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1. A kiállítás megvalósításának eredményessége, szakmai vonatkozása, tapasztalatai:
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum éves, tematikus
kiállítássorozata, az egyes helyszíneken készülő kiállítások az adott tagintézmény
gyűjteményeit, szakmai profilját tükrözik. 2019-ben Szombathely a központi téma, illetve
mindaz, amit a régészet napjainkig feltárt, a helytörténeti, néprajzi és botanikai kutatások a
közadakozásból létrehozott közintézményekről, arborétumokról, közparkokról, a környező
falvak beolvasztásáról a 19. század végétől az 1930-as évekig működő kávéházakról és
cukrászdákról bemutathat.
A sorozat kiállításai a Savaria Múzeum Dísztermében, Kőtárában, az Iseum Savariensében, és
a Smidt Múzeumban valósulhattak meg az NKA támogatásának is köszönhetően.
A KÉPTÉR sorozat „Egy szelet Szombathely” című időszaki kiállítása a szombathelyi
cukrászdák és kávéházak világát mutatta be a dualizmus korától kezdve a második
világháborúig (1867-1939) a Smidt Múzeum új szárnyának emeleti időszaki kiállítóterében.
A kiállítás előkészületét rendkívül részletes könyvtári és levéltári kutatómunka (Berzsenyi
Dániel Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum Vas Megyei Levéltára) előzte meg, mivel a témára
vonatkozó, helytörténeti vonatkozású szakirodalom nem állt rendelkezésre. Az időszaki
kiállításnak köszönhetően egy eddig be nem mutatott témával ismerkedhettek meg a Smidt
Múzeumba érkező múzeumlátogatók.
A cukrászdák és kávéházak a társasági élet fontos helyszínei voltak ezen időszak alatt, ahol a
városi polgárság kikapcsolódott, beszélgethetett, szórakozhatott. A kávéházakban olvasták el a
vendégek a hazai és külföldi lapokat, itt folytattak eszmecserét, vagy éppen pihentek ebédjük
és uzsonnájuk felett üldögélve. Pezsgő kulturális, szellemi közösségi terek alakultak ki egy-egy
helyen. A kiállítás Szombathely dualizmus kori fejlődésének vonalába helyezte a kávéházak és
cukrászdák kialakulását, illetve a helyi polgárság mindennapjaiban betöltött szerepüket.
A kiállítás központi elemét Szombathely nagy méretben kihelyezett, 1904-es várostérképe
képezte, amelyen bemutatásra kerültek a dualizmus korától kezdve a második világháborúig a
város cukrászdái és kávéházai.
A térképen a cukrászdák és kávéházak „pöttyel” és számmal voltak jelölve, fényképeikkel
együtt, és a mellette lévő falszakaszon a főbb adataik (cégnév, működési idő, telephely,
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tulajdonosok stb.) is bemutatásra kerültek. Beazonosítható volt az is, ha a tulajdonos
elköltöztette a kávéházat másik helyre, vagy ugyanazon a helyen maradt, de új tulajdonossal,
új névvel üzemelt tovább egy hely.
A térkép nagy sikert aratott, főként a helyi látogatók között, akik izgalommal keresték, hogy
utcájukban, lakóhelyük környékén milyen helyek működtek korábban, illetve, hogy melyik
kávéházak, cukrászdák helyén működik ma is vendéglátóhely.
A cukrászdák világát a kialakított cukrászda enteriőr és cukrászműhely idézte meg.
A múzeum saját gyűjteményét képező, Heinz cukrászda anyagából került összeállításra az itt
bemutatott műtárgyanyag: cukorka-, sütemény-, és puszedlitartó üvegedényekkel felszerelt
pult, cukrászruhába öltözött babával, korabeli fényképekkel (a cukrász remekekről).
Külön vitrinben került bemutatásra Heinz Gyula művészi cukrászformákkal teli mintakönyve
és receptgyűjteményei, illetve megismerhetővé vált a cukrászok „belső világa”, a műhelyben
egykor használt tárgyak: sütemény- és öntőformák, csokoládékészítő edények, egyéb cukrászati
eszközök, kiegészítő kellékek (pl. habverő üst, kuglófsütő).
A Szombathelyen mindenki által ismert Kovács nagyszálló kávéházában érezhették magukat a
látogatók, és egy megidézett korabeli enteriőrrel, berendezett jelenettel átélhették a kávéházak
hangulatát. Az asztalok mellett férfi és női „babák” ültek, akik különböző porcelánokból
fogyasztják el kávéjukat, teájukat és süteményüket, amelyet a pincér szolgál fel nekik. A
hangulatot tükör és gramofon tette teljessé. Egy kihelyezett kártyaasztalon pedig a gyerekek
kipróbálhatták a biliárd játék – korabeli nevén teke – mini változatát is.
A lépcsőház falain kávéházak és cukrászdák korabeli, a mai kor számára különösen érdekes és
izgalmas nyelvezetű újsághirdetései jelentek meg, amelyek a látogató választása alapján
teljesen mást jelentettek, ha felfelé, a kiállítás elején, vagy távozóban, a végén nézték meg.
A kiállítás igyekezett minél teljesebb és hitelesebb képet adni a korszak Szombathelyéről,
amely a látogatók száma és visszajelzéseik alapján sikerült is.
Dr. Hollerné Mecséri Annamária
intézményvezető, a kiállítás kurátora
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2. Az „Egy szelet Szombathely ” című időszaki kiállítás sajtómegjelenésének linkjei:
Szombathelyi Tv Híradó 2019. június 5.
http://www.sztv.hu/hirek/szombathely-kiemelt-helyszine-lesz-a-muzeumok-ejszakajaorszagos-rendezvenysorozatnak-20190605
Szombathelyi Tv Műhely c. műsor – 2019. június 11. Vendég: Czenki Zs., Mecséri Annamária
http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2019-junius-11
Szombathely kiemelt figyelmet kap a Múzeumok éjszakáján.= Vas Népe, 2019. június 5. 3. p.
https://www.vaol.hu/kozelet/szombathely-kiemelt-figyelmet-kap-a-muzeumok-ejszakajan3056459/
Sok szelet Szombathely: A múzeumok éjszakájának kiemelt helyszíne a város.= Vas Népe,
2019. június 12. 3. p.
https://www.vaol.hu/kozelet/sok-szelet-szombathely-a-muzeumok-ejszakajanak-kiemelthelyszine-a-varos-3070505/
https://www.vaol.hu/kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanak-kiemeltvarosa-3065561/
https://www.vaol.hu/galeria/muzeumok-ejszakaja-sajtotajekoztato-savaria-muzeum/
Szombathelyi Tv Híradó – 2019. június 12.
http://www.sztv.hu/hirek/junius-22-en-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakaja-kiemelthelyszine-20190612
Magyar Rádió - Krónika – 2019. június 12.
https://www.youtube.com/watch?v=ROCUB8ZTWB8
https://frissvideok.hu/hirek/1161825-video-muzeumok-ejszakaja-2019-szombathely-smidtmuzeum-36
Magyar Katolikus Rádió Körkép – 2019. június 10.
Magyar Hírlap – 2019. 06.12.
Lokál Extra – 2019. 06.13. Kinyílnak a titkos ajtók
Lokál Extra - 2019.06.23.
M5 - 5x élő bejelentkezés – 2019. 06. 22.
https://mediaklikk.hu/video/muzeumok-ejszakaja-4/
Szombathelyi Tv Híradó – 2019. 06. 24. – Szombathely volt az idei Múzeumok Éjszakája
programsorozat fővárosa
http://www.sztv.hu/hirek/szombathely-volt-az-idei-muzeumok-ejszakaja-programsorozatfovarosa-20190624
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http://www.forumok7.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/muzeumok-ejszakaja.html
https://budapestitudosito.wordpress.com/2019/06/05/muzeumok-ejszakaja/
http://www.utazona.hu/ajanlatok/megtekint/a-quotmuzeumok-ejszakajaquot-fovarosa/27153
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/muzeumok-ejszakaja-bemutatkozik-anyugat-kiralynoje-1164360
http://www.frisss.hu/hirek/szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakaja-fovarosa
http://turizmusonline.hu/cikk/muzeumok_ejszakaja_szombathelyen
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/17186/
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/muzeumok_ejszakaja_szombathely_kozponti_helyszin
https://tudomanyplaza.hu/szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanak-kozponti-helyszine/
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumokejszakajanak-kiemelt-varosa-1866941/
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-1967096/
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-1999163/
https://bevezetem.eu/2019/06/09/a-muzeumok-ejszakajanak-kiemelt-helyszine-lesz-idenszombathely
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-3661199/
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-2854313/
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-3090569/
http://gyorplusz.hu/article/a_muzeumok_ejszakajanak_kiemelt_helyszine_lesz_iden_szombat
hely.html?rss
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-3370085/
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-1751852/
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2019/06/09/muzeumok-ejszakajanak-kiemelthelyszine-lesz-iden-szombathely/
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https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumokejszakajanak-kiemelt-varosa-1586756/
https://magyarnemzet.hu/kultura/romai-hagyatek-es-kortars-szemlelet-7002176/
https://magyarnemzet.hu/kultura/a-muzeumok-ejszakajanak-kiemelt-helyszine-lesz-idenszombathely-7008650/
https://papageno.hu/intermezzo/2019/06/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-helyszine/
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumokejszakajanak-kiemelt-varosa-1615571/
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumokejszakajanak-kiemelt-varosa-1734776/
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-3179693/
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-1689866/
https://ugytudjuk.hu/cikk/a-muzeumok-ejszakajanak-kiemelt-helyszine-lesz-iden-szombathely
http://vilagszam.hu/cikkek/szombathely-kiemelt-helyszin-lesz-a-muzeumok-ejszakajarendezvenysorozaton.html/15417/
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-muzeumok-ejszakajanak-kiemelt-helyszine-lesz-idenszombathely
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-szombathely-lesz-a-muzeumok-ejszakajanakkiemelt-varosa-3095588/
https://cultura.hu/aktualis/a-nyugat-kiralynoje-a-muzeumok-ejszakajan/
https://www.mmonline.hu/cikk/kozeleg-a-muzeumok-ejszakaja-kiemelt-helyszin-lesz-idenszombathely/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/17218/
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/kultura/buszos-kirandulasra-invitalnak
http://zegtv.hu/hirado-11485/
https://www.youtube.com/watch?v=JAkiVm9aV4E
http://elteonline.hu/savaria/2019/06/19/muzeumok-ejszakaja-2019-kozeppontban-a-nyugatkiralynoje/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+elteonline+%28ELTE+Online%29
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https://www.alon.hu/kultura/2019/06/junius-22-en-a-muzeumok-ejszakajanak-kiemelthelyszine-lesz-iden-szombathely
Sabaria kávéházak – ORF Burgenland
3. Az intézmény weboldalának linkje, ahol a kiállítás ismertetője elérhető:
http://smidt.savariamuseum.hu/Aktualis/Idoszaki_kiallitasok/KePTeR__Egy_szelet_Szombat
hely2.html
A kiállítás ismertetője a weboldalunkon – legalább egy évig – továbbra is elérhető lesz.
4. A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány:
A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány nem készült.
5. A kiállítás hasznosulásának értékelése:
-

Látogatók száma 2019. június 23.-2020. március 13. között összesen 3.856 fő
(ingyenes és fizetős)

-

belépőjegyekből származó bevétel mindösszesen 2019. június 23. – 2020.
március 13. között: 662.300 Ft

6. A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok:
- 2019. június 22. KÉPTÉR/Egy szelet Szombathely kiállításmegnyitó 258 fő
- 2019. június 22. Múzeumok Éjszakája 926 fő
- 2019. augusztus 23. Karnevál a múzeumokban – Tárlatvezetés a KÉPTÉR/Egy szelet
Szombathely című időszaki kiállításban 14 fő
- 2019. augusztus 24. Karnevál a múzeumokban – Tárlatvezetés a KÉPTÉR/Egy szelet
Szombathely című időszaki kiállításban 12 fő
- 2019. augusztus 25. Karnevál a múzeumokban – Tárlatvezetés a KÉPTÉR/Egy szelet
Szombathely című időszaki kiállításban 13 fő
- 2019. szeptember 12. KÉPTÉR előadássorozat 1. Dr. Hollerné Mecséri Annamária:
Kávéházak a múlt századelő Szombathelyén 62 fő
- 2019. szeptember 26. KÉPTÉR előadássorozat 2. Dr. Hollerné Mecséri Annamária:
Sabaria kávéházak 14 fő
[- 2020. január 25. Nők a romantika korában családi délután 86 fő]
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7. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program ismertetése:
A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményében, a Smidt Múzeumban
2019. júniusában bemutatkozott be az „Egy szelet Szombathely” címet viselő időszaki kiállítás,
mely a 19. század végétől a második világháborúig mutatja be Szombathely cukrászdáit és
kávéházait. A kiállítás témája remek lehetőségeket ad különböző korcsoportok - egyedi és
sorozat - múzeumpedagógiai foglalkozásai számára.
A kiállítás gazdag tárgyi és képi anyagára építve a gyerekeknek alkalmuk nyílik felfedezni a
gyűjteményt óvodástól középiskolás korig, a látvány könnyen befogadható, hiszen minden
gyerek életében szerepet játszik valamilyen mértékben a finom sütemények és italok világa. A
hívogató és hangulatos kiállítás valós képet ad az egykori cukrászdák és cukrászműhelyek,
valamint ezen túlmenően az ott dolgozó emberek, illetve a cukrászdákban és kávéházakban
megforduló vendégek életéről. Emellett a kávéházak kissé titokzatos miliőjébe is
bepillanthatnak a gyerekek, sok-sok apró titkot, érdekességet megismerve.
A kiállítás nagyszerű korrajz, melyet könnyen megszerethetővé tesz a színes, kisebb-nagyobb
tárgyak széles körét felsorakoztató tárlat, a bensőséges hangulatú berendezéssel.
A kiállítás többféle lehetőséget ad a téma feldolgozására az általános, középiskolai és az
egyetemi oktatás résztvevői számára, hitelesen bemutatva a helyi tárgyi és szellemi
örökségeket, emlékeket.
A tárlaton bemutatott hatalmas, korabeli fotókon megörökített cukrászműhely és kávéházi belső
kifejezetten hangulatos és inspiráló környezet a gyerek számára, ennek megfelelően jól
megalapozza és előkészíti a múzeumpedagógiai foglalkozások tárgyalkotó részét.
CÉLCSOPORTOK:
A kiállításhoz tartozó múzeumpedagógiai foglalkozások célcsoportjai:
-

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményeivel közös
múzeumpedagógiai

sorozatfoglalkozásra

érkező

óvodások,

általános-

és

középiskolások.
-

A Smidt Múzeum egyedi múzeumpedagógiai foglalkozásaira érkező általános
iskolás és középiskolás diákok, kiránduló csoportok.

8

-

Szakmunkásképzésben,

szakképzésben

részt

vevő

diákok,

kiemelten

a

kereskedelem és vendéglátóipari, élelmiszeripari szakosok.
KÉPZÉSI, NEVELÉSI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA:
A kiállítás múzeumpedagógiai programjának képzési és nevelési céljai az alábbiak szerint
valósulnak meg:
Cél

Megvalósulás

anyanyelvi kommunikáció, beszédkészség és az ismeretközlés, magyarázat és interaktív
szókincsbővítés fejlesztése

párbeszéd során

kreatív, önálló gondolkodás és önkifejezés a

kreatív

feladatmegoldások

által

a

fejlesztése, esztétikai érzék kialakítása

tárgyalkotás során

hatékony és önálló tanulás

a tárlat önálló megfigyelése és vizsgálása
során, az egyes érzékszervek (tapintás,
térlátás, kézügyesség) bevonásával

a szociális és érzelmi tanulás, a társas a foglalkozások során a múzeumokban
viselkedés

szabályainak

empatikus,

elfogadó

elsajátítása, elfogadott viselkedési normák megismerése

magatartás

és és betartása által, valamint a beszélgetések

együttműködés, fejlesztése

során a társak élményeinek figyelmes
hallgatásával

problémamegoldó képesség fejlesztése
a

társas

meglátása,

kézműves tárgyalkotás feladatai során

kapcsolatok

jelentőségének elődeink és a kiállítás fotóin látható emberek

társadalmi

hovatartozások életének megértése, tisztelete

megismerése
szokások, történelmi háttér és a korszellem korabeli tárgyak, munkaeszközök, fotók
kapcsolatának felismerése és tudatosítása

megismerése, felfedezése által

Természetesen minden korcsoport számára más-más nevelési, oktatási és pedagógiai
célkitűzés, és azok megvalósítása kerül előtérbe.
A múzeumpedagógiai program a következőképpen valósul meg:
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1.

Heinz Gyula műhelyében című múzeumpedagógiai foglalkozás (egyedi és sorozat

foglalkozások)
Heinz Gyula (1903-1984), az egyik legismertebb szombathelyi cukrászmester 1920-ban
nyitotta meg cukrászműhelyét a Hollán Ernő utca 5. szám alatt, ahol nemcsak kiváló ízeket,
hanem igazi cukrászati remekeket alkotott. A kiállításon a cukrászmester süteményformáival,
csokoládékészítő edényeivel és egyéb cukrászati kiegészítő kellékeivel, tortaremekeiről készült
fotókkal cukrászruhájával, továbbá művészi cukrászformákkal teli kézírásos könyvével
ismerkednek meg a résztvevők.

2. Óvodások és az általános iskola 1-2. osztályos tanulóinak foglalkozásai:
A 60 perces foglalkozás során a kisgyermekeknek lehetőségük nyílik elmerülni a kávéházak,
cukrászdák, cukrászok édes világában. A téma meglehetősen közel áll a gyermekek
érdeklődéséhez, hiszen az édességet minden gyerek szeretni. Emiatt könnyen ráhangolódnak a
témára, amikor bevezetésképen cukrászati termékeket sorolunk fel, a földön körben ülve.
A foglalkozásokon nem csak a mai ismert, divatos édességek kerülnek szóba, hanem a régi
cukrászdai termékek is, mint például a zserbó, somlói galuska, dobostorta, krémes,
gesztenyepüré, fagylalt, és még sorolhatnánk…
A kiállításra hangoló beszélgetést követően interaktív tárlatvezetésen vesznek részt a kicsik,
érdeklődően figyelik meg a korabeli tárgyakat, képeket. Sokan személyes tapasztalatokat
fűznek a látottakhoz. A tárlatvezetés során a kávéházi részhez érve a minden apró mozzanatot
megbeszélünk: milyen öltözetet viseltek a kávéházi vendégek, milyen díszes bútoroknál
foglaltak helyet, míves tányérokból és csészékből ettek-ittak.
Kézműves foglalkozás: papírsütemények és -fagylaltok készítése
Minden asztalra kerülnek:
o kész mintadarabok: 5 féle, színes papírból készült fagylat, illetve muffin – ezek
egyikének megfelelő papírédességet készítenek a gyerekek a feladat megoldása
során.
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o alap sablonok, melyekre ragasztják a gyerekek a színes papírokból előre
kivágott hozzávalókat: fagylalttölcsért, fagyigombócokat, muffinpapírt,
krémeket stb.
A gyerekek feladata, hogy a véletlenszerűen kiválasztott sablonokhoz kiválogassák a
megfelelő hozzávalókat, és a mintadarabnak megfelelően elkészítsék a saját
desszertjüket.
Ez a feladat az óvodások (középső- és nagycsoportosok) életkori sajátosságainak
megfelelő kihívás, a legkisebbek szükség esetén segítséget kapnak. Az első és második
osztályos gyerekek számára is élvezetes a feladat. A kísérő pedagógusok elismerően
szóltak a tárgyalkotásról, mert nem csak technikai ügyességet kíván, hanem
gondolkodásra is készteti a gyerekeket. Többjük szerint szintfelmérő feladatként is
megállná a helyét a tárgyalkotás.

3. Cukrászinas kerestetik! című múzeumpedagógiai foglalkozás (egyedi és sorozat
foglalkozások)
3-4. osztályos tanulók foglalkozásai:
Számos cukrászati munkaeszköz, korabeli kávéházat bemutató belső enteriőr, valamint
híres cukrászok képei veszik körül a foglalkozáson részt vevő gyerekeket. Mindezek
hatására kedvük támad a gyerekeknek a cukrászmesterség fortélyaiba történő bepillantásra,
illetve, hogy megismerjék az édességkészítés múltját.
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A foglalkozáson játékosan fedezzük fel a cukrászdák világát és működését, különbséget
teszünk a gyári és kézműves termékek között és arra is fény derül, hogy mitől kel meg a
kelt tészta és mitől lesz magas a piskóta.
Hasonlóképpen indul a foglalkozás a legkisebbekéhez, azonban a 3-4. osztályos gyerekek
már tapasztaltabbak, többen megfordultak már kávéházakban is. A beszélgetés során a
gyerekekkel megbeszéljük, mi a különbség a cukrászdák és a kávéházak között, mivel pl. a
kávéházakban is kapni cukrászati termékeket és a cukrászdákban is van kávé, különféle
italok.
Fontos megjegyezni, hogy a mai gyerekek cukrászdai termékekkel legtöbbször nem is
kimondottan

cukrászdákban

találkoznak,

hanem

inkább

pékségekben,

ahol

a

cukrászsütemények sora keveredik a péksüteményekkel. Ebből kifolyólag gyakran
előfordul, hogy a gyerekek fejében kicsit rendet kell tenni, és el kell választani a
cukrászsüteményeket a péksüteményektől. Ehhez kiváló alkalmat nyújtanak a kiállításon
található cukrászeszközök. Sok esetben tisztázni kell, hogy a cukrászdában nem kapható
péksütemény, viszont pékségekben gyakran lehet vásárolni cukrászsüteményt.
Sőt, a kávéházak tovább bonyolítják a képet, mert van olyan kávéház Szombathelyen is,
ahol jártak a gyerekek, és péksütemény mellett cukrászsütemény is kapható, de egy kicsit a
kávéházi hangulat is jelen van. (pl. Lipóti)
Jó lehetőség a különbségek felfedezésére, amikor sorra vesszük, hogy a cukrászdák és
kávéházak mely érzékszerveinkre hogyan hatnak, valamint mi a különbség az érzékelésben
a kávézókban és a cukrászdákban tapasztalható érzések között.
Következő lépésben a látványos cukrászati térképet tanulmányozva figyelhetik meg a
gyerekek, hogy az utcákon és a tereken mennyi cukrászda működött 1867 és 1939 között
Szombathelyen. Nagyon érdeklik a gyerekeket a régi cukrászdák épületeinek fotói, illetve
üzletbelsők. A legfontosabb cukrászdák és kávéházak bemutatása, valamint cukrászok és
cukrászinasok munkájáról történő beszélgetés után a gyerekek megtekintik a kiállítást, mely
a kávéházi résszel zárul.
Gyakran lenyűgözi a gyerekeket a kávéházak – számukra ismeretlen – világa, mikor kiderül,
hogy a kávéházakba a kávézáson kívül leginkább szórakozni, játszani, zenét hallgatni és
táncolni is jártak a felnőttek. Furcsa számukra, hogy a régi világban a gyerekeket nem vitték
annyi helyre, mint manapság.
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Minden esetben felhívom a gyerekek figyelmét a kávéházak kerthelyiségeire, különös
tekintettel a Savaria Kávéház kerthelyiségét bemutató fotóra. Megkérdezem tőlük, hogy
hogy van-e kedvük egy időutazással visszarepülni ebbe a régi világba? Mindig hatalmas
igeeeen a válasz. Ekkor felolvastam a kiállításban bemutatott, 1924-ben, a Hír című újságban
megjelent idézetet a Király utca, illetve a Savaria Kávéház teraszának hangulatáról.
Ilyenkor – amíg a szöveget olvasom – a gyerekek csukott szemmel azt képzelik, hogy ők is
ott ülnek a Savaria kávéház teraszán. A pár perces, lágy hangon, lassan felolvasott szöveg
hallgatása közben a gyerekek teljesen megnyugszanak, és a behunyt szemmel eltöltött időt
sokkal többnek érzékelik, mint a valóság, majd úgy nyitják ki a szemüket, mintha álmodtak
volna.
Kézműves foglalkozás:
A foglalkozás 90 perc hosszúságú, ezért lehetőség van arra, hogy igény szerint – többféle
tárgyalkotást is megvalósítsunk.
Papír tortaszelet-doboz készítése, sokszínű díszítéssel
A 9-10 éves gyerekek már kellően ügyesek ahhoz, hogy aprólékos feladatot oldjanak meg,
és megtervezzék az alkotásaikat. Ennek megfelelően tortaszeleteket készítenek előre
kivágott, és a hajtásvonal mentén karcolt színes papírokból. Először a tortaszeletek alsó
részét hajtják és ragasztják, majd a doboztetőket ugyanígy.
Az elkészült dobozok aljára rákerülnek a doboztetők, az így elkészült tortaszelet dobozok
oldalát krémeket idéző csíkokkal, tetejét pedig előre kivágott papírvirágokkal, különböző
formákkal díszítik.
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A

feladat

egyrészt

pontos

munkavégzésre,

megfigyelőképesség,

feladatkövetés

fejlesztésére is szolgál, másrészt a díszítés során nagyfokú szabadságot ad, és a képzeletet,
kreativitást, szépérzéket, önállóságot

fejleszti.

Cukrászinas oklevél készítése
A tárgyalkotást megelőzően a cukrászinasok feladatiról, szerepéről beszélgetünk, valamint
arról, hogyan válhat egy cukrászinasból cukrászmester. Ilyenkor előtérbe kerülnek a híres
cukrászdinasztiák, és az apáról fiúra szálló tudás, valamint a családi receptek jelentősége.
Konkrét szombathelyi példát is tudunk erre, például a Mészáros családét, akik a kiállítás
által bemutatott időszakban alapították máig sikeresen működő cukrászdájukat.
Mivel a legtöbb – foglalkozáson részt vevő – gyermek járt már a Mészáros Cukrászdában,
így nagyon jól át tudják érezni az tudás apáról fiúra történő tovább adását.
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A cukrászinas oklevél elkészítésével a gyerekek esztétikai érzékének fejlesztése az
elsődleges cél. Az elkészült oklevelekre a Smidt Múzeum régi jelképét ábrázoló kutyát
formázó pecsét kerül, a gyermekek nevével, melyet a gyerekek büszkén visznek haza.

4. Nem (kávé)babra megy a játék… című múzeumpedagógiai foglalkozás (egyedi és
sorozat foglalkozások)
Felső tagozatos tanulók és középiskolai csoportok foglalkozásai:
A foglalkozás elején a gyerekek a kávéházi tapasztaltaikról mesélnek, felelevenítik, hogy a
kávéházakban elsősorban különféle hideg-meleg italokat lehet fogyasztani, melyek között
léteznek alkoholos és alkoholmentesek is. Tudják, hogy a kávé még nem nekik való, de a
forró csokit szinte minden gyerek nagyon jól ismeri és szereti. Érzéseikről, kellemes
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emlékekről mesélnek, amit kávéházakban éltek át. Megkülönböztetjük a kávéházakat a
cukrászdáktól.
A falon elhelyezett kávéházi térkép tanulmányozása során végig nézzük a jelentős
cukrászdákat és kávéházakat, tulajdonosaikkal együtt, majd beazonosítjuk a régi vendéglátó
helyeknek otthont adó épületek helyén most található házakat.
A hatalmas – egykori Kovács Kávéházat megelevenítő – fotó kiváló hátteret ad a kávéházi
berendezéseknek, szereplőknek. A foglalkozás során hosszú időt töltve ezen a részen,
valóságossá válik az akkori kávéházi élet minden velejárójával együtt.
A hangulatos kávéházi enteriőr segítségével elevenítjük fel a 19-20. század vibráló
kulturális életét idéző kávéházak világát, mely a kávézáson kívül számos lehetőséget kínált
a vendégeknek. A mai generáció számára elképzelhetetlen, hogy ha kíváncsiak valamire,
ne kapnának a kérdésükre szinte azonnal választ. Nehezen tudják elképzelni, hogy a kiállítás
által bemutatott korszakban a hétköznapi embereknek nem volt telefonjuk, rádiójuk,
televíziójuk, nem létezett internet és okostelefon. Az újságolvasás is csak a kávéházakban
volt szokás (igaz, az otthoni újságolvasás manapság is egyre ritkább, a legtöbb gyerek
szüleinek sem jár újság), és ha valamit meg szerettek volna tudni elődeink, akkor bizony
meg kellett kérdezniük valakit. Erre pedig a legjobb fórum a kávéház volt.
Ez a tény meghökkenti a gyerekeket, de érdeklődve hallgatják és kérdeznek arról a világról,
amikor a hölgyek a kávéházak női szalonjaiban értesültek a legfrissebb divatról és a
legújabb pletykákról. A fiúkat a kávéházi játékok világa nyűgözi le. Csodálva nézik a régi
gramafont, amit ők csak zenelejátszónak neveznek…
A beszélgetés során szóba kerülnek a népszerű kávéházi táncestélyek, a cigányzenekarok,
és a divatba jövő kerthelyiségek. A felső tagozatos korosztály is vevő az
időutazásra/relaxációra.
Kézműves foglalkozás: coffee to go poharak készítése
A tárgyalkotó kézműves tevékenység során a gyerekek kiterített, papírpohárra rögzíthető
papír sablont díszítenek, mely előre megrajzolt minták, sablonok rajzolásával és
ragasztásával történik. A felsősök tárgyalkotása nagyfokú szabadságot ad, vonalvezetésük
pontosabb, rajzaik jóval kidolgozottabbak a kicsikénél. Segítségadásra nem nagyon van
szükség. Természetesen itt is akadt olyan gyerek, akinek nem a rajzolás, vágás és ragasztás
az erőssége, de rávezetéssel, ötletadással ők is szép tárgyakat alkotnak.
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A múzeumpedagógiai foglalkozások helye: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum –
Smidt Múzeum, 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 2.
A foglalkozások időpontjai:
- 2019. június 22-30.: Múzeumok Éjszakáján 3 foglalkozás/264 fő
- 2019. augusztus 1-31.: összesen 1 foglalkozás/51 fő
- 2019. szeptember 1-30.: összesen 2 foglalkozás/50 fő
- 2019. október 1-31.: összesen 11 foglalkozás/201 fő (KÜL-TÉR 11 fogl.)
- 2019. november 1-30.: 16 foglalkozás/342 fő (KÜL-TÉR 16 fogl.)
- 2019. december 1-31.: 4 foglalkozás/100 fő (KÜL-TÉR 4 fogl.)
- 2020. január 1-31.: 8 foglalkozás/102 fő (KÜL-TÉR 3 fogl., FŐ-TÉR 5 fogl.)
- 2020. február 1-29.: 16 foglalkozás/302 fő (BEL-TÉR 16 fogl.)
- 2020. március 1-13.: 9 foglalkozás/212 fő (BEL-TÉR 9 fogl.)
Mindösszesen: 70 foglalkozás/1624 fő
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8. A kiállítás és a kiállításmegnyitó fotódokumentációja:
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A kiállításmegnyitó meghívója:
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