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A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2017-ben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. A Múzeum
ötvenéves története számos múzeum- és társadalomtörténeti jelentőségű eseményben gazdag.
Az alapvetően építészeti múzeumi indíttatás után formálódott a múzeum életmód-, majd
társadalmi múzeummá. A Skanzen nyitott, szolgáltató múzeumi szerepe kapcsolja össze a
tudományos kutatóhely és az agóra szerepet, így lesz az intézmény szolidáris és társadalmi
múzeum.2017-ben több, az évfordulóhoz kapcsolódó esemény, kiállítás jött létre, amelyek
jelentős része 2018-ban is látogatható lesz.
A jubileumi évad egyik fő kiállítása a 20. századi kutatásokhoz is kapcsolódva azt a világot
mutatja be, amelyben a múzeumot létrehozták. A hatvanas évek az életforma- és
életmódváltozások évtizede, az érték- és kulturális forradalom kora. Mást jelent Európa nyugati,
és mást a keleti felén. Magyarországon az 1956-os forradalom és szabadságharc után a rendszer
újraépítése zajlott, a politikai ellenfelekkel való leszámolás, majd a tulajdontól való megfosztás
a mezőgazdaságban (a szovjet típusú tsz-rendszer kialakítása), folytatódott a diszkrimináltak
kirekesztése, ellehetetlenítése. Az 1963-as politikai amnesztia után politikai enyhülés
kezdődött, gazdasági reformtervek készültek, a szellemi életben is a rendszer keretein belüli
nyitottság jelentkezett. Persze ez is hamar véget ért a hetvenes évek közepére. Kádár János és
rendszere a maga módján és eszközeivel megismételte az ötvenes éveket, korrekciókkal és
reformokkal.
A magyar társadalom a hatvanas években a rendszer adta lehetőségeken belül térben (az első
nyugati utak) és időben (megkezdődött a múlt feldolgozása, a hagyományos visszavétele) is
nyithatott. A „visszaszerzett kis szabadságok mámorító élménye” (Rainer M. János) egy
generációt emelt föl.
A kiállítás alapvetően az 1959 és 1974 közötti időszak tárgyi kultúráját mutatja be. (Az első
nyilvános, az MTA-n megrendezett szabadtéri múzeumi ankét és a Felső-Tiszavidék tájegység
megnyitása közötti időszakot.)
A kiállítás módszertanának egyik fontos, új eleme, hogy alkalmaztuk a részvételi muzeológia
egyik sajátos eszközét. A kiállítás tervezésébe bevontuk a múzeum látogatóit is. 2016
decemberében felhívást tettünk közzé, amiben a kiállításhoz kapcsolódó 1967-hez kötődő
személyes történeteket, tárgyakat és fotókat vártunk. A felhívásra csaknem harminc
visszajelzés érkezett. Ezek közül mintegy 15 történet/tárgy/fotó bekerült a kiállítási anyagba is.
Kiállításunk négy nagy fejezetre tagolódik:
I. egység: A fogyasztás átalakulása
II. egység: a Gyorsuló világ
III. egység: Ideál és divat
IV. egység: Szabadságok kis világa

A kiállításhoz egyedi kivitelezésű, a kiállítás látványvilágához kapcsolódó 130 oldalas,
színes, magyar és angol nyelvű katalógus jelent meg 500 példányban.
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