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Nemzeti Kulturális Alap  
Közgyűjtemények Kollégiuma 
Pályázati azonosító: NKA 3506/02063 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a 3506/02063 azonosító számú Alkalom szüli a mestert – 

ezermesterek a 20. században munkacímű pályázatával 1 200 000 Ft-ot nyert el a NKA 

Közgyűjtemények Kollégiumától. 2016. február 5-én benyújtott kérelem alapján a Kollégium 

elfogadta a program címének és elemeinek módosítását. A pályázatért felelős személyek 

Aranyos Sándor, Faár Tamara és Szigethy Zsófia muzeológusok voltak.  

 
A pályázati téma a Szabadtéri Néprajzi Múzeum tudományos koncepciójában: 
 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tudományos és közönséghasznosítási tervének részét 

képezi a kiállítás. Célunk a gyűjtemény szélesebb körű bemutatása, ezzel főleg a 14 év alatti 

korosztály felé való nyitás. Szeretnénk azokat a tárgyakat is kiemelni, amelyek az állandó 

kiállításokban nem láthatóak, és tematikus kiállításokkal kiegészíteni az állandó kiállításokat, 

vagy más összefüggésben bemutatni a gyűjtemény darabjait.  

 

Előzmények: 
 

Egy, a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert forrásból 2016. május 1-jén 6 gyermekbarát 

élménypontot adtunk át. Az élménypontok a Múzeum több tájegységében jelen vannak. 

Ezek a Játszótér, Fotóműterem, Gyerekbolt, Bábszínház, Csodacsűr, Gyerekgazdaság. 

Ehhez a fejlesztési koncepcióhoz igazodik a kiállítás mint a hagyományos múzeumi 

bemutatás eszköze. 

 
A megvalósítás:  
 
A kiállítás célja a fenntartható jövő kreatív társadalmának nevelése. A kreativitás fejlesztése 

már gyermekkorban elkezdődik, ennek egyik kiemelten fontos eszköze a mese. A mesével a 

gyermekek a személyiségfejlődésben nagy szerepet játszó félelmeket tudják feldolgozni. A 

kiállítással célunk a mesei funkciók, szereplők, tárgyak jelentésének tudatosítása, ezzel egy 

„aha!”-élmény elérése, illetve az olvasásra ösztönzés. A felfedeztető installáció és a mesei 
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cselekmény minden részletének strukturált bemutatása kiváló eszköze a népmesék 

háttértartalmának társadalmi, gazdasági, pszichológiai szemléltetéséhez. Hiszen minden 

mesei elem (környezet, tárgyak, szereplők) mögött racionális értékek, jelentések húzódnak 

meg. 

A fentebb említett célok, üzenetek, küldetés szemléltetésére legalkalmasabbak a 

varázsmesék. A tárlat látványát, ezen belül is főként a tárlatban megjelenő audiovizuális 

elemeket a Kecskeméti Filmstúdió által készített Magyar népmesék c. sorozat látványvilága 

alapján építettük fel. A kiállítás tartalmát teljes történetekre építjük fel, melyekben a mesék 

világának szimbólumrendszere felfedezhető. A hagyományos paraszti közösségek 

mindennapi életmódja különböző szinteken jelenik meg a mesei világban. Bár a mesék tele 

vannak csodákkal, a mesei világ a való világ eszmei korrekciója, ahol minden elemnek – idő 

és tér, építmények, térszíni formák, mesei szereplők, társadalmi változások – van racionális 

alapja. A kiállítás fő szerkezeti egységei ezeket az irracionális és racionális tartalmakat 

kapcsolják össze.  

A kiállítás egyetlen mesei cselekményen, és három fő szerkezeti egységen (ember, 

társadalom, környezet) keresztül mutatja be a mesei világról való különböző 

háttérismereteket. A kiállítás mesterségeket bemutató aspektusa tehát egy mese 

szerkezetén keresztül valósult meg. 

A kiállítás meséjének főszereplője Mészáros Gyuri, akinek neve beszédes név. A mészáros 

foglalkozás néprajzilag jól nyomon követhető története néhány kiemelt, reprezentatív tárgyon 

keresztül ismerhető meg a kiállításban. A mészáros mesterség, noha már korán a városi 

környezethez kötődött, jól ismert volt a falusi emberek számára is. Eszközkészlete, 

tevékenységének részletei a hétköznapi tudás részét képezték egykor. A mészárosnál függő 

árjegyzék, a mészáros céh egészét reprezentáló céhláda, a míves bárd most visszahozzák a 

látogatók számára ezt a tudást. Így lesz Mészáros Gyuri a való világ síkján is hiteles 

szereplő, hiszen sikerének kulcsa többek között a kézügyesség, amely nélkül nem lehetett 

volna valaki mészáros.  

A kiállításban bemutatunk ezen kívül más mesterségeket is. Mészáros Gyuri az alvilágba 

készülve egy olyan foglalkozás attribútumaival ruházkodik fel, melynek alapja az állandó 

vándorúton levés. A közismerten nomád életmódot folytató pásztorok életmódja sejlik itt fel. 

A pásztorok eredeti értelemben vett gúnyája, vagyis a mindennapi élethez szükséges holmik 

csomagja itt van: tömlő az étel tárolására, kulacs a vízhez, és egy kis vasbogrács, valamint 

pásztorbot is.  

A nők mindennapi tevékenységéhez hozzátartozott a család ruhaneműihez szükséges 

alapanyag előállítása, vagyis a fonó-szövő munka. Ez a tevékenység már háziipar keretében 

is végezhető volt, hiszen pl. a fonalvetés nagyobb hozzáértést, ügyességet kívánt. A 
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királykisasszony a Fekete király várában végzi ezt a tevékenységet, a látogatók ennek 

elképzeléséhez megtekinthetnek egy orsót, rokkát, és guzsalyt is.  

A kiállításhoz nem terveztünk külön múzeumpedagógiai programot, mivel az volt a célunk, 

hogy a kiállítást önállóan is fel lehessen fedezni. A kiállítás felépítése differenciált 

megközelítésre ad lehetőséget. A szövegtablókon nyomon követhető a mese teljes szövege, 

melyet az idősebb testvérek, vagy a szülők el tudnak olvasni, akár hangosan is. A tárgyak 

mellé helyezett tájékoztatók is hosszabbak, és az adott tárgyról való ismereteken túl 

általános ismeretekkel is szolgálnak. Az 5-8 éves korosztályt a mesés helyszínekben 

elhelyezett tárgyak, és az interaktív kiállítási elemek vezetik végig.  

A kiállítás nagy szerepet játszott a Múzeumban nyaranta megrendezett Hetedhét táborok 

koncepciójában is. A mese elemeire bontásával ismerték meg a gyerekek a kiállítást, és az 

egész múzeumot. Ebből két alkalommal is kiemelt szerepet is kapott. A Mesekincs táborban 

a mesei párhuzamok megjelenítésére helyezték a hangsúlyt: pl. az égig érő fa 

megjelenésével a mesékben. A Mesebolt tábor alapját Mészáros Gyuri története adta. Az 

ötnapos tábor során megismerkedtek a gyerekek a mesék különböző részleteivel. Az első 

napon a mesék világának felosztása, az alapvető hármas tagolódás volt a téma. A második 

nap során a kiállításból kiindulva mesterségeket ismerhettek meg a múzeum területén 

található műhelyekben, helyszíneken. Következő napon a házasságkötés került sorra. A 

házasság előzményei és folyamatának pontjai megjelenhetnek a mesékben, a valóságos 

mivoltukban: az udvarlás, a lánykérés illetve a templomi esküvő, majd a lakodalom. A nemek 

szerinti munkák megoszlásának megjelenése szintén jellemző a mesékre, ezzel 

ismerkedtünk meg a negyedik napon az állattartó tanyán, illetve a gyermekgazdaságban. 

Végül a mesei próbatételekhez hasonlóan egy vándorút következett, amelynek során a 

résztvevők is szintén próbatételek elé álltak.  

 

A megvalósítás eredményességének elemzése:  
 
A kiállítás megvalósulása a célcsoportok számára a visszajelzések alapján sikeres volt, 

minden korosztály megtalálta a maga számára érthető tudást, ismeretet. A kiállítás megfelelő 

mértékben ad ismereteket a korabeli mesék háttértudásáról, és mutat be párhuzamokat a 

mai történetekkel, melyek mesei szüzsék alapján épülnek fel. A kiállítás végén ugyanis két 

közismert, 20. századi „műmese” párhuzamai jelennek meg: a Csillagok háborújából, és a 

Harry Potter sorozatból vett szereplők és szituációk állnak a népmesék szereplői és 

szituációi mellett.  

Ezzel a magyar népmesék és a mai, hamar klasszikussá vált történetek ismeretei 

összekapcsolódnak, és a közismert történeteken keresztül a látogatók élményszerűen 

tanulnak, új ismeretekre tesznek szert.  
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A kiállításrendezés eredményesen megtörtént. Ezúton köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjteményi Kollégiumának támogatását.  

 

Képek: 
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A szakmai beszámolót készítette: Aranyos Sándor, Faár Tamara, Szigethy Zsófia. 

Szentendre, 2016. július 29. 

 

 

Aranyos Sándor 

muzeológus, gyűjteményi osztályvezető 

 

Faár Tamara 

muzeológus, közönségkapcsolati 

osztályvezető 

 

Szigethy Zsófia 

muzeológus, ismeretátadási osztályvezető 

 


