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A” 150 éves a kiegyezés – orvostörténeti szemmel” 

roll up kiállítás  
 
 

A Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma stratégiájának 

kiemelt célja, hogy tudományos eredményeink, kiállításaink azokhoz is eljussanak, akiknek 

nem áll módjukban egy budapesti múzeumlátogatás. Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, 

hogy időszaki kiállításaink vándorkiállítássá alakulnak, és más magyarországi, határon túli 

magyar és külföldi múzeumokban is bemutatkoznak. Ugyanezt segítik elő poszter és roll up 

kiállításaink, mint a Semmelweis Ikon kiállítás roll up verziója, vagy az Aere Perennius- Ércnél 

maradandóbb, nagy orvosaink kiknek nevét őrizzük tablókiállítás.  
 

A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából készítettünk egy olyan tárlatot, ami 

közérthető, ismeretterjesztő módon mutatja be az 1800-as évek közepét és végét, 

hangsúlyozottan a kevéssé ismert orvostörténeti események nézőpontjából.  

A 48-as forradalmat és az azt követő politikai eseményeket, amelyek a Monarchia 

létrejöttéig történtek, mindenki megtanulja az iskolában történelemórán, azonban a 

történelemórák szűkösre szabott időkerete nem ad lehetőséget arra, hogy a diákok és a tanárok 

a főbb események ismertetése mellett, elmélyedjenek a kor mindennapi életének 

megismerésében, a hétköznapok történetének megvizsgálásában.  

Jelen kiállítás elkészítésekor azt a célt tűztük ki, hogy elsősorban a diákok, de 

természetesen bárki érdeklődő bepillantást nyerhessen a kiegyezés körüli események mögé, 

hogy hogyan hatottak a nagy politikai történések a mindennapi életre.  

   

A roll-up kiállítás létrehozásával így, a szokásos múzeumi bemutatóterek mellett, 

módunk nyílik művelődési házakban, iskolákban bemutatni az Oszták-Magyar Monarchia 

életét, kiemelt hangsúllyal az egészségügy helyzetére és fejlődésére.  
 

Az orvostörténelem – a tudománytörténet legtöbb területéhez hasonlóan – alapvetően 

kutatásokkal és felfedezésekkel, a tudományos gondolkozás változásaival és érveléseivel 

foglalkozik. Ez indított minket arra, hogy ezen kiállítás keretein belül, bemutassuk a kor 

kiemelkedő orvostörténeti eseményeit. Az 5 tablóból álló tárlat bemutatja a közegészségügy 

fejlődését, az első pesti orvosi iskola létrejöttének előzményeit, létrehozásának körülményeit, 

eredményeit, az orvosképzés fejlődését Magyarországon. Az utolsó tablón a szabadidő 

eltöltésének megváltozását mutatjuk be, a Monarchia híres fürdőhelyeinek ismertetésén 

keresztül. A kiegyezés után kibontakozó polgárosodás adott lendületet a gyógyfürdők 

forgalmának fellendüléséhez. A korszerű fizioterápiás gyógymódok gyökerei is ekkorra 

nyúlnak vissza.  

 

Az MNM  Semmelweis Múzeum és Könyvtár gyűjteményei lehetőséget teremtettek 

arra, hogy a felvázolt témákat változatos anyagon keresztül mutassuk be, ugyanakkor a forma 

lehetőséget biztosít, hogy ezt a kiállítást olyan helyszínekre is eljuttassuk – művelődési ház, 

iskolai aula, ahol egy hagyományos, műtárgyakkal és eredeti iratokkal elkészített tárlat 

bemutatására nincsen lehetőség. A kiállítás tartalma és üzenetei így sokkal több látogató 

számára elérhetőek. 
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Az elkészült kiállítást eredeti terveinknek megfelelően, a MNM Semmelweis Múzeumban 

mutattuk be elsőként, 2017 novemberében. Ezt követően a ceglédi Kossuth Művelődési 

Központ aulájában, majd a ceglédberceli Eötvös József Általános iskolában mutattuk be a 

kiállítást. 2018 tavaszán a ceglédberceli Dózsa György Művelődési Ház adott otthont a 

kiállításnak. Terveink szerint a nyári szünetet követően a monori Szterényi József 

Szakgimnázium, majd a budapesti Zipernowsky Károly Általános Iskolában állítjuk fel a roll-

upokat. További helyszínekkel tárgyalunk, a téli időszakban orvosi rendelőkben szeretnénk 

felállítani a kiállítást.  

 

Scheffer Krisztina 
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