
 

Pályázati azonosító: 209110/00040 

A pályázat címe: Karcagi műtárgyak szerzeményezése 

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum pályázata múzeumi tárgyak szerzeményezésére 

 

 

Szakmai beszámoló 

A megvásárolt 260 darabból álló tárgyegyüttes egy hagyatékból származik, annak a családnak 

a tárgyai, akiknek karcagi házát a Szabadtéri Néprajzi Múzeum az Alföld tájegység 

épületegyütteséhez kiválasztotta és lebontotta a kétezres évek elején. A hagyaték tulajdonosai, 

a középparaszti szinten gazdálkodó család az 1820-as évektől lakta a szoba-konyha-szoba-

kamra beosztású, oldaltornácos, ikeroszlopos épületet egészen 2001-ig, a család utolsó egyenes 

ági leszármazottjának haláláig. 

A tárgyak értékét növeli, hogy történetük a tulajdonos visszaemlékezése alapján jól 

dokumentálható. A megvásárolt tárgyak nagyban hozzájárulnak család életmódja, a 

gazdálkodása és a munkamegosztás ábrázolása mellett a lakberendezés, táplálkozás, 

háztartásvezetés és a társadalmi kapcsolatok bemutatásához.    

A tárgyegyüttes textilanyagot is tartalmaz, viseleti darabokat és lakástextiliát egyaránt, melyek 

lehetővé teszik az egykori mezőváros polgárosodó családjának öltözködési szokásait és 

lakberendezését is ábrázolni.   

A teljes hagyaték gyarapítása és együtt-tartása kiemelt múzeumi érdek, hogy a telepítési 

koncepcióban és az újraépítési javaslatban tervezett századfordulós bemutatási szituáció az 

eredeti tárgyegyüttessel valósulhasson meg. A megvásárolt tárgyak egy része ezért az épület 

berendezési tárgyait képezi majd az enteriőrös kiállításban, másrészt a teljes tárgyegyüttes 

kiemelkedő forrásértékű anyagot jelent több aktuális kutatásunkhoz.  

A Múzeumba került tárgyak a műtárgygyűteményt, a fotótárat és a történeti adattár 

gyűjteményét gazdagítják. A hagyaték az állandó kiállítás megépüléséig is kiemelt fontosságot 

élvez gyűjteményünkben a hasznosítást tekintve. A kapcsolódó tételek az első világháborús „A 

nagy háború emlékei” adatbázis online gyűjteményét gazdagítják. Az első világégés hatásaira 

fókuszáló kutatásunk folytatásaként a tárgyegyüttes a Trianoni béke és az annak nyomán 



 

kialakult irredentizmus és revízió ritkán látott tárgyi emlékeivel a tervezett tematikus Trianon 

online adatbázis alapját képezi majd. A Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködésben futó 

„A létező szocializmus életvilágai – A vidéki miliők rendszerváltása” kutatási projekt 

témájához szintén adatul szolgálnak a vizsgált korszakból származó kiadványok. A nagyszámú 

könyv- és dokumentumanyag többek között a folyamatban lévő Erdély épületegyüttes városi 

kiállításainak tervezéséhez, a különféle rekonstrukciók elkészítéséhez kiváló analógiaként és 

forrásként is szolgál. A tárgyegyüttes tehát nemcsak a 20. század eleji mezővárosi polgárosodó 

középparaszti család élete és gazdálkodása kutatásának és bemutatásának szempontjából bír 

kiemelt jelentőséggel, hanem több aktuálisan futó projektünk megvalósításához is hasznosítjuk. 

 

A megvásárolt tárgyak listája 

Gyűjtemény Leltári szám Darabszám 

Műtárgy 
2021.62.1.—2021.62.22. 

2021.65.1.—2021.65.4. 
26 db 

Műtárgykönyv 

KL21768 – KL21775 

KL21793 – KL21794 

KL21751 – KL21767 

KL21791 – KL21792 

29 db 

Történeti adattár 
2021.38.1-69. 

2021.37.1-135. 
204 db 

Installáció I/2021.426 1 db 

   

Összesen:  260 db 

 

Szentendre, 2021. december 08. 

Tömöri Szilvia 

          muzeológus 

          s.k. 


