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Szakmai beszámoló az „Arisztokraták” című időszaki kiállításhoz

A vándoroltatható tárlat elsődleges koncepciója volt, hogy bemutassuk egy vidéki település,
Büdszentmihály századfordulós arcát, visszarepüljünk az időbe és érzékeltessük az akkori
társadalmi, gazdasági viszonyokat és ezek következtében kialakult mindennapi életet. A falu
infrastruktúrájának fejlődésében nagy szerep jutott mindegyik földesúri família
közbenjárásának. Ennek reprezentálására két nagyobb részre osztottuk fel a kiállító teret,
melyben helyet kapott a Korniss és Dogály család, valamint a Dessewffy család.
Önálló részekre bontottuk a családok történetét és specifikumokat ragadtunk ki életükből.
A Dessewffyek esetében egy 1910 körüli szalont rendeztünk be korabeli szecessziós
bútorokkal, festményekkel, mindennapi használati tárgyakkal. Kialakítottunk egy olyan
installációt, mely méltó képet reprezentál a ma emberének a régmúlt időkről, a társadalmi
rétegződésről, ezen családok szórakozásának lehetőségéről, mindennapjairól, problémáiról.
Interaktív kirakó segítségével mutattuk be a Dessewffy család infrastruktúra fejlesztő
tevékenységét. Az első nagy kép hivatott elmesélni, hogyan támogatták a debreceni
vasúthálózat kiépítését egészen Szentmihályig. A második foglalkozott Lukács Ferenc és
Dessewffy Aurél kapcsolatának eredményeivel, ugyanis a grófnál tett egyik látogatása
alkalmával figyelt fel arra Lukács Ferenc, hogy a községben nincs postahivatal, a leveleket a
legközelebbi állomásra, Hajdúnánásra szállították. A gróf látva Ferenc lelkesedését megkérte
a községi posta felállítására, amit szívesen el is vállalt az ifjú patikus, akinek nevéhez több
irányú fejlesztés is fűződik. A harmadikon látható maga a kastély, melynek tervrajzait az
átépítésről Csecskedi Mihály kőműves mester családjának köszönhetjük. Az utolsó kirakós a
templomépítési tevékenységet hivatott bemutatni, még pontosabban a római katolikus vallás
megteremtését Szentmihályon.
A Szalon melletti tablókon fedezhettük fel a Dessewffy család nagyjainak életét,
munkásságát, valamint a tiszavasvári Dessewffy-kripta exhumálási munkálatainak eredményeit,
amelyek 2015. május 15-én zajlottak le.

A Korniss- Dogály család esetében egy olyan interaktív, diorámaszerű sarkot alakítottunk ki,
ahol Korniss Ferenc és Liptay Elza kora hű ruháinak rekonstrukcióit mutattuk be, ezzel együtt
bepillantást nyerhettünk egy 20. század eleji arisztokrata földesúr házába, megismerhettük a

korszak építészetét, divatját, lakásberendezési stílusát. A Korniss család életének
bemutatásában is helyet kaptak a tablók, melyeken történeteket, tragédiákat, családi légkört
ragadtunk ki. Mindenképpen említést érdemelnek a család jelentős személyiségei, az idősebb
és a fiatalabb Korniss Ferenc, valamint az ő munkásságuk. Olvashattuk itt többek között a
tiszaeszlári per, vagy éppen a büdszentmihályi gyilkosság sztoriját, vagy megtekinthettük id.
Korniss Ferenc levelezési iratait.
Az installációkon túl vitrinekben helyeztük el mindkét család értékesebb hagyatékát így a
Dessewffy részről József könyvét, melyet Kazinczy Ferenc barátjával folytatott levelezések
alapján állított össze, valamint a grófi könyvtárból származó könyveket, illetve Dessewffy
Aurél kitüntetését, a máltai lovagi keresztet.
A Korniss család ezüst hagyatékát egyrészről a múzeum saját gyűjteménye szolgáltatta,
másrészről a nyíregyházi Jósa András Múzeum Péchy Kovács gyűjteményének darabjai
alkották, illetve külön köszönet illeti a család jelenleg is élő leszármazottját, Darvas Ivánt,
akinek személyes tárgyai voltak láthatóak a vitrinben.

A kiállítás célcsoportja
A Vasvári Pál Múzeum feladatai közé nemcsak a műtárgyak gyűjtése és megőrzése tarozik,
hanem a bemutatás, a reprezentálás is. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy minél
színvonalasabb, látványosabb, interaktívabb rendezvényeket, kiállításokat szervezzünk annak
érdekében, hogy tágítsuk látogatóink körét. Elsődleges célként lebeg előttünk, hogy a felnőtt
lakosságon túl megnyerjük az óvodás, általános- és középiskolás diákok szívét is és minél
többen látogassanak el a múzeum programjaira. A kiállítás és a szorosan hozzá kapcsolódó
szakirodalmi és helytörténeti anyag arra is alkalmas lehet, hogy egy egyetemi szakdolgozat
témájául szolgálhasson, így nyitva az egyetemi és főiskolai korosztályok felé is.
Vegyük számba milyen lehetőségeket kínáltunk egyes korosztályoknak.






Óvoda: A gyerekek elé táruló látványvilággal meseszerű környezetet teremtünk meg,
melyben aktív részesei lehetnek múzeumpedagógiai foglalkozásoknak, fejlődhet
ezáltal mesei kettős tudatuk, esztétikai érzékük, érzelem világuk, továbbá
hozzájárulhatunk nemzeti identitástudatuk megalapozásához.
Általános iskola: A gyerekeket fogadó látvány az életkori sajátosságaiknak megfelelő
tárlatvezetéssel kiegészítve hozzájárul ahhoz, hogy a helytörténeti jelentőségű
értékeinken keresztül megismerhessék egy korszak kultúrájának különböző
mozzanatait, mely által gazdagodnak történelmi ismereteik, esztétikai és érzelem
világuk és erősödik bennük a nemzeti hovatartozás érzése.
Középiskola: A történelmi ismeretanyaghoz kapcsolódva a kiállítás hozzájárul ahhoz,
hogy a diákok egy reálisabb képet alkothassanak önmagukban a korszak szépségeiről,
nehézségeiről, fejlődik önálló véleményalkotásuk és ítélőképességük, ugyanakkor
elmélyültebb beszélgetéseket folytathatunk művészeti irányzatokról, politikai és
gazdasági kérdésekről. A kiállításokhoz kapcsolódóan Szabadegyetemi előadásokat is



szervezünk, mely e korosztály számára - látva a jeles előadókat – motivációt jelenthet
továbbtanulásuk, jövőjük szempontjából.
Felnőtt lakosság: A városunkban kialakult egy olyan kultúra iránt érdeklődő réteg,
amelynek tagjai rendszeres vendégei a múzeum által szervezett programoknak,
rendezvényeknek, kiállításoknak. Ez a tárlat lehetővé teszi, hogy megőrizzük a
Büdszentmihályon élő történelmi családok ránk maradt tárgyi hagyatékát és
szellemiségét.

Elért látogató szám
Kiállításunk 2015. szeptember 14-én nyílt meg egy emléknappal összekötve, ahová neves
előadók fogadták el meghívásunkat, mely reménység szerint még több látogatót fog
vonzani már ezen a napon is. Időszaki kiállító terünk folyamatosan változó tárlatokkal
várja vendégeinket így ez a tárlat november elejéig volt látogatható. Ezen két hónap alatt
több iskolás csoport, osztály érkezett múzeumpedagógiai foglalkozásokra, a város
nyugdíjas baráti társaságai, civil szervezetek tagjai, hátrányos helyzetű gyerekek és
felnőttek, fogyatékkal élők csoportjai, illetve minden napi érdeklődő vendégeink.
Az említett két hónap leforgása alatt múzeumunk megrendezte a Szent Mihály emlékére
tartott „Zúzoslé” főző fesztivált, mely növelte a látogatószámot, így elértük az 1000
látogatót.
Növelheti még ezt a számot a tárlat utaztathatósága, első állomásként december 5- től
Tiszalökön, majd Tiszadobon és végül Tiszadadán.
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