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A kiállítás címe: ÜZENET A JELENRŐL: KÉPBEN ŐRZÖTT FÉNYEK ÉS SZÍNEK 
(munkacím) — Levéltitkok – Történetek a fényről és az erdőkről (végleges 

cím) 

Időtartam: 2015. szeptember 18. – november 16. 

Helye: Magyar Természettudományi Múzeum, Ludovika tér 2–6., Kiállítási Csarnok 

Területe: 320 m2  

A kiállítás típusa: interaktív, tematikus időszaki kiállítás 

Szakmai tartalom: botanika 

A kiállítás rendezője: Bajzáth Judit 

A kiállítás szakmai rendezői: Bauer Norbert, Szurdoki Erzsébet, Bajzáth Judit  

 

 
A  KIÁLLÍTÁS LEÍRÁSA  

A kiállítás célja:  

Fény nélkül nincs a Földön élet. Lényegében minden, ami él a Földön a Nap fényétől 
függ. Az élet, az élőlények, a természet sokszínűsége, diverzitása köszönhető a 
fénynek. Amit mi, emberek látunk csak töredéke annak, ahogyan a fény megjelenik a 
természetben. 
Az élőlények jelentős része a kommunikációjához is a fényt használja. El sem tudjuk 
képzelni, hogy az élővilág hányféleképpen hasznosítja a fényt. Mi emberek, csak 
tanulhatunk ebből! 

 
A kiállítás célközönsége:  

– diákok, diákcsoportok 10 éves korosztálytól középiskolásokig, 
–  egyetemistáktól a fiatal felnőttekig (40-ig) 
– családok (általános iskolás korú gyerekekkel) 
  

A kiállítás szakmai koncepciója:  

A Fény Nemzetközi Éve alkalmából rendezett kiállítás a fényből élő növények, 
különösen az erdők évszakos, fénnyel összefüggő változásait követi nyomon. A 
látogató számára ki kell, hogy derüljön a növények és a fény kapcsolata (fényerősség – 
fénylevél és árnyéklevél; szintezettség; megvilágítás hossza – évszakok stb.) 
 

Kiállításrendezési koncepció:  

A kiállításban a tudományos megismerés módszerei alapján követjük nyomon a 
természetben zajló változásokat és fejtjük meg az okokat. A látogató először a 
jelenséggel szembesül: Mit látunk? Mi jut eszünkbe róla? Milyen részletek figyelhetők 
meg? Mivel a kiállításban a fény szerepéről, éltető, színező erejéről van szó, ezért a 
kiállításrendezés vezető elve a játék a fénnyel, a színekkel és a formákkal. A négy 
évszakban más-más növényzeti képet látunk és másképp láthatók, hatnak a fények is. 
Ezt az évszakos fény-, szín- és formaváltozást ragadja meg a látvány.  
A kiállításban egy kabalafigura, Lidércke a kis lidérc vezeti a gyerek látogatót az 
erdőben, miközben segít a megismerésben saját erdőtörténetén keresztül. 
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 A  KIÁLLÍTÁS TARTALMI EGYSÉGE I:   

 

 
 

 

1.  Fény, évszakok, színek, élet: a valódi fényevők világa  

A látogató a fekete-fehér világ után a színes képekkel illusztrált terembe (Kiállítási 

Csarnok) érkezik, ahol az erdőkről és aljnövényzetükről készült színes képeket láthat 

évszakok szerinti rendezésben. Először az óriásméretű címpanellel találkozik, melyen tavaszi 

virágszőnyeges erdőt lát. A címpanel után a Kiállítási Csarnok jobb oldalán kialakított 

hosszú, gipszkarton fallal határolt térbe érkezik, melynek bejárata és kijárata ugyanaz. A 

bejárási útvonal a tér jobb oldali falánál indul és a tér végén visszakanyarodva a másik 

oldalon folytatja.  

A kiállítás első egysége a tavasz. Itt erdeink tavaszi növényeit ismerheti meg. A 

különféle erdők tavaszi aszpektusát és a tavaszi virágos növényeket mutatjuk be átvilágítós 

képeken, hagyományos színes fotókon és interaktív slide-show-ként. A képekhez több játék 

is kapcsolódik, melyek a tavaszi fény és növényzet kapcsolatát ismertetik. Egy-egy 

jellegzetes állat preparátuma is látható illusztrációként vagy érdekességként. A tavaszi 

egység után a nyár majd az ősz hasonló módon van feldolgozva. A három évszakot egy 

filmvetítés követi egy tölgyfa életéről. A kiállítást a tél zárja. A téli erdőt ábrázoló fotó 

mellett mikroszkópos képek láthatók a fák törzsének szöveteiről, tárlókban fosszilis fák 

metszetei, tapogatható fák metszetei és fakéreg-fotók láthatók. Egy óriás fatörzsmetszet 

illusztrálja az évgyűrűket. A kiállítást Szabó Lőrinc verse zárja egy famatuzsálem képpel.  
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Ezzel párhuzamosan minden egyes kiállítási egységnél „Lidércke” mesél az erdőről az 

adott témában a kisebb gyerekek számára. 

 

   

 
 

1.1 .Tavasz  

Vajon ismerjük a növények, a fák, a virágok életét? Tudjuk, hogy mi történik velük tavasszal, 

amikor minden virágzik és a fák kibontják leveleiket? Vajon ők is a hormonjaik, biokémiai 

folyamataik rabjai? 

Tavasszal a Nap fénye és hője indítja el a növényi életet, a csírázást, a magoncok fejlődését, a 

lomberdők virágszőnyegének a kialakulását. Néhány hét múlva, lombfakadáskor építik fel 

leveleiket és a levelekben a zöld színtesteket a fák. Mindennek hátterében az auxin nevű 

növényi hormon áll, melynek működését a fény szabályozza.  

A fiatal levelekben a zöld színtestek eleven fénycsapdaként működnek. Munkájuk révén 

megindul a szerves tápanyagok előállítása és az oxigén termelődése, a fotoszintézis. 
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Na de mikor készülnek a rügyek? A rügyfakadás  

Az elmúlt évben kialakult rügyeket egész télen át, egy gátlóanyag, az abszcizinsav tartja 

nyugalomban. Nagyon fontos szerepe van, mivel megóvja a növényt attól, hogy idő előtt 

kihajtson. A tél elmúltával újra feléled az erdő. A lassan emelkedő hőmérséklet hatására a 

fagy fogságában leállt nedvkeringés újra indul. A hosszabbodó nappalok a rügyfakadást eddig 

gátló abszcizinsav fokozatos csökkenését és ezzel együtt a növekedést elősegítő auxin és 

gibberelinsav termelődését eredményezi. A rügyek kipattannak, újra levelek, virágok 

jelennek meg a fákon. Ez a lombfakadás. Az erdős táj robbanásszerűen átalakul, a szürke téli 
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táj újra kizöldül. A mi éghajlati adottságainkon április közepére újra kialakul az erdők 

lombsátra. Tőlünk északabbra, a hidegebb tájakon egyre később jön a tavasz! 

 

 
 

 
 

 

1.2.Nyár  –  KÜZDE LE M A FÉ NYÉ RT  

Kirándulásokon ti is tapasztalhattátok, hogy a nyári erdő szinte teljesen más, mint ugyanaz az 

erdő tavasszal. A levelek május elejére teljesen kifejlődnek a fákon és a lombkorona záródik. 

A virágszőnyeg eltűnik. 

Az erdők lombkoronájának szerkezetétől függ, hogy mennyi fény jut az erdő belsejébe. 

Fontos szerepe van a földrajzi helyzetnek és az évszakos, napszakos változásnak is. A fényért 
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való versengés szinteket alakít ki az erdőkben, elkülönül a lomb-, cserje-, gyep- és a 

mohaszint.  

A napfény nagy részét a magasra növő fák hasznosítják. Az erdei lágyszárúak és cserjék 

alkalmazkodnak a lombkoronaszint által meghatározott fényviszonyokhoz. 

A zárt lombkoronaszintű bükkösöknek és gyertyános-tölgyeseknek gyakran olyan 

állományaik is láthatók, ahol csaknem teljesen hiányzik a gyep- és cserjeszint. Ezt nevezik 

nudumnak. 
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1.3.  ŐSZ –  A  SZÍNEK SOKFÉ LE SÉGE  

Mi jut eszünkbe először az őszről? A színes levelek? A termésérlelés? A piros és kék bogyók? 

A színek.  

Az ősz a Föld négy évszakos területein, a mérsékelt éghajlati övben az egyik legszínesebb 

időszak. A termésérlelés, a lombszíneződés, a télre, a teljes nyugalmi időszakra való 

felkészülés ideje. E jelenségek mögött bonyolult élettani folyamatok állnak. Ősszel a 

növények nem növekednek, de vajon honnan tudják, hogy az ősz közeleg, hogy ősz van? E 

kérdésre a tudomány több lehetséges választ is ad. Az őszi élettani jelenségek kiváltásában 

szerepet játszhat például, hogy nyár végétől már rövidülnek a nappalok, azaz csökken a 

megvilágítás ideje. A látványos lombhullást pedig a levelek elöregedése és a bennük lévő 

növekedési hormon mennyiségének a csökkenése idézi elő. 

Még fent vannak az azévi levelek a fákon, amikor (nyárra, nyár végére) a hajtásokon 

kialakulnak a rügyek, amelyekből jövő tavasszal az új hajtás, az új levél fejlődik. A rügy a 

hajtás kezdeti fejlődési állapota. A rügytengelyt, a levélkezdeményeket többnyire 

rügypikkelyek védik, veszik körül. Lombhullás előtt a rügyekben raktározás folyik, 

tartaléktápanyagok halmozódnak fel. 
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1.4. Tél  

Tél – Álom 

Növényeink többsége számára a fagymentes, 5 °C-nál magasabb hőmérsékletű napok 

jelentik a tenyészidőszakot. A tenyészidőszak és nyugalmi időszak hossza a földrajzi 

szélességgel (és a tengerszint feletti magassággal) változik. A hidegebb éghajlatú területeken 

a tenyészidőszak rövidebb, a növényeknek kevesebb idejük van a virágzásra, a termések, a 

magok és a jövő évi rügyek felépítésére.  

A mérsékelt éghajlati övben a tél a növényvilág nyugalmi időszaka. A növények 

életfolyamatai a minimálisra csökkennek. E nyugalmi időszak kényszernyugalom, nem más, 

mint a kedvezőtlen körülményekhez való alkalmazkodás. A lomhullató erdők télen kopaszak, 
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a fák ekkorra már ledobták leveleiket, nem növekednek, a fagyok miatt a vízfelvétel is 

szünetel.  

Az évelő lágyszárú növények föld alatti szerveik (pl. hagyma, gumó, raktározó gyökér) 

segítségével, az egyévesek pedig magjaik formájában élik túl a fagyos telet.… 

 

 
 

 

 

2. Vajda László és Vajda Ernő: Lefényképezett fény  

 

Az első fekete-fehér képes dokumentumok a 20. század elején születtek arról, hogy milyen a 

Kárpát-medence növényvilága. Vajda László, botanikus és fotós közel 70 éven át 

fényképezte, dokumentálta a magyar flóra ritkaságait, értékeit. A tudós-művész üzenetet 

küld az ifjabb nemzedéknek: vigyázzunk a természeti értékekre, óvjuk a hazai flóra 

pótolhatatlan kincseit, mert csak rajtunk múlik, hogy a következő generációra miféle világ 

marad. Vajda László eredeti képeit az MTM őrzi. Első alkalommal mutatunk be közülük 

számos darabot. 

Óriási jelentősége van annak, hogy meg tudjuk örökíteni fényképen a jelenkor természeti 

állapotát, az élővilág sokszínűségét. A múzeum munkatársainak többek között célja az 

üzenetértékű fotódokumentációk készítése: feltárni, megörökíteni a jelent, üzenetet küldeni 

a jövőnek arról, hogy a napjainkban milyen természeti értékekkel találkozhatunk még. A 

modern múzeumok célja azonban már nemcsak az, hogy dokumentáljon, és értékek őrizzen, 

hanem a szemléletformálás, aktív cselekvésre szólítás.  
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Az MTM mint országos múzeum kiemelt feladatai közé tartozik a jelent természeti 

állapotának a dokumentálása és a környezeti nevelés 

A Fény Nemzetközi Éve kitűnő lehetőséget ad arra, hogy csatlakozva az országos és 

nemzetközi programsorozathoz a múzeum bemutassa mennyire fontos szerepet játszik a 

hazai tudományos életben és a környezeti nevelésben. Az általunk készített 

fényképdokumentumok és filmek, a vizuális ábrázolások óriási segítséget jelentenek a 

természet folyamatainak megértésében. Vagyis a fényt hívjuk segítségül, hogy magáról a 

fényről, hatásairól a természetre, többet megtudjunk. 
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A  KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK  
 

A kiállítás jobb megértésében, feldolgozásában segített egy totó, mellyel a látogatók saját 

maguk indultak a kiállítás felfedezésére. 
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Az MTM napja 2015. október 29. 
 
A Magyar Természettudományi Múzeum napján a programok sorába jól illeszkedtek a 
Levéltikok c. kiállításhoz kacsolódó kísérletek, bemutatók, fejtörő. Az egynapos programon 
1076 fő vett részt. 
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Műhelytitkok sorozatban: Bauer Norbert: Az őszi lombszíneződés (nov. 13.) 

Műhelytitkok programjainkon látogatóinkat beavatjuk a múzeumi munka kulisszatitkaiba. Ez 

alkalommal a Levéltitkok kiállításhoz kapcsolódva valósult meg a program.  

 

 

 

K IÁLLÍTÁS LÁTOGATOTTSÁGA ÉS JEGYBEVÉTELE  

A kiállítás látogatottságára külön nem volt regisztrálva, de a nyitvatartási időszak alatt a 

kiállításokat kb. 20000 fő látogatta meg. A pontos látogatószám meghatározásához 

hasonlóan a kiállításhoz nem köthető elkülönített bevétel. 

 

K IÁLLÍTÁS REGISZTRÁLT  MEGJELENÉSEI  A MÉDIÁBAN 

Összesen 21 db online megjelenés.  

Ízelítő a megjelenésekből:  
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A  KIÁLLÍTÁS TOVÁBBI HASZNOSÍTÁSA  

Már a kiállítás tervezésekor fontos szempont volt, hogy a kiállítás majdnem egésze egy 

vándorkiállítás formájában, az ország több településén is bemutatható legyen. 

 

 

A KIÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ  SZAKMAI BESZÁMOLÓ ELÉRHETŐSÉGE AZ INTERN ETEN: 

http://www.nhmus.hu/sites/default/files/intezmenyi/palyazatok/NKA_beszamolo_Leveltitkok_2015.pdf 


