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SZABÓNÉ BOGNÁR ANIKÓ – TOMBÁCZNÉ VÉGH KATALIN 

A Búza – Kenyér – ÉLET című kiállítás 

közönséghasznosítási bemutatása 

Absztrakt: Célunk bebizonyítani a közönségnek, hogy a néprajzi tárlatok a vidéki múzeumokban is ké-
pesek megújulásra, a hagyományos témák is képesek újjászületésre, lehetnek érdekesek, eredetiek, sőt 
meghökkentők; bebizonyítani, hogy a néprajzi kiállítások nem feltétlenül „porosak”, hanem lehetnek 
kifejezetten szórakoztatóak, sőt attraktívak. A muzeológia eszközeivel kerestük a választ arra, hogy 
egyetlen évszázad alatt mi tette fenntarthatatlanná, ami évezredeken át fenntartható volt. A 20. század 
előtt a parasztság az általa nem ismert fogalom, a fenntarthatóság szellemében élt. A biogazdálkodás 
nem mai találmány, műtrágya, gyomirtó nélkül termesztettek „biobúzát”. A búza egykor maga volt az 
élet. Ettől függött a szó legszorosabb értelmében a család megélhetése. A parasztemberek magától 
értetődően és ésszerűen élték meg mindezt: a földből él az ember, s az ember által él, terem a föld – 
azaz a természet rendje szerint működött a „fenntartható fejlődés”. A téma érinti a kulturális antropo-
lógia, a szociológia, a kultúrökológia, az agrártudományok s a napi agrárpolitika területét is.  Kulcssza-
vak: élet, Cifrapalota, búza. 

 

A kiállítás alapgondolata 

A kiállítás ötlete formabontó néprajzi tárlat tervéből indult ki, kifejezetten azzal a céllal, hogy 

a közönségnek megmutassuk: a néprajz a vidéki múzeumokban is képes a megújulásra, a nép-

rajzi kiállítás lehet szórakoztató, interaktív, sőt „trendi”. Alapgondolatunk a Kárpáti Andrea 

és Vásárhelyi Tamás által megfogalmazott alapvetés volt: Az „ interpretatív kiállításrendezés 

[…] középpontjában a látogatói megértés, illetve élmény áll. A kiállítás megjeleníthet új tudo-

mányos eredményeket, bemutathat szakmai körökben nagy figyelmet keltő tárgyakat, de ha 

nem képes elgondolkodtatni, elbűvölni és érdekes, fontos ismeretekkel ellátni látogatóit, nem 

tekinthető sikeresnek”.1 

Hogyan szólítsuk meg a ma emberét néprajzi témával úgy, hogy valóban felkeltse az ér-

deklődését? Hogyan bizonyítsuk be az egyre magasabb ingerküszöbbel rendelkező látogatók-

nak, hogy a néprajz is lehet izgalmas; a „trendet” követőknek, hogy nem divatjamúlt; a fiata-

loknak, hogy tanulságos; a kétkedőknek, hogy ezer szállal szövi át ma is életünket? Be tudjuk-

e mutatni, hogy ma is korszerű, sőt időszerű az évszázadokon és generációkon át felhalmozott 

Tudás? Hogyan jelenítsük meg azt, hogy amit ma fenntartható fejlődésnek neveznek, azt a 

parasztemberek megélték? Kenyér, búza, paraszti gazdálkodás, táplálkozáskultúra, a kenyér 

ünnepe, kultusz, mezőváros, malmok, Krisztus teste, új kenyér – szőttük egyik gondolatunkat 

a másikba. A választott téma hagyományos: sokan, sokat, sokféleképpen foglalkoztak vele, s 

a néphagyomány, a népi kultúra egyik legismertebb és leginkább feldolgozott területe. Éppen 

ezért volt kihívás, és ezért alkalmas az új megközelítésre! 

A legfontosabb kérdés a kiállítás célját tekintve az, hogy a rendezői szándék találkozik-e a 

látogató igényével. Elképzeléseink megértésre találnak-e a közönség körében, vagy célt té-

vesztenek? Ugyanazon az értelmező szemüvegen keresztül vajon ugyanazt látja az érdeklődő 

                                                      
1 Kárpáti- Vásárhelyi 2013. 
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a látogatás során, mint a muzeológus a rendezés közben? Megérti a látogató a kiállítás üzene-

tét? Beteljesíti küldetését, vagy feledhető, ámde a rendezői csapatnak munkaigényes, az intéz-

ménynek költséges vállalkozás marad? 

A kiállítás témája 

A búza egykor maga volt az élet. Így nevezte a nép az életet jelentő, kenyeret adó gabonát. A 

gabonatermesztés elsősorban a paraszti háztartások önellátását, éves kenyérszükségletük biz-

tosítását szolgálta. Ettől függött a szó legszorosabb értelmében a család megélhetése. A muze-

ológia eszközeivel kerestük a választ arra, hogy egyetlen évszázad alatt mi tette fenntarthatat-

lanná azt, ami évezredeken át fenntartható volt. A 20. század elejéig a parasztság – a napjaink-

ban gyakran használt, ám általa nem ismert fogalom – a fenntarthatóság szellemében élt. A 

biogazdálkodás nem mai találmány, a parasztemberek évezredeken át műtrágya, gyomirtó nél-

kül termelték meg a mindennapi kenyérnek való gabonát. A kenyér ma is alapvető élelmiszer, 

ma is főként búzából készül, a búza ma is a földben terem – minden egyéb viszont megváltozott 

a gépesített mezőgazdasági termelés egyeduralmával. A rendszerváltás után ugyan rövid időre 

visszatért a hagyományos eszközhasználat, hisz a földkárpótlás során gazdákká vált emberek-

nek nem voltak gépeik, de ez csak rövid kitérő volt e folyamatban. A téeszesítés nyomán át-

alakult a „föld népe”, a munkaközpontú paraszti mentalitás. Mára eltűnt a paraszti gabonater-

mesztés, az ősi tudás és a parasztkenyér. A hagyományos paraszti gazdálkodás és háztartás, az 

erőn felüli, sokszor testet-lelket kizsigerelő munkakultúra ma néprajzi tanulmányokban, iro-

dalmi alkotásokban – s kiállításokon él tovább. 

A kiállítás a Duna–Tisza köze hagyományos gabonatermesztésének és kenyérsütésének 

bemutatása mellett utal a jelenre. Hogyan zajlik napjainkban az egykor hagyományos munka, 

milyen gépek, eszközök segítségével jut el asztalunkra a mindennapi kenyér?  Időszaki kiállí-

tásként nem törekszik a múzeum néprajzi gyűjteményének átfogó bemutatására, sem a behatá-

rolt kor és a téma kimerítő szintézisére. Viszont a kiválasztott téma, a hajdani és a hozzá válo-

gatott jelenkori tárgyanyag lehetőséget ad új szempontú feldolgozásra.  

A kiállítás küldetése 

Célunk az volt, hogy bebizonyítsuk, a néprajzi tárlatok a vidéki múzeumokban is képesek meg-

újulásra, a hagyományos, szokványos témák is képesek újjászületésre, lehetnek érdekesek, ere-

detiek, sőt meghökkentőek; bebizonyítani, hogy a néprajzi kiállítások nem feltétlenül „poro-

sak”, hanem lehetnek kifejezetten látványosak, szórakoztatóak, sőt attraktívak. „Az ismeretek-

ben túltengő, de látványban szegényes vagy értelmezhetetlen kiállítás napjaink élményközös-

ségnek nevezett, folyamatos kép- és hangfogyasztásban élő polgárai számára elfogadhatat-

lan.”2 

A kiállítással a néprajztudományt kívánjuk népszerűsíteni, a népi kultúra egy gyakran fel-

dolgozott, „elkoptatott” szeletének feldolgozásával – kifejezetten szokatlan aspektusból meg-

közelítve, s természetesen a paraszti gazdálkodás, táplálkozáskultúra, néphit és kultusz kiállí-

tási témánkat érintő népi használati tárgyait megismertetni. Törekedtünk a hagyományok s a 

paraszti kultúra tiszteletének erősítésére és továbbadására.  

A tárlattal nem csak bemutatni, hanem értelmezni is akartuk a tárgyakat, a cselekvést, a 

hagyományt és a továbbélést. Véleményt formáltunk, ám állást nem foglaltunk. A téma érinti 

                                                      
2 Kárpáti- Vásárhelyi 2013.  



Szabóné Bognár Anikó – Tombáczné Végh Katalin 

230 

a kulturális antropológia, a szociológia, a kultúrökológia, az agrártudományok s a napi agrár-

politika területét is. 

A kiállítással utalni szeretnénk arra, hogy a hagyományos értékek, eszközök, technológiák 

közül számos alkalmazható a 21. század igényei szerint adaptált módon, ily módon hozzájá-

rulva egy helyi erőforrásokra épülő, fenntartható életmód kialakításához. Azt a fajta  hagyomá-

nyos gazdálkodást kívánjuk bemutatni, amely helyi alapanyagokat és erőforrásokat használ, 

szem előtt tartja az újrahasznosítást, az előállított élelmiszerei vegyszermentesek,  a hagyomá-

nyos életmódhoz kapcsolódó mindennapi tevékenységek, szokások, ünnepek pedig erős és 

életképes közösségeket hoznak létre. 

Aktivitás, interaktivitás 

A természettudományi kiállításokban honosodott meg először az a bemutatási mód, melyet 

modellek, szétszedhető makettek, filmek, infografikák jellemeznek. A „tudományos játszóház” 

(science center) a látogatót aktivitásra, tapasztalatszerzésre, cselekvésre ösztönzi. Önmaga fe-

dezi fel a tárgyakkal közvetített üzenetet, ami által az jobban rögzül, a látogató magáénak érzi, 

sikerélményt nyújt számára, sőt megkockáztatjuk, jól érzi magát a kiállításban. Az élmény-

szerzés/nyújtás e módja az interaktivitás alapja. Él az érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás és tanulás adta lehetőségekkel. Ezáltal az egyszerű nézelődő értő látogatóvá vál-

hat, passzív nézelődőből aktív partnerré. A népi kultúra interpretálása természetesen nem ve-

heti át egészében a természettudományok bemutatási módszertanát, ám ötleteket, alkalmazható 

elgondolásokat mindenképpen érdemes meríteni belőle. Ebből a szempontból tárlatunk átme-

net a művészeti és a műszaki jellegű témát feldolgozó tárlatok között.  

Passzív nézelődő, szokványos „hétvégi program” helyett gondolkodtató tárlat, továbbgon-

doló látogató. A kiállítás tárlatvezetés nélkül is aktivizálja a látogatót azáltal, hogy rácsodál-

kozik, emlékezik, hozzányúl, kipróbál, összehasonlít, keres, felfedez, megért. Ezért terveztünk 

maketteket, műtárgymásolatokat, melyekkel akár a földművelés, akár a kenyérsütés folyamata 

kézzelfoghatóan megtapasztalható. Ezért labirintusszerű az installáció, mely révén megvá-

lasztható a bejárási irány, és mindez a felfedezés örömét adja.  

A kiállítás módszertani vezérfonala 

A bemutatás során a népi kultúra tárgyait és mai megfelelőiket új kontextusba helyeztük. A 

látogatók zöme, különösen a felnövekvő generációk nem tapasztaltak, nem is láttak, sőt nem 

is hallottak rávágó aratásról, szarutokmányról, lapickáról, morzsoltkáról, keresztfáról vagy ka-

rácsonyi morzsáról. Mit keres a kasza mellett kombájnmakett, a szakajtó mellett műanyag ke-

lesztő tál, a teknő mellett robotgép? A paraszti kultúra használati tárgyai és mai „megfelelőjük” 

együttesen mutatják be – utóbbiak az előzőeket magyarázva és a 21. századi látogató nyelvére 

„lefordítva” –, milyen úton került/kerül a kenyér az asztalra. A látogató megtapasztalhatja a 

kaszafogás módszerét; érzékelheti, hogy korántsem egyformák a gabonafélék; megismerheti a 

hosszadalmas, megerőltető kenyérsütés szakaszait, amelyeket ma dagasztógépek végeznek. A 

látogatók zöme nem sejti, hogy 17 órás munka volt a kenyérsütés, de meghökkentő az is , hogy 

az aratás-hordás-nyomtatás-szórás-törekelés embert próbáló folyamatát ma egyetlen légkondi-

cionált kombájn elvégzi. 

Kísérleteztünk a tárgyakkal, a térrel, a témával. A mai és a népi tárgykultúra közötti pár-

huzamokkal „emberközelivé” tettük a kiállítást, a modern eszközök beemelésével élettel töl-

töttük meg a hasonló funkciójú korabeli tárgyakat, hogy a látogatók jobban megismerjék, meg-

értsék azok szerepét. 
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A vezérfonal végigkíséri a tárlatot: egykor vesszőborona – ma szántóföldi kultivátor, egy-

kor négy ökör – ma 360 lóerő, egykor vetőzsák – ma vetőgép, egykor acatoló – ma gyomirtó, 

egykor kasza – ma kombájn, egykor morzsoltka – ma instant élesztő, egykor szakajtó – ma 

kelesztőtál, egykor kemence – ma kenyérsütőgép. Hosszas magyarázatok helyett a rácsodálko-

zás örömét akartuk megadni a látogatóknak egy látványos, modernitása révén számukra is az 

otthonosság érzetét adó kiállítási közegben. 

A népi kultúra megismertetése a múltba tett utazás. A múlt megismerése nem feltétlenül 

szórakoztató és nem különösebben vonzó a kifejezetten erre fogékony érdeklődők kivételével. 

A kiállítás tervezése során a feladat egyértelmű volt: érdekessé tenni a tárlatot, hogy a látoga-

tók a témát is annak találják, ezáltal lehetőség legyen az üzenet átadására. A mai potenciális 

múzeumlátogató kíváncsisága könnyen felkelthető, ha saját korával és személyes élettapaszta-

latával összevetheti az elé tártakat. Ha a kiállítás mondanivalója, látványa és kivitelezése is 

kortársainkhoz tud szólni, akkor eléri céljait, a tanítást, a szórakoztatást, az elgondolkodtatást. 

A régi és az új, a modern és az autentikus egymásmellettiségében egyszerre nyilvánul meg 

a párhuzamosság és az ellentét. A muzeális intézmény a kulturális javak őrzője, gyarapítója, 

kezelője, feldolgozója. Egy múzeumi kiállításon éppen ezért nem kerülhet túlsúlyba a de-

monstrációs tárgy, noha ez a kérdés tovább vezet a jelen tárgykultúra néprajzi, kulturális ant-

ropológiai szemléletű múzeumba emeléséig. A megértést szolgáló, szemléltető eszközökként 

kiállított jelenkori tárgyakat kivétel nélkül másodlagos szerepkörbe utaltuk, ugyanakkor elhe-

lyezésüket tekintve egyenrangú helyen mutatjuk be a népi kultúra tárgyaival. A tárlatvezetés, 

a népszerűsítő kiadványok és a kiállítás ismertető szövegei mind a múlt – jelen ellentét/párhu-

zam kettősségre hívják fel figyelmet. 

Fenntarthatóság és néprajztudomány 

Társadalmunk ökológiai felelőssége a fenntarthatóságban keres kiutat. Ennek része, a fenntart-

ható gazdálkodás nem új felfedezés, hiszen a 20. század előtt az emberiség ennek szellemében 

élt, noha nem ismerhette az ENSZ 1987-es jelentésében rögzített fogalmat: a fenntartható fej-

lődés „…kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képes-

ségét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”.  A parasztemberek a hagyományos gazdálko-

dási forma keretei között magától értetődően élték meg mindezt: a földből él az ember, s az 

ember által él, terem a föld – azaz a természet rendje szerint működött a „fenntartható fejlő-

dés”. Egyetlen évszázad alatt mi tette mégis fenntarthatatlanná azt, ami évezredeken át fenn-

tartható volt? A régi korok földművesei a búza minden részét felhasználták a magtól a korpán, 

töreken át a szalmáig, a legváltozatosabb formákban, a gazdaság és a háztartás különböző te-

rületein többek között étkezésre, almozásra, takarmányozására, építkezéshez, gyógyításra. A 

túlnyomóan önellátásra épülő paraszti üzemek, a parasztgazdaságok ideálja a minél teljesebb 

függetlenség. Igyekeztek minden szükségeset megtermelni, előállítani, és a megtermelt javakat 

gondos tervezéssel egész évre beosztani. Az egykilogrammos lisztes zacskó mintegy jelképe a 

boltra támaszkodó, az 1950-es évektől általános s ma is jellemző háztartásvitel „kiszolgáltatott-

ságának”, rögtönzöttségének az egész évi készletet pontosan beosztani kényszerülő egykori fa-

lusi háztartás rendjével szemben. A takarékoskodás szemléletét mutatja az is, hogy a kenyerét 

két kezével megszerző parasztság nem ismerte a felesleg, a kidobandó szemét fogalmát sem. 

Mindent hasznosított, a tehénszarvtól a vesszőn át a búza legkisebb alkotórészéig. „Fenntartha-

tóan” gazdálkodott, „fenntarthatóan” élt, és óvta környezetét. 
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A gabonafélék felhasználási terülte napjainkban is sokrétű. A megtermelt gabonafélék – az 

élelmiszeripari felhasználás mellett – vegyipari alapanyagként kivont hatóanyagai bio üzem-

anyaggá, bio műanyaggá, izomtömegnövelő táplálékkiegészítővé, masszázskrémmé vagy épp 

tapétaragasztóvá alakulnak a megtermelt gabonafélék. Megdöbbentő, hogy jelenünkben „bú-

zából van” az inkontinencia-betét és a vegetáriánus pörkölt. Mivel a határtalan fogyasztás mára 

a jövő elfogyasztásává fajult, a „globális” civilizáció többek között a fenntartható fejlődés el-

méletében keresi a kiutat. Évszázadokkal ezelőtt az emberek mindennapjait átszőtte a gabona-

termesztés és a kenyérsütés munkafolyamata, a jó termésért való aggódás és a hozzájuk kap-

csolódó rítusok. Ma nem feltétele létfenntartásunknak a kenyér, és ez fordítva is igaz: nélkü-

lünk termeszt búzát a modern, vegyszereket alkalmazó mezőgazdaság, s nélkülünk készít ke-

nyeret a sütőipar. A búza ettől függetlenül a mai napig elsődleges kenyérgabonánk, a kenyér 

táplálkozásban betöltött szerepe nem csökkent. A közelmúltban az üzletek polcain ismét meg-

jelent és a táplálkozásban szerepet kapott az alakor, a tönköly, a köles, a hajdina, az árpa, a 

rozs és a zab is. 

A kiállítás időszerűsége a téma aktualitásától függ, e kiállítás esetében saját életüket érintő, 

akár életbe vágó kérdésekkel szembesítjük a célközönséget. Olyan létkérdésekkel, mint a fenn-

tarthatóság, a takarékoskodás, a magyar agrárpolitika  irányai s ezek hatása táplálkozásukra, 

jövedelmi viszonyaikra, a hazai agrárgazdaságra, életminőségünkre vagy épp gyermekeik 

egészséges fejlődésére. 

Az elmélet megvalósítása – tartalmi elemek 

A paraszti gazdaságban és háztartásban a búza útjának állomásai  – az őszi szántástól az őrlésig 

– az esztendő munkarendjének pillérei voltak, végállomása pedig a heti rendszerességgel el-

végzett asszonyi munka, a kenyérsütés. A magyar parasztság középkortól termesztett gabona-

féléit – a búza kivételével – idővel a burgonya, a kukorica, végül a rizs jórészt kiszorította a 

népi táplálkozásból. Napjainkban újra népszerű, részben a bioélelmiszerek előtérbe kerülése 

miatt az alakor, a tönköly, a köles, a hajdina, az árpa, a rozs és a zab. De máig a búza maradt 

az elsődleges kenyérgabonánk. 

A múlt és jelen egymás melletti megjelenítése már a kiállítás első polcán megjelenik: a 

vékákban, különböző hagyományos terménytárolókban elhelyezett magvak és a nejlon csoma-

golású „reform” élelmiszerek bemutatásával. A magvak műanyag edényekben is láthatók, 

ezekben fajtánként megtapinthatók, összehasonlíthatók.  Egykor a föld volt a legfőbb érték. A 

föld az ember által kelt életre, az ember pedig tőle kapta a búzát, azaz az életét. A talaj meg-

felelő művelése, a vetőmag gondos kiválasztása egyaránt fontos feltétele volt a jó termésnek, 

ahogy a trágyázás s a kedvező időjárás is. 

A tervezés 

„A gyűjtemények legtöbbje közösségi: azaz adóbevételekből származó költségvetési, illetve 

esetleg civil szervezetek által nyújtott támogatásból él. A látogató  véleménye számít, hiszen 

ettől függ, ismerősei is eljönnek-e, a helyi döntéshozók és mecénások támogatják-e a gyűjte-

mény fejlesztését, a ház fenntartását, a munkatársak munkáját. A kiállítási kommunikáció, 

avagy a kiállításokkal, a kiállításokon keresztül  való kommunikáció tudatos tervezése tehát 

egyre fontosabb eleme a tárlatok készítésének.”3 A kiállítás ötletének megszületésekor és a 

                                                      
3 Kárpáti-Vásárhelyi 2013. 
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tervezéskor a fenti gondoltatok, a látogatók és a múzeumot fenntartó közösség elégedettségé-

nek elérése kiemelt cél volt. A tárlat pályázati támogatással valósult meg. 

Megalkuvás térrel, fényekkel, tárgyakkal 

Tér 

A múzeumépület patinás, egyedi, lenyűgözően szép szecessziós épület. Minden magyar ember 

gyerekkorában megtanulja, hogy ha Cifrapalota, akkor „zöld az ablaka”. A neve tehát ismerő-

sen cseng, még akkor is, ha külsejével a látogatáson szembesülnek először. Az épület, az egy-

kori városi bérház nem kiállítóhelynek és nem múzeumnak épült. Adott a tér, a nagy belma-

gasság, a míves ablakok és belső nyílászárók, hangulatos vadszőlős belső udvar s a lenyűgöző 

szecessziós díszterem határozza meg hangulatát. Szép, ám nehéz feladat ebben a néprajzi té-

mától távolinak tűnő térben, etnográfiai kiállítást létrehozni. Külön nehézség, ha ez a tárlat 

formabontó s módszertani határokat is feszeget. Az épület miliője nem meghatározó a múze-

umlátogatás egészére nézve, de a kiállítás teréből igyekeztünk kizárni.  

A tervezés folyamatában tisztában voltunk azzal, hogy a kiállítóhely egyéb termeit más 

kiállítások foglalják el. Elfogadtuk, hogy a Cifrapalota kiállításbefogadási képessége korláto-

zott, csak meghatározott terek fognak rendelkezésünkre állni. Nem a lehetetlent akartuk meg-

valósítani, csupán a lehetőségeket a kiállítás hasznára fordítani, a kedvezőtlen adottságokat 

előnyére változtatni. Adott volt a földszinti folyosó, egy átjáró és a folyosóból nyíló terem. A 

térbeli sajátosságokhoz való igazodás egyes esetekben megalkuvás a terv minden lényegi ele-

mét érintette, de igyekeztünk előnyt kovácsolni belőle.  Ha folyosó, legyen labirintus. Legyen 

átláthatatlan, a titkait lépésről lépésre felfedő. Legyenek ugyanakkor kis ablakok, rések egyes 

témák között. Alapelvünk, hogy a látogató legyen aktív! Azáltal is erre ösztönözzük, hogy 

keresi az utat, körbejárhat, megfordulhat, a posztamensek előtt és mögött is érdekes tárgyi 

világot talál. A kiállításhoz épített bútorok középen állnak, a belső teret aszimmetrikusan ta-

golják. A centrális térrendezést használtuk a hagyományos falak elé épített kiállítással szem-

ben. A falakon a fotókat mutatjuk be, amelyek élővé teszik és magyarázzák a középre rendezett 

tárgyi anyagot. A két tér egymással szoros kapcsolatban van, és együtt értelmezhető.  

Tárgy 

A folyosót és a termet megosztottuk a férfi és női munkafolyamatok között. Ezáltal kijelöltük 

a leglényegesebb térszervező szempontot, ami egybeesett a búza időben előre haladó „útjával” 

is, azaz a logikai sorrendet követő tartalommal. A tárgyak csoportosítása tehát részint funkci-

onális, részint időrendi szempontokat követett. A térelrendezés hátránya, hogy a nagy méretű, 

a föld megmunkálásában használt tárgyak – a vesszőboronától az ekén át a hegyhúzóig – épp 

a szűk folyosón kerültek volna elhelyezésre. A tér adottságai tehát a tárgyanyagra – különös-

képpen a nagyméretű tárgyanyagra – voltak legnagyobb hatással. Makettekkel helyettesítettük 

a tárgyak egy részét, ami segítette alapkoncepciónk érvényesülését: tapasztalva tanulni, alkal-

mazva, kipróbálva megérteni funkciójukat. Mivel nem a tárgyak sokaságával, hanem a figye-

lem egy-egy darabra való irányításával akartunk üzenetet közvetíteni, az egyediségükben meg-

jelenő tárgyak épp a túlzsúfoltságtól óvták meg a tárlatot… Ezeknek a paraszti környezetből 

származó használati tárgyaknak nem a díszítményei (többségük díszítetlen), hanem a működé-

sük, rendeltetésük funkcionális szempontból figyelemre méltóak. Hagytuk a tárgyakat önma-

gukért szólni, tiszta, átlátható rendben érvényesülni. Ahol a tárgyak díszített volta lehetővé 

tette, mint a keresztfák esetében, ott több típust sorakoztatunk fel, látványelemként.  
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Tartalom 

A szűkös tér korlátozta a kiállítható tárgyak mennyiségét, ezáltal szűkítette a beemelhető te-

matikus egységek számát, terjedelmét is. A téma sokoldalú, széleskörű anyag bemutatására 

adott volna lehetőséget. Oly sok aspektusa van, melyek közül csak a legalapvetőbbeket érint-

hettük. A kiállítás egy-egy tematikus egysége önmagában is alapot – és anyagot – szolgáltathat 

egy önálló tematikus tárlatra a tárgy alkotójától kezdve a rajtuk fellelhető motívumokon át a 

tipizálásig. Mivel sem a tér, sem a költségvetés nem tették lehetővé az analitikus feldolgozást, 

átfogó bemutatás mellett döntöttünk. Ezzel a részek helyett az egészre helyeztük a hangsúlyt.  

Installáció 

A harmadik befolyásolt terület az installációtervezés volt. Ahhoz, hogy a közönség áramlása 

biztosítva legyen, s a lehető legtakarékosabb térfelhasználást valósítsuk meg, középre kellett 

rendezni a posztamenseket. Nagy méretű, nehéz bútorokról van szó, melyek azonban nem te-

szik nehézkessé az összképet színviláguk, a rajtuk szelősen elhelyezett tárgyanyag és körbe-

járhatóságuk miatt. A falakon fotók, oda-vissza csatolásként és a megértést segítő szükséges 

kapcsolódási pontként a tér középső és szélső részei között. A falak és a posztamensek egysé-

get képeznek a kiállítási térben. Elvetettük a vitrinek alkalmazását, hogy ne azok  határozzák 

meg a teret. A posztamensek és paravánok nem külön állnak,  hanem egymást támasztó, körül-

járható bútorzatot alkotnak. A posztamensek egyben a paravánok lábai. A bútorok hangsúlyo-

sak, mégsem uralkodók, különleges látványt és labirintus-érzetet nyújtanak. 

Noha kizártuk a vitrinek használatát, hisz semmit nem akartunk üveg mögé zárni, azaz 

„búra alatt” tartani, a műtárgyvédelem eszköztára (a teremőrök jelenlététől kezdve az „elérhe-

tetlen” helyzetben való rögzítésen át a megérintésre kifejezetten felhívó piktogramokon át) 

lehetőségeket is ad a kiállított tárgyak megóvására. Bizalmat szavaztunk az érdeklődőknek, s 

tapasztalatunk, hogy nem életek vissza ezzel. 

A vándorkiállításnak helyet adó helyszíneken a tárgyak száma a hely nagyságához iga-

zodva változhat, tekintve, hogy számos további, nagy méretű mezőgazdasági eszköz kiállítható 

a téma kapcsán. A tárgyakat mellé helyezett vagy azokat helyettesítő makettek azonban vala-

mennyi helyszínen meg tudják idézni a cselekvést. 

A népi kultúra és a gépesített mezőgazdaság illetve sütőipar közötti időbeli, technológiai 

távolságot a tárgyak szemmagasságba vagy épp háttérbe helyezésével is hangsúlyoztuk, külö-

nösen a gazdálkodás egységben. 

Multimédia 

Át kellett gondolnunk, mely témához, mely egységhez szükséges, egyáltalán szükséges-e mul-

timédia használata. Tényleges célunk van vele, vagy csak az új kiállítás rendezési trendnek 

akarunk megfelelni? Az informatikai eszközeink nem az aktív ismeretszerzés szolgálják, mind-

két esetben passzív információforrás. A slideshow inkább látvány- és hangulati elem, a mese-

film szórakoztató és a múzeumpadagógusok által hozzákapcsolt ötletes feladatok háttere. A 

multimédia- megoldások nem alapinformációkat hordoznak, akár el is hagyhatóak. A kiállítás 

„megjelenését” színesítik, az esetleges egyhangúságból zökkentik ki a jó helyen elhelyezett 

kommunikációs eszközök. Ezek esetünkben kifejezetten nem interaktív megoldások! A számí-

tógépen, mobil/okos/telefonon, érintőképernyőn szocializálódott generáció, a felnövekvő nem-

zedék, de a felnőttek egy része is az internet rabja, a honlapok, blogok és portálok alkalmazója. 

Egyetlen képernyőt és egy projektorral vetített filmet terveztünk, melyek valóban csupán má-

sodlagos szerepet játszanak az információ-átadásban, de rendkívüli módon hatnak a kiállítótér 
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érintett szegletének hangulatára, fényhatásaira és a nézőkre is. Nem utolsó sorban pihenéskép-

pen is megállnak előtte. A világhálóhoz mérten az interaktivitása ellenére is statikus kiállítás-

ban a látogató a saját világából jól ismert eszközökre tekint ismerősként, s ez az otthonosság 

érzetét keltheti benne. 

Fény 

A megvilágítás, a fénytechnika kiállítás szolgálatába állítását a meglévő lehetőségek keretein 

belül aknáztuk ki. Az egyenletes megvilágítás unalmas, rideg is lehet. A sejtelmes, fény-árnyék 

hatás otthonosabb miliőt, bensőségesebb, ezáltal melegebb érzetet kelt. Kizárólag mesterséges 

fényforrásokkal adunk fényt, a kiállítótér ablakait a fallal egyező színű szürke fóliával illetve 

a fallal megegyező színű függönyökkel borítottuk. Ezáltal a néprajzi tárlatokra kevésbé jel-

lemző különleges, sejtelmes, hangulatot teremtettünk. A homályban megbúvó, de kiemelt he-

lyen lévő teknő vagy taligás eke „művészi alkotásként”, az árnyékaik révén önmagukat „meg-

sokszorozó” cséphadarók és keresztfák „csendéletként” is értelmezhetők. S máris új szemszög-

ből mutatják magukat e tárgyak… nem veszítve szem elől a téma komolyságát és a funkciona-

litás bemutatásának eredetileg kitűzött célját. 

Színek 

A kiállítás színvilága igazodott a terem meglévő, egy korábbi kiállításhoz meleg szürkére fes-

tett falaihoz. Az első pillanatban téma és tudományág idegennek vélt sötét szín második gon-

dolatra már nem kényszerhelyzetnek, hanem nagyszerű lehetőségnek mutatkozott egy trendet 

alakító/követő, korszerű, formabontó, egységes megjelenésű kiállítás háttereként. Szürkék a 

posztamensek, terepasztalok, tablók is. Ehhez már csak két harmonizáló szín kellett – a fehér 

és a sárga –, hogy egyfajta „retró”, ugyanakkor fiatalos látványt nyújtson. A sárga az érett 

búzakalászt is idézi. A fehér és sárga betűkkel megalkotott szövegek és grafikai elemek mint-

egy önálló életet élnek a kiállításban, kinyitják a szürke zártságát, szinte világítanak a sötét 

háttérben. 

Szöveg 

A kiállítás írott ismeretterjesztő szövegei sok kérdést vetettek föl. Be kell látni, hogy egyre 

kevesebb látogató és egyre kevesebbet olvas. Ettől függetlenül az információt nem szabad tel-

jesen elhagyni, meg kell találni az átadás megfelelő módját. Témától, múzeumi szakágtól is 

függ, hogy mi a legcélszerűbb: hagyományos tabló, kézben olvasható kiállításvezető, prospek-

tus, audiovizuális eszközök stb. Mi a szöveget látványelemként is használjuk.  Uralja a teret, 

de nem veszi el a figyelmet a tárgyakról. Érdekes, de nem hivalkodó. Szembeötlő, de nem 

tolakodó. Centiméterekben „túlzó”, de hosszát és tartalmát tekintve könnyen olvasható, sőt 

kifejezetten rövid szakaszokból áll. 

A szövegek előképzettség nélkül is érthetőek, lektoraink véleményét figyelembe véve in-

kább ismeretterjesztő jellegűek. A laikus látogatót nem hozhatjuk kellemetlen helyzetbe azál-

tal, hogy számára értelmezhetetlen szöveget kínálunk egy olyan kiállításban, mely célzottan 

didaktikus és szórakoztató. 

A szövegek címre, alcímnek szánt idézetekre és információs szövegre tagolódnak. Az idé-

zeteket népdalokból vettük, egy-egy szólást is felhasználtunk. Ezek színe fehér, mérete akkora, 

hogy azonnal elolvassák a látogatók. Ugyanekkora méretű, de sárga színű a téma címe. Ha erre 

a két szövegrészre ránéz a látogató, már útbaigazítást kap a kiállítás megtekintéséhez. Az idé-

zetek figyelemfelkeltő, egyes esetekben ismert, ezért nosztalgikus érzést keltő szövegei to-
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vábbolvasásra késztetik a közönséget. A rövid ismertető szövegek színe fehér, de a sárga ki-

emelések itt is ráírányítják a szemet egy-egy fontos kifejezésre. 

A szövegeket minden esetben a kiállítás „logója” kíséri: sárga-fehér, stilizált búzakalász a 

minimalizmus jegyében. Ahogyan haladunk előre a témában és nő a feldolgozott egységek 

száma, úgy fogy a sárga búzaszemek száma a kalászban. Olyan apróság ez, amely a látvány-

tervező figyelmét dicséri, és vezeti a kiállítással ismerkedő látogatót. A kalász megjelenik 

minden reklámhordozón, molinón, plakáton, kiállítás vezetőn. 

Tárgyaláírásokat minden esetben alkalmaztunk, kapcsolódva a látványhoz, feltűnő sárga 

színű búzaszemeken. Nem szokványos, de nem is zavaró, mert a kiállítás egészét végigkíséri 

a búzaszem motívum. 

Kiadványok 

A kiállításhoz tervezett népszerűsítő kiadvány a képes tárlatvezető, múzeumpedagógiai foglal-

koztató füzet, kézben olvasható ismertető lap. A kiadványok tartalmi része mellett kiemelke-

dően fontosnak tartottuk ez esetben is az egységes látványt, így mindegyik anyag a szürke -

fehér-sárga színű, búzaszemes megjelenésű. A meghívók, plakátok, molinó, szórólapok is 

ugyanígy készültek el. 

A látogatók. Kinek terveztük a kiállítást? 

Ki tekintettünk a kiállítás célcsoportjának? Kiknek szántuk az üzenetet?  Tudományos intéz-

ményként természetesen meg szerettük volna szólítani a szakmát, a muzeológusokat, az egye-

temek, intézetek kutatóit, hallgatóit. De ez a kiállítás nem elsősorban a néprajz-kutatóknak 

készült. A szakmai gondolkodásmódot, nyelvezetet elengedhetetlen alapnak tekintettük, 

márcsak azért is, mert a téma szakmai és a köznyelvi közege alapjában nem áll távol egymástól. 

A lehető legszélesebb körre gondoltunk, amikor a lehetséges érdeklődők skáláját átgondoltuk. 

A múzeumok „evolúciójának” kezdetén szűk réteg kiváltsága volt az őrzött kincsek, egzo-

tikumok megtekintése. Ma célcsoport a társadalom legszínesebb palettája a gyermekektől a 

középiskolásokon át a nyugdíjasokig, az értelmiségiektől kezdve a fogyatékkal élőkön át a 

turistákig. „A múzeum immár a látogatóé. A modern múzeumépület tehát kutatóhelyből be-

mutató térré alakult, amelynek kulisszái mögött azért éppolyan intenzív, értékteremtő kutatás 

zajlik, mint korábban, de ez nem vetül rá kényelmetlenül a néző és (mű)tárgy találkozására.”4 

Nem emeltünk ki egy célcsoportot a tervezésnél, de a kiállítás néhány hónapnyi fennállása 

után levonva a tapasztalatokat, a diákokat, a családokat és az idősebb korosztály tudtunk meg-

szólítani leginkább. Ezt a tervezés során is tudtuk, ezért kifejezetten gyerekbaráttá alakítottuk 

a terepasztalokkal, a makettekkel, a mesefilmmel, a játszószőnyegek tervezésével.  A látogató-

ink körét ha nem is tökéletesen, de megközelítő pontossággal ismerjük. A Cifrapalota közön-

ségét a város diákcsoportjai, iskolai osztályai, családok, a hűséges múzeumbarátok, a turista 

csoportok, osztálykirándulások résztvevői adják. Tapasztalataink alapján nem számíthatunk 

nagy számban egyetemi hallgatókra, hisz Kecskemét nem egyetemi város, sem a környező 

falvak, az agglomeráció iskolásaira. Célcsoportunkat nem szűkítettük le. A különböző tudás-

bázissal érkező közönség – szakiskolásoktól az egyházi intézmények gimnazistáiig –, külön-

böző egészségi állapotban lévő – gyengénlátóktól az autistákig –, különböző korú – óvodások-

tól az idősekig –, különböző tapasztalattal rendelkező – a paraszti származású idősektől a vir-

                                                      
4 Kárpáti - Vásárhelyi 2013. 
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tuális valóságot megélő fiatalokig – mindegyike találhat neki tetsző, őt érdeklő, figyelmét fel-

hívó elemet. Mindez nem a rendezők érdeme, hanem a témáé: ha más kapcsolat nincs is a 

témával, kenyeret biztosan mindenki eszik… 

A kiállítást kísérő programsorozat 

Társadalmi elvárás, hogy a múzeum – egyéb feladatain túl – oktasson, szórakoztasson, jól mű-

ködő közönségkapcsolati, múzeumpedagógiai tevékenységet fejtsen ki, s e szerepével a helyi 

identitást is erősítse. A Búza – kenyér – ÉLET kiállítás témájának sokszínűsége, a bemutatás 

módjának tapasztalati oldalról való megközelítése mind ezt szolgálják.  

A kiállításhoz múzeumpedagógiai programot dolgoztak ki az ezzel foglalkozó kollégák. A 

programokkal nemcsak ismereteket és élményeket, valamint élmények által segített tanulást 

tudunk nyújtani, hanem a diákok helyi identitását, mezővárosi múltjukhoz való ragaszkodását 

erősíthetjük múzeumi tanóra keretében. Szoros együttműködésben dolgozunk a helyi iskolák-

kal, annak a gondolatnak a szellemiségében, hogy „a múzeumok természetes és „legális” tere-

pei a közoktatásnak”.5 A diákcsoportokat minden esetben múzeumpedagógus kíséri a kiállí-

tásban, játékos tárlatvezetéssel mutatja be legfontosabb elemeit. Különböző korú gyermekek 

számára más-más programokat ajánlottunk, és múzeumpedagógiai füzet készül a kiállítás 

mellé. A programok vegyesen tartalmaztak kézműves foglalkozásokat, drámapedagógiai ele-

meket, társasjátékokat. 

Nem csak a gyerekek számára kínált programot a kiállítás. A felnőtteket, családokat családi 

napokkal vártuk. A családi napok hagyománya már számos kiállításunk sikeréhez hozzájárult. 

Ilyenkor a felnőttek és a gyerekek egy épületben, de igény szerint külön is elfoglalhatják ma-

gukat. Amíg a szülők a kiállítással ismerkedtek, addig a gyerekek múzeumpedagógus által 

tartott foglalkozáson vehettek részt. A gyermekeknek a kiállításban kínáltunk játékos progra-

mokat (gabonarejtvény, szólásmondás párosító kártyák) a felnőttek pedig szakmai vezetés mel-

lett kaphattak választ kérdéseikre. A medvehagymás hajdinakását, a lekváros zabkását vagy a 

mézes-mákos búzát már együtt kóstolták. 

A pedagógusok számára külön témanapot szerveztünk, ahol a téma szakmai hátterével és 

oktatásban való felhasználási lehetőségével ismerkedtek meg.  

Kifejezett célunk volt, hogy a látássérültek, gyengén látók külön foglalkozás keretében, a 

demonstrációs tárgyak, műtárgymásolatok segítségével, múzeumpedagógusok vezetésével is-

merkedjenek a témával – és a „múzeum-élménnyel”. Erre, úgy gondoljuk, bemutatási módsze-

rünk, a makettek, a megfogható, „használatra” szánt tárgyak kiválóan alkalmasak. Látássérült 

csoportunk múzeumpedagógus vezetésével ismerkedett a kiállítással.  

Múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása a Búza – kenyér – ÉLET. A búza útja földtől 

az asztalig a Duna–Tisza közén egykor… és ma! kiállításban című programunk módszertani 

óra volt a Tanítóképző Főiskola hallgatói számára, melynek során a kiállítás oktatásban való 

alkalmazását mutattuk meg pedagógusjelölteknek. 

A kiállítás mellett elhelyezkedő térben adventi időszakban egy – a témánkhoz sok szállal 

kötődő – karácsonyi asztalt állítottunk föl, amely újabb foglalkozásokra és programok kapcso-

lására adott lehetőséget. 

                                                      
5 Kriston Vízi 2009. 72.  
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