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AZ AVAR KOR – MADÁRTÁVLATBÓL
VI-VIII. századi régészetei leletek Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről és annak
közvetlen környezetéről
Szakmai beszámoló a 204106/02194 azonosító számú AZ AVAR KOR –
MADÁRTÁVLATBÓL
című pályázathoz
A Közép-Tisza vidékéről – amely nagyrészt Jász-Nagykun-Szolnok megye területét foglalja
magába – a magyarországi és nemzetközi régészet is számon tart leleteket, számos
kiemelkedő leletegyüttes került a Damjanich János Múzeumba. Elég megemlítenünk itt a
kunmadarasi „fejedelmi” sírt, esetleg az Alattyán-tuláti temetőt, s a legújabb lelőhelyek közül
a Jászapáti-Nagyállás úti temető 412 sírját, vagy az öcsödi avar temetőket. A legújabb leletek
az M-44-es út előzetes régészeti feltárásán láttak napvilágot.
Kiállításunk 42 fotókkal gazdagon illusztrált tabló-rendszeren (alkalmas más helyszínen
történő felállításra is) mutatja be az avar kor eseményeit. Ehhez járul a kilenc vitrinben
kiállított tárgyi anyag.
A korai avar kort (567/568-670/680) két vitrin képviseli. Az egyikben a „Kunmadarasi sír”
arany tárgyai mellett (a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönzött tárgyai), a megyénkben
előkerült hasonló, aranyozott, ám a korszakon belül időben már fiatalabb garnitúrákat
mutattunk be.
A másik vitrinben a Kisújszálláson előkerült ötvössír leletanyaga volt látható. Ennek külön
érdekessége, hogy a sír mellékletei között egy neolit kőkincs darabjai voltak. Ez mintegy
negyven kőeszközt jelent.
A Tótipuszta-Igar-Kiskőrös kör kiemelkedő leleteit az eddig még be nem mutatott kiskörei
temető arany tárgyai jelenítették meg (szintén a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönzött
tárgyai), s mellettük az egyik legnagyobb temető (Jászapáti–Nagyállás út) síranyaga
egészítette ki.
A griffes-indás kultúra (VIII. század) leletanyagát az Alattyán-Tulát, Tiszafüred–Majoroshalom és az Öcsöd Mrt-56. temető leletei reprezentálták.
Külön is megemlítjük a Kenderes-telekhalmi temetőből (Garam Éva ásatása) előkerült
kétnyakú edényt, melynek még nem ismerjük párhozamát a Kárpát-medencében.
A kiállításunk VIII. századi részének legfontosabb két tárolójában a mindezidáig tárlaton nem
láthatott, Hortobágy–Árkus (a debreceni Déri Múzeum leletanyaga) lelőhelyen előkerült,
griffes-indás leletanyag került bemutatásra.
A leletek jelentősége akkor válik nyilvánvalóvá, ha összehasonlítjuk a Komárom–Hajógyár,
illetve más komáromi temetőkkel. Ha ott a tudun közvetlen környezete ragadható meg, akkor
Hortobágy–Árkuson a jugurrus környezete körvonalazható.
Végül az utolsó egységben egy kettőssírt mutattunk be. A halottak sírban megfigyelt helyzete
alapján őket az avar „Rómeó és Júlia”-ként aposztrofálhatjuk

Szolnok 2018. szeptember 21.

Dr. Madaras László
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

1. 1. A múzeum küldetése
Közös örökségünk a múzeum
A Damjanich János Múzeum küldetése, hogy az Alföld szívében Szolnok Megyei Jogú Város
és Jász-Nagykun-Szolnok megye régészeti, történeti, numizmatikai, néprajzi,
képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti örökségét, gyűjtse, őrizze, feldolgozza és
közzétegye, elsősorban a tájegység lakossága és ezen túl az idelátogató turisták, üdülők,
iskolák és diákok számára azért, hogy megismerjék és élvezzék a megye történetét, természeti
és kulturális gazdagságát, életét, mindazt, amit az itt élőknek és az idelátogatóknak kínál.
1.2. Feladata
•
•

•

Az Alföld régészeti, történeti, néprajzi, képzőművészeti, helytörténeti értékeinek
megtartása, a kulturális örökség megőrzése, ápolása a jelen és jövő generációja
számára, ezen értékek minél szélesebb körben való hiteles bemutatása.
Ennek tudatosítása a látogatókban, miszerint az Intézmény gazdag gyűjteménnyel
rendelkezik, és ehhez kapcsolódóan hatalmas tudásanyag, információ halmozódott fel
a térségben élő emberek életéről, szokásairól, a korábban itt élt nemzedékek
értékrendjéről.
Feladatunk a szemléletformálás, az oktató-nevelő tevékenység vendégeink minden
korosztályában, de kiemelten az alsó- és a középfokú oktatásban résztvevő fiatalok
körében: elsősorban a kiállítások és az azokhoz kapcsolódó programok
(múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások, szakmai tárlatvezetések, stb.) révén.
1.3. Gyűjtemények

•

A Damjanich János Múzeum gyűjtőterülete a régészet, a természettudomány, a
néprajz, a képzőművészet, az iparművészet, a numizmatika, a történettudomány, és az
irodalomtörténet tárgykörben Jász-Nagykun-Szolnok megye egészére kiterjed.

•

Itt őrzik a megye teljes régészeti, képzőművészeti és a legnagyobb néprajzi, történeti
gyűjteményét. A gyűjtő-, kiállító tevékenység mellett komoly kutatómunka folyik az
intézményben, melyet mintegy 50 000 kötetes szakkönyvtár segít elő.
1.4. A múzeum környezetében lévő, meghatározó oktatási intézmények

•

Szolnokon a következő nevelési és oktatási intézmények érdeklődésére számíthat a
múzeum: 24 óvoda, 14 általános iskola, 13 középfokú és 2 felsőfokú oktatási
intézmény. Így legfontosabb gyermek célcsoportjai az általános és középiskolás
korosztály.
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2. Múzeumpedagógiai tevékenység terve
2.1. A múzeumpedagógiai terv általános célkitűzéseinek megfogalmazása
A múzeumpedagógiai terv szorosan kapcsolódik a múzeum küldetéséhez, stratégiai
célkitűzéseihez:
•
A település, a térség, a megye történetének, művelődéstörténetének, szemléletes
bemutatása a kiállításban szereplő gyűjteményi tárgy-együttesekkel, művészettörténeti
alkotásaival valamennyi korosztály számára fontos és identitásuk szempontjából
nélkülözhetetlen ismereteket hordoznak.
•
Érzelmi kötődés felkeltése a környezet, az emberek, a hagyományok megőrzése,
ápolása iránt, ezáltal a nemzeti önismeret és önbecsülés erősítése oly módon, hogy a
családoknak értékes szabadidős elfoglaltságot biztosítson, amely a különböző
korosztályok eltérő igényeinek is megfelelnek, ugyanakkor lehetőséget teremtve arra,
hogy közös élményeket szerezzenek az adott kiállításban.
•

•
•
•

2.2. A múzeumpedagógiai programok indokoltsága
A nem formális oktatás tartalmas eltöltésére kínál olyan újszerű, komplex programot,
amely elsősorban a felfedezni vágyás felől közelít az ismeretszerzés felé, egy központi
gondolat köré rendezve a programokat. Átfogó ismereteket közvetít a diákok felé, ezért
a legtöbb tantárgyhoz találnak a pedagógusok kapcsolódási pontot (ember és
társadalom – lokálpatriotizmus kialakítása, Szolnok város, a Közép-Tisza vidék
megismerése; ember a természetben – a Tisza szerepe a települések kialakulásában;
művészetek – az avar kori ötvösség alkotásai, ennek bemutatása)
Az iskolai oktatást segítő, a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó tevékenységek
múzeumi környezetben történő megvalósítása.
Tájékozódás a tudomány–technika–társadalom kölcsönhatásáról
Földrajzi egységek kapcsolódása, kölcsönhatása a korabeli népesség fejlődésére, az új
technikai megoldások elterjedésére.
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2.3. A múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének fejlesztése
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM
Az avar kor – Madártávlatból (2018. június 8. – szeptember 9.)
KAPCSOLÓDÓ
KIÁLLÍTÁS

Az avar kor – Madártávlatból
Régészeti időszaki és vándorkiállítás

A KIÁLLÍTÁS
MEGTEKINTHETŐ
TARTALOM

PROBLÉMAFELVETÉS
IDŐTARTAM
TANTÁRGYI
INTEGRÁCIÓ
alsó
tagozatosok
felső
tagozatosok

Szolnok, Damjanich János Múzeum
Három évszázad kincseit gyűjtötte egybe a szolnoki Damjanich
János Múzeum Az avar kor – Madártávlatból című kiállításon. Van
olyan leletegyüttes, amely a 19. században került a Magyar
Nemzeti Múzeumba, de láthatunk olyanokat is, amelyeket már a
21. században tártak fel. Külön érdekessége a kiállításnak az is,
hogy a bemutatott tárgyak túlnyomó többsége jól ismert ugyan a
szakirodalomból, de ténylegesen még a kutatók többsége sem
láthatta őket eredetiben, hiszen ezek többnyire a páncélszekrények
mélyén rejtőztek. Vagy nagyon régen, vagy egyáltalán nem voltak
kiállításon láthatók. A szolnoki tárlat így kihagyhatatlan azok
számára, akik érdeklődnek az avarok kultúrája, tárgyi emlékei
iránt.
Kik voltak az avarok? Avar kor-e az avar kor?
2X45 perc
Történelem, hon- és népismeret, technika, rajz- és vizuális kultúra,
földrajz, magyar nyelv és irodalom
Hogyan éltek régen és hogyan élnek napjainkban az emberek? Mit
viseltek? (a kiállítás tárgyai adják az alapját)
Az avarok emlékanyaga az Alföldön. Csoport munka
A témához kapcsolódóan mindenki kap egy kis batyut, ami:

1. Tartalmaz egy-egy képet, ami a kiállításban szerepel, és az
avarokhoz kapcsolódik, ill. a kiállítás néhány emblematikus
MODULOK
tárgyához
2. A képhez kapcsolódó kérdést
3. Párosító játék, régi-új, kirakó, kavics játék
középiskolások Avar kori ötvösművészet, Avar kori totó
ESZKÖZÖK

Találd meg a párját! Kirakós játék, gyöngyfűzés, avar motívumok
satírozása
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2.4. A kiállítás hasznosulása
1.1.

Kommunikáció

A kommunikációs célok
1. Felhívni a figyelmet a kiállításhoz kapcsolódó új programra
2. Hangsúlyozni a bemutatott tematika hosszú távú hatását;
3. Tudatosítani a lakosságban, hogy a megyében, a régióban van olyan kulturális
örökség, amely érdeklődésre is számot tartó.
4. A múzeumpedagógiai tevékenység és szolgáltatások ismertté tétele érdekében a
honlapunkon, a kapcsolódó intézmények honlapján, valamint a helyi
kommunikációs csatornákon népszerűsítettük a programot.
Megjelenések:
http://magyarhirlap.hu/cikk/126398/Avarok_kemeny_csatak_es_targyleletek_nyomaban
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/avar-kor-e-az-avar-kor
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=49590
Kossuth Rádió 2018. 29. Napközben című műsora 10.15 óra
HONLAPON: http://www.djm.hu/palyazatok/teljesitett/az-avar-kor-madartavlatbol-viviii-szregeszeti-leletek-.html
Célcsoportok
Diákok (általános- és középiskolások)
Ma a múzeumokban – mint a nem formális oktatás helyszínein – a különböző
múzeumpedagógiai programok egyre szélesebb körben állnak az iskolás korosztály
rendelkezésére, az oktatási intézményekkel együttműködve a múzeumlátogatás gyakran az
iskolai oktatás része. A múzeumok számára életbe vágó, hogy szakmailag hitelesen közelítsék
meg az iskolarendszert, oktatási programjaikat az iskolai tananyaggal összhangban alkossák
meg.
Aktív korú felnőttek
Az egész életen át tartó tanulás egy teljesen új tanulási kultúra kialakítását, az úgynevezett
kompetencia alapú oktatás létrehozását tűzte ki célul. Ez nem jelent mást, minthogy a tanulás,
vagy más szempontból az oktatás egy ember teljes életciklusát igénybe veszi, akár már
egészen a kis gyermekkortól a nyugdíjas évekig bezárólag.
Ebben lényeges hangsúlyt kell kapnia a felnőttképzési, felnőttoktatási, felnőttnevelési
tevékenységégnek, amelyhez szakmai tárlatvezetéseket szerveztünk egyesületeknek,
nyugdíjas csoportoknak.
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LÁTOGATOTTSÁG ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIA
Helyszín: Szolnok, Damjanich János Múzeum
Időpont: 2018. június 8. – szeptember 9.
Az avar kor – Madártávlatból c. időszaki kiállítás
FELNŐTT DIÁK

ÖSSZESEN

FOGLALKOZÁSOK,
TÁRLATVEZETÉSEK

1.585 fő

2.131 fő

5+10 (131 fő+252 fő)

546 fő

BEVÉTEL
Belépők
(Ft)

Múzeumpedagógia és Tárlatvezetés ÖSSZESEN
(Ft)
(Ft)

202.450

70.200

272.650

A KIÁLLÍTÁS RENDEZÉSE
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A KÉSZ KIÁLLÍTÁS
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KIÁLLÍTÁSVEZETÉS
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MÚZEUMPEDAGÓGIA
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Készítette: Pató Mária
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