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A gyermekek élete, mindennapjak, tevékenységeik minden korban a felnőtt társadalom adott 

állapotát tükrözik. Az elmúlt évszázadok során a gyermekek élete is rengeteg változáson ment 

át.  A 19. századtól a változások felgyorsultak, a polgári társadalom átalakította a családi életet, 

a 19. század gyermekattitűdje a gyermekek szocializációja köré rendeződött. Ezzel 

párhuzamosan tárgykultúrájuk is gazdagabbá vált.  

A 21. század tömegkommunikációs eszközök által átformált gyermeke, a mai iskolások el sem 

tudják képzelni, hogy szüleik, nagyszüleik, dédszüleik generációja hogyan élt gyerekkorában, 

milyen tárgyi környezet vette őket körül, mennyiben formálta az iskola, mivel játszott egyedül, 

vagy közösségben, mikor mennyire tekintették gyereknek, vagy épp kis felnőttnek. A kiállítás 

ezekre a kérdésekre kívánt többek közt választ adni. 

     

A múzeum kiállítása a 19. század végétől, a magyarországi polgári társadalom tárgyakkal és 

dokumentumokkal jól bemutatható időszakától kezdődően mutatta be egy főváros közeli, 

gazdag oktatási hagyományokkal rendelkező kisváros, Vác és paraszti vonzáskörzete 

gyermekeinek életét. A kiállítás négy, kronologikusan haladó, kiválasztott idősíkja: 

- a 19-20. század fordulója, 

- a két világháború közötti időszak,  

- az 1950-es évek, 

- az 1970-es évek. 

 

 

 



   Az idősíkokat különböző színek használatával is jól láthatóan megkülönböztettük. 

   

Hogy a célközönséghez közelebb hozzuk a tematikát, 2 fiktív mesélő, egy váci, polgári 

származású fiú és egy Vác környéki, paraszti származású lány és leszármazottaik történetén 

keresztül elevenedtek meg az adott korszak történetei, melyek az alábbi tematikák köré 

csoportosulva kerültek bemutatásra: 

- a gyermek helye a házban és a ház körül, 

- tanulás és munkába-nevelődés,  

- öltözetek,  

- játékok. 

 

A kiállításon nagy szerephez jutottak a fotók, mint fontos korjelző dokumentumok. A kiállítás 

rendezése előtt több csatornán felhívással fordultunk a Vácon és környékén élő lakossághoz, 

melynek révén a kiállítás és a múzeum több személyes történettel, fotóval és tárgyi emlékekkel 

(játékok, könyvek, iskolai eszközök) gazdagodott. 



A kiállítás minden egységéhez színes, képekkel ellátott magyarázó tabló készült, a fiktív hősök 

személyes történeteit kézírást utánzó nyomtatott, lapozható naplóformában állítottuk ki a 

kiállítótér közepén. 

A kiállítást Kovács Róbert színész, rendező és színigazgató, egykori gyermekszínész nyitotta 

meg. 

   

  

Térszerkezet 

Az egyhajós Görög templom kiállítórésze három területre osztható fel: kórus alatti rész, főhajó, 

apszis. A bejárat az épület déli részén, a kórus alatti rész és a főhajó találkozásánál van. A 

bejárás minden kiállításon a bejárattól balra, a kórus alatti résznél indul, és balról jobbra haladva 

megkerüli a templomot.  

A főhajó középső részén került kialakításra a múzeumpedagógia foglalkoztató egység, a 

kipróbálható régi játékot is megelevenítő padlómatricával. 

 

A kiállítás részletes bemutatása 

1. Kórus alatti rész 

A gyermekek élete városon és falun a 19. század végén. 

A látogatók a kiállításba lépve rögtön megismerkedhettek a fiktív szereplőkkel, Istvánkával és 

Marissal. A kórus alatti részben nagyalakú molinón kelt életre a váci piac, találkozásuk 

helyszíne - a kép közepén a gyerekekkel. A tér két oldalán egy polgári és egy paraszti otthont 



jelenítettünk meg, mindkét helyszínen jellegzetes tárgyakkal, a gyermekélet rekvizítumaival 

(keretezett gyermekportrék, állóka, babakocsi, gyerek munkaeszköz, taneszközök, könyvek, 

játékok, gyermekruhák, karácsonyi ajándékok). Egy fafaragó népművész paraszti játék-

rekonstrukciói is ebben a térben kerültek bemutatásra.  A kórus alatti rész előtt a templom 

padlóján a krétával rajzolt ugróiskolát is kipróbálhatták az érdeklődők.  

  

2. A bejárattal szembeni falszakasz 

A gyermekek élete városon és falun a 20. század első felében (1920-1930) 

Az egykori Istvánka felnőtt, fia, Pista már gimnazista és cserkész. Maris férjhez ment, lánya, 

Mariska most került be a Mária lányok közé. A háttérkép, a nagy alakú molinón megjelenített 

Vác-Hétkápolnai búcsú forgatagát ábrázolja, ahol hőseink és testvéreik a korszakra jellemző 

gyermekviseleteket és korcsoportjukra, nemükre és társadalmi státuszukra jellemző tárgyaikat 

mutatják be.  

A korszak jellemzően paraszti szabadtéri játékait a váci Cindróka néptáncegyüttes (művészeti 

vezető: Dr. Ónodi Béla) részvételével rekonstruáltuk és kivetítőn mutattuk be. Digitális 

képkeretben további fotókat mutattunk be, melyek különböző tevékenységek közben mutatják 

be a gyermekeket. 3 tárlóban a korszak jellemző polgári és paraszti iskolai eszközei és játékai 

kerültek elhelyezésre. A tárlók felett nagyméretű molinón a Piarista Gimnázium 

kisgimnazistáinak osztályképe látható. 

   

3. A templom apszisa 

A gyermekek élete városon és falun a 20. század közepén (1950 körül) 

A 3. generáció - az osztályidegen származású Pityu  és az őrsvezető Marika a történet szerint 

egy járási rajzversenyen találkozott. Az apszis két részre oszlik, a kiállítás egyik része a falusi 



iskolát jelenítette meg, a háttérben nagyméretű molinón iskolai rendezvény fotója, középen a 

rajzverseny díjazott rajzai. Az iskolai őrs segítségével be tudtuk mutatni a múzeum néprajzi 

gyűjteményében található korabeli csővári gyermekviseleteket. 

Az apszis másik része Pityuék otthonának konyháját mutatta be, amely a korszakban nemcsak 

konyhaként, de játszó – és tanulóhelyként is szolgált.  

   

 

4. A templom déli falszakasza 

A gyermekek élete városon és falun az 1970-es években 

Pisti és Mari találkozásának helyszíne az 1970-es éveket bemutató egységben Vác új áruháza, 

a Naszály lett. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy a korszak jellemző viseleti darabjait, játék-

kínálatát, olvasmányait az áruház „kirakatában” állítsuk ki. A nagyméretű háttérmolinóra a 

deákvári lakótelep egyik épülete és a mellette lévő játszótér került.  

     

 

5. A templom közepe – múzeumpedagógiai tér 

A tér közepén, szélrózsás elrendezésben eredetileg mind a négy korszak jellegzetes játékát 

szerettük volna megjeleníteni padlómatricán. Az elnyert pályázati összeg a tervezett 4 

padlómatrica elkészíttetését nem tette lehetővé. Végül a választás a „Ki nevet a végén” játékra 

esett, melyet a látogatók ki is próbálhattak. A padlómatricához méretben illő színes bábuk és 

dobókocka is készült. 

 



 

Katalógus: 

A kiállításhoz A4-es formátumú katalógusfüzet készült, melynek színes belíve a katalógus 

magyarázó szövegeit tartalmazza, sok képpel. A katalógus borítója levehető, kiszínezhető, 

kivágható öltöztető babákon a kisebbekhez is közel hozza a bemutatott korszakok jellegzetes 

paraszti és polgári fiú és lányviseleteit, legkedvesebb játékait. 

Az eredeti rajzokat Szottfried Zsófia váci művésztanár készítette. 

 

    



   

 

   

Közönséghasznosítás 

 

Célkitűzések 

 

 Kiemelt célunk volt, hogy a kiállítás segítségével a mai fiatalok és gyermekek is el 

tudják képzelni, hogy szüleik, nagyszüleik, dédszüleik generációja hogyan élt 

gyerekkorában, milyen tárgyi környezet vette körül, mennyiben formálta az iskola, 

mivel játszott egyedül, vagy közösségben, mikor mennyire tekintették gyereknek, vagy 

épp kis felnőttnek őket, tehát milyen volt az a világ a gyermekek számára, amelyben a 

nagy történelmi események éppen zajlottak. A gyerekek számára tehát egyértelművé 

kellett tenni, hogy a számukra sokszor térben és időben is távoli helyek, emberek 

ugyanúgy részei voltak a történelmi folyamatoknak. Így a történelem „személyessé 

válásának” pedagógiai lehetőségét ragadhattuk meg a tárgyi anyag bemutatásával. 

További célunk volt, hogy a helyismeret, a helyi értékek megismerését, megóvását 

minél korábban, már lehetőleg gyermekkorban, a lakóhely megismertetésével 

elkezdjük. A kiállításon bemutatott, helyi vonatkozású anyag éppen ezekre a helyi 



értékekre világított rá, és témájából adódóan nagyon megkönnyítette a fiatal generáció 

számára a befogadást. 

 

 Az új kiállításhoz szervezhető múzeumpedagógiai programok, rendezvények segítsék a 

múzeum társadalmi beágyazottságát, az iskolán kívüli, és az élethosszig tartó tanulást. 

 

 A kiállítás üzenetét eljuttatni a közönség minél szélesebb köréhez, irányított, a 

célközönségnek megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül. 

 

Kommunikáció 

 

 A kiállításról és a hozzá kapcsolódó programjainkról folyamatos tájékoztatást 

nyújtottunk a Tragor Ignác Múzeum honlapján (www.muzeumvac.hu), facebook 

felületén (www.facebook.com/vac.tragorignacmuzeum), valamint a Múzeum 

levelezőlistáján. 

 

 A kiállítás, valamint a kiállításhoz kapcsolódó programok a regionális és városi 

internetes felületeken (www.vac.hu), és a helyi televízióban (ES TV) jelentek meg. 

Emellett a nyomtatott média is figyelemmel kísérte programjainkat (Váci Napló). A 

helyi TDM (Tourinform Iroda) folyamatosan tájékoztatta a városba érkező turistákat a 

kiállításról. 

 

 A kiállítás megnyitóját megelőzően a helyszínen és környékükön több helyütt 

elhelyeztük a kiállítás plakátjait, illetve elektronikus úton is elküldtük azokat a helyi és 

a térségben levő valamennyi kulturális és oktatási intézménybe, valamint az 

önkormányzatokhoz. 

 

 Országos rendezvényhez csatlakozva (Múzeumok Őszi Fesztiválja) a kiállításhoz 

kapcsolódó programokat megjelentettük az országos rendezvény központi honlapján és 

nyomtatott programfüzetében is.   

 

 Vác és a környék általános, - és középiskoláit külön értesítettük a kiállításhoz 

kapcsolódóan meghirdetett programokról.  

 

 

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok sajtómegjelenései: 

Helyi televízió: 2 db (ES TV) 

Helyi nyomtatott sajtó: 2 db (Váci Napló) 

Országos nyomtatott sajtó: 1 db (MŐF programfüzet) 

Internetes megjelenések száma: 14 db 



Plakát: 55 db (A4) 

Egyéb reklámtevékenység (meghívó): 200 db 

   

Múzeumpedagógiai programok: 

 

- óvodásoknak és általános iskolásoknak (1 - 4. osztályosok, fogyatékkal elő gyermekek)  

 

 „Hóc, hóc, katona…” 

 A foglalkozás keretében olyan hagyományos körjátékokat, mondókákat, dalokat 

 ismertettünk meg az óvódás korosztállyal, melyeket már nagyszüleik is játszottak 

 gyermekként, majd végezetül közösen készítettünk egy apró kézműves játékot, 

 amelyet a gyerekek hazavihetnek. 

 

 „Játékok régen – játékok ma” – A foglalkozáson a nagyobb óvodásokkal és a 

kisiskolásokkal kipróbálhattuk a kiállítás múzeumpedagógiai terében megjelenített 

közösségi játékokat, valamint a régi időket megidézve a gyerekek maguk is készíthettek 

különböző játékokat – fakanál báb, babák különböző anyagokból (csutka, papír, rongy), 

papírcsákó, hajó, vesszőparipa. A foglalkozás során a gyerekekkel összehasonlítottuk, 

hogyan és mivel játszottak elődeink, s miben hasonlítanak vagy térnek el ezek napjaink 

játékaitól. 

 

 

- 5. - 8. osztályosoknak és középiskolásoknak: 

 

Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, történelem, ember- és 

társadalomismeret, vizuális kultúra, művészettörténet, technika 



 

 „Szelfizz a kedvenc játékoddal a kiállításban” – képek, video felvételek készítése, majd 

feltöltése a múzeum által megadott online felületre. A legjobb alkotásokat díjaztuk! 

 

 „Tini-divat régen és ma” – divat és életmódtörténet a kiállításban megjelenített 

korszakokban, fotózással, kiegészítő kellékekkel. 

 

 „Ki nevet a végén?” – csapatépítés rendhagyó módon a múzeumban, melynek keretét 

egy régi klasszikus társasjáték adta, teletűzdelve a kiállításhoz kapcsolódó izgalmas 

kérdésekkel és feladatokkal.  

 

Legnépszerűbb programunk a múzeumi csapatépítő társasjáték volt, általános iskolásoktól 

középiskolásokig több orosztályban, összesen 148 fő vett részt rajta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében „A játék…csodaszép és csodajó… - Családi délelőtt 

a Múzeumban címmel tartottunk múzeumpedagógiai délelőttöt október 6-án, szombaton, 

10.00-13.00 között a Görög Templom Kiállítóterem Kiállítóhelyen. 

Részletes program: 



10.00 Kurátori tárlatvezetés a „Kör, kör, ki játszik?” - Falusi és városi gyerekek élete és játékai 

című időszaki kiállításban, majd közös játék a múzeumpedagógiai térben bemutatásra kerülő 

közösségi játékokkal 

11.00 Őszi múzeumi rajzpályázat eredményhirdetése a családi délelőtt keretében 

10.00 órától folyamatosan a Görög Templom előtti Múzeumudvaron: 

- Juhász András fafaragó, népi iparművész játékkészítéssel egybekötött bemutatója 

- múzeumpedagógiai foglalkozás keretében közös játékkészítés különböző anyagokból 

 

A programon 52 fő vett részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Múzeumandragógia 

 A helyi pedagógus nyugdíjas klub számára szerveztünk tárlatvezetéssel összekötött 

beszélgetést a kiállításban, melyen nagy örömmel vettek részt az idős emberek.  

 Deákvári óvodapedagógusok számára szerveztünk szakmai napot a kiállításban. (46 fő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárlatvezetések 

 

Tárlatvezető-teremőreink segítségével folyamatosan biztosítottunk csoportok számára 

tárlatvezetéseket a kiállításban, finisszázsként pedig ingyenes tárlatvezetést hirdettünk a 

környező kulturális intézmények, valamint a fenntartó önkormányzat dolgozóinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállítás látogatói adatai: 

Összes fizető látogatószám: 274 fő 

Ingyenes látogatók: 247 fő 

A kiállítás látogatóinak száma összesen: 521 fő  

 

 


