
1 
 

Szakmai beszámoló a „Hírbe hozzuk magunkat” című időszaki 

kiállításról az MMKM Elektrotechnikai Múzeumában 

NKA pályázat: 3506/02109 

 

Az elkészült kiállítás részletes ismertetője: 

 

Az MMKM Elektrotechnikai Múzeuma célul tűzte ki a fizika, azon belül az elektrotechnika, 

mint tudományág mind szélesebb körben való propagálását. Gyűjteményi, tudományos, 

közművelődési és múzeumpedagógiai munkáját ennek jegyében végzi.  

A múzeum fenti tevékenységeinek fejlesztéséhez járult hozzá az NKA „Közgyűjtemények 

Kollégiuma” által nyújtott támogatás, melynek keretében a „Hírbe hozzuk magunkat” című 

időszaki kiállítás, valamint kapcsolódó múzeumpedagógiai program megrendezésére került 

sor. 

A tárlat a hírközlés fejlődéstörténetébe – kiemelten korai szakaszába – nyújt betekintést. Azon 

túl, hogy a tárlat a hazai és nemzetközi sikereket is bemutatja, különös hangsúlyt fektet 

Budapest és azon belül a múzeumnak otthont adó Erzsébetváros és környéke jelentős 

technikatörténeti eseményeinek ismertetésére.  

A kiállítás fogalmat alkot a hőskorról, mikor még a mechanikus-optikai távírók, majd az első, 

valódi elektromossággal üzemelő „táv-írók” megszülettek, hogy ezeket felváltsák az igazi 

papírszalagos távírógépek, majd a telefonok, és a telefonközpontok. A tárlat megmutatja a 

hangrögzítés lassan eltűnő formáit és a rádiózás állandó átalakuláson keresztülívelő 

folyamatát. Ízelítőt mutatunk a rádiózás műhelyeiből, megismerkedhetünk egy „régebbi” – 

25-30 éve használt kis-stúdió berendezéseivel, valamint egy mai, digitális világunk 

eszközparkját felsorakoztató olyan „műhellyel”, ahol múzeumi-szellemi életünk 

eseményeinek megörökített pillanatait örökítjük meg, valamint a múzeum gyűjteményi 

anyagának digitalizálása zajlik. Eddig 130 db VHS anyaghordozón őrzött gyűjteményi anyag 

digitalizálása történt meg. 

A tárlat egyik különlegessége az egykori Erzsébetvárosi telefonközpont nagyméretű (7 m x 

2,5 m) márvány kapcsolótáblája, melyet a múzeum külső támogatásból restauráltatott és jelen 

pályázat keretében szerelt fel.  

A tárlatot a Rádió- és Televízió-történeti Kiállítóhely, a Postamúzeum, a Nosztalgia Rádió 

Egyesület és az Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítvány, valamint magángyűjtők 

gyűjteményi anyagával is kibővítettük.  

A kiállítás az Elektrotechnikai Múzeum (Budapest, 1075, Kazinczy u. 21.) földszinti, három 

kiállítóterében, összességében kb. 75 m
2
-n lett összeállítva. 

Elkészítettük a kiállítás leegyszerűsített vándoroltatható változatát is, melyet a már meglévő 

utazó kiállításunk (Töltődj fel!) kiegészítéseként állítottunk össze. A kiállítás jelenleg a paksi 

Atomenergetikai Múzeumban látható. 

 

 

 



2 
 

A kiállítás tematikája: 

1. Az első hírközlő eszközök 

2. A villamos alapjelenségeket felhasználó első távírók 

3. Távközlés, mint az elektromosság kezdete 

4. A telefonhírmondó – a beszélő újság 

5. A telefon története 

6. A telefonközpont 

7. A mechanikus hangrögzítés, a „lemezjátszó” története 

8. Az elektromos hangrögzítés, „a magnetofon” története 

9. A rádió és a rádiózás története – hazai vonatkozásokkal 

10. Az elektroncső 

11. Hazai rádiógyártók története: Orion, Telefongyár,  

12. Hazai rádiógyártók története: Standard, Vatea, Videoton 

 

A kiállításhoz 3 db interaktív, működtethető eszköz (műtárgymásolat) készült:  

1. optikai távíró 

2. távíró az elektromos vízbontás elvén 

3. Az elektromágnesesség elvén működő, Wheatstone-féle tűstávíró 

 

A kiállításban 98 db műtárgy került elhelyezésre az intézmény elektrotechnikai 

gyűjteményéből. Ebből 70 db eddig nem látható, műtárgyraktárakban elhelyezett tárgy volt. A 

98 db műtárgy restaurálása és tisztítása történt. 

A kiállítás honlapja: http://hirbehozzuk.elektromuzeum.hu/ 

 

Fotódokumentáció 

  
A márványtábla és tartószerkezetének felhelyezése 

 

   
         A márványtábla felhelyezése 
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A kiállítás rendezés alatt 

 

  
A kiállítás rendezés alatt 

 

   
Az elkészített interaktív, működtethető eszközök 

 

   
Restaurálások 
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Restaurálások 

 

 

  
Restaurálások 

 

 

   
Részletek a kiállításból 

 

 

    
Részletek a kiállításból 
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Részletek a kiállításból 

 

   
Részletek a kiállításból 

 

   
Részletek a kiállításból 

 

     
Részletek az utazó kiállítás helyszínéről, a paksi Atomenergetikai Múzeumban 
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A kiállítás hasznosulásának értékelése: 

A kiállítást megnyitása óta (2016. február 25-én nyílt meg) 1540 látogató tekintette meg. A 

kiállítás látogatói jegybevétele 261.000,-Ft. 

 

Sajtóanyag: 

Összes megjelenések száma: 48 

 

Print megjelenések: 

Magyar Idők Kultúra rovat 2016.03.03 

Népszabadság Kultúra rovat 2016. március  

Artkalauz   2016. márciusi szám 

Fidelio   2016. márciusi szám 

 

Online megjelenések: 

- http://infovilag.hu/hir-34177-hirbe_hozzuk_magunkat_elmenyt_ado_kialli.html 

- http://www.euroastra.info/node/99263 

- hirek.prim.hu/cikk-proxy/2016/02/26/hirbe_hozzuk_magunkat 

- www.hirstart.hu/hk/20160226_hirbe_hozzuk_magunkat 

- http://www.journality.hu/HiRBE-HoZZuK-MAGuNKAT/14/15504/0 

- http://museum.breuerpress.com/2016/02/25/hirbe-hozzuk-magunkat-%E2%80%93-

elmenyt-ado-kiallitas-az-elektrotechnikai-muzeumban-1456437967/ 

- http://www.hirek.idreampage.com/index.php?p_id=1191&parent_id=1191&show_ne

ws=449204&pid=& 

- http://www.mediaklikk.hu/2016/03/01/belepo-a-radiotorteneti-kiallitasra/ 

- sztarold.hu/kiemelt/hirbe-hozzuk-magunkat-2 

- magyaridok.hu/kultura/elektrotechnikai-stb-425944/ 

- http://pestbuda.hu/cikk/20160226_hirbe_hozza_magat_az_elektrotechnikai_muzeum 

- http://www.ma.hu/kulturport.hu/274936/A_radiozas_elso_fel_evszazadanak_tortenete

_az_Elektrotechnikai_Muzeumban 

- http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RrtSLaRWOdcJ:www.dtl.uz/

templates_c/templates/index.php%3Fq%3DaHR0cDovL211bHRpbWVkaWFtYWdhe

mluLmh1+&cd=20&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 

- http://antropos.hu/a-radiozas-elso-fel-evszazadanak-tortenete-az-elektrotechnikai-

muzeumban/ 

- http://teszt.oph.hu/154346 

- http://www.zetapress.hu/kultura/kiallitas/67279 

- http://www.ma.hu/kulturport.hu/274936/A_radiozas_elso_fel_evszazadanak_tortenete

_az_Elektrotechnikai_Muzeumban 

- http://www.gyerekprogramajanlo.hu/hetvegi-program-ujdonsagok/hirbe-hozzuk-

magunkat-izgalmas-uj-kiallitas-az-elektrotechnikai-muzeumban/42676/ 

 

Családi és gyerek oldalak: 

- http://www.csaladinet.hu/programajanlo/kiallitas_csaladi_programok_gyerekprogram

ok/23833_hirbe_hozzuk_magunkat 

http://infovilag.hu/hir-34177-hirbe_hozzuk_magunkat_elmenyt_ado_kialli.html
http://www.euroastra.info/node/99263
http://www.hirstart.hu/hk/20160226_hirbe_hozzuk_magunkat
http://www.journality.hu/HiRBE-HoZZuK-MAGuNKAT/14/15504/0
http://museum.breuerpress.com/2016/02/25/hirbe-hozzuk-magunkat-%E2%80%93-elmenyt-ado-kiallitas-az-elektrotechnikai-muzeumban-1456437967/
http://museum.breuerpress.com/2016/02/25/hirbe-hozzuk-magunkat-%E2%80%93-elmenyt-ado-kiallitas-az-elektrotechnikai-muzeumban-1456437967/
http://www.hirek.idreampage.com/index.php?p_id=1191&parent_id=1191&show_news=449204&pid=&
http://www.hirek.idreampage.com/index.php?p_id=1191&parent_id=1191&show_news=449204&pid=&
http://www.mediaklikk.hu/2016/03/01/belepo-a-radiotorteneti-kiallitasra/
http://pestbuda.hu/cikk/20160226_hirbe_hozza_magat_az_elektrotechnikai_muzeum
http://www.ma.hu/kulturport.hu/274936/A_radiozas_elso_fel_evszazadanak_tortenete_az_Elektrotechnikai_Muzeumban
http://www.ma.hu/kulturport.hu/274936/A_radiozas_elso_fel_evszazadanak_tortenete_az_Elektrotechnikai_Muzeumban
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RrtSLaRWOdcJ:www.dtl.uz/templates_c/templates/index.php%3Fq%3DaHR0cDovL211bHRpbWVkaWFtYWdhemluLmh1+&cd=20&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RrtSLaRWOdcJ:www.dtl.uz/templates_c/templates/index.php%3Fq%3DaHR0cDovL211bHRpbWVkaWFtYWdhemluLmh1+&cd=20&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RrtSLaRWOdcJ:www.dtl.uz/templates_c/templates/index.php%3Fq%3DaHR0cDovL211bHRpbWVkaWFtYWdhemluLmh1+&cd=20&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://antropos.hu/a-radiozas-elso-fel-evszazadanak-tortenete-az-elektrotechnikai-muzeumban/
http://antropos.hu/a-radiozas-elso-fel-evszazadanak-tortenete-az-elektrotechnikai-muzeumban/
http://teszt.oph.hu/154346
http://www.zetapress.hu/kultura/kiallitas/67279
http://www.ma.hu/kulturport.hu/274936/A_radiozas_elso_fel_evszazadanak_tortenete_az_Elektrotechnikai_Muzeumban
http://www.ma.hu/kulturport.hu/274936/A_radiozas_elso_fel_evszazadanak_tortenete_az_Elektrotechnikai_Muzeumban
http://www.gyerekprogramajanlo.hu/hetvegi-program-ujdonsagok/hirbe-hozzuk-magunkat-izgalmas-uj-kiallitas-az-elektrotechnikai-muzeumban/42676/
http://www.gyerekprogramajanlo.hu/hetvegi-program-ujdonsagok/hirbe-hozzuk-magunkat-izgalmas-uj-kiallitas-az-elektrotechnikai-muzeumban/42676/
http://www.csaladinet.hu/programajanlo/kiallitas_csaladi_programok_gyerekprogramok/23833_hirbe_hozzuk_magunkat
http://www.csaladinet.hu/programajanlo/kiallitas_csaladi_programok_gyerekprogramok/23833_hirbe_hozzuk_magunkat
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- http://www.bmknet.hu/kozmuvelodesi-szakmai-rendezvenyek/7855-hirbe-hozzuk-

magunkat-idoszaki-kiallitas 

 

Programmagazinok és híroldalak: 

- http://fidelio.hu/vizual/2016/03/23/a_bugyborekolo_taviro_a_drotos_magno_es_tarsai

k/ 

- http://www.port.hu/hirbe_hozzuk_magunkat/pls/w/event.event_page?i_event_id=2995

831&i_event_area_id=24 

- est.hu/esemeny/8185206/hirbe_hozzuk_magunkat 

- http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=4214 

 

TV csatornák: 

- Duna Tv, Novum, 2016. április 16, 14.40 
https://drive.google.com/file/d/0B3Wr56fwTr-qUlhfY19FN01Cd3M/view?usp=sharing 

 

Rádió csatornák: 

Magyar Rádió Belépő riport 2016.03.01 

Infórádió   riport 2016.02.24 

Klubrádió   riport 2016.február 29.8.45, 12.15 

Magyar Katolikus 

Rádió 

Életrevaló riport 2016.03.16 

Lánchíd Rádió  Kalauz riport 2016.02.29 

Tilos Rádió   beszámoló 2016.03.01 

 

Fotódokumentáció 

 

  
Kiállítás megnyitó – márványtábla avatása 

   
Kiállítás megnyitó – márványtábla avatása 

http://fidelio.hu/vizual/2016/03/23/a_bugyborekolo_taviro_a_drotos_magno_es_tarsaik/
http://fidelio.hu/vizual/2016/03/23/a_bugyborekolo_taviro_a_drotos_magno_es_tarsaik/
http://www.port.hu/hirbe_hozzuk_magunkat/pls/w/event.event_page?i_event_id=2995831&i_event_area_id=24
http://www.port.hu/hirbe_hozzuk_magunkat/pls/w/event.event_page?i_event_id=2995831&i_event_area_id=24
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=4214
https://drive.google.com/file/d/0B3Wr56fwTr-qUlhfY19FN01Cd3M/view?usp=sharing
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Kiállítás megnyitó 

 

  
Kiállítás megnyitó 

 

 

Pedagógiai program megvalósítása: 

 

A kiállításhoz pedagógiai program is kidolgozásra került, melynek részét képezte a már 

működő „Szól a rádió” című foglalkozás kibővítése, ahol a résztvevők megismerhették a 

vezetékes drót nélküli távíró és rádió felépítését. A foglalkozás különlegessége, hogy a 

diódával megépített rádióval az "MR1-Kossuth Rádió" adójának középhullámú sugárzása 

fogható.  

További kedvelt múzeumpedagógiai kínálat volt a „Rendhagyó fizikaórák” kibővített 

változata, melyben szerepet kaptak és kapnak a rádiózás alapismereteihez kötődő fizikai 

kísérletek, technikatörténeti érdekességek ismertetése. 

„Az iránytűtől az elektromágnesig” című foglalkozásunkon mágnestűt és elektromágnest 

készítenek a gyerekek, egyúttal a rádiózáshoz szervesen kötődő mágnesesség alapjelenségeit 

ismerhetik meg. 

A foglalkozások a múzeum Jedlik termében zajlottak, majd ezt követően a kiállításban kapnak 

szakvezetést a résztvevők. 

Programjainkat a Múzeumok Éjszakáján (2015. június), valamint a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja programsorozat keretében is meghirdettük. 

A tárlat kiemelt célközönsége az általános- és középiskolák, valamint az egyetemek voltak, 

azonban több egyéni látogató is megtekintette és tekinti meg folyamatosan a tárlatot.  
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Kapcsolódó múzeumpedagógiai programunkkal az általános iskola felső tagozatait, valamint 

a középiskolákat céloztuk meg. A meghirdetett foglalkozások folyamatosak, a pályázatot 

lezáróan is fogadjuk a látogatókat, résztvevőket, kiemelten az iskolás csoportokat. 

 

A lebonyolított foglalkozások részletezése: 

 Időpont: A foglalkozás megnevezése: Résztvevők 

száma: 

1 2015.04.11 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 32 

2 2015.04.16 „Detektoros rádió készítése” 18 

3 2015.04.25 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 22 

4 2015.05.16 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 22 

5 2015.05.23 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 20 

6 2015.05.30 „Detektoros rádió készítése” 8 

7 2015.10.17 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 34 

8 2015.10.24 „Detektoros rádió készítése” 17 

9 2015.10.31 „Detektoros rádió készítése” 10 

10 2015.11.03 „Detektoros rádió készítése” 11 

11 2015.11.07 „Detektoros rádió készítése” 12 

12 2015.11.14 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 33 

13 2015.12.12 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 44 

14 2015.12.19 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 38 

15 2016.02.27 „Az iránytűtől az elektromágnesig” 20 

16 2015.09.04 „Rendhagyó fizikaóra” 30 

17 2015.09.10 „Rendhagyó fizikaóra” 20 

18 2015.09.15 „Rendhagyó fizikaóra” 55 

19 2015.09.17 „Rendhagyó fizikaóra” 23 

20 2015.09.23 „Rendhagyó fizikaóra” 10 

21 2015.10.07 „Rendhagyó fizikaóra” 20 

22 2015.10.08 „Rendhagyó fizikaóra” 21 

23 2015.10.13 „Rendhagyó fizikaóra” 22 

24 2015.10.20 „Rendhagyó fizikaóra” 32 

25 2015.10.22 „Rendhagyó fizikaóra” 14 

26 2015.11.04 „Rendhagyó fizikaóra” 18 

27 2015.11.19 „Rendhagyó fizikaóra” 25 

28 2015.11.20 „Rendhagyó fizikaóra” 17 

29 2015.11.27 „Rendhagyó fizikaóra” 30 

30 2015.12.01 „Rendhagyó fizikaóra” 22 

31 2016.01.19 „Rendhagyó fizikaóra” 32 

32 2016.01.27 „Rendhagyó fizikaóra” 18 

33 2016.01.28 „Rendhagyó fizikaóra” 22 

34 2016.02.03 „Rendhagyó fizikaóra” 11 

35 2016.02.09 „Rendhagyó fizikaóra” 31 

36 2016.02.09 „Rendhagyó fizikaóra” 32 

37 2016.02.12 „Rendhagyó fizikaóra” 33 

38 2016.02.16 „Rendhagyó fizikaóra” 35 

39 2016.02.17 „Rendhagyó fizikaóra” 23 

40 2016.02.19 „Rendhagyó fizikaóra” 25 

41 2016.02.23 „Rendhagyó fizikaóra” 29 
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42 2016.02.24 „Rendhagyó fizikaóra” 11 

43 2016.02.26 „Rendhagyó fizikaóra” 20 

    

  Összes résztvevő (diák): 1022 fő 

 

 

Fotó dokumentáció 

 

  
Foglalkozás: Detektoros rádió készítése 

 

 

 

  
Foglalkozás: Detektoros rádió készítése 

 

 

 

  
Foglalkozás: Detektoros rádió készítése 
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Fizikaórák tartása a Múzeumok Éjszakáján 

 

   
Fizikaórák tartása a Múzeumok Éjszakáján 

 

 

Budapest, 2016. 04. 26. 

 

Összeállította: 

 

 
Dr. Antal Ildikó PhD. 

intézményvezető 

MMKM Elektrotechnikai Múzeum 

 


