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Kesztner – bútor gyűjteményezésének nagyközönség általi 

hozzáférhetőség koncepciója 

 

Az NKA Múzeumok Kollégiuma által kiírt nyílt pályázaton a makói Kesztner Zoltán ebédlő 

garnitúrájának a darabjait vásároltuk meg, köszönjük az 1 000 000 Ft támogatást. Az ebédlő 

bútorokat mindenképp a nagyközönség elé szeretnénk tárni, az irodalmi gyűjteményünk és a 

József Attila kiállításunk épületében, az Espersit-házban. 

 

Az Espersit-ház története és kiállítási anyaga: 

 

 Az Espersit-ház a makói József Attila Múzeum irodalmi kiállítóhelye, amely 1979. január 

19-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Nevét Espersit János ügyvédről, politikusról, az 

irodalmi élet mecénásáról kapta. 

 Az épületben működő kiállítótermek korabeli kéziratokkal, könyvekkel, fényképekkel, 

festményekkel és berendezési tárgyakkal fogadja a látogatókat. Bemutatja Espersit János baráti 

körét, Juhász Gyula és Móra Ferenc makói kötődését. A múzeumban megismerhető József 

Attila költői pályájának kezdete is. Az Espersit-ház udvarán áll Varga Imre alkotása, a 

kalapos József Attila-szobor. A nagykapu melletti falon helyezték el Lapis András Dunánál 

című domborművet. 

 A kiállítás 37 éve ismerteti a látogatókat a két világháború közötti nagyon élénk 

művészeti, szellemi élettel. 

 2017-ben József Attila és Juhász Gyula halálának 80. évfordulójára emlékezünk. Ezen 

évfordulók fontos alkalmat adnak egy irodalmi kiállítással rendelkező városi múzeum életének 

felpezsdítésére. Az új kiállítás ismét vonzóvá teheti az iskolás korosztálynak, hogy 

felfedezhessék Makóhoz, városunkhoz kötődő nagy költőink életét, munkásságát. Rávilágítva 

arra a tényre, hogy milyen hatalmas művészeti élettel és egyéniségekkel, mit például Espersit 

János, művészeti mecénásokkal rendelkezett a 20-as években Makó. 

Az Espersit-ház irodalmi kiállításának megújítása 

 

 Terveink szerint a 2021 évben előkészítjük a megújuló kiállítás részletes szakmai 

forgatókönyvét. Bevonva ebbe szakértőként a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Irodalmi 

Emlékházak Egyesületét, H. Bagó Ilonát a PIM osztályvezetőjét és az MIRE elnökét, Bogoly 

Ágoston József irodalomtörténészt. A forgatókönyvhöz kapcsolódó látványtervezéssel pedig 



kiállítás szervező szakembereket bíznánk meg a feladattal. Az épületállagi külső- és 

belsőépítészeti felújítást követően, az értékmegőrző megújulás jegyében, a felfedezés 

örömét a huszonegyedik századi szellemi és technikai eszközökkel, látogatóbarát módon 

tanácsos és érdemes megadni a közönségnek. Új múzeumpedagógiai foglalkozások, kreatív 

feladatsorok „felfedezőutas” interaktív keresések, legalább négynyelvű multimédiás interaktív 

József Attila-anyag bemutatása, az egyes kiállítószobákhoz tartozó digitális prezentációk 

elkészítése, a modern technikai eszközöket alkalmazó hang- és világítástechnika, a múzeumi 

informatika alkalmazása teszi lehetővé a felhasználóbarát és látogatóbarát korszerűsítést.  

Az Espersit-ház kiállítása a korszerűsítés után az élménymegújítást keresők számára különösen 

érdekessé válna.     

        A József Attila Városi Múzeum hagyományos papírdokumentumaiból és a digitális 

technikai hordozókon lévő múzeumi információkból az arányos, jó kiválasztás mentén 

bontakozzon ki az Espersit-ház modernizációja. József Attila Makóhoz kötődő élményeit, 

életútját és verseit korszerű, új múzeumi informatikai technológiával kiegészítve lesz 

érdemes bemutatni. Terveink szerint a Homonnai hagyatékkal bővítenénk a kiállítás 

anyagát, bemutatva a 20. század elején működő fényképész család történetét, és a ránk maradt 

és a múzeum birtokában lévő üvegnegatívokat. Ezen üvegnegatívok zöme, szám szerint  

16 616 db, amelyeket még dr. Péter László igazgatósága alatt, az ötvenes évek elején sikerült 

gyűjteni. A gazdag anyagot először Szűcs Tibor kutatta, és közel 4000 db átválogatása után, 

több kiállítást követően 1998-ban jelentette meg a Fotó Homonnai, Egy makói 

fényképészcsalád hagyatéka c. kötetet.  

 A korszerűsítési folyamatsorban pl. a digitális hanglejátszók, interaktív multimediális 

programok, komputer-grafikák és múzeumi információ közvetítő látványos 

arculatkompozíciók, bemutatásra kerülő archív felvételek, hangzó anyagok, tárgyak, kéziratok, 

könyvek és dokumentumok vesznek részt. A harminchét éve változatlan komplexumot érdemes 

és szükséges felújítani és modernizálni. 

A Kesztner Zoltán-féle étkező garnitúrát a könyvtár szoba enteriőr melletti szobában 

helyezzük el, mint a 20 század eleji polgári lét egyik fontos színterét. A bútorok mellé, 

használati tárgyakat, az ebédlő asztalon a kor divatjának megfelelő porcelánokat, evő 

eszközöket, használati tárgyakat állítjuk ki. 


