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A TISZACIPŐGYÁR ÉGISZE ALATT 

Virtuális barangolás a Tisza Cipőgyár Irodaházában 

Pályázati beszámoló 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai  

A pályázat segítségével létrehozott, csak virtuálisan létező kiállításunk célja kettős: egyrészt 

megőrizni az utókornak a Tisza Cipőgyár Irodaházának fennmaradt berendezését, másrészt 

ebben a rendhagyó környezetben: eredeti helyszínen, eredeti berendezési darabok között, az 

irodák eredeti rendeltetése szerint tematizálva bemutatni a Tisza Cipőgyár történetét, a 

mindennapi életet átszövő működést, Martfűn és az ország életében elfoglalt helyét.  

A kiállításhoz oktatási tartalmat készítettünk és angol nyelven is elérhetővé tettük. 

A téma aktualitása: 80 éve indult a termelés, 72 éve, 1950-ben államosították a cipőgyárat, 

ekkortól működik Tisza Cipőgyár Nemzeti Vállalatként. Szintén ebben az évben lett önálló 

település Martfű, melyet a cipőgyárnak köszönhet! 

Másrészt az épület magántulajdonba került 2015-ben, a tulajdonos teljes átalakítást tervez, 

mellyel elvész ez a fontos örökségünk és az egykori berendezés. A tulajdonos fiatal, martfűi 

vállalkozó, aki támogatja terveinket és a martfűi múlt fontos részének tartja az épületet. Négy 

alkalommal már szervezhettünk látogatást a légópincébe és háromszor az első emeleti 

megmaradt irodákba, ezek sikere is azt mutatta, hogy van igény erre a látogatók részéről. 

Állandó kiállításunk Martfű és a gyár fejlődésének legfőbb állomásait, párhuzamait mutatja 

be. Virtuális kiállításunk – az eredeti berendezésen túl – a gyárra és az ott folyó életre 

koncentrál. A Gyűjtemény eddig kiállításban be nem mutatott, zömmel 5-7 éven belüli szerzett 

műtárgy-, fotó- és dokumentumanyagával részletezi és kiegészíti az állandó kiállításban 

megszerezhető információkat, de önállóan is értelmezhető. A bemutatás összetett: az 

irodaház első emeletének 83 méter hosszú folyosójáról 31 irodába nyithatunk be virtuális, 

belsőnézetes sétánk során. Tanulmányozhatjuk az irodák eredeti berendezését, a tapétákat, a 

bútorokat, régi számítógépeket és elektromos írógépeket, az ablakon kinézve az ipartelep 

ikonikus épületeit és a Művelődési Központot is. Összesen 14 irodában tematikus 

minikiállításokat rendeztünk be. 

A légoltalmi pincét is bejárhatóvá tettük ily módon. 

A berendezési tárgyak és műtárgyak közül irodánként 3-5 közelebbről is megnézhető, 

rákattintva nagyfelbontású kép jelenik meg, gyerekek számára oktatási anyaggal kiegészítve. 

Helyszín a Tisza Cipőgyár Ipartelepe, ahol cipőgyártás folyik 1942 óta (cseh Bata cég tulajdona 

1940-1950) 

Maga az Irodaház 1958-ban épült, 2 emeletes, 3 szárnyas épület légoltalmi pincékkel. A Tisza 

Cipőgyár, majd ennek utódvállalata a Tisza Cipő Rt. használta 2003-ig. Magántulajdonban 

2015 óta. Egyik szárnyában nyomda üzemel. Tulajdonos célja a földszint és a második emelet 

utan az első emelet teljes átalakítása modern irodákká 3-4 éven belül! Ennyi bútor és 

dokumentum nem megőrizhető! 
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 Pinceszint: légópince – orvosi szobával és lábbal hajtható levegőcserélő berendezéssel, 

középső szárny alatt vezetési pont. Át lesz alakítva airsoft pályává, eredeti berendezési 

darabok kikerülnek onnan. 

 Földszint, itt volt egykor a cipőgyári ebédlő és a konyha. Teljesen átalakítva a 

tulajdonos vállalkozása számára. Egyik szárnyon nyomda. 

 Első emelet – virtuális kiállítás helyszíne, részletezve külön. 30 iroda nagy részében 

megmaradt a berendezés, eredeti dokumentumok, képek a falakon, cipők, díjak. 

 Második emelet: átalakítva, egykori irodák teljesen kiürítve, már modern irodaházként 

működik 

Virtuális kiállításunk helyszíne a Tisza Cipőgyár Irodaházának első emelete, 83 méter hosszú 

folyosóról nyíló 40 irodával, melyből 31 irodát tudunk virtuális sétánkon bejárni, továbbá a 

légoltalmi pince tereit. 

Ezek között legfontosabb a vezérigazgató tárgyalója, exkluzív berendezéssel, Tisza-logós fallal, 

archív fotókkal, díjakkal, mintacipőkkel. A gazdasági igazgató irodája termékkatalógusokkal, 

bemutatkozó kiadványokkal, a műszaki fejlesztés központi irodája a cipőkészítés 

alapanyagaival. A központi pénztárban a pénzszállító bőröndökön, pénzeszsákokon túl 

cipőszállításhoz bőröndöket (ezeket bemutatók, kiállítások alkalmával használták) tudjuk 

megmutatni. Ezen az emeleten működött egykor a szakszervezet - amely számos cipőgyári 

brigád életét, a munkások üdültetését és segélyezését koordinálta, a Tisza Cipő újság 

szerkesztősége. Három helyiségben Salgó polcokon fizetési jegyzékeket halmoztak fel, melyek 

1944-től mutatják a működésben, létszámban, munkakörökben és fizetésben bekövetkezett 

változásokat. Készlet- és éves raktárkimutatások segítik kutatásainkat a gyár működéséről. A 

Tisza Cipőgyár Sportegyesület keretében működő szakágak eredményeit folyosói vitrin 

hivatott bemutatni, Salamander plakátokon keresztül a bérmunka szerepének és az itt 

gyártott márkák számának növekedése követhető nyomon. 

Az irodákban tematikus installációkkal és információs táblákkal igyekszünk felvázolni a gyár 

történetét és megmutatni, mennyire átszőtte több mint 40 éven át a mindennapi életet. Nem 

csak munkahely volt, a rendszerváltásig betöltötte egy város minden funkcióját. 

Megvalósítás eredményének elemzése, a hasznosulás értékelése 

A pályázat tartalmi előkészítése elindult a támogatási értesítés után, de a járványhelyzet 

megnehezítette a munkát. Egyrészt az intézményben, amely két alkalommal több hónapra 

bezárta ajtaját látogatói előtt; másrészt a másokkal való együttműködésben. Nehézkessé vált 

a 360 fokos fotókat készítő kamera kölcsönzése, így intézményünk végül önerőből vásárolt 

egyet. Ez lehetővé teszi, hogy ezzel minden kiállításunkat feldolgozzuk, digitálisan bejárhatóvá 

tegyük. Ezeken túl a magántulajdonban lévő épített, ipartörténeti vagy kulturális szempontból 

értékes épületeinket is meg tudjuk ily módon őrizni, hozzáférhetővé tenni. (Például a 

pályázathoz kapcsolódóan az ipartelep többi épülete: az első gyárépület, a kazánház stb.) 
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A járványhelyzet még inkább rámutatott a digitális javak egyre fontosabbá válására, a 

pályázatban vállalt feladat megvalósításával kellő tapasztalatot szereztünk virtuális séták 

készítésében és digitális tartalmak előállításában. 

Az eredeti pályázati vállalástól kicsit eltértünk pozitív irányba, végül 25 helyett 31 irodát 

mutatunk meg, némelyiket 2-3 nézőpontból és a légópincéből a teljes folyosót, öt teremmel 

együtt.  

Az eredeti berendezések mellett 14 irodában rendeztünk be kiállítást a Gyűjtemény 

műtárgyaiból, dokumentumaiból, ezek száma összesen mintegy 200 darab volt. A saját 

műtárgyak fehér posztamensekre kerültek, hogy látványban elkülönítsük az eredeti 

berendezéstől.  Kis nehézséget okozott, hogy a kamera felbontása nem elég nagy pl az 

újságcikkek címeinek olvasásához, ám így még mobiltelefonon is kezelhető méretű képekkel 

tudtunk dolgozni. A kiemelt tárgyak körét pedig ettől függően módosítottuk. 

A látogatók a folyosókon végigsétálva benyithatnak az irodákba, ahol az irodák egymásba 

nyílnak, ott azt az átjárást is lehetővé tettük. 

A 83 méter hosszú folyosón és az egymásba nyíló irodákban való tájékozódás elsőre 

bonyolultnak tűnt, így a továbbhaladást jelző nyilak is feliratot kaptak, megmutatják, melyik 

helységbe léphetünk be. Térképes navigálás helyett menüpontos belépést ajánlunk fel a 

sétára. 

Eredeti célunkat elértük, az irodaház első emeletét és a légópincét virtuálisan „múzeumba 

vittük”, azt az utókornak megőrizzük. A kiskiállításokkal egyrészt a cipőgyár termékeit, 

fejlődését, a 70-es évektől induló új korszakot mutatjuk be, másrészt a cipőgyári élet minden 

szegmensébe betekintettünk, a munka, szabadidő, lakhatás, szórakozás, sport területéről is 

kaphatnak képet a látogatók. A műtárgyakat úgy válogattuk, hogy a cipőgyári munkásokat is 

meg tudjuk jeleníteni, ne csak egy nagy gyár személytelen működését lássuk. Ehhez 

okleveleket, kitüntetéseket, személyes emlékeket, fotókat állítottunk be a kiállításba, 

melyeket volt gyári (nem csak cipőgyári) dolgozók unokái is találhatnak a nagyszülők 

fiókjaiban. 

Az infoszövegekhez interjút készítettünk az egykori vezérigazgatóval, tervezővel, a volt 

szakszervezeti vezetővel, ezek mellett Martfű és a cipőgyár történetének feldolgozásait 

használtuk: Gere Péter, Molnár Ernő kutatásait, Farkasdy Melinda tanulmányát, Hegedűs 

Kálmás 1975-ös gyártörténeti kiadványát és a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény saját 

kutatási eredményeit. 

A szövegek rövidített változatát és a kiállítás saját köszöntő weboldalát angol nyelven is 

elérhetővé tettük. 

A kiállítás szerves folytatása a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény eddigi szakmai 

munkájának, a cipőgyár történeti feldolgozása, épített és ipartörténeti örökség megőrzése, 

identitásfejlesztés, idős generáció munkája, élete iránti tisztelet. Ezen túl az elmúlt 5-7 év alatt 
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szerzett, témához kapcsolódó műtárgyakat is bemutathattuk/bemutathatjuk a virtuális sétát 

bejáróknak. 

Vállaltuk oktatási program készítését. A feladatok kialakításánál törekedtünk arra, hogy azt 

egy 7-8. osztályos ill. középiskolás gyerek egyedül is fel tudja dolgozni, a náluk kisebbek felnőtt 

segítségével tudnak végighaladni a feladatok során. A kérdések múzeumpedagógiai illetve 

tanórán is felhasználhatóak a kiállítás kiegészítéseként, segítenek értelmezni, átgondolni, 

láttatni a túra során kapott információkat.  

A feladatok sokszínűek, kapcsolódnak a cipőgyártás folyamatához, a marketing 

tevékenységhez, az interneten való „szörföléshez”, intézményünk szakmai munkájához, az 

értő olvasáshoz, térképolvasáshoz… Fontos célunk volt még a generációs párbeszédek 

elindítása, szülőkkel, nagyszülőkkel, azok munkájáról, fiatalkoráról. 

Igyekeztünk kicsit túlmutatni Martfűn és a cipőgyáron, a családi beszélgetéseket feltételező, a 

reklámozáshoz vagy a feladatokat megoldó lakóhelyéhez kapcsolódó kérdésekkel nem 

rekesztjük ki az ország más részein lakókat sem. 

Eddigi visszajelzéseink pozitívak: a kiállításon és az ott tanultakon kívül a gyerekek az internet 

okos használatát, a keresést, a honlapokon való tájékozódást is gyakorolhatják, ill. láthatják a 

digitális és digitalizált média sokszínűségét.  

Múzeumi és könyvtári órákon sor került már a kiállítás pedagógiai részének feldolgozására 

(könyvtárunk kiemelt feladata az értő internet-felhasználás fejlesztése). A túrát a honlapokon 

kívül a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény állandó kiállításának érintőképernyőjén is 

elérhetővé tettük. Múzeumok éjszakája alkalmából. Itt több mint 200 fő martfűi lakos és 50 

veterán járművel érkező kiállító látogatta tárlatunkat. A kiállítás weboldalát 130-an látogatták 

meg a beszámoló elkészítéséig. 

A havonta 2600 példányban ingyenesen megjelenő Martfűi Közéleti Magazin minden 

háztartásba eljut, az augusztusi számban helyet kap ajánlónk a kiállítás elérhetőségeivel. 

A 2022/23-as tanévre kiemelt múzeumpedagógiai órát dolgozunk ki az irodaház és a légópince 

bejárására, történeti feldolgozására. Célunk, hogy minden martfűi középiskolás 

megismerkedjen vele, hiszen a cipőgyárhoz kötődik iskolájuk történelme. Másrészt fontos 

célközönséget jelentenek az általános iskolás tanulók, akiket honismereti, történelem, 

informatika, osztályfőnöki órák keretében várunk a foglalkozásunkra 4-8. osztályig. 

Az iskolás korosztály körében kiemelt cél az identitásfejlesztéssel együtt a családi gyökerek 

megkeresése, megbecsülése, erre is jó alkalmat ad a virtuális kiállítás az ahhoz kapcsolódó 

feladatsorral. Ezen túl a magyar sportcipő márka elismerése is fontos a mai „brandfüggő” 

világunkban. Ismerjék meg, milyen jelentős volt az általunk bemutatott korban a Tisza Cipő, a 

Trapper farmer stb. és jussanak el a kiemelt magyar értékek és hungarikumok 

tanulmányozásához, megbecsüléséhez. 
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Az irodaház tulajdonosát a Művelődési Központ és Könyvtár Martfű Város Kulturális, 

Művészeti Díjra jelölte a Gyűjteményünk munkájának támogatásáért és a virtuális kiállítás 

létrehozásában való közreműködéséért. Célunk egyrészt elismerni a város előtt ezen 

érdemeit, másrészt példát mutatni más vállalkozóknak, miként lehet a kulturális értékeinket 

felismerni, megőrizni, nyilvánossá tenni. 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy segítette kulturális örökségünk megőrzését 

pályázatunk támogatásával! 

Kiállítás elérhetősége: 

http://muzeum.martfumuvhaz.hu/virtualis-kiallitas/ 

Beszámoló elérhetősége: 

https://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=268296#MIDDLE 

 

http://muzeum.martfumuvhaz.hu/virtualis-kiallitas/
https://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=268296#MIDDLE
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