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KUNY DOMOKOS MÚZEUM      

2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.     azonosító: 209106/00031 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A tatai ősóceán csodálatos (élő)világa című időszaki kiállításról 

 

 

A Kuny Domokos Múzeum Természettudományi Gyűjteményében 2013 óta dolgozik 

folyamatosan újra szakmuzeológus, így megkezdődött a hányatott sorsú kulturális javak 

felmérése, rendezése, feldolgozása, ezzel egy időben pedig célkitűzés lett a raktározott 

természettudományos tárgyak minél szélesebb körű megismertetése, a természettudományok 

vissza hozatala a köztudatba, a város életébe, hiszen Tata városa is számtalan természeti 

kinccsel rendelkezik, amely nagyon jó kiindulópont. 

2022. május 5-én, az NKA támogatásával nyílhatott meg a Múzeum második kiállítása, 

amely saját gyűjteményi darabjait mutatja be. A támogatott kiállítás helyszíne a tatai vár, 

melyben a Kuny Domokos Múzeum foglal helyet, mint megyei hatókörű városi múzeum. 

Mivel számos tatai lakos sem tudja, hogy micsoda történetet őriz a város legmagasabb pontja, 

ezért a kiállítás célja felhívni a figyelmet tatai Kálvária-dombra, melynek kőzetrétegei felölelik 

a teljes földtörténeti középkort (triász, jura, kréta), fantasztikusan megőrizve az akkori állatvilág 

kőbe zárt maradványait. A kőzettípusok e korszak nagy kiterjedésű tengerének 

fejlődéstörténetét tükrözik. A domb kiemelkedő geológiai jelentőségű hely, hiszen a felszínen 

csodálható meg a kb. 200 millió éves triász-jura határ is. Szintén itt húzódik a földfelszín alatt 

a város legnagyobb barlangja, a Megalodus-barlang. 

A kiállítás lépésről lépésre vezeti végig a látogatót a jelenben kinéző Kálvária-dombról millió 

évekkel ezelőttre, mikor a Földön a kontinensek még máshogyan helyezkedtek el, mikor Európa 

nagyrészét a Tethys óceán borította és mára kihalt állatok uralták a víz alatti világot. 

A Kálvária déli oldalában lévő ELTE Szabadtéri Geológus Kertben a sziklafalon végig 

követhető a „kővé vált tenger”, ennek pedig remek kiegészítése a várban lévő kiállítás, ahol 

rekonstrukciók láthatóak az eredeti élővilágról, illetve részletes tájékoztatás kapható az egykori 

őskörnyezet változásáról. 

 

A helyi erős közösségi identitástudat és lokálpatriotizmus miatt bízunk a látogatói érdeklődés 

hosszú idejű fennmaradásában, hiszen egy helyi központi helyszín került bemutatásra, amihez 

a helyiek kötődnek, az ide érkező turistáknak pedig kiemelt kirándulási helyszín. A kiállítás 

interaktív részei miatt a téma már óvodás kortól kezdve, egészen idős korig érdekes lehet, 

mindenki megtalálhatja azt a részt, azt az információ mennyiséget, mely korosztályának és 

érdeklődésének megfelelő. A továbbiakban, a tanév kezdetével tervezzük a környék óvodáiban, 

iskoláiban is hirdetni a kiállítást, hiszen múzeumpedagógia foglalkozásra, vagy kihelyezett 

tanórához is szeretnénk hasznosítani a kiállítást. 

 

A kiállítás nem online, hanem hagyományos módon valósult meg, így nincs link, se kapcsolódó 

digitális tartalom. 
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Megvalósításban résztvevők: 

- Talentum Művészeti Szakgimnázium hallgatói a falfestést készítették el 

- Tardosi Kőbányából bemutatható példányokat kaptunk, valamint szakmai 

együttműködés kezdődött 

- folyamatos együttműködés programokban, szakmai kérdésekben és a kiállításhoz is 

kaptunk példányokat az ELTE Tatai Szabadtéri Geológus Kertből 

- a Kuny Domokos Múzeum munkatársai 

- önkéntes segítők 

- grafikai tervezés-kivitelezésben a Kontúr Dekor Kft. 

 

A hasznosulás: 

- látogatószám (2022.08.12-ig): 35.768 fő 

- sajtóbeszámolók (linkekkel) 

o beszámoló a megnyitóról a Kuny Domokos Múzeum Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/kunymuzeum) 

 
 

o Tatai TV beszámolója a kiállítás megnyitóról 

https://www.youtube.com/watch?v=fjF2fPeYBzA 

 

- kapcsolódó programok 

o 2022. június 24. Víz, zene, virág Fesztivál programja keretében kurátori 

tárlatvezetés 

o 2022. július 7. ELTE Földrajz Tanszék gyakorlat kapcsán szakmai konzultáció, 

bemutató a kiállításban 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fjF2fPeYBzA
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- múzeumpedagógiai foglalkozások 

o 2022.06.21. 28 fő általános iskola, nyári tábor keretében  

o 2022.06.28. 27 fő általános iskola, nyári tábor keretében 

o 2022.07.05. 26 fő általános iskola, nyári tábor keretében 

o 2022.07.05. 12 fő általános iskola, nyári tábor keretében 

o 2022.07.12. 28 fő általános iskola, nyári tábor keretében 

o 2022.08.16. 19 fő általános iskola, nyári tábor keretében 

A szeptemberi tanév kezdetével meghirdetésre kerül múzeumpedagógiai foglalkozás 

az iskolák, óvodák körében. 
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JELEN: szárazföldi rész, egykori 

kőbányászat, Szabadtéri Geológus Kert, 

kőzettani rétegsor bemutatása a kutatások 

alapján 

 
JELEN-MÚLT: Megalodus-barlang bejárata 

a szárazföldi részről nyílik, de egy járat már 

átvezet a tenger alatti világba. A barlangban 

a feltárás során gyűjtött ásványok kerültek 

bemutatásra, valamint a barlang 

felfedezésének története. 
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MÚLT: egykor élt őslények megjelenítése a 

falakon, ismeretterjesztő tablók és számos 

eredeti ősmaradvány bemutatása 

földtörténeti korszakok alapján 

INTERAKTÍV HOMOKOZÓ: az 

ősföldrajzi térképekhez kapcsolódóan 

terepasztal, melyben a homokot alakítva egy 

érzékelőnek és projektornak köszönhetően, a 

térkép színei jelennek meg a 

homokfelületen, dinamikusan változva, 

ahogy a homokfelület magassága, formája 

változik 

 

 


