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NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 
Pályázati azonosító: 204106/02257 
A kiállítás címe: „Negatív és pozitív. Kőszeg régi képeken.” Időszaki kiállítás és 
múzeumpedagógiai programok a Kőszegi Városi Múzeum Várkiállításában 
 
Megvalósítás időtartama:    2019. február 26 – 2019. augusztus 15. 
Megvalósítás helyszíne:    Kőszegi Városi Múzeum Várkiállítás  

(Kőszeg, Rajnis utca 9.) 
A kiállítás rendezője:    Simon Zsófia régész-muzeológus 
A kiállítás múzeumpedagógiai felelőse:  Veress Judit közművelődési 

szakalkalmazott 
 
A kiállítás hasznosulásának értékelése: 
A „Negatív és pozitív. Kőszeg régi képeken” című időszaki kiállítás teljesítette a hozzá fűzött 
reményeinket. A tárlat a Várkiállítás két időszaki kiállítótermében valósult meg. Az első 
teremben a városi helyszínek szerint csoportosítva láthatták az érdeklődők a 150-60 
évvel ezelőtt készült fényképekből összeállított válogatást, mintegy virtuális sétát téve a 
városban. Szintén az első teremben egy századfordulós hangulatú kávéházi enteriőrben 
„szelfisarok” várta a közönséget, ahol a látogatók elkészíthették szelfijüket, de a tárlat 
kísérőprogramjainak is helyszínéül szolgálhatott. A második teremben egy interaktívabb 
tér került kialakításra, itt helyeztük el a városról készült legrégebbi fényképeket, az 
üvegnegatívokat, melyekről digitális képeket is készítettünk. A látogatók is tesztelhették 
megfigyelőképességüket, a falra helyezett mágnestáblákon épületrészlet kereső játék 
várta őket, a terem előtti asztalkán pedig fénykép kirakó. Egy üvegnegatívos 
fényképkészítési eljárásról, az ambrotípiáról egy rövid videót tekinthettek meg a 
teremben található audiovizuális eszközön, valamint beleshettek egy sötétkamrába is, 
amit a múzeum gyűjteményi anyagából rendeztünk be.  
 
Látogatottság, bevételek: 
A megnyitót követően nagyszámú látogatót vonzott az új tárlat. A kőszegi Jurisics-vár 
turisztikai vonzereje miatt a Kőszegre látogató turisták közül is sokan láthatták a 
kiállítást, de a témaválasztásnak köszönhetően nem csak körükben tartott számot nagy 
érdeklődésre. A helyi és környékbeli lakosok, nyugdíjas csoportok is szívesen tértek be a 
várkiállításba, hogy megtekintsék a régi fényképekből összeállított válogatást, s közben 
megvitathatták a városkép száz év alatti változásának előnyeit és hátrányait. A sajtóban 
is többször megjelent kiállítás alkalmas volt a helyi identitás, a „kőszegiség” erősítésére. 
A tárlatot 2019. február 26. és 2019. május 30. között összesen 8734 fő látogatta, melyből 
2630 fő csoportos látogatás keretében volt az intézmény vendége. A nagy érdeklődésre és 
a nyári szezon miatti megnövekedő látogatószámra való tekintettel a kiállítást 
meghosszabbított ideig, augusztus közepéig tartjuk nyitva. 
 

Médiamegjelenések: 

A kiállítás bemutatása a Kőszegi Városi Múzeum honlapján olvasható a 

http://www.koszegimuzeumok.hu/aktualis-tarlataink/negativ-es-pozitiv-idoszaki-

kiallitas linken, illetve további egy évig elérhető a 

http://www.koszegimuzeumok.hu/aktualis-tarlataink/negativ-es-pozitiv-idoszaki-kiallitas
http://www.koszegimuzeumok.hu/aktualis-tarlataink/negativ-es-pozitiv-idoszaki-kiallitas


 
 

http://www.koszegimuzeumok.hu/tizperces-tarlat/negativ-es-pozitiv-idoszaki-kiallitas 

linken. 

Emellett megjelent az alábbi linkeken: 

http://www.jurisicsvar.hu/hu/muvelodesi/hirek/negativ-es-pozitiv-koszeg-regi-

fotokon-302.html (2019. 05. 27.) 

https://koszeg.hu/hu/programok/negativ-es-pozitiv-koszeg-regi-fotokon-12044.html 

(2019. 05. 27.) 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/koszeg-kepekbe-zart-multja-a-fotok-egy-

szabad-kiralyi-varos-utolso-hatvan-everol-is-meselnek-2853109/ (2019. 05. 27.) 

https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/multidezo-setara-hiv-a-koszegi-muzeum-

2894737/ (2019. 05. 27.) 

 

A nyomtatott sajtóban is helyet kapott a kiállításról szóló cikk a Vas Népe napilap 

2019.02.27-én, valamint 2019.03.20-án megjelent számában, valamint a Hazahúzó című 

turisztikai műsor is megemlítette a kőszegi várat bemutató epizódjában, mely 

2019.04.06-án került adásba. http://www.atv.hu/videok/video-20190406-koszegi-var-

2019-04-06 
 

A kiállításhoz kapcsolódó kiadványok 

A kiállításhoz 20+4 oldalas, magyar nyelvű, színes, fotókkal illusztrált kiállítás vezető 

készült. A vezetőben olyan archív fotók is láthatóak, amelyek eddig még publikálatlanok 

voltak. 

A kiállítás vezető mintájára készült a 18+4 oldalas múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet, 
mely játékosan végigvezeti a gyerekeket a kiállításon, és keretet ad a múzeumpedagógiai 
foglalkozásoknak. 
 

A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok 
A kiállítási enteriőrben Németh János festőművész-tanár, a Szőlő Jövésnek Könyve 
jelenlegi rajzolójának izgalmas bemutatóját hallhatták az érdeklődők 2019.04.27-én.  
A „Kőszeg rejtett kincsei” című tavaszi programsorozat részeként március 24-én délután 
a látogatók kedvezményesen tekinthették meg a Jurisics várban a „Negatív és pozitív – 
Kőszeg régi képeken” című időszaki tárlatot. 
 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Kőszegi Városi Múzeum Várkiállításában 
„Negatív és pozitív. Kőszeg régi képeken” címmel sikeres időszaki kiállítást és pedagógiai 
programot valósíthattunk meg. A kiállítás vezetőjét és a múzeumpedagógiai foglalkoztató 
füzetét (1-1 pld) postai úton megküldtük a NKA címére. 
 
 
 

Kőszeg, 2019. 06.19. 
 
 
 

 Simon Zsófia 
 régész-muzeológus 
 Kőszegi Városi Múzeum 
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Fotók a kiállításról és a hozzá kapcsolódó programokról: 
 
 

  
 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Múzeumpedagógiai programok és értékelésük 

A „Negatív és pozitív. Kőszeg régi képeken” című időszaki kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai foglalkozások céljául tűztük ki, hogy a résztvevők megismerkedjenek 
Kőszeg város városképének változásaival a tizenkilencedik század végétől napjainkig, s 
egy átfogó képet kapjanak a témában. Egy értékes kortörténeti forráscsoport, régi 
fotográfiák tanulmányozásával kaphattak a csoportok információkat a kisváros 
leghíresebb épületeiről, utcáiról, melyekkel akár naponta is találkozhatnak a helyi 
fiatalok, a történetükről azonban keveset tudnak. A fényképek segítségével a 
foglalkozásokon megidézhettük a város századfordulós hangulatát, és az utcák, terek, a 
környezet változásait követhettük végig. 

A fiatalabb korosztállyal egy kockákból összeállított „terepasztal” segítségével „építettük 
fel” a várost, így térben is elhelyezve az épületeket, az általános iskola második osztályától 
kezdve pedig a foglalkoztató füzet feladatainak segítségével haladtunk végig a tárlaton. A 
megszólított célcsoportok (óvodások, általános iskolások, felnőtt értelmi fogyatékosok) 
közül értelmi fogyatékkal élő csoportot is fogadott múzeumunk az időszaki kiállításában. 
Játékos feladatokkal, kirakóval keltették életre a műemlékek múltját. Ugyan a tárlat a 
fotózás történetével csak érintőlegesen foglalkozik, a kiállított tárgyak és üvegnegatívok 
miatt a fényképezés régebbi korszakaiba is kisebb betekintést nyerhettek a résztvevő 
csoportok. Az emberi szem képalkotásának mintájára egy kísérletet is elvégeztek, egy a 
fénybe tartott nagyító segítségével az ablakkal szemközti falon egy vetített képet 
jelenítettek meg. 

A kiállítást önállóan megtekintő, családosan érkező látogatók a kapcsolódó foglalkoztató 
munkafüzet feladatait kitöltve lépésről lépésre, játékosan ismerhetik meg a gyerekekkel 
a tárlatot. 

Foglalkozás időpontja Helyszín Résztvevők száma 

2019.04.10. 
Kőszeg, Várkiállítás (Rajnis u.9.) 

Arany Egyszarvú Patika 
(Jurisics tér 11.) 

45 fő 

2019.04.23. 
Kőszeg, Várkiállítás (Rajnis u.9.) 

Arany Egyszarvú Patika 
(Jurisics tér 11.) 

33 fő 

2019.05.06. 
Kőszeg, Várkiállítás (Rajnis u.9.) 

Arany Egyszarvú Patika 
(Jurisics tér 11.) 

12 fő 

2019.06.13. 
Kőszeg, Várkiállítás (Rajnis u.9.) 

Arany Egyszarvú Patika 
(Jurisics tér 11.) 

17 fő 

2019.06.19. 
 

Kőszeg, Várkiállítás (Rajnis u.9.) 
 

7 fő 

Mivel az időszaki kiállítás meghosszabbított nyitvatartással augusztusig megtekinthető 
lesz, a múzeumi nyári táborba érkező diákok is részt tudnak venni a tárlathoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai foglalkozáson egy fotográfiához köthető nap keretében. 

Kőszeg, 2019. 06.19. 

Veress Judit 



 
 

 
 

Fotók a pedagógiai programról: 
 

  
 

  
 

  
 

  


