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a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával 
megvalósult 204106/02197 pályázati azonosítószámú „Puszták Vándorai – 
Kincsek, titkok aranyak időszaki régészeti kiállítás megvalósítása” tárgyú 
projekthez kapcsolódóan. 
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1. Programismertető: 
 
Címe:  
Puszták Vándorai – Kincsek, titkok aranyak időszaki régészeti kiállítás megvalósítása 
 
Támogató: 
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 
 
Megítélt támogatás: 
400.000 Ft 
 
Megvalósítás időpontja: 
2017.06.10-2018.03.31 

 
2. Megvalósult program: 

 
A Puszták aranya kiállítás három fő tematikai egységből állt: a honfoglaló magyarság 

régészeti hagyatékát bemutató, az avarság régészeti hagyatékát tárgyaló, valamint a 

nagyszentmiklósi kincs galvanoplasztikai másolatai és azok párhuzamait (átokházi sír) 

tartalmazó részekből. A kiállítás átfogó képet nyújt a Kárpát-medencében megtelepedett kora 

középkori nomád népek öltözékéről, életmódjáról, hitvilágáról, fegyverzetéről és 

harcmodoráról és hiteles másolatok révén elérhető közelségbe hozta a látogatók számára a kor 

egész Eurázsiájában páratlan dél-alföldi leletet, a nagyszentmiklósi kincset, melynek 

ábrázolásai mára szerves részei lettek a magyar közkultúrának. 

 

A tárlat a Móra Ferenc Múzeum népvándorláskori gyűjteményének tárgyain alapult. Az 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark múzeumpedagógiai programjába is illeszkedett a 

kiállítás, ami mindig is kiemelten foglalkozott a honfoglaló magyarság és a steppei kultúrák 

hagyatékának az általános és középiskolás korosztályok számára való bemutatásával. A téma 

népszerűsége miatt különösen fontos, hogy népszerű formában, de tudományosan 

megalapozott információkhoz jussanak ezek a korcsoportok. Az időszaki kiállítást kiegészítő 

múzeumpedagógiai foglalkozások segítségével az érdeklődők megismerkedhetnek a 

honfoglaláskori régészeti kutatások során feltártak alapján kialakult, azok életmódjára, 

harcmodorára vonatkozó elképzelésekkel, információkkal. Az Árpád népe és a Régész 

furfang foglalkozások segítségével az élmények, ismeretek által reményeink szerint a tárlat 

közérthetőbbé vált a legifjabbak számára is. 

A kiállítás hivatalos megnyitóját a Nyílzápor rendezvénnyel egy napra időzítettük, így a két 

rendezvény vonzereje egymást erősítette. A megnyitót Dr. Fodor István régész, a Magyar 



Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója tartotta. Csak a 2017-es évben a Puszták aranya 

kiállítást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 158338-an látták összesen. 

A tárlat hozzájárult ahhoz is, hogy az Emlékpark a téli szezonban is vonzó célpont legyen a 

belföldi turizmus számára. 2017. novemberétől a kiállítás kiegészült Drahos István „Attila 

temetése” című olajfestményével is, melyet a szentesi Koszta József Múzeum kölcsönzött 

intézményünk számára. Emellé készített az Emlékpark múzeumi csoportja további két 70 x 

100 cm-es tablót, amelyek Feszty Árpád: Zsolt vezér eljegyzése című, mára elveszett és 

pusztán reprodukciókból ismert művének történetét mutatták be. Drahos és Feszty művei 

izgalmas példái a nagyszentmiklósi kincs motívumainak hatására a magyar 

képzőművészetben, így jól egészítették ki a kiállítás e recepciótörténeti egységét (amihez 

előtte nem kapcsolódott eredeti képzőművészeti anyag). 

 
 
 
3. Fotódokumentáció: 
 
 
 

 
 

A kiállítás az ÓNTE Látogatóközpontjában 



 
 

A látogatói frontoldal 
 

 
 

A kiállítás, előtérben a bécsi szablya másolatával 
 



 
 

Az avar lószerszámzatot bemutató tárló 

 
 
I.Ferenc portréja és a nagyszentmiklósi kincs másolatainak tárlói 



 
 

A téli szezonra kiegészült kiállítás (Drahos István festménye és az új tablók) 2017. 
november. 

 



 
 
Régészeti ismeretterjesztő tablók. 
 

 
 
A honfoglaláskori viseletet bemutató tárlók. 



 
 
 Ivókürt a nagyszentmiklósi kincsből a tárlóban 
 

 
 

Egy aranyedény a kincs galvanoplasztikai másolatai közül az ópusztaszeri tárlóban. 
 



4. Média megjelenések: 
 

Szeretlekmagyarország.hu 

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tobb-ezer-nyilvesszo-festi-sotetre-az-eget-
opusztaszeren/ 

Programturizmus.hu 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nyilzapor.html 

Turizmus.com 

https://turizmus.com/desztinaciok/nyilzapor-opusztaszeren-1152039 

SzegedMa.hu 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/06/a-pozsonyi-csata-emlekere-zaporoztak-a-

nyilvesszok-opusztaszeren-fotok.html 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/06/a-pusztak-aranya-opusztaszeren-fotok.html 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/06/opusztaszerre-erkeznek-a-nagyszentmiklosi-kincsek-

a-nyilzaporra.html 

Délmagyar.hu 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nagy_szelben_is_szalltak_a_nyilak_opusztaszeren_-

_latvanyos_fotok/2523056/ 

Magyar Idők 

http://magyaridok.hu/belfold/opusztaszeren-emlekezetek-hagyomanyorzo-ijaszok-pozsonyi-

csatara-1841299/ 

Hirado.hu 

http://www.hirado.hu/2017/06/18/a-pozsonyi-csatara-emlekeztek-

opusztaszeren/?source=hirkereso# 

Utazzitthon.hu 

https://www.utazzitthon.hu/program/opusztaszer/xi-nyilzapor-es-ijasztalalkozo-83733 

Gondola.hu 

https://gondola.hu/hirek/207214-Nyilzapor_-

_Hagyomanyorzo_ijasztalalkozo_Opusztaszeren.html 



Bihari Napló 

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2017/06/19/nyilzapor.biharinaplo 

Orientpress.hu 

http://www.orientpress.hu/cikk/2017-06-14_junius-18-an-rendezik-meg-a-xi-nyilzapor-es-

ijasztalalkozot 

Rendezvényfigyelő 

http://xn--rendezvnyfigyel-hnb3u.hu/xi-nyilzapor-es-ijasztalalkozo-az-onte-teruleten-2017-

junius-18/ 

Promenad.hu 

http://promenad.hu/cikk/nyilzapor-opusztaszeren-178743 

Kistelekjaras.hu 

https://kistelekjaras.hu/index.php?module=cikk&id=5950 

Echotv.hu (0:18:49-től) 

http://www.echotv.hu/video/121711/20170618_Hirado_20 

Internetmatrix.hu 

https://intermatrix.hu/Ny%C3%ADlz%C3%A1porral-eml%C3%A9kezetek-

%C3%93pusztaszeren-a-pozsonyi-csat%C3%A1ra 

Fesztiválportál 

http://www.fesztivalportal.hu/hagyomanyorzo-fesztival/nyilzapor-es-ijasztalalkozo-

opusztaszer 

Allevents.in 

https://allevents.in/%C3%93pusztaszer/xi-ny%C3%ADlz%C3%A1por-%C3%A9s-

%C3%8Dj%C3%A1sztal%C3%A1lkoz%C3%B3/389813364720840 

061 

http://nullahategy.hu/nyilzaporral-emlekeztek-a-pozsonyi-csatara-opusztaszeren/ 

 

 



Véleményezd.hu 

http://velemenyezd.hu/velemenyezd.tvn?cid=5qlm&hir=Ny%EDlz%E1por%20-

%20Hagyom%E1ny%F5rz%F5%20%EDj%E1sztal%E1lkoz%F3t%20rendeznek%20%D3pus

ztaszeren 

Daily Szeged 

http://dailyszeged.hu/rovatok/szeged-hirei/hirek/ijasztalalkozo-a-hetvege-egyik-nagy-

esemenye-opusztaszeren 

Szeged.hu 

http://szeged.hu/hirek/33469-nyilzaporon-merik-ossze-ugyesseguket-az-
ijaszok.html 

 
Határtalan Régészet 

 
A print változatban Felföldi Szabolcs és Szilágyi Kata cikke Kincsek, titkok, aranyak 

címmel a kiállításról. 
 
http://moramuzeum.hu/hamarosan-jon-a-hatartalan-regeszet-uj-szama/ 
 
 


