbvitele, célszerű már a kezdetekkor megnyerni az ügynek
az önkormányzatok képviselőit. Ezáltal később, amikor majd kivívott sikerről beszélünk, talán nem
kell szembesülnie a civil szervezetnek azzal, hogy megvádolják annak a bizonyos értéknek a
kisajátításával.

Továbbélés és fenntarthatóság

A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére való felvétel megerősítette a
matyó közösség tagjainak identitás tudatát, még több ember számára nyújtva az öntudat és az
összetartozás biztonságának érzését. A közös eredmény további közös célok elérésére sarkall,
növeli az elkötelezettséget a minőség megtartása tekintetében is.

2010-ben a Matyó Népművészeti Egyesület beadványát a szakértői bizottság továbbküldte az
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának azzal a céllal, hogy döntsön arról, támogatja-e a „Matyó
népművészet” jelölését az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára. A támogató
javaslat megszületése után a magyarországi Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósággal karöltve
készült el az angol nyelvű jelölési anyag, melyről 2012. december 5-én Párizsban hozott pozitív
döntést a világszervezet. 2013-ban pedig a 2012. évi XXX. törvény rendelkezései alapján a Matyó
népművészet a Hungarikumok Gyűjteményében is helyet kapott.

Az említett elismeréseknek köszönhetően, de még inkább a helyiek elköteleződése folytán,
hosszútávon garantálható a matyó kulturális értékek fenntarthatósága. Ezzel együtt az ügy iránt
érzett felelősségtudat és a jól felfogott érdek a közösség megmaradását eredményezi.
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communities, organisations, events and
projects. It points out clearly that a tradition
which has been kept alive persistently and
consistently, always progressing and
considering the given eras’ needs, can only be
seen as a community-forming power at all
times.

The study describes the successful journey of
being inscribed on the National Registry of
Intangible Cultural Heritage, helping the work
of those who would also like to receive
acknowledgement for their own community’s
values. It gives ideas on how to involve the
keen ”outsiders” who are not participants of
the actual proposal but are happy to stand by
the cause with their statements, and give voice
to their opinions.

After being listed in the National Registry of
Intangible Cultural Heritage in 2010, the Matyó
Folk Art Association, together with the Board
of Directors of the Intangible Cultural Heritage
presented their proposal to UNESCO. The
Organisation accepted the nomination, and
since 2012 The Folk Art of the Matyó,
Embriodery of a Traditional Community has
been inscribed on The Representative List of
the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
Since 2013 the Matyó folk art has been a
Hungarikum.2

Can the example of the Matyó community be
adapted? The answer is definitely yes. It is
unlikely that there is any town or region
without a dominant and accepted individual or
group who is able to realise the values of the
community, and activate people’s potential. In
every case the key to success is a broad
involvement of the community and gain their
active support.

Abstract

Community forming power of cultural heritage
elements in Matyóland
Case study

The study titled ”The Community Forming
Powers of the Cultural Heritage in
Mezőkövesd” was written with the intention of
– through the example of the people of
Mezőkövesd – encouraging the leaders and
representatives of communities with intangible
heritage to employ every tool they possess to
continue to sustain their communities’ values.

The elements of the ”Matyó culture” have been
passed from one generation to the next for
more than a hundred years, representing the
Hungarian folklore. Many local artists are
consciously working to keep the tangible and
intangible cultural heritage alive, which is a
great example of value preservation not just
for the country but for the world.
The ”Matyó Folk Art – Embroidery, Traditional
Clothing and Folklore” has been inscribed on
the National Registry of Intangible Cultural
Heritage in 2010, which was a high value
recognition of the unique culture of both
ancestors and the community today. This fact
predicts a sort of guarantee that the future
generations will also make an effort to
preserve this culture and sustain the
community.

The study covers in detail the elements of the
traditional Matyó culture and in order to
maintain the identity, it describes the activities
of the past hundred years to the present day,
the methods used, introducing the small
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2 Hungarikum is a collective term indicating a value worthy of distinction and highlighting within a unified
system of qualification, classification, and registry and which represents the high performance of
Hungarian people thanks to its typically Hungarian attribute, uniqueness, specialty and quality.
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