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Szakmai beszámoló 

a „Paraszti életjelenetek Móricz Zsigmond műveiben” munkacímű időszaki kiállítás 

megvalósításáról a Sóstói Múzeumfaluban, és a kiállítás leporellójának 

megjelentetéséről 

 

 A „Paraszti életjelenetek Móricz Zsigmond műveiben” munkacímű időszaki kiállítás eredeti 

tervezett időpontja 2019 júliusától 2019 szeptemberéig tartott. A terveket felülírta a Sóstói Múzeumfalu 

felújításának elhúzódása, a gyűjtemény új helyre költöztetése, így a kiállítás kivitelezése későbbi időpontra 

tolódott. Ez irányú Szerződésmódosítási kérelmünket elfogadták. Az újabb tervek szerint a kiállítást 2020. 

április 1-től június közepéig datáltuk. Ezt az időpontot a március közepén kezdődő pandémiás időszak 

változtatta meg. 

 Dacolva a körülményekkel a kiállítást megvalósítottuk 2020 áprilisában. Címe: „Csak azt lehet írni, 

ami fáj – Móricz Zsigmond parasztábrázolása”. A kiállításról kezdetben online adtunk számot, majd 

májustól – amikor a szabadtéri múzeumok kinyithattak – már testközelből is látogathatóvá vált. A tárlatot 

az érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk, így egészen a második pandémiás hullám során 

meghozott, múzeumokat bezáró törvényig (november 11-ig) látogatható volt. Következésképpen a tervezett 

2 és fél hónap helyett 6 és fél hónapon keresztül kereshették fel az érdeklődők a három megjelenített Móricz 

elbeszélést és az író válogatott idézeteit! 

 

A kiállítás tervezett szakmai tartalma, kivitelezése nem változott. A bemutató fő gerince Móricz 

Zsigmond első naturalisztikus írói korszakának három műve: a „Hét krajcár”, a „Tragédia” és a „Judith és 

Eszter”. A három irodalmi mű múzeumi aktualizálásának lényege az volt, hogy a látogató számára paraszti 



            
 

 

életjeleneteket mutassunk meg Móricz Zsigmond látásmódján, gyakorlatilag hiteles leírásain keresztül. A 

20. század elején játszódó történetek mindegyike a paraszti élet egy-egy jellegzetes szituációira épültek, 

amelyek a mindennapok problémáiból merítkeztek, így például a megélhetésre, a munkára vagy a 

csalfaságra. Mindhárom novella színtere a 19-20. század fordulójának jellegzetes faluja, amelyet a Sóstói 

Múzeumfalu hitelesen reprezentál. Következésképpen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből áttelepített, 

rekonstrukcióként vagy másolatként felépített lakó-, gazdasági és közösségi épületekkel, a korabeli 

berendezésekkel a „díszlet” hitelessé válik Móricz Zsigmond kiemelt műveihez. A múzeum miliője már a 

belépéskor a megfelelő korba, helyre „repítette” a látogatót. 

A technikai kivitelezésnél minden mű szövege olvasható méretben került a tablókra. A művekben 

megjelenő életképek közül a meghatározó szövegrészleteket kiemeltük, továbbá vagy grafikai úton (a 

szöveg mellé szerkesztve), vagy enteriőr részlet formájában (a szöveg előtt) láthatóvá tettük az elképzelt 

jeleneteket. Ezzel az összeállítással többféle múzeumlátogató típusnak feleltünk meg. A teljes szöveg 

megjelenítésével azon látogatók elvárásainak tettünk eleget, akik időt szántak a művek elolvasására. A 

szövegrészletek kiemelésével élvezetet nyújtottunk azoknak az érdeklődőknek, akik nem szántak hosszabb 

időt az olvasásra, de megtekintették a kiállítást és annak vizuális lényegi részét. A grafikai és az enteriőr 

típusú megjelenítések minden esetben a képzeletben felvetődő események képét pontosították, mind a 

környezeten, a hiteles tárgyakon, a cselekedeteken keresztül. Mindezen művek mellett Móricz Zsigmond 

gondolatait is megidéztük a Papp Csaba által összeállított „Fény és árnyék” című kötetből kölcsönzött 

idézetekkel, amelyek a felnőtteket vezették közelebb az író sokszor bölcs, fanyar humorához, 

gondolataihoz.  

 A kiállítás során a Hét krajcár című műhöz egy megrajzolt szobabelső mágneses kirakóját helyeztük 

ki, amellyel kicsik és nagyok egyaránt örömmel játszottak, a Tragédia című novella esetében Kis János 

földre vetett szalmaágyát próbálhatták ki a látogatók, nem kis megdöbbenésükre. Mind ezek mellett a Judith 

és Eszter című elbeszélés bemutatása során a (papírmasé) tehén mellé ülve, fejést imitálva lehetett 

„szelfizni”. A komolyabb, felnőtt látogatók számára készített Móricz idézetkártyák véleményezhetőek 

voltak, hiszen a látogatók eldönthették, hogy a „tetszik (like)”, vagy a „nem tetszik (dislike)” falra helyezik 

el azokat. 

 A kiállítás az általános nyitvatartás mellett természetesen megtekinthető volt a Sóstói Múzeumfalu 

rendezvényein is, amelyek alkalmával megnövekedett az intézmény napi látogatószáma. Ilyen 

rendezvények voltak például: a Pünkösdi vásári napok (2020.05.30-31., 2020.06.01.), a Szent Iván éj 

(2020.06.23.), a hétvégi Tematikus vásári napok (2020.06.13-14, 2020.06.27-28, 2020.07.11-12., 



            
 

 

2020.11.25-26.), az Ünnepi látogatói piknik (2020.07.11.), az augusztus 20-ai program (2020.08.20.), a 

Kulturális Örökség Napjai (2020.09.19-20.) és a Pásztorforgatag (2020.10.13.). 

 

 A kiállításhoz tervezett múzeumpedagógiai foglalkozások promótálása a 2019. október 17-én 

megrendezett „Tanárok délutánja a Sóstói Múzeumfaluban” című, múzeumpedagógiai programokat 

bemutató összejövetelen kezdődött. Rózsáné Bóna Bernadett – a kiállítás kurátora – a kiállítás tervezetét 

mutatta be. Mártonné Vattai Anikó múzeumpedagógus az általános iskolásoknak készült, a Hét krajcár 

című novellához kapcsolódó, Kállai Beatrix múzeumpedagógus pedig a középiskolásoknak kidolgozott, a 

Tragédia című elbeszélésre épülő foglalkozást ismertette. Mivel a kiállítás rendezése a múzeum felújítása 

miatt elhúzódott, így azt megelőzően sor került a tervezett múzeumpedagógiai foglalkozások közül kettőre. 

Ezt követően a pandémiás időszak, a nyári szünet és a 2020. év szeptemberi kezdéskor megjelenő iskolai 

szabályok miatt az „Utazó múzeum” program keretén belül tervezett múzeumpedagógia események 

elmaradtak. Ennek a programnak a hiányát online térben pótoltuk, így Facebook oldalunkra került fel egy 

teljes múzeumpedagógiai program, illetve további játékok. Mindemellett a nyári szünetben megrendezett 

táborok programjában is szerepet kapott a kiállítás és a rá épülő múzeumpedagógiai foglalkozások. (Lásd 

később a linkeket, a fotókat!) 

 A Hét krajcár című novellához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás rövid ismertetése, 

értékelése:  

A 7-8. osztályos általános iskolások részére a „Hét krajcár” című novella értelmezését a 

múzeumpedagógiai óra az „utaztatott” kiállítás elemein keresztül segíti. A Móricz által megfogalmazott 

„putri” szegénységét, emberségét, vidámságát és keserűségét, a „putri” mindennapjait igyekszik a kornak, 

a miliőnek megfelelően megismertetni a diákokkal. A játékos feladatokon keresztül, a korosztálynak 

megfelelően a mű tartalmából eredeztethető szobabelső tudatosításával, a szövegben felbukkanó tárgyak 

magyarázatával pontosabb értelmet nyernek a szavak, a novella cselekményének helyszínei, körülményei. 

A két megvalósult múzeumpedagógiai foglalkozás igazolta a feltevést, miszerint a diákok nem tudják 

elképzelni a történetet az ismeretlen szavak, kifejezések és környezet hiányában. A foglalkozások azonban 

egyértelművé tették számukra a Móricz Zsigmond által megfogalmazott világot. Mivel azonban a pandémia 

miatt a további felkért időpontokat le kellett mondani, így az elmaradt „Utazó múzeum”-i programot online 

játékokkal, majd a nyári napközis tábor programjaival pótoltuk. (Lásd később a linkeket, fotókat!) 

 A Tragédia című novellához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás rövid ismertetése, 

értékelése:  



            
 

 

A középiskolások tananyagában a Móricz novellák közül a „Tragédia” a kötelező olvasmányok közé 

tartozik. A 11. osztályosok gondolkodásához kapcsolódik a „filmforgatás” elképzeléséhez kötődő feladatok 

teljesítése, amelyek során a mű néprajzi értelmezésére is sor kerül. Míg a főhős a paraszti társadalom egyik 

szegmensét mutatja be, addig a mellékszereplők, a környezet, a tárgyak, a kifejezések megismertetik a 

diákokkal a körülmények összes részletét, amelyek megfelelő ismeretével végezetül akár filmet is 

forgathatnának. A múzeumi óra keretén belül a feladatok megoldásához nagyban hozzájárult volna az 

„utaztatott” kiállítás és annak egyes, kiemelt részletei, tárgyai, ez azonban a pandémia miatt meghiúsult. A 

múzeumpedagógia ezen programját online feladatsorral pótoltuk. (Lásd később a linkeket, fotókat!) 

 

Az intézmény nyitvatartási időszaka alatt 2020 májusától 2020 novemberéig az összlátogatószám 

37.300 fő volt, így a kiállítás látogatottsága az idei évi helyzet ellenére jónak minősíthető. A jegybevétel a 

csökkentett jegyárak tekintetében is 10.335.000 Ft volt, ami szintén reményen felüli.  

 

 A kiállítás színvonalas megvalósítása az NKA által nyújtott támogatás nélkül nem jöhetett volna 

létre. Köszönjük! 

 

A KIÁLLÍTÁS 

A kiállítás virtuális megnyitója a következő két kisfilmmel valósult meg: 

1. „Werkfilm egy kiállítás születéséről” (közzétéve: április 24.) 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/videos/1584284358403543/?__so__=channel_tab&__rv__

=all_videos_card 

 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/videos/1584284358403543/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/videos/1584284358403543/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card


            
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KNZ3-C8Gr40&t=66s 

 

2. „Csak azt lehet írni, ami fáj” (közzétéve: május 2.) 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/videos/327883901509584/?__so__=channel_tab&__rv__=all_vid

eos_card 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eziilAjUMns&t=32s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KNZ3-C8Gr40&t=66s
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/videos/327883901509584/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/videos/327883901509584/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.youtube.com/watch?v=eziilAjUMns&t=32s


            
 

 

Kiállítás a honlapon: 

https://muzeumfalu.hu/moricz-zsigmond-parasztabrazolasa/ 

A kiállításról készült fotódokumentáció: 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

 

Móricz Zsigmond: Tragédia 

 

https://muzeumfalu.hu/moricz-zsigmond-parasztabrazolasa/


            
 

 

Móricz Zsigmond: Judith és Eszter 

 

A kiállítás grafikái: 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

 



            
 

 

Móricz Zsigmond: Tragédia 

 

Móricz Zsigmond: Judith és Eszter 

 



            
 

 

A virtuális „látogatás” megszűnése után a leporellók is létjogosultságot kaptak: 

 

 



            
 

 

 

 

 

A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

Ajánló, tájékoztató a honlapon: 

https://muzeumfalu.hu/utazo-muzeum/ 

 

Ajánló a Facebook-on: 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/posts/2350487145242904?__tn__=-R 

 

https://muzeumfalu.hu/utazo-muzeum/
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/posts/2350487145242904?__tn__=-R


            
 

 

Tanárok délutánja a Sóstói Múzeumfaluban (2019.10.17.) – ismeretterjesztő, múzeumpedagógiai 

programokat bemutató előadások: 

1. Rózsáné Bóna Bernadett 

Paraszti életjelenetek Móricz Zsigmond műveiben 

 

2. Mártonné Vattai Anikó 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

„tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat” 

 

3. Kállai Beatrix 

Gondoltad volna?  

Múzeumpedagógia kicsit másképp 

 



            
 

 

A Hét krajcár című novellához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások: 

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI, 28 diák 

(2019.11.25.) 

 

 

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény, 11 diák (2019.11.28.) 

 



            
 

 

Online múzeumpedagógiai játék a Hét krajcár című novellához: 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/posts/2406210603003891?__tn__=-R 

 

https://learningapps.org/display?v=psihs23kk20 

 

 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/posts/2406210603003891?__tn__=-R
https://learningapps.org/display?v=psihs23kk20


            
 

 

Online múzeumpedagógiai játék Móricz Zsigmond idézeteihez: 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2402969269994691/?type=3

&theater 

 

https://learningapps.org/display?v=pia5410f320 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2402969269994691/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2402969269994691/?type=3&theater
https://learningapps.org/display?v=pia5410f320


            
 

 

Online múzeumpedagógia foglalkozás a Tragédia című novellához: 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2412248769066741/?type=3

&theater 

 

 

https://www.sutori.com/story/moricz-zsigmond-tragedia-1909--5nxAdFxUhKxkgujZG6XHwUXe 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2412248769066741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2412248769066741/?type=3&theater
https://www.sutori.com/story/moricz-zsigmond-tragedia-1909--5nxAdFxUhKxkgujZG6XHwUXe


            
 

 

A Sóstói Múzeumfaluban megrendezett nyári napközis táborokban 350 diák vett részt (2020.06.29-07.03., 

2020.07.06-10., 2020.07.13-17., 2020.07.27-31., 2020. 08.03-07.): 

 

 

További megjelenés: 

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/sostoi-muzeumfalu-200416 

Készül a kiállítás. 

 

https://www.nyiregyhaza.hu/post/tobb-szaz-vendeg-sikeres-volt-az-elso-hetvege-a-sostoi-

muzeumfaluban-2020-05-12 

 

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/sostoi-muzeumfalu-200416
https://www.nyiregyhaza.hu/post/tobb-szaz-vendeg-sikeres-volt-az-elso-hetvege-a-sostoi-muzeumfaluban-2020-05-12
https://www.nyiregyhaza.hu/post/tobb-szaz-vendeg-sikeres-volt-az-elso-hetvege-a-sostoi-muzeumfaluban-2020-05-12


            
 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1596984477259845/2409827159308902/?type=3

&theater 

https://muzeumfalu.hu/portfolio-items/a-het-mutatgya-a-bocskor/?portfolioCats=45

 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2412220355736249/?type=3

&theater 

 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1596984477259845/2427064617585156/?type=3

&theater 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1596984477259845/2409827159308902/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1596984477259845/2409827159308902/?type=3&theater
https://muzeumfalu.hu/portfolio-items/a-het-mutatgya-a-bocskor/?portfolioCats=45
https://muzeumfalu.hu/portfolio-items/a-het-mutatgya-a-bocskor/?portfolioCats=45
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2412220355736249/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1592183311073295/2412220355736249/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1596984477259845/2427064617585156/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1596984477259845/2427064617585156/?type=3&theater


            
 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1852054988419458/2513271018964515/?type=3

&theater 

 

 

Ízelítő a Vendégkönyvből: 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1852054988419458/2513271018964515/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muzeumfalu.sosto/photos/a.1852054988419458/2513271018964515/?type=3&theater


            
 

 

 

 

 

Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2020. november 23. 

  

 

 

 

        Rózsáné Bóna Bernadett 

        néprajzos muzeológus 

 


