
Szakmai beszámoló 

„Varázsos rendhagyás” Jeles napok Dél-Zalában 

című kiállítás megvalósítása a Thúry György Múzeumban 

A kiállítás időtartama: 2022. április 12. – 2022.október 17. 

Pályázati azonosító: 209106/00018 

 

A szakmai beszámoló elérhetősége: www.tgym.hu/Pályázatok, beszámolók 

http://www.tgym.hu/index.php/palyazatok-beszamolok 

 

A néprajzi szakirodalom naptári ünnepekként, illetve jeles napokként tárgyalja a 

kalendáriumban kiemelt helyet elfoglaló időszakokat, melyek különféle népszokásoknak, rítusoknak a 

legfontosabb alkalmai. A naptári év bizonyos napjaihoz, illetve ciklusaihoz népszokások és hiedelmek 

egész sora fűződik, melyek általában az egyházi év rendjéhez (Jézus vagy egy szent életéhez), vagy a 

mezőgazdaság szempontjából meghatározó munkafolyamatokhoz, esetenként a természet örök 

körforgásához kapcsolódnak. Többnyire azonban mindez egyszerre és elválaszthatatlanul keveredik 

bennük. A kiállításban az évnek azokat a napjait, periódusait emeltük ki, amelyek Dél-Zalában és a 

szomszédos területeken valamilyen szempontból jelentősek voltak, és amelyeknek a Thúry György 

Múzeum gyűjteményeiben tárgyi, képi vagy adattári emlékei őrződtek meg.  

Az egykori (és mai) jeles napokat januártól decemberig követtük nyomon régi kalendáriumok, 

a néprajzi raktár „kultikus” polcain elhelyezett tárgyak és a néprajzi fotótár felvételeinek a segítségével. 

A 19. század végétől a 20. század második feléig – esetenként a mai napig – mutattuk be a jeles 

napokhoz kapcsolódó tárgyakat és/vagy képeket; elsősorban azokat, amelyeknek néphit- és szokásbeli 

vonatkozásaik is vannak, így a népi vallásosság gazdag körébe tartozó ünnepek is ilyen szemszögből 

kaptak helyet a tárlatban, vagy a különlegességük miatt nem maradhattak ki (pl. Kisasszony nap).  

A kiállítás a Thúry György Múzeum Fő u. 5. sz. alatti épületében valósult meg az emeleti két 

időszaki teremben és az azokat összekötő folyosón (150 négyzetméter). 12 + 4 db nagyméretű 

szöveges tablót készítettünk (12 hónap + mozgó ünnepek), valamint fotónagyításokat vándoroltatható 

minőségben. A Kisasszony bölcsőjéhez művirágokat rendeltünk, valamint a kiskanizsai plébániától 

kölcsönöztük a babát és a vitrint. A kiállítás időtartama alatt nagyméretű molinók lógtak/lógnak az 

épület homlokzatán és a folyosón. A kiállítást Dr. Horváth Sándor néprajzkutató nyitotta meg (ELTE 

Savaria Egyetemi Központ), a megnyitón a Gyenesdiási Dalárda szerepelt. Meghívók, plakátok is 

készültek. A tárlat időtartama: 2022. április 12. – 2022.október 17. 

A kiállítás időtartamára esett a Múzeumi Világnap és a Múzeumok Éjszakája. A kiállításhoz 

kapcsolódó kiállításvezetőt a Múzeumi Világnapon mutattuk be a közönségnek. (Gyanó Szilvia: 



Varázsos rendhagyás. Jeles napok Dél-Zalában. Kiállításvezető katalógus a Thúry György Múzeum 

időszaki kiállításához. Nagykanizsa, 2022. ISBN 978-615-80521-5-3. 200 példány) A kiadványt 

eljuttattuk a városi könyvtába, az iskolákba és az óvodákba is. A kiállítás zárása után a kiadvány digitális 

változata elérhető lesz a Thúry György Múzeum honlapján is. A kiállításvezető katalógus úgy készült, 

hogy segítségével honismereti órákat lehessen tartani a Nagykanizsa és a környéki általános 

iskolákban. A rendezvényeken résztvevők ingyenesen vihettek belőle.  

A Múzeumok Éjszakáján is nagy sikere volt az érdeklődő közönség körében a tárlatnak., melyen 

játékos, ügyességi, ismeretterjesztő kalandtúrát szerveztünk a kiállításban és a múzeum udvarán.  

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján a nagykanizsai diákok 

ingyenesen látogathatják kiállításainkat. A tárlatra iskolás csoportokat szerveztünk, a nyári időszakban 

táborozó diákok számára is. Különböző játékos és szórakoztató foglalkozásokkal kiegészített múzeumi 

órákkal vártuk/várjuk az óvodásokat, az alsós osztályokat és a felsős és gimnazista diákokat. A 

kiállításhoz múzeumpedagógiai sarkot rendeztünk be puzzle-játékkal és mágnes-táblával, valamint 

feladattáblával.  

A közösségi médiában kisebb-nagyobb bejegyzésekkel készítettünk virtuális tárlatot. A 

múzeum Facebook oldalán rendszeresen megjelenítettük a tárlatban szereplő jeles napokat 

(https://www.facebook.com/tgymuzeum). Elkezdtük a tárlat virtuális megjelenítését a múzeumi 

honlapon is, havonta frissülő a tartalommal (https://www.tgym.hu/index.php/virtualis-kiallitas). 

A tárlatról tudósított a helyi, a megyei és az országos média is (Kossuth Rádió, Zalai Hírlap, 

Kanizsa TV). A Zalai Hírlap Dél-zalai jeles napok elevenednek meg a Thúry György Múzeum kiállításán 

címmel egészoldalas riportot közölt a 2022.04.24-i hétvégi mellékletében. 

A „Varázsos rendhagyás” – Jeles napok Dél-Zalában című időszaki tárlat látogatóinak száma 

2022. augusztus 20-ig 4377 fő volt. Legtöbben a rendezvényekhez: Múzeumi Világnap (2022.05.17. 

120 fő), Múzeumok Éjszakája (2022.06.25. 2052 fő) kapcsolódtak, valamint az iskolás csoportok is nagy 

számban érkeztek, de a nyugdíjas korosztály is jelentős számban képviseltette magát a kiállítás 

látogatói között. 

A kiállítás nyomtatott része bontás után vándoroltatható, Zalakomár a tervezett első állomás, 

majd tavasszal a balatonszentgyörgyi Csillagvár Múzeum következik, ezután a Marcali Városi Múzeum 

mutathatja be az itt már tárgyakkal is kiegészülő vándorkiállítást. 

 

Nagykanizsa, 2022. augusztus 26. 

 

 Gyanó Szilvia       Dr. Száraz Csilla 

néprajzos-főmuzeológus, a kiállítás kurátora          igazgató 

  



Múzeumpedagógiai foglalkozások és létszámadatok: 

• 2022. április 28. 15 fő 

• 2022. június 09. 24 fő 

• 2022. június 21. 18 fő 

• 2022. június 25. 120 fő 

• 2022. június 23. 36 fő 

• 2022. július 20. 40 fő 

Összesen: 253 fő 

 

Sajtómegjelenések: 

1. Zalai Hírlap 2022. április 12: Varázslatos rendhagyás - Jeles napokra koncentrál a nagykanizsai 

múzeum legújabb kiállítása 

https://www.zaol.hu/helyi-kultura/2022/04/jeles-napokra-koncentral-a-nagykanizsai-muzeum-

legujabb-kiallitasa 

2. Zalai Hírlap 2022. április 24. Néphiedelmek csokorba kötve - Dél-zalai jeles napok elevenednek 

meg a Thúry György Múzeum kiállításán 

https://www.zaol.hu/helyi-kultura/2022/04/del-zalai-jeles-napok-elevenednek-meg-a-thury-gyorgy-

muzeum-kiallitasan 

3. Kanizsa TV 2022. április 13. Varázsos rendhagyás - Jeles napok új időszaki kiállitás a Thúry György 

Múzeumban 

https://kanizsatv.hu/hirek/10084-varazsos-rendhagyas-%E2%80%93-jeles-napok-delzalaban--uj-

idoszaki-kiallitas-a-thury-gyorgy-muzeumban 

4. Kanizsa TV 2022. április 13. Napi Kanizsa Varázsos rendhagyás - Jeles napok Dél-Zalában (video) 

https://kanizsatv.hu/hirek/10076-napi-kanizsa?fbclid=IwAR1WQSVi_iJ0IT-zUXwx0-

yhLV8upfnleTy5eLaKaHK_04j5kjJ9aw7_hTo 

5. Kanizsa Újság 2022. április 21. Élettel teli múzeum 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202205/elettel-teli-muzeum 

6. Zalai Hírlap 2022. június 23. 15. alkalommal csatlakoznak - Színes programokkal készül a kanizsai 

Thúry György Múzeum a Múzeumok Éjszakájára 

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/06/szines-programokkal-keszul-a-kanizsai-thury-gyorgy-

muzeum-a-muzeumok-ejszakajara?fbclid=IwAR3SRuCBmXOOnXVpwpmK2TG-

n9gd5buCAWnVpz0knzFgJZiKRKbO9-t0ByU 

7. Kanizsa TV 2022. május 17. Múzeumi Világnap - Kötetbemutatóval, tárlatvezetéssel és 

gyermekfoglalkozásokkal ünnepelt a Thúry György Múzeum 



https://kanizsatv.hu/hirek/10304-muzeumi-vilagnap 

8. Kossuth Rádióban Varga Tünde készített riportot a kiállításról, melyet többször is sugároztak a 

kulturális ajánlóműsorban. 

https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2022/04/14/kalendarium-a-toldi-animacios-sorozatrol-

werkfilmet-keszitett-az-m5/ 

 

Digitális tartalmak, elérések száma 

Múzeumi honlapon: www.tgym.hu 

1. A kiállítás digitális meghívója   300 fő 

https://www.tgym.hu/index.php/kiallitasaink/idoszaki-kiallitasaink/thury-gyorgy-muzeum/677-

varazsos-rendhagyas-jeles-napok-del-zalaban 

2. Virtuális kiállítás   2000 fő 

https://www.tgym.hu/index.php/virtualis-kiallitas 

http://www.tgym.hu/index.php/virtualis-kiallitas/husvet 

 

Virtuális kiállítás a közösségi médiában - Facebook-posztok kisebb tartalmakkal: 

https://www.facebook.com/tgymuzeum 

Poszt címe Megjelenés ideje Elért felhasználó 

Himes tojások a néprajzi gyűjteményből 2022. április 16. 1907 

Tojásosztás Pártón 2022. április 17. 7875 

Húsvéti Családi Nap 2022. április 20. 2741 

Sárkányölő Szent György 2022. április 23. 2006 

Mátka korona 2022. április 24. 3418 

Májusfa állitás 2022. május 1. 9801 

Flórián nap 2022. május 4. 1029 

Fagyos szentek 2022. május 12. 605 

Mária hónapja 2022. május 23. 857 

Pünkösdi királyválasztás 2022. június 5. 4785 

Pünkösd 2022. június 6. 1472 

Szent Iván hava 2022. június 7. 1358 

Ünnepi szent gally Kollátszeg 2022. június 9. 1345 

Nyárközép Szentivánéj 2022. június 21. 1378 

Szaraszaló tepszi 2022. június 28. 1702 

Péter és Pál napja 2022. június 29. 2942 



Sarlós Boldogasszony 2022. július 01. 2310 

llés napja 2022. július 21. 966 

 

Kiállításvezető katalógusról tájékoztató a múzeum Facebook-oldalán: 

https://www.facebook.com/698080760329922/posts/2367591216712193 

 

Reklám és propaganda célú bejegyzések a múzeumi Facebook-oldon: 

1.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HyRZdvK33mMzrKxijdujGqGiTsHb8J2hTJFFhD

24ocdigSt5WPnGNUMKwqtnaCgcl&id=698080760329922&m_entstream_source=permalink 

2. https://www.facebook.com/698080760329922/posts/2404020269735954 

3. https://www.facebook.com/698080760329922/posts/2398023767002271 

4. https://www.facebook.com/698080760329922/posts/2364486307022684 

5. https://www.facebook.com/698080760329922/posts/2339180596219922  

6. https://www.facebook.com/watch/?v=939504466732943&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=sharing 

7.https://www.facebook.com/tgymuzeum/posts/pfbid0v2FXzm5AqwAty6WrGvx23h5bERDmin1b2Jx

7issHvcF6p1kj3ZMhf13uy5XaC6SJl 

8. https://www.facebook.com/tgymuzeum/photos/a.698080793663252/2361916300613018 

9. https://www.facebook.com/tgymuzeum/photos/a.698080793663252/2334277726710209  

10. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2338267512977897&id=698080760329922 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások képanyaga – Thúry György Múzeum Facebook 

• https:/www.facebook.com/tgymuzeum/posts/pfbid02LNEEH43KjYZC6X43Q1fjBDb2BNMk35

kY81pm33HFxXAsxbZGwCAby2JnEJom4LVLl 

• https://www.facebook.com/tgymuzeum/posts/pfbid0NafHvcWSvrkBjCN5XebXAB2kLVzUGCx

oukxbXada45ZhPnsKsYb3vLncB9p99PYal  

• https://www.facebook.com/tgymuzeum/posts/pfbid0Z7N61AdGD8wdtRfhxqcZR8kX2T5Nhb

1QGaXNApsTtgCSBfACf6N4HtyiQw9QSnbrl 

• https://www.facebook.com/tgymuzeum/posts/pfbid0ZqX5mPxGZYPY8E5PxedcVLsjeF5icyeA

m6uHqSx83ADFBKHJy8cstrzUbxsGeRcpl 

• https://www.facebook.com/tgymuzeum/posts/pfbid02EvPneAzCjEDNGvDxnDouxSx5V88yL4

dfvAutEYJuccieYgKgURbAvmqnhTFK1UNtl 

• https://www.facebook.com/tgymuzeum/posts/pfbid02HHtXbLCTYbNENy1VZPtdDWGeAomo

kopXypcmSDpQwY44sdme2toNMLt4XZhytRvXl 



Fotódokumentáció: 
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