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Szakmai beszámoló
A szocializmus gyermekei című időszaki kiállítás megvalósításáról
2020. szeptember 10. – 2021. január 11.
Thúry György Múzeum Kiállítóhely, Nagykanizsa Fő út 5.
A helytörténeti tárlat a Thúry György Múzeum történeti tárgyi gyűjteményének és
történeti dokumentációs tárának 1948-1989 közötti időszakából származó tárgyait,
dokumentumait mutatja be. A legtöbb darab a kiállítás előkészítéséhez kapcsolódó tematikus
gyűjtés és a kiállítás létrejöttéhez kapcsolódó közösségi felhívások eredményeképpen
gazdagította a megvalósult tárlatot. A kiállítással szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy
a velünk élő tárgyak megőrzése, múzeumba kerülésének szorgalmazása is fontos feladat.
Unokáink, dédunokáink számára elengedhetetlen ennek a korszaknak a jelenlegi és későbbi
bemutatása. Kezdeményezésünk sikerrel járt, mert a kiállítás megnyitása óta is több tárggyal,
dokumentummal keresték fel a múzeumot és ajándékozták azt a gyűjteménynek.
A kiállítás bevezető részében összefoglaló tablókon ismertetjük a 20. század második
felének társadalmi, kulturális és politikai közegét, kifejtjük a második világháború után lezajlott
változásokat a magyar társadalomban, hangsúlyosan kiemelve a gyerekek és az anyák életében,
helyzetében bekövetkezett változásokat. Kiemelt helyet kap a családszerkezet átalakulása, a
gyerekek családon belüli felértékelődött szerepe és a nők munkába állása is.
A témához kapcsolódva a falakon a múzeum gyűjteményeiben található fotókat nagyítva
(kasírozva) mutatjuk be.
A társadalmi háttér felvázolása mellett a kiállítás elején egy kis enteriőrként bemutatjuk
a szabadidő eltöltésére kínálkozó helyszínek egyikét, a Béke mozit, mely Nagykanizsa és
környéke fiatalságának életében meghatározó szerepet töltött be ebben az időszakban. Ehhez
segítségünkre volt a Göcseji Múzeumból kölcsönzött mozigép, illetve moziszékek, valamint az
általunk készített mozivászon. A falakra kihelyezett, fényvédőfóliával ellátott korabeli plakátok
és a projektorról vetített, a korabeli Nagykanizsát bemutató rövidfilmek pedig teljessé teszik a
mozi élményét.
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A folyosó lezárásaként elevenítettük meg a Károlyi kertet, az ifjúság hajdani, kedvelt
gyülekezési helyét (háttérfotóval, korabeli plakátokat bemutató hirdetőoszloppal, korabeli ruhát
viselő női bábuval, babakocsival és egy tinédzser lány figurával). Ehhez kapcsolódva kerültek
bemutatásra a korszakban tevékenykedő helyi együttesek, az őket megidéző és felvonultató
1995-ös Indián nyár című koncert felvétele is megtekinthető televízión a kialakított interaktív
sarokban.
Szerettük volna ráirányítani a figyelmet a szocializmus időszakában népszerű gyárilag
készült és az otthon, gyermekek által készített játékok közötti különbségekre. Ezért vitrinekben
helyeztük el a korszakból származó népszerű gyermekjátékokat (holdrakéta, holdautó,
búgócsiga, diavetítő stb.), melyek szintén a folyosón kaptak helyet.
Az első teremben a gyermekek nevelésének elsődleges színtereként az otthon került
bemutatásra egy nappali szoba rácsos gyermekággyal, gyermekfigurával és egy tinédzser szoba
formájában. Ezekben az enteriőrökben a korabeli bútorokkal, berendezési tárgyakkal
igyekeztünk szemléltetni a kor jellegzetességeit, bemutatni a gyermekek otthoni, természetes
közegét. A teremben kapott helyet a névadó intézménye – hiszen az emberi életúthoz fűződő
vallási rítusok helyett szocialista szertartásokat hoztak létre – , mint például a kiállításban is
megidézett gyermek névadó ünnepség. Itt mutattuk be a kiállításra ajándékul kapott tűfestéses
hímzésű, brokátból készült, a városi névadó ünnepségeken használt zászlót, mely az enteriőr fő
eleme. Egy digitális képkereten hajdani névadó ünnepségek fotói láthatók és egy hajdani
névadó ünnepség felvétele is hallható.
Az első teremben kapott helyet egy óvoda enteriőr is (összecsukható, alumínium vázas
óvodai gyerekágyak, asztalkák, kis székek, gyermekjátékok, gyermekrajzok). A múzeum által
őrzött nagyszámú óvodai csoportokat, foglalkozásokat ábrázoló felvételeket itt is egy digitális
képkeret segítségével mutatunk be. Nagykanizsán a szocializmus időszakában ugrásszerűen
megnőtt a bölcsődék, óvodák és az ott dolgozó pedagógusok száma. 1945-ben még csak 5
óvoda működött a városban 240 férőhellyel, ahol 6 óvónő dolgozott, majd 1970-re az óvodák
száma elérte a 16-ot, az óvónők száma pedig a 62-t. Javult a szakszerű ellátás, gondozás, a
nevelés és az oktatás színvonala is. Ezeket a változásokat hangsúlyozzuk az enteriőr mellett
elhelyezett tablókon.
A gyermekek intézményes nevelési formáinak bemutatása tovább folytatódik a második
teremben is, ahol egy enteriőr keretében bemutatásra került egy iskolai tanterem részlete,
valamint megelevenedik a nagykanizsai Fabik Károly úttörőház is. Az iskolai enteriőrben
kiállítottuk a múzeum gyűjteményéből származó iskolapadokat, táblát, tanári asztalt, a fali
fogason a jellegzetes iskolaköpenyeket, és a kor szocialista szellemiségű fali tablóit.
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Az általunk tárgyalt időszakban a gyermekek életének meghatározó része volt az
úttörőmozgalom,

valamint

az

úttörőházi

tevékenységek,

foglalkozások,

szakkörök,

táborozások. Ezt fotónagyításokkal, úttörőházi emlékekkel, egyenruhákkal, csapat, raj és őrsi
zászlókkal igyekeztünk hangsúlyozni. Bemutatásra kerültek a nagykanizsai úttörőház 19481989 közötti emlékei, dokumentumai, a különböző csapatnaplók, őrsi naplók és rajnaplók is.
Múzeumpedagógiai foglalkozások
A szocializmus gyermekei című időszaki kiállításhoz

tárlatvezetéssel egybekötött

múzeumpedagógiai foglalkozás is tartozik, melyet a kiállítás kurátora vezet. A foglalkozások
korosztályonként mások, az életkori sajátosságokat figyelembe véve változnak. Az óvodás, alsó
tagozatos gyerekek számára a kiállítás részeként egy mesesarkot alakítottunk ki, ahol korabeli
diafilmeket vetítünk a diákoknak, valamint játékos feladatokkal egészítjük ki a tárlatvezetést.
A felső tagozatos, illetve középiskolás diákoknak egy kvízzel is készültünk, melyben a retró
szlenggel ismerkedhetnek meg, kipróbálhatják magukat, hogy mennyire ismerik a szüleik,
nagyszüleik által egykor használt szavak, kifejezések jelentését.
A vírushelyzet miatt sajnos kevesebb csoport érkezett a foglalkozásokra, mint általában, de
sikerült minden korcsoportot vendégül látnunk a kiállításban, hiszen nagy számban látogatták
meg egy-egy tárlatvezetés erejéig kanizsai és környékbeli nyugdíjas klubok is a múzeumot.
A járványügyi bezárás miatt a kiállítás időtartamát meghosszabbítjuk 2021. május 22-ig
meghosszabbítjuk. Reményeink szerint a Múzeumi Világnaphoz kötődően egy interaktív
családi nappal zárhatjuk a kiállítást.
Látogatószám:
A járványügyi rendelkezéseket betartva 2020. november 10-én bezártuk a kiállítást. A kiállítást
2020. november 10-ig meglátogatta: 505 fő
A kiállítás további tervezett helyszínei:
Marcali Városi Helytörténeti Múzeum
Balatoni Múzeum, Keszthely
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A kiállításhoz kapcsolódó sajtóanyagok:
A kiállítás megnyitója: https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/a-szocializmus-emlekei-athury-muzeumban-4498076/?fbclid=IwAR2nyh444uqj3HELq3ftbXZllFFEbIScax86GRU_k3mx6AXrYV0C5swS3A
A kiállítás megnyitója: http://kanizsatv.hu/hirek/6489-megnyilt-a-szocializmus-gyermekeicimu-kiallitas?fbclid=IwAR2vqkBSOJ1bgcLwyCi9FSWAenUMneyKvbqqCChXgcclOtzbqKsNTGPoeIg
A kiállítás megnyitója: https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/egyszervolt/gyermekiartatlansag-ideologiaineveles?fbclid=IwAR1mMKsEbqA72YLetx9utrVtiboGGBINZSOWeOzb84QrFI3LTvRd9K
L6bfQ
A kiállítás megnyitója: https://zalakocka.hu/kanizsa/2020/09/17/lakasbelso-jatekok-tanteremuttoromozgalom/?fbclid=IwAR2vqkBSOJ1bgcLwyCi9FSWAenUMneyKvbqqCChXgcclOtz
bqKsNTGPoeIg
A kiállítás forgatókönyvét írta, a kiállítást rendezte és a szakmai beszámolót összeállította
Mikó-Baráth Franciska történész-muzeológus (Thúry György Múzeum).
Nagykanizsa, 2021. január 12.
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