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A KIÁLLÍTÁS ADATAI
A kiállítás címe: Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei
(1870–1920)
A kiállítás helyszíne: FMC Barcsay Múzeum. Szentendre, Dumtsa Jenő u. 10.
Alapterülete: 270 m2
A kiállítás megnyitási időpontja: 2017.10.26.
A kiállítás z zárási időpontja: 2018.03.31
A kiállítás alkotói: Tyekvicska Árpád vezető kurátor, Szigetiné Tóth Judit és Péterffy
Gergely kurátorok
A kiállítás látogatóinak száma (megnyitástól zárásig, vagy e pályázat beadásáig): 2048 fő
A KIÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
Kiállításunk arra kereste a választ, hogy a főváros vonzásában egy multi-etnikus
kisváros, hogyan tudott csatlakozni a kor modernizációs folyamataihoz, miben sikerült
azokat követnie, a helyi társadalom mennyiben vált modern polgári közösséggé.
A kiállítás kilenc teremben, mintegy kéttucat tematikus részlet összeillesztésével követte
a település múltját 1870 és 1920 között. Megközelítésünk nem kronologikus volt, sokkal
inkább a modernizáció, az adaptáció sikeressége, illetve sikertelensége mentén mutatta
be Szentendre korabeli viszonyait. Dokumentumok, képek, saját gyűjteményi anyagunk
és a kölcsönzött tárgyak segítségével igyekeztünk képet adni a kisváros társadalmáról,
infrastrukturális és gazdasági fejlődéséről, köztörténetéről. Filmbetétekben, interjúkban
megszólaltak a város idős lakói, a korszak szakértői. Mindezt hangzóanyagokkal
színesítettük. Célunk elsősorban a sokszínű vizuális anyag és a múzeumlátogató
kapcsolatának megteremtése volt. A tárgyak, dokumentumok több mint harminc
kölcsönzőhelytől érkeztek. A kiállításban 589 kiállítási elem volt látható (195 tárgy, 146
eredeti dokumentum, ill. kép, 248 dokumentum és fotómásolat).
Jövőbeni munkánkat nagymértékben segíti az az intenzív munkakapcsolat melyet más
intézmények munkatársaival alakítottunk ki. Kiemelkedik ezek közül a Vajdasági
Múzeummal kötött együttműködési megállapodás, a kölcsönös látogatások, az újvidéki

vezetés részvétele a megnyitón, fontos tárgyak kölcsönzési lehetősége. Hasonló módon
dolgoztunk együtt az Újvidéki Városi Múzeum munkatársaival, továbbá a budapesti Szerb
Intézettel. Utóbbival közös, a kiállítás témájába eső Dumtsa-kutatást folytattunk. Szinte
napi kapcsolat alakult ki a Szerb Egyházi Múzeummal. Sikerként értékeljük a felvidéki
Oroszkán található gazdag hadtörténeti gyűjteménnyel kialakított kapcsolatot. Mindez
lehetővé teszi, hogy a jövőben munkánkat nemzetközi keretekben folytassuk, mely
elengedhetetlen Szentendre szerb és szlovák gyökereinek föltárásához.
Múzeumunk egyik fő tudományos célkitűzése Szentendre város múltjának feltárása, az
eredmények közzététele. Az „Ezüstkor” c. kiállítás megrendezését kiterjedt tudományos
feltáró munka, sajtó-, levéltári és múzeumi kutatás előzte meg, pótolva az eddigi
szakirodalmi feldolgozások szinte teljes hiányát. Az eredmény több ezer dokumentum,
tárgy digitális másolata. A kutatás egy hosszú távú program részét jeleni, mely a
huszadik századi Szentendre múltjának feltárását célozza, könyvek, tanulmányok,
kiállítások formájába, végső soron egy városmonográfiában bemutatva a város modernkori történetét.
A kiállítás további hozadéka, hogy a munka során több szentendrei családdal,
intézménnyel sikerült szoros kapcsolatot kialakítanunk, akik műtárgyak kölcsönzésével,
vagy esetenként ajándékozással járultak hozzá a tárlat sikeréhez. Városi forrásból sor
kerülhetett egy helytörténeti szempontból pótolhatatlan ipartörténeti tárgy együttes
megvásárlására.
A KIÁLLÍTÁS TARTALMI BEMUTATÁSA
Az első terem az ekkor még multi-etnikus kisváros és a főváros szoros kapcsolatára utalt
a kor két olyan, Szentendréhez szorosan kötődő személyiség bemutatásán keresztül,
akik fontos szerepet játszottak Budapest modern nagyvárossá építésében. Először a
századforduló egyik világhírű magyar műszaki alkotása, a régi Erzsébet híd révén
ismerkedhettünk meg Fischer Henrik vállalkozóval. Majd megemlékeztünk a korszak
ismert építészéről, Hauszmann Alajosról, aki az itteni Annavölgyben épített úrilakot, igazi
szentendrei polgárrá válva.
A következő teremben két jeles városi személy emléke elevenedett meg. Ábrányi Emil, a
kor ünnepelt költője, dalszerzője és műfordítója bemutatásával, mint típust, a
Budapestről Szentendrére kiköltöző, a kisvárosi társadalom közügyeiben szerepet vállaló,
tehetős polgárt jelenítettük meg. A város világhírű operaénekes szülöttje, Stéger Xavér
Ferenc viszont a helyi születésű, fényes karrierje után szülővárosába visszatérő
lokálpatrióta értelmiségi életútját példázza.
A bemutatott korszak fő sajátsága, hogy az addig elérhetetlennek tűnő dolgok – főként a
távközlésnek és a vasútnak köszönhetően – megközelíthetővé váltak. A harmadik terem
ezt az életérzést idézte meg. Ezt szolgálta a szentendrei posta leírása, a kiállított korabeli
távközlési eszközök (telefon, telegráf). Másrészt egy korabeli szenvedély bemutatásával
utaltunk a technikai fejlődés és polgári életmód, gondolkodás változásának
összefüggéseire. Tárlóba került egy nevezetes képeslapgyűjtemény, melynek tulajdonosa
a város egykori polgármestere volt.
Következő termünkben Dumtsa Jenőt, a település 31 éven át hivatalában lévő
polgármesterét, a korabeli Szentendre vezetőjét ismerhettük meg, aki lefektette a
település modernizációjának alapjait. Hangsúlyozzuk, hogy Dumtsa nem csak a város, de
a magyarországi szerbség életében is jelentős szerepet játszott. Itt kerül bemutatásra az
a díszalbum is, melyet a Vajdasági Múzeummal kialakított együttműködésünknek
köszönhetően sikerült több évtizedes „távollét” után, ideiglenesen, hazahozni.
Továbblépve Szentendre gazdasági és közigazgatási modernizációját mutattuk be,
felidézve a város életében alapvető változásokat hozó vasút megjelenését, illetve ehhez
kapcsolódva szólunk a modern tömegturizmus máig ható előzményeiről, megindulásáról.
A következő részben a város közigazgatásáról, a modern bürokrácia kiépüléséről adtunk

alapinformációkat, néhány dokumentum közzétételével, tárgyi utalásokkal. Szintén a
Vajdaságból érkezett ide egy unikális, tíz darabból álló ezüst írókészlet, melyet a város
közönsége ajándékozott Dumtsa Jenő polgármesternek.
A záró részben a település infrastrukturális fejlődését, az azt kísérő városi vitákat, majd a
helyi kereskedelem és ipar néhány szegmensét idéztük meg. Külön kitértünk egy
országos hírű szerszámgyár történetére, bemutatva a cég több gyártmányát, melyeket a
kiállítás kapcsán sikerült az önkormányzat segítségével megvásárolnunk.
Külön termet szenteltünk a Dunának, történészi és néprajzi megközelítésben került
feldolgozásra a hajóközlekedés, vízi sportolás és korcsolyázás, valamint az árvíz szerepe,
emléke a városka életében. A terem végében a termékváltás – filoxéra-vész után szőlő
helyett gyümölcstermelés lett a helyi földmunkások elsődleges megélhetési forrása –
került bemutatásra.
A következő kis teremben a helyi vendéglátásról emlékezett meg a tárlat, az egykori
Korona szálló és vendéglő teríték-töredéke mellett egy országos hírű cég, Kiss József
kávé-, fűszer és gyarmatáru kereskedő üzlete kerül bemutatásával.
A nyolcadik terem a „békebeli” polgári életmód néhány szeletét villantotta fel. Először
egy dolgozószoba különböző korú bútoraival érzékeltettük a bemutatott ötvenévnyi
korszak stílusváltásait. Egy vitrinben megjelentek az első elektromos háztartási
eszközök. Szintén ez a terem adott helyet a fényképezés és a mozi világának. Korabeli
filmhíradókat láthatott a szemlélő, megjelent egy életnagyságú poszteren Latinovits
Zoltán, a helyben is forgatott Szindbád című film főszereplője, a falat szentendrei
polgárok fotói díszítették.
A korszak a modern polgári közösségek létrejöttének időszaka is. Szentendrén a szerb
ifjak társadalmi nevelését célzó „Javor”, valamint a Katolikus Legényegylet voltak a
legfontosabb közösségek, amelyek rendszeresen szerveztek bálokat, kulturális esteket,
illetve amatőr színjátszással ápolták a közösség kulturális igényeit.
Az utolsó terem nemcsak a kiállítást zárta le, hanem egyben jelezte a bemutatott korszak
végét is. A tárgyak, képek, dokumentumok két témát szólaltattak meg. A helyi szerb
közösség sorsán keresztül a nemzetiségi intolerancia folyamatos térnyerésére láttunk
példákat. Mindehhez járult, a háború felé haladva, a kiéleződő szerb-magyar viszony
hatása. Mindennek volt köszönhető a háború utáni nagy szerb kivándorlás, melynek
időszakában a helyi közösség nagy része elhagyta szülővárosát. Erre utalt egy
hangzóanyag, illetve a kivándoroltak terjedelmes, cirill betűkkel közzétett listája.
Zárásként a világháborút idéztük fel. Utaltunk a modern „tömegpusztító” eszközökre,
középpontba állítva egy harctérről kiásott géppuskát, egyben utalva a városban
állomásozó géppuskás tanfolyamra is. Elsődleges célunk a veszteségek felidézése volt,
ezért került egy poszteren a falra az a hosszú névsor, melyet az előmunkálatok során
állítottunk össze és Szentendre hősi halottainak nevét tartalmazza. Ezzel az emlékezéssel
zárjuk korszaknyi bemutató utunkat.
A KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN MEGVALÓSULT SZAKMAI PROGRAMOK
2017. október 26.

„Dumtsa Jenő és kora” című tudományos konferencia (Előadók: Dr.
Goran Vasin, Dr. Nenad Ninković, Vukovits Koszta, Dr. Petar Krestić,
Bada Zoltán, Dr. Bezeczky Gábor, Dr. Ábrahám Barna, Aleksandar
Bačko, Boa Krisztina, Milkica Popović, Péterffy Gergely, Lásztity
Péró, Ürmös Lóránt, Dr. Török Katalin). Ezt követően került sor
Dumtsa Jenő emléktáblájának megkoszorúzására, majd az
„Ezüstkor” c. kiállítás megnyitó ünnepségére (mindhárom program a
Szerb Intézettel való együttműködésben valósult meg)

2017. november 8. Az Ezüstkor szakmai bemutatása a Ferenczy Múzeumi Centrum
munkatársainak
2017. november 10. „Beavatás – pedagógusoknak”. Tárlatvezetéssel összekötött szakmai
konzultáció az Ezüstkor c. kiállítás pedagógiai hasznosulásáról
2017. november 15. Az Ezüstkor c. kiállítás sajtóbemutatója
2017. november 23. Várostörténeti vetélkedő az Ezüstkor kiállításban (általános iskolák
7. osztályosai számára)
2017. november 25. A Szerb Országos Önkormányzat tagjainak találkozója az Ezüstkor
kiállításban (irodalmi műsorral egybekötött tárlatvezetés)
2017. december 2. Tárlatvezetés a Bodobács kultúrkör tagjai számára
2017. december 6. Tárlatvezetéssel összekötött szakmai konzultáció az Ezüstkor c.
kiállítás turisztikai hasznosításáról a szentendrei Turinform
munkatársaival
2018. január 10.
Szakmai találkozó az Ezüstkor kiállításban (a tárgy és
dokumentumkölcsönző intézmények munkatársainak szakmai
tapasztalatcseréje a kiállítás kurátoraival)
2018. január 11.
Tárlatvezetés Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói
számára
2018. február 3.
Hagyomány és emlékezet vs. hagyományos emlékezet. Kende
Tamás történész előadása az Ezüstkor c. kiállításban.Tárlatvezető
házigazda: Tyekvicska Árpád történész, kurátor
2018. február 7.
„Ezüstkori nosztalgia” c. rendezvény (a múzeum nyugalmazott és
eltávozott dolgozóinak találkozója az Ezüstkor c. kiállításban)
2018. február 10.
Jeles polgárok az Ezüstkorban: Hauszmann, Ábrányi, Stéger,
Dumtsa. Krizbainé Szabó Éva gondolatai Szentendre hajdani
nagyjairól. Tárlatvezető házigazda: Tyekvicska Árpád történész,
kurátor
2018. február 17.
Fények az Ezüstkorban. Rusvai László szakértő világítástörténeti
előadása és bemutatója. Tárlatvezető házigazda: Péterffy Gergely
történész, kurátor
2018. február 24. Epizódok a boldog békeidőkből. S. Nagy János műgyűjtő emlékei
Szentendréről. tárlatvezető házigazda: Sz. Tóth Judit néprajzkutató,
kurátor
2018. március 3.
Anziksz Szentendréről. Gaján Éva helytörténeti könyvtáros
gondolatai a kiállításról, Fischer Jolán visszaemlékezései és Dumtsa
Jenő képeslapgyűjteménye kapcsán. Tárlatvezető házigazda:
Tyekvicska Árpád történész, kurátor
2018. március 6.
Szakmai tárlatvezetés a Skanzen akkreditált képzése hallgatóinak
2018. március 10. Étkek, ízek, hangulatok. Gasztronómiai kóstoló az Ezüstkorban.
Szentendreiek főztjei, finomságai, megőrzött és megújított családi
receptek alapján. Az étkeket felszolgálta és történetekkel köríttette:
Benkovics György. Tárlatvezető házigazda: Sz. Tóth Judit
néprajzkutató, kurátor
2018. március 24. "Duna vizet már ittunk eleget!" Kovács Attila történész kóstolóval
egybekötött előadása a bor különleges világáról Szentendre
vidékén.
Szindbád. Huszárik Zoltán 1971-ben készült filmeposzának vetítése.
Tárlatvezető házigazda: Péterffy Gergely történész, kurátor
2018. március 28. Családi Ezüstkor nap a Barcsay Múzeumban. Az előzetes felhívás
alapján az „Ezüstkorban” készült családi tárgyaikat,
dokumentumaikat, fényképeiket és a hozzájuk tartózó történeteket
mutatják be szentendrei polgárok. Házigazda: Tyekvicska Árpád
történész, kurátor

A KIÁLLÍTÁS MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMJAI
Kidolgozásakor a következő szempontokat tartottuk szem előtt: a foglalkozásokat a
különböző korosztályi adottságoknak és életkori sajátosságoknak megfelelő, tudatos,
pedagógiai eszközöket is alkalmazó hagyományos és speciális módszereket egyaránt
felhasználó nevelő-oktató tevékenységként értelmeztük, mely közvetít a muzeológia és a
látogatók között és segít a kiállítás értelmezésében.
Fontos eleme a bemutatás, amely a látogató aktív részvételére épít, az információ közös
megfejtése és feldolgozása által segít meghatározni helyzetünket, önmagunkat,
szerepünket a világban.
– A helytörténet megismerése segített megerősíteni a lokálpatriotizmust azokban a
gyerekekben és fiatalokban is, akiknek családja csupán néhány éve költözött
Szentendrére,
– a Múzeum célja továbbá az évtizedek során begyűjtött és tudományos igénnyel
feldolgozott tárgyak és ismeretek élményszerű bemutatása az óvodás és iskolás
csoportokon túl az itt élő vagy idelátogató felnőtt, nyugdíjas csoportok és egyéni
látogatók számára is.
Megvalósult múzeumpedagógiai tevékenységünk az Ezüstkor című kiállításban:
–

–

–

–

–

–

Múzeumi órákat tartottunk csoportos feldolgozásra építve interaktív tárlatvezetéssel
négy gimnáziumi és tizenöt szentendrei valamint dunabogdányi általános iskolás
osztály számára, több szempontú megközelítésben.
a múzeumpedagógiai órákat úgy építettük fel, hogy a diákok az iskolában hallott
tudásanyaggal újra találkozzanak a kiállításban, de emellett új ismereteket is
kapjanak a kiállítás megtekintésével.
A már jól működő Várostörténeti feladatlaphoz és a Motívumkereső sétához
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásunkat összekapcsoltuk a kiállítással, amely
végpontja lett foglalkozásainknak. A gyerekek a kiállításban egy városi történelmi
időszalagot készítettek városi motívumok és a kiállításban lefotózott tárgyak
újraalkotásával.
Az iskolások számára várostörténeti és képzőművészeti versenyt rendeztünk,
amelyen Szentendre város általános iskoláiból válogatott 7. és 8. osztályos diákok
vettek részt.
Családi napot tartottunk a kiállításban, amelyen gyermekek és felnőttek is részt
vettek: szelfit készítettünk jelmezekben, felidéztük a korabeli közlekedés eszközeit és
szabályait, amit el is játszottunk, a foglalkozás végén képeslapot készíthettek a
résztvevők.
Minden szombaton délután egy múzeumi önkéntes vezetésével tárlatvezetésen
vehettek részt az érdeklődők.

A KIÁLLÍTÁS SAJTÓ- ÉS KÉPI DOKUMENTÁCIÓJA
A kiállítás honlapja:
http://www.muzeumicentrum.hu/ezustkor/
Facebook:
FMC https://www.facebook.com/ferenczymuzeumicentrum/
Barcsay Múzeum https://www.facebook.com/barcsaymuzeum/
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=gtCMGDZirq8

Fotódokumentáció

Programok

Szentendre, 2018. március 30.
Tyekvicska Árpád
muzeológus
Ferenczy Múzeumi Centrum

