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A program ismertetése: 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum immár második alkalommal adott otthont az 

agrártörténettel, gazdaságtörténettel foglalkozó muzeológusok, szakemberek szimpóziumának. 

Az agrár-szakmuzeológus továbbképzés célja, hogy változatos témájú előadásokon keresztül 

párbeszédet indítson el a szakma képviselői között, kérdéseket fogalmazzon meg, és ezekre 

megpróbáljon válaszokat is adni. Ezzel – folytatva az előző év sikeres programját – segíti az 

agráriumhoz kötődő gyűjtemények kiállítóhelyek kezelőit, vezetőit gyűjtéseikben, 

feldolgozásaikban és társadalmi szerepvállalásukban. 

A koronavírus járvány némileg megnehezítette a szervezést, így az eredetileg áprilisra tervezett 

szakmai nap végül 2020. október 20-án került megrendezésre a Vajdahunyadvárban, 46 fő 

részvételével.  

    A rendezvénnyel szélesebb közönséget sikerült elérnünk, hiszen agrár-szakmuzeológusok 

mellett (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti 

Szakmúzeum–Gödöllő) más tudományágak muzeológusai (Magyar Természettudományi 

Múzeum, Aquincumi Múzeum), egyetemi oktatók (Szent István Egyetem, Szegedi 

Tudományegyetem), egyetemi hallgatók (Pécsi Tudományegyetem) és tájházakban dolgozó 

kollégák (Bodrogközi Múzeumporta–Cigánd, Felpéci Tájház, Mezőgazdasági Hagyományok 

Gyűjteménye–Nagyrábé is érdeklődtek a program iránt, így nemcsak Budapestről, hanem az 

ország minden részéből érkeztek a program résztvevői.     

     A szakmai napot múzeumunk főigazgatója, Dr. Estók János előadása nyitotta meg, 

amelyben ismertette az agrármúzeumok küldetését, legfőbb célkitűzéseit. Ezt követően három 

szekcióban több témakört érintve hallhattak előadásokat a résztvevők. A délelőtti szekció első 

előadásában Dr. Medzihradszky Zsófia, múzeumunk közművelődési és marketing főigazgató-

helyettese azt a kérdést igyekezett körbe járni, hogy a látogatószámnak milyen szerepe van egy 

adott intézmény működésében, miként célszerű rá tekinteni. Dr. Matits Ferenc főmuzeológus a 



Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megvalósult képzőművészeti kiállításokról tartott 

előadást. Dr. Nagy József főmuzeológus a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely szőlészeti-

borászati kiállításának megújítási lehetőségeiről beszélt. Gáspár László muzeológus erdész 

szemével ismertette a Magyar Mezőgazdasági Múzeum erdészeti kiállítását. Az ebédet követő 

első szekció az agrártörténeti kutatások és kiadványok tematikája köré szerveződött. Benei 

Bernadett muzeológus a 18. századi polihisztor, Bél Mátyás nagyvolumenű országleíró 

művének, a Notitia-nak agrár-, és gazdaságtörténeti vonatkozásait ismertette előadásában Ung 

vármegye leírásának példáján keresztül. Lükőné Örsi Gabriella, könyvtári főigazgató-helyettes, 

a Mezőgazdasági Könyvtár vezetője, előadásában szakkönyvtárunk kutatóhelyi szerepét, 

kutatási lehetőségeit mutatta be. A szekciót Sánta Ákos muzeológus előadása zárta, aki a 

múzeum vadászati kiállításához kapcsolódó A Vadászfegyverek című kiállítási katalógus 

létrejöttét, és a tárgykatalógusok jelentőségét ismertette. 

A szakmai napot záró délutáni szekció a múzeum és a társadalom kapcsolatát érintette. Dr. 

Szabóné Lázár Ibolya a Georgikon Majortörténeti kiállítóhely vezetőjeként, az intézmény 

Őröld meg a gabonád, süsd meg a kenyered! c.   új, interaktív projektjéről, számolt be. Gócsáné 

Dr. Móró Csilla, a tápiószelei Blaskovich Múzeum vezetője előadásában az intézmény 

társadalmi beágyazottságát ismertette, mely megmutatta, hogy a múzeumok közösségformáló 

hatása és lehetőségei milyen fontos szerepet játszhatnak egy település életében. 

Végezetül Clos Enikő a lajosmizsei Tanyamúzeum példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a 

kislétszámú intézményeknek, létesítményeknek is van létjogosultsága a közművelődésben, és 

a vezető aktivitása milyen mértékben határozza meg az intézmény ismertségét, látogatottságát. 

 

A program értékelése:  

A szakmai programra a pandémiás helyzet ellenére is sokan eljöttek, de a résztvevői létszám 

emiatt kissé alacsonyabb volt a vártnál. Az előadások sokszínűsége, és a témák változatossága 

különböző érdeklődésű szakemberek figyelmét is felkeltette. A képzés megtartásának tavaszról 

őszre történő eltolását jó döntésként értékelhetjük, mert így a résztvevőknek közvetlen 

lehetősége volt kérdéseik megfogalmazására és az előadóknak a válaszra. A visszajelzések 

alapján a személyes tapasztalatmegosztás ezen a módon volt igazán sikeres.  

Bízunk benne, hogy tapasztalataink, az intézményben folyó munkafolyamatok, kutatások 

megosztása révén a szakmai napon résztvevők újabb ismeretekkel gazdagodtak.  

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy támogatta a rendezvény 

megvalósulását. Reméljük, a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló programok szervezésére. 



 

Benei Bernadett 

muzeológus 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 

A programra való felhívás elérhető a Magyar Mezőgazdasági Múzeum honlapján az alábbi 
linken: 

https://www.mezogazdasagimuzeum.hu/esemenyek/ii-agrar-szakmuzeologus-tovabbkepzesA 
szakmai beszámoló elérhető a Magyar Mezőgazdasági Múzeum honlapján az alábbi linken: 

https://www.mezogazdasagimuzeum.hu/muzeum/palyazatok 

 

A program meghívója:  

 

 

A megvalósult program: 
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Fényképdokumentáció a programon résztvevőkről:  

 



 

Budaapest, 2021.01.30. 

Benei Bernadett 

muzeológus 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 


