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1. Be ve ze tés
Közművelődési ren dez vé nyek szer ve zé sé vel tu laj-

don kép pen a mú ze um ha gyo má nya i hoz nyúl vissza, 
hi szen a két vi lág há bo rú kö zöt ti pe ri ó dus ban kö zel 
hat van ren dez vény – ze nei-iro dal mi műsorral össze-
kap csolt ismeretterjesztő előadás, hang ver seny – zaj-
lott a mú ze um szer ve zé sé ben.1 Ko runk ban a ki ál lí-
tá sok és a ren dez vé nyek jó ré sze in te rak tív jellegű. 
Nem csak a mul ti mé di ás esz kö zök te szik in te rak tív-
vá a ki ál lí tást, ha nem min den olyan egy szerű elem 
(pél dá ul egy ma dár toll, ame lyet kéz be le het ven ni), 
amely cse lek vés re (be le ért ve a ta pin tást, szag lást, 
íz le lést) kész te ti a lá to ga tót, és biz to sít ja szá má ra 
a fel fe de zés örö mét. A za bo lai Csán gó Nép raj zi 
Mú ze um ban már van érintőképernyős szá mí tó gép, 
amely se gít sé gé vel pél dá ul adatközlőket szó lal tat hat 
meg a lá to ga tó, a Szé kely Nem ze ti Mú ze um főépü-
letében egyelőre nin cse nek er re a cél ra mo dern tech-
ni kai esz kö zök. Utób bi ak hi á nyá ban egyszerűbben 
kí sé rel tük meg in te rak tív vá ten ni a ki ál lí tá so kat, ren-
dez vé nye ket, eze ket a meg ol dá so kat alább em lít jük. 

A ki ál lí tá sok el vi leg min den ki hez szól nak, a gya-
kor lat ban azon ban csak ak kor vál nak érthetővé a kü-
lönböző kor cso port ok és tár sa dal mi ré te gek szá má ra, 
ha több fé le kód rend szert hasz ná lunk: pl. kis gyer me-
kek szá má ra könnyen ta nul ha tó já té kos ele me ket 
(ame lyek lé nye gé ben az in ter ak ti vi tás je gyei) he lye-
zünk el. A ren dez vé nyek ese tén is meg kell ha tá roz ni, 
hogy mi lyen cél cso por tot vá runk. En nek kö vet kez té-
ben le het akár na gyon spe ci á lis té mát is vá lasz ta ni, de 
ha csa lá dok szá má ra szer ve zünk ren dez vényt, ak kor 
több faj ta, pár hu za mo san fu tó te vé keny sé get kell biz-
to sí ta ni, hogy mind a felnőtt, mind a gyer mek szá má-
ra le gyen ér de kes és ta nul sá gos a mú ze um lá to ga tás. 
Eze ket az el ve ket pró bál tuk ér vé nye sí te ni a 2007-ben 
szer ve zett prog ra mok so rán.2

2. Előzmények
2003-ban Az utol só ha rang szó című időszaki ki-

ál lí tás hoz sze ret tünk vol na ha von ta egy-egy a té má-
hoz kap cso ló dó ren dez vényt szer vez ni. A fi  a ta lo kat 
cé loz tuk meg Ing mar Bergman A he te dik pe csét c. 
fi lm jé nek ve tí té sé vel. A Cabíria fi lm klub bal együtt-
működve ez a prog ram meg is va ló sult, bár csak kö-
rül be lül húsz sze mély volt je len. A fi lm né zést rö vid 
tár lat ve ze tés előzte meg, hi szen az volt a cél, hogy 
olya nok is meg te kint sék a ki ál lí tást, aki ket iga zá ból 
a fi lm csá bí tott a mú ze um ba. Terv ben volt egy bal  la-
da est szer ve zé se, amellyel az időseket cé loz tuk meg, 
to váb bá egy ke rek asz tal-be szél ge tés a tanatológiáról3. 
Fel me rült a kér dés, hogy mi kép pen le het a ha lott kul-
tusz té má jú ki ál lí tást a gye re kek szá má ra kö zel hoz ni. 
A ma ros vá sár he lyi Ariel báb szín ház ab ban az évad-
ban tűzte műsorra A hal ha tat lan sá got ke reső ki rály fi  
című nép  me sé re épülő báb já té kot, ezt sze ret tük vol-
na vendégelőadásként el hoz ni a mú ze um ba; er re vo-
nat ko zó an a he lyi báb szín ház vezetőjével elkezdődött 
az egyez te tés. A fi lm né zést ki vé ve a töb bi be ter ve zett 
ren dez vény re saj nos nem ke rült sor, mert a mú ze um 
ak ko ri vezetősége más fel ada to kat tar tott fon tos nak. 

3. Ta nu lás és szó ra ko zás
A 2007-es évet vál to za tos mú ze u mi prog ram kí ná-

lat tal kezd tük, már év ele jén népszerűsítettük eze ket 
a Prog ram aján ló 2007 szó ró lap ok kal. A mú ze um 
a költ ség ve tés ében a ren dez vé nyek re pénz ala pot kü lö-
ní tett el. A ha gyo má nyos ismeretterjesztő előadásokat 
– a nyá ri hó na po kat ki vé ve – ha vi rend sze res ség gel tar-
tot tuk.4 Ezek kö zül csu pán né hány iránt mu tat ko zott 
na gyobb érdeklődés, több nyi re kis szá mú hall ga tó ság 
volt je len, de a saj tó ban nem csak a telt há zas előadá-
sokról je len tek meg tu dó sí tá sok.5 Azt ta pasz tal tuk, 
hogy az ilyen tí pu sú előadások ak kor von zot tak több 

1 TÓTH Sza bolcs – BOÉR Hu nor 2002, 163.
2 Eb ben az eset ta nul mány ban nem té rünk min den ha gyo má nyos 
ren dez vény tí pus ra, pél dá ul a hang ver se nyek re, könyv be mu ta tók-
ra és em lék ün ne pé lyek re.
3 A tanatológia ki fe je zés a thanatosz ’halál’ je len tésű gö rög kifejezésből 
ered, és a ha lál lal fog lal ko zó in ter disz cip li ná ris (fi  lo zó fi a, pszi cho ló gia, 
or vo si lé lek tan, ant ro po ló gia ha tá ra i ra ki ter jedő) tu do mány neve.
4 Az előadások rend jét lásd a Füg ge lék ben. Há rom előadás és 

a no vem ber 24-re ter ve zett Méz-nap ob jek tív okok mi att el-
ma radt.
5 Bár ez az előadás ün nep hez kap cso ló dott, ke ve sen jöt tek el 
De me ter La jos negy ven nyol ca sok ról tar tott előadására. Vi szont 
rész le tes cik ket írt Fe ke te Ré ka a Há rom szék 2007. már ci us 15-i 
szá má ban az előadásról, te hát nagy szá mú ol va só kö zön ség is mer-
het te meg az előadás tar tal mát. Az érdeklődés hi á nya ta lán ab ból 
fa kadt, hogy nagy volt a kí ná lat a már ci us 15-i rendezvényekből.
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érdeklődőt, ha va la mi lyen jelentős nap hoz (a Műem-
lékvédelem Vi lág nap ja, a Ma gyar Tu do mány Nap ja 
stb.) kap cso lód tak, il let ve, ha a saj tó ban nem csak az 
előadó ne ve és az előadás cí me je lent meg hír ként, 
ha nem az előadás kér dés fel ve té sé re is uta lás tör tént. 
Azt a kö vet kez te tést von tuk le, hogy ha vi rend sze res-
ség gel nem ér de mes ha son ló kat szer vez ni, in kább 
a csa lá di prog ra mok ke re té ben kell ismeretterjesztő 
előadást tar ta ni, vagy csak olyan vi lág nap okon, ami-
kor ki fe je zet ten ar ról a té má ról szól az előadás. 

3.1. Csa lá di prog ra mok
A csa lá di prog ra mo kon szin te az összes la kos sá gi 

ka te gó ria részt ve het, meg ta lál hat ja a ma ga szá má-
ra meg fe lelő szó ra ko zást, is me re tek kel gaz da god hat. 
Az ún. te ma ti kus prog ra mok kal lehetőség nyí lik 
az egyes té mák in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí té sé re, 
pél dá ul a ha gyo má nyos fes ték anyag ok be mu ta tá sa 
ugyan úgy tar to zik a nép rajz hoz, mint a geo ló gi á hoz 
(a bútorfestők, fa ze ka sok ás vá nyi ere detű fes ték anya-
go kat hasz nál tak).

A prog ra mok ke re tén be lül sor ra ke rülő mester-
ségbemutatók nem csak a csa lá do sok fi  gyel mét kel tik 
fel. A fi  a tal ság kö ré ben nagy népszerűségnek ör vend 
nap ja ink ban a kézműves ter mé kek ké szí té se, a fa ra-
gás, a fazekalás stb. A gye re ke ket vi szont a szülők 
pró bál ják rá ve zet ni a né pi mes ter sé gek ta nu lá sá ra 
– si ker rel, erről árul ko dik a Guzsalyas Ala pít vány 
szá mos kép zé se és nép szerű nyá ri kézműves tá bo rai, 
va la mint a mú ze um csernátoni rész le gén szer ve zett 
nyá ri tá bo rok nagy szá mú résztvevője. A mú ze um rö-
vid, egy na pos ren dez vé nyei nem kon ku ren ci át je len-
te nek ezen in téz mé nyek nek, ellenkezőleg: fel kelt ve 
az érdeklődést, to váb bi ta go kat to bo roz nak az em lí-
tett hosszabb időtartamú fog lal ko zá sok hoz.

2007-ben két ha von ta egy-egy té ma kö ré szer vez-
tünk hét vé gi csa lá di prog ra mot, ame lyet úgy ál lí tot-
tunk össze, hogy több fé le te vé keny ség be kós tol has-
sa nak be le a lá to ga tók, szülők és gye re kek kö zö sen 
kap cso lód ja nak be a fog lal ko zá sok ba. A he lyi saj tó 
a csa lá di prog ra mo kat po zi tí van ér té kel te, több ször is 
hang sú lyoz va, hogy a mú ze um elsősorban a he lyi e ké, 
nem a tu ris tá ké, és a csa lá di prog ra mok a szentgyör-
gyi la ko so kat sze ret nék a mú ze um ba csa lo gat ni.6

Ja nu ár 21-én a Ma gyar Kul tú ra Nap ját (ja nu ár 
22.) ün ne pel tük, a té ma a sze rel mi aján dé ko zás volt. 
A mú ze um a ma gyar né pi kul tú rá nak az ud var lás sal, 
a sze rel mi aján dé ko zás sal kap cso la tos ha gyo má nya it 
népszerűsítette, al ter na tí vát kí nál va ez zel az ame ri kai 
ere detű Va len tin-nap, a sze rel me sek ün ne pe he lyett. 
A ma gyar nép ha gyo mány ban ugyan is vízkereszttől 
a far sang bú csúz ta tá sá ig a fi  a ta lok a fo nók ban szó ra-
koz tak, az ud var lás nak egyik hely szí ne volt a fo nó, 

és a sze rel mi aján dék tár gyak is gyak ran a fo nók ban 
vég zett mun kák hoz szük sé ges esz kö zök dí szí tett da-
rab jai vol tak, ame lye ket a le gé nyek aján dé koz tak. 
Szin tén a le gé nyek lep ték meg ked ve sü ket a bú csús vá-
sá rok al kal má val mé zes ka lács szív vel. A lá nyok aján-
dé kai a hím zett zsebkendő, a ka lap ra tűzött bok ré ta, 
a hús vé ti hí mes to jás volt. So kan van nak olya nok kö-
zöt tünk, akik Va len tin-na pon azért nem aján dé koz-
zák meg pár ju kat, mert azt „im port”, „kom mersz” 
szo kás nak tart ják. Ja nu ár 21-én ha gyo má nyos aján-
dé kok kö zül vá laszt hat tak. A vargyasi Sütő fa fa ra gó 
és bútorfestő csa lád be mu ta tót tar tott és fes tett ék sze-
res lá dá kat, fa ra gott suly ko kat árul t. Az árkosi mé zes-
ka lá csos Gedő csa lád tól ked vez mé nyes áron le he tett 
vá sá rol ni, majd a for má kat ki-ki szí ve vá lasz tott já nak 
cím zett fel irat tal lát hat ta el, sa ját íz lé se sze rint dí szít-
het te. A Passifl ora vi rág bolt vá gott vi rá go kat kí nált. 
Dr. Za ka ri ás Er zsé bet nép rajz ku ta tó Ud var lá si szo ká-
sok Erdővidéken cím mel tar tott előadást, De me ter 
Éva mu ze o ló gus a sze re le mi aján dék tár gyak te ma ti-
ká ját jár ta kö rül a tár lat ve ze tés so rán. Höl gyek, kis-
lány ok Jártó Ko csis Edit ve ze té sé vel mo nog ra mos 
zsebkendőt hí mez tek egy mú ze u mi tárgy vi rág mo tí-
vu má nak fel hasz ná lá sá val.

A ren dez vény es ti me sé vel zá rult. Ér sek Csa ba me-
se mon dó est je a felnőtteknek szólt: olyan folk lór al-
ko tá so kat adott elő, me lyek hol szó ki mon dó (vas kos 
ki fe je zé se ket sem ke rül ve meg), hol pe dig vissza fo-
gott, ár nyalt szim bo li ká val je le ní tik meg a né pi gon-
dol ko dást a szerelemről. A gye re kek nek a Huszárik 
Film klub ve tí tett ki rály lány ról és sze ren csét pró bá ló 
har ma dik fi  ú ról me sé ket.

Már ci us 31-én a gom ba volt a té ma. Társ szer vező 
a Lász ló Kál mán Gom bász egye sü let (LKG). Előadást 
tar tot tak: Pus kás At ti la Háromszék gombavilága és 
Dr. Zsig mond Győző Háromszéki gombakülönleges-
ségek cím mel. Kamarakiállítás nyílt a toplászatról 
(Ka kas Zol tán és Zsig mond Győző ren de zé sé ben). 
Volt li o fi  li zált (fa gyaszt va szá rí tott) gom ba ki ál lí tás, 
gom bá kat áb rá zo ló bé lyeg- és ké pes lap-ki ál lí tás. 
Máthé Ár pád korondi toplászmester mu tat ta be, ho-
gyan ké szül nek tár gyak tap ló gom bá ból. Az 5–8. osz-
tá lyo sok szá má ra gom ba is me re ti vetélkedőt szer ve-
zett De me ter Éva és Zsig mond Győző. A vetélkedőn 
nem csak az első há rom he lye zett ka pott dí jat, ha nem 
a kö zön ség nek is szim bo li kus ju ta lom járt a kü lön 
kér dé sek re adott he lyes vá la szo kért. Lázár-Prezsmer 
Kin ga az óvo dá sok nak és kis is ko lás ok nak ta ní tot ta 
meg, hogy ho gyan ké szül nemezből gom ba. A Park 
szál ló ét ter me a bü fé ben gom bás éte le ket áru sí tott. 

Má jus 19-én az agyagművességhez kap cso lód tak 
a fog lal ko zá sok. A pár hu za mo san zaj ló fog lal ko zá so-
kon Sztáncsuj Sán dor Jó zsef ré gész mu ze o ló gus és 

6 VÁRY O. Pé ter 2007. jan. 22., 2007. szept. 14.
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Kí sér let a mú ze um lá to ga tók szá má nak nö ve lé sé re

Sze les Jó zsef res ta u rá tor őskori ke rá mia ké szí té si tech-
ni kák kal is mer tet ték meg az érdeklődőket. Má té 
Sz. Imo la a ko ron go lást mu tat ta be, Lázár-Prezsmer 
Kin ga ve ze té sé vel ke rá mia ék sze re ket ké szít het tek, 
Né meth Ka ta lin keramikusművész ve ze té sé vel az 
agyag pré se lést pró bál hat ták ki a résztvevők. A kéz-
művesség mel lett a művészet is he lyet ka pott a prog-
ram ban. Jakobovits Már ta DLA he lyi szár ma zá sú 
keramikusművész előadásának cí me Utam a kerá-
mia volt.

Jú ni us 23-án a mú ze um egyik rész le gén, a Gyár-
fás Jenő Kép tár ban ün ne pel tük a Mú ze u mok Éj sza-
ká ját, az est há zi asszo nya Vinczeff y Or so lya volt. 
Él tes Bar na szobrászművész irá nyí tá sá val öntőfor-
ma ké szült agyag ból, majd a gipsz ön tést pró bál ták 
ki a résztvevők. A Vinczeff y Lász ló res ta u rá tor ál-
tal ve ze tett fog lal ko zá son Gyár fás Jenő Disz nó ölés 
című fest mé nyé nek egy részletéről szü let tek váz la-
tok, majd ezek fes té se kö vet ke zett. A mun kák ból 
hely ben „ki ál lí tást” is ren dez tek. Jánó Mi hály mű-
vészettörténész Em bert ke re sek cím mel tar tott elő-
adást Nagy Al bert Di o ge nész című ké pé nek tör té ne-
ti hátteréről. A késői órák ban az Inas a sza lon ban 
(ren dez te La ka tos Iván, 2005) című fi l met néz ték 
meg a lá to ga tók. A Mun kácsy Mi hály mun kás sá gát 
be mu ta tó fi l met a Csí ki Szé kely Mú ze um en ge dé-
lyé vel ve tí tet ték le, majd a test vér in téz mény ál tal 
fel aján lott két da rab tisz te let je gyet sor sol ták ki. 

Szep tem ber 15–16-án Eu ró pa-szer te so ka dik al-
ka lom mal ke rült sor a Kul tu rá lis Örök ség Nap ja i ra. 
In téz mé nyünk csat la ko zott a ren dez vény hez, a té ma 
a mú ze um Kós Kár oly ál tal ter ve zett épü let együt te se 
volt. A szep tem ber 15-re szer ve zett prog ram ja ink kal 
a Szé kely Nem ze ti Mú ze um Nap ját is ün ne pel tük. 
1879. szep tem ber 15-én kelt az át adá si jegyzőkönyv, 
amely ta nú sít ja, hogy a fel ügye le ti bi zott ság a „székely 
nemzet” ne vé ben át ve szi a Cserey-gyűjteményt.7 Ki-
je löl het tünk vol na más na pot is, pél dá ul jú ni us 26-
át, ugyan is az első lá to ga tó 1875-ben ezen a na pon 
te kin tet te meg a gyűjteményt, vagy jú ni us 8-át, ar ra 
em lé kez ve, hogy Vasady Nagy Gyu la 1875-ben azon 
a na pon ér ke zett meg Imecsfalvára.8 Azért vá lasz tot-
tuk még is szep tem ber 15-ét, mert a jú ni u si hó na pot 
a Mú ze u mok Éj sza ká ja ren dez vény szá má ra tart juk 
fenn. A mú ze um ról ké szült ar chív fényképekből, áb-
rá zo lá sok ból ki ál lí tás nyílt Kós Károly legszebb épü-
lete cím mel (rendezők: Boér Hu nor, De me ter Éva). 
Az in te rak tív tár lat so rán egy-egy ré gi fény kép mel-
lett ki hagy tuk a he lyet az amatőr fo tós lá to ga tó ink 
ál tal ké szí tett fel vé te lek szá má ra, lehetőséget nyújt va 
ar ra, hogy ven dé ge ink ak tí van hoz zá já rul ja nak a ki-
ál lí tás lét re jöt té hez. Boér Hu nor ve ze té sé vel rend-
ha gyó mú ze u mi sé tát tet tünk a mú ze um kert ben 

és az épü let ben. A mú ze um 125 éves év for du ló já ra 
ké szült CD fo lya ma to san bön gész hető volt. A gye-
re kek az épü let ben la bi rin tus-já ték ban vet tek részt, 
majd az asz falt rajz-ver se nyen sa ját szemszögből je le-
ní tet ték meg a mú ze um épü le tét. A leg jobb raj zok és 
a leg jobb be kül dött fény ké pek al ko tó it dí jaz tuk is.

3.2. Gyer mek ba rát, lá to ga tó ba rát mú ze um
2007-ben kezd tük el a mú ze um gyer mek ba rát 

ar cu la tá nak a lét re ho zá sát. Az S. O. S. Ter mé szet 
című ter mé szet raj zi alap ki ál lí tást in te rak tív ele mek-
kel bővítettük: ál la tok kal kap cso la tos ta lá lós kér dé-
se ket, kiszínezendő lep ke raj zo kat füg gesz tet tünk 
ki, já té kos fel ada to kat he lyez tünk el: vá szon zsák ban 
szá rí tott gyógy nö vényt, ame lyet az il la tá ról kell fel-
is mer ni, ál lat nyo mok raj za it és ma dár tol la kat, ame-
lyek nek a gaz dá ját kell meg ke res ni ük a gye re kek nek. 
A kiállítóterem előterében kis szé kek, asz ta lok és szí-
nes ce ru zák áll nak azok nak a ren del ke zé sé re, akik 
a friss él mé nyek ha tá sá ra itt sze ret né nek szí nez ni, raj-
zol ni. Ülőpárnákat ké szít tet tünk, ame lye ket a gye-
rek cso por tok a mú ze um lá to ga tás alatt ma guk kal 
vi het nek, és a ma gya rá za tok alatt le ül het nek ezek re. 
A nemezből ké szült pár nák min tái a nép raj zi alap ki-
ál lí tá son lát ha tó fes tett ka zet tás temp lo mi mennye-
zet mo tí vu ma it idé zik, ab ban a te rem ben pél dá ul az 
a fel adat, hogy min den ki ke res se meg azt a ka zet tát, 
amely nek a min tá ját a sa ját ülőpárnáján fel is me ri. 

Az in te rak tív ele mek be épí té sét foly tat ni sze ret-
nénk nem csak a töb bi alap ki ál lí tá son, ha nem az 
időszaki ki ál lí tá sok ter ve zé se kor ele ve ilyen szem pon-
tú több le tet kell hoz zá ren del nünk a te ma ti ká hoz. 
A már em lí tett já té ko kon kí vül a ki sebb kor osz tályt 
is meg le het cé loz ni ját szó ház lé te sí té sé vel (ha tet-
szik ne ki, a gye rek ci pe li szü le it a ját szó hely re). 
Itt a mú ze um pe da gó gus se gít sé gé vel klasszi kus nak 
mond ha tó szi tu á ci ós já té kok is játsz ha tók, mint az 
anyus-apus, de be te kin tést le het nyer ni a rég- vagy 
kö zel múlt nép szerű já ték vi lá gá ba, pél dá ul sza bad té ri 
já té ko kat le het ki pró bál ni. Szük ség len ne egy ját szó-
te rem re, mely nek pad ló ja lehetőleg nem kővel bur-
kolt (ha nem pél dá ul fa pad ló), hi szen a gye re kek így 
a föld re ül het nek, ké nyel me seb ben mo zog hat nak, 
bensőségesebb han gu lat ala kul hat ki. Ugyan ak kor 
a te rem le gyen vi lá gos, de ne hu za tos. Szé kely föl di 
kézművesektől, játékkészítőktől olyan ter mé sze tes 
anya gok ból ké szült minőségi, íz lé ses já té ko kat kel-
le ne ren del ni, ame lyek al kal ma sak a ha gyo má nyos 
já té kok gya kor lá sá ra. Ez zel egy részt ösztönözznénk 
a he lyi mes te re ket, hogy mí ves já té ko kat ké szít se nek, 
más részt a szülőket is rá ve zet nénk az ag resszív já té-
kok helyettesítőire, a rongy ba bá ra, kelj fel jan csi ra. 
A mú ze um így köz vet ve a szín vo na las já ték kul tú ra 

7 BOÉR Hu nor – BIRÓ Ró zsa 2002, 22. 8 I. m. 7, 13.
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ter je dé sé hez já rul na hoz zá, eb ben part ner re ta lál na 
a Kiss Áron Ma gyar Já ték Tár sa ság ban is.9

Fi gyel ni kell ar ra, hogy a lá to ga tó kat ne za var ják 
az eset leg ri csa jo zó gye re kek, de ugyan ak kor a jö-
vő-menő cso por tok se te rel jék el a ki csik fi  gyel mét. 
A te rem ben, vagy jobb eset ben egy mel let te levő he-
lyi ség ben le gye nek tá rol va a szük sé ges esz kö zök, itt 
le gyen ki ala kít va a fog lal ko zást le ve zető mú ze um pe-
da gó gus iro dá ja.

A csa lá dok szá má ra kom for tot biz to sí tó egy sé ge-
ket is lét re kell hoz ni, mint pél dá ul pe len ká zó asz talt 
a női mos dó ban, vagy baba–mama szo bát.10 Így a két 
évet gye rek ne ve lé si sza bad sá gon ott hon ülő anyu ka 
(apu ka) is könnyeb ben jön el a ren dez vé nyek re, tud-
va, hogy a kö rül mé nyek biz to sí tot tak min den eshe-
tőségre, nem kell 10 perc múl va ha za sza lad nia.

3.3. Mú ze um és is ko la kap cso la ta
A mú ze um ban tar tott tan órák ra az egész me-

gyéből, ré gi ó ból jö het nek osz tá lyok szer ve zet ten (pl. 
is ko la busszal). A mú ze um ban föld rajz, tör té ne lem, 
ma gyar iro da lom és nyelv tan, bi o ló gia, tech no ló gi ai 
ne ve lés órát tart hat a mú ze u mi szak em ber az elő-
re el ké szí tett lec ke terv alap ján, egyez tet ve a pe da-
gó gus sal. Fi gye lem be vé ve, hogy a köz pon ti épü let 
köz vet len kö ze lé ben négy is ko la is működik, nagy 
jelentőségű le het az ilyen irá nyú te vé keny ség, ha té-
ko nyab bá té ve egyfelől a ta ní tást, másfelől ál lan dó 
lá to ga tott sá got biz to sí ta na az in téz mény nek a tu risz-
ti ka i lag holt sze zon nak szá mí tó időszakban.

2007-ben a Szé kely Nem ze ti Mú ze um Ala pít vány, 
a Nicolae Colan Ál ta lá nos Is ko la, a Gámán Já nos 
Szak kö zép is ko la és a Göd ri Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 
együttműködési szerződést kö tött a Ta nul junk a mú ze-
um ban! cí met vi selő mú ze um pe da gó gi ai pro jekt meg-
va ló sí tá sa ér de ké ben.11 A pro jekt a tech no ló gi ai ne ve-
lés tan tárgy hoz kap cso ló dott. A projektvezetők, Jártó 
Ko csis Edit tanárnő és De me ter Éva mu ze o ló gus ál tal 
be nyúj tott pá lyá zat ra Sep si szent györgy Pol gár mes te ri 
Hi va ta la 1000 lej anya gi tá mo ga tást ítélt meg. A pro-
jekt cél jai: az együttműködés erősítése a gyermek–
család–pedagógusok kö zött; a kre a ti vi tás ösz tön zé se, 
a kéz ügyes ség, az esz té ti kai, a tech ni kai ér zék és a tér-
ér zé ke lés fej lesz té se; a pá lya vá lasz tás elősegítése a mes-
ter sé gek meg is mer te té se ál tal; az em be ri ké zi mun ka 
tisz te le té nek, meg be csü lé sé nek a szor gal ma zá sa.

A mú ze um pe da gó gi ai órák a múlt és a je len kö zöt ti 
kap cso lat te rem tés lehetőségét, né pi esz kö zök ki pró bá-
lá sát biz to sí tot ták a ta nu lók szá má ra. A Göd ri Fe renc 

Ál ta lá nos Is ko lá ból egy ma gyar és egy ro mán anya-
nyelvű 7. osz tály ér ke zett a mú ze um ba, ahol Méder 
Ló ránt Lász ló ré gész mu ze o ló gus a réz-, bronz- és 
vas ko ri fémművességről tar tott előadást, a ré gé sze-
ti alap ki ál lí tá son szem lél tet ve a mon dot ta kat. Ezt 
követően De me ter Éva nép rajz ku ta tó, mu ze o ló gus 
a kovácsmesterségről be szélt a nép raj zi alap ki ál lí tá-
son lát ha tó kovácsműhely kap csán.

A Nicolae Colan Ál ta lá nos Is ko la 6. osz tá lyos 
ma gyar és ro mán anya nyelvű ta nu lói szá má ra a kö-
vetkező té mák ról szólt a tár lat ve ze tés a nép raj zi alap-
ki ál lí tá son: a csa lád mint gaz da sá gi egy ség, ter me lés 
és fo gyasz tás, csa lá di mun ka meg osz tás, fog lal ko zá sok. 
Ugyan ezen is ko lák 5. osz tá lyos ta nu ló i val a ha gyo má-
nyos építőanyagokat és a né pi épít ke zést be szél tük 
meg. A 8. osz tá lyo sok szá má ra az ener gia for rá so kat, az 
em be ri és ál la ti erőnek a fel hasz ná lá sát, a mun ka esz kö-
zök és egy szerű gé pek erőtípusait is mer tet tük a ha gyo-
má nyos mes ter sé gek kap csán. Iga zi él ményt je len tett a 
ta nu lók szá má ra, hogy a fog lal ko zás be fe je zé se ként ki-
pró bál hat ták a máktörő fa mo zsár, a vajköpülő dé zsa, 
az olajütő, a pityókatörő, a szén vo nó, a kenyérbevető 
la pát hasz ná la tát. A Gámán Já nos Szak kö zép is ko la 10. 
osz tá lyos ta nu ló i val ta nul má nyi ki rán du lá son vet tünk 
részt, mely nek cél pont ja az Árkosi Fa lu mú ze um volt. 
A fa lu mú ze um ban az ala pí tó, Bálinth Zol tán tar tott 
ve ze tést, Jártó Ko csis Edit tanárnő is mé tel te át a ki ál lí-
tott mezőgazdasági gé pe ken a szak órán ta nul ta kat. 

A ta nu lók azt a há zi fel ada tot kap ták, hogy ké szít-
se nek ma ket te ket, vi se let be öl töz te tett fa ka nál bá bo-
kat. A nyers anyag ok egy ré szét a pá lyá za ti pénzből 
fe dez tük, azo kat a tanárnő osz tot ta szét a ta nu lók kö-
zött, és út mu ta tás sal szol gált. Nem zár tuk ki a té mák 
kö zül a nem né pi ere detű tár gyak ma kett je i nek ké szí-
té sét sem, de a mú ze u mi órá kon az előbbi tí pu sú ma-
ket tek ké szí té sé re pró bál tuk ösz tö nöz ni a ta nu ló kat. 
A mú ze um ban szer zett él mé nyek ha tá sá ra a ta nu lók 
nagy lel ke se dés sel, érdeklődéssel ké szí tet ték a ma ket-
te ket. Jártó Ko csis Edit tanárnő ki ál lí tást ren de zett, 
öt ka te gó ri á ba so rol va a begyűjtött ma ket te ket: (1.) 
épít mé nyek, (2.) járművek, (3.) bú to rok, mun ka esz-
kö zök, gé pek, (4.) vi se le tek és (5.) egyéb. A Ki csi ben 
a vi lág cí met vi selő ki ál lí tás szá má ra a Szé kely Nem-
ze ti Mú ze um biz to sí tott ter met a 2007. jú ni us 7. – jú-
li us 6. kö zöt ti időszakra és ezt az is ko lák in gye ne sen 
lá to gat hat ták. A há rom ta gú zsűri a következő szem-
pont ok alap ján vá lasz tot ta ki a díj nyer tes mun ká kat: 
az esz kö zök, be ren de zé sek, gé pek ará nya i nak be tar tá-
sa a ki csi nyí tés so rán; tech ni kai ki vi te le zés; esz té ti kai 

9 Több sep si szent györ gyi la kos is a KÁMJT tag ja, a Tár sa ság ne-
gyed éven te megjelenő in for má ci ós lap ját, a For gót rend sze re sen 
el kül di tag ja i nak. A For gó szá mos öt le tet nyújt a já té kok kal kap-
cso la tos ren dez vé nyek té ma kör ében.
10 Már a Szentgyörgy-napokon is baba–mama szo bát kü lö ní te nek 

el a Vö rös ke reszt sá to rá ban.
11 A Ta nul junk a mú ze um ban! című pá lyá za tot rész le te sen is mer-
tet tem a For du ló pont 37-es szá má ban, a töb bi ren dez vényt is meg-
em lít ve. DE ME TER Éva 2007, 69–73.



25

Kí sér let a mú ze um lá to ga tók szá má nak nö ve lé sé re

ki vi te le zés; az öt let ere de ti sé ge. A leg jobb egyé ni és 
cso port mun kák al ko tói ok le ve let kap tak, a tárgy ju tal-
mak szin tén kéz ügyes sé get igé nyel tek, kre a ti vi tás ra 
ösz tö nöz tek (lá nyok nak gyöngyfűző kész let, fi  úk nak 
falemezből jármű-modellek). A kiállításmegnyitó 
után a tanárnő kézműves fog lal ko zá so kat ve ze tett: 
fém szá lak ból ké szül tek ék sze rek és agyag ból ki sebb 
edé nyek. A díj nyer tes mun kák ból ado má nyoz tunk 
az Árkosi Fa lu mú ze um nak, a Bikmakk Kul tu rá lis 
Egye sü let nek (Bikfalva), a Bod Pé ter Me gyei Könyv-
tár nak, va la mint a bu da pes ti szék helyű Kiss Áron 
Ma gyar Já ték Tár sa ság nak. A ma ket tek zö me és 
a mú ze u mi órák ról ké szült fény ké pek vissza ke rül tek 
az is ko lák hoz, ahol lehetőség sze rint ki ál lít ják azo kat. 
A pe da gó gu sok a makettkiállításon is mer het ték meg 
a pro jek tet, amely nek az is a cél ja volt, hogy al ter na-
tív ta ní tá si mód sze rek al kal ma zá sá ra ösz tö nöz ze a he-
lyi pe da gó gus tár sa dal mat.

Ba ra bás Haj nal ka művészettörténész, mu ze o ló-
gus a hús vé ti időszakban gyer mek rajz pá lyá za tot 
hir de tett Hús vé ti üd vöz let vagy Hí mes to jás té ma kör-
ben, va la mint a hús vé ti üdvözlőlapokra, hús vé ti to-
já sok ra és más, az ün nep hez kap cso ló dó tár gyak ra 
vo nat ko zó gyűjtőpályázatot írt ki egy hús vé ti ki ál-
lí tás cél já val. A meg nyi tót kö vető nap ra kézműves 
fog lal ko zá so kat szer ve zett: to jás pat ko lás, to jás írás, 
üdvözlőlap-festés zaj lott.

A mú ze um könyv tá rá nak ré gi köny ve it be mu-
ta tó mi ni ki ál lí tás-so ro zat nak az egyik ese mé nye az 
Árgirus cí met vi sel te. Eh hez kap cso ló dott a Szé kely 
Mikó Kol lé gi um 9. osz tá lyos ta nu lói ál tal a mú ze-
um ban be mu ta tott rend ha gyó pódiumműsor. A tan-
anyag ban is szereplő művet, Gergei Al bert Árgirus 
his tó ri á ját Dob ra Ju dit magyarszakos tanárnő ve ze té-
sé vel ta nul ták be és ad ták elő a ta nu lók. 

A jövőben más tan tár gyak hoz kap cso ló dó mú ze-
um pe da gó gi ai fog lal ko zá so kat is biz to sí ta ni sze ret-
nénk az is ko lák szá má ra. Pél dá ul a bi o ló gia tan tárgy-
hoz kap cso lód va te len te ma dár fi  gye lést, gyűrűzést 
le het tar ta ni a mú ze um kert jé ben. Előnyös len ne az 
is ko lák szá má ra, ha tan év ele jén egy ki ad ványt kap ná-
nak, amely tar tal maz za a mú ze um pe da gó gi ai aján la to-
kat. Ma gya ror szá gon a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség 
Mi nisz té ri u ma olyan ki ad ványt adott ki, amely az or-
szá gos mú ze um pe da gó gi ai aján la to kat tar tal maz za.12 
A szent end rei Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um kü lön ki-
ad vány ban is mer te ti a prog ra mo kat (ki ál lí tá sok, ün-
ne pek hez kap cso ló dó ren dez vé nyek, kon cer tek, tan fo-
lyam ok) és egy má sik ki ad vány a mú ze um pe da gó gi ai 

aján la to kat té mák ra le bont va ajánl ja a kor osz tály ok 
szá má ra, to váb bá tar tal maz za a pe da gó gu sok nak 
a tan fo lya mo kat, a szak mai na po kat és a fo gya ték kal 
élőknek szánt spe ci á lis fog lal ko zá so kat.13

Ha son ló kép pen a mú ze u mon be lü li te vé keny ség 
be mu ta tá sa ér de ké ben nyílt na po kat le het szer vez ni, 
ami kor a restaurátorműhelyt vagy egy ro var pre pa rá-
lást le het meg te kin te ni. Ezek a „ku lissza tit kok” ma-
ra dan dóbb él ményt nyújt hat nak egy-egy fá rasz tó tan-
órá nál.

4. Ter vek a lá to ga tók kö ré nek bővítésére14

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um a kezdetektől fog-
va a szé les lá to ga tó kö zön sé get cé loz ta meg, nem csak 
a ki ál lí tá sok ál tal, ha nem ál ta lá ban a ren dez vé nye in 
(ismeretterjesztő előadás, hang ver seny, em lék ün ne-
pély) ke resz tül is. 

A tár sa da lom ré teg zett sé gé nek megfelelően a mú-
ze u mok igye kez nek vál to za tos prog ra mo kat kí nál ni, 
ame lyek össze ál lí tá sá nál elsődleges szem pont ként 
a meg cél zott tár sa dal mi cso port, kor osz tály igé nye it 
ve szik fi  gye lem be. A 2007-es prog ra mok kal eh hez 
a kon cep ci ó hoz igye kez tünk fel zár kóz ni. Ter mé sze-
te sen a mú ze um to vább ra is igyek szik meg tar ta ni 
ál lan dó lá to ga tó it is, elsősorban a minőségi ren dez-
vé nyek ál tal. Az aláb bi ak ban azo kat a tár sa dal mi cso-
por to kat ve szem szám ba, ame lyek a mú ze um po ten-
ci á lis lá to ga tói le het nek.

4.1. Moz gás sé rül tek, hát rá nyos helyzetűek
Az ilyen prob lé mák kal küsz ködő lá to ga tók fo ga dá-

sá ra is fel kell ké szül nie az in téz mény nek, moz gás sé rül-
tek szá má ra megközelíthetővé kell ten ni a ki ál lí tó ter-
me ket, va kok szá má ra bi zo nyos na po kon, vagy igény 
sze rint meg fog ha tó vá, ta pint ha tó vá kell ten ni egyes 
tárgy cso por to kat. Ugyan ak kor Braille -írás sal is fel le-
het tün tet ni pél dá ul az épü le tek előtt a leg fon to sabb 
in for má ci ó kat, egyes szó ró anya go kat is le het ez zel 
a tech ni ká val ké szí te ni.

A hal lás- és be széd ká ro sul tak szá má ra in te rak tív 
érintőképernyős szá mí tó gé pek be ál lí tá sa nyújt hat 
meg ol dást. Előre jel zett ké rés re jel tol mács se gít sé-
gé vel ve ze tést le het ne biz to sí ta ni. Ide á lis eset ben 
min den fo gya ték kal élő szá má ra elérhetővé kel le ne 
vál jon a mú ze u mi lá to ga tás.15 Példaértékűek a deb re-
ce ni Dé ri Mú ze um ren dez vé nyei, ame lye ket lá tás sé rül-
tek, autisták, moz gás sé rül tek szá má ra szer vez tek.16 
Pél dá ul a Mun kácsy-tri ló gi át egy iro da lom tör té-
nész is mer tet te, sza vak kal és ze nei alá fes tés sel tet ték 

12 TÖ RÖK Pet ra 2004.
13 SZA BÓ Zsu zsan na 2005; Mú ze um pe da gó gi ai tá jé koz ta tó 
2005–2006.
14 A lá to ga tók kö ré nek bővítését szol gá ló öt le te ket, a lá to ga tó ba-
rát ar cu lat meg te rem té sét Pa pucs And rás sal gon dol tuk vé gig. 

PA PUCS And rás 2007, 5–9.
15 Az Eu ró pai Uni ó ban, te hát Ro má ni á ban is, ez már nem vá laszt-
ha tó op ció, ha nem kö ve tel mény!
16 PINCZÉS Or so lya, B. 2007, 61–68.
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elképzelhetővé a fest mé nye ket.17 A Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um nak ér de mes len ne az Előpatakon ke zelt moz-
gás sé rül tek szá má ra spe ci á lis prog ra mot szer vez nie,  
valószínűleg igé nyel nék a mú ze um meg is me ré sét.

4.2. Idősek
Az idősebb kor osz tály ese té ben meg kü lön böz-

te tett fi  gyel met kell for dí ta ni a nők és fér fi  ak szo-
ká sa i ra. A nők szá má ra a ké zi mun ká zás je lent het 
vonzerőt, pél dá ul az árapataki var rot tas tech ni kák 
el sa já tí tá sa. Ez azért is előnyös len ne, hogy vi dé kün-
kön ne a ka lo ta sze gi min tá kat ké szít sék, ha nem az itt 
fel lel hető ha gyo má nyos for ma- és motívumkincsből 
vá lo gas sa nak az asszo nyok.

A fér fi  ak irá nyí tott be szél ge té se ket foly tat hat nak 
há bo rús élményekről, bi zo nyos munkakörökről. 
A be szél ge té sek mo de rá to ra mu ze o ló gus vagy ar ra 
fel kért idősebb, köz tisz te let nek ör vendő sze mély le-
het ne. Ez a te vé keny ség a szak em ber szá má ra akár 
gyűjtési lehetőséget is je lent het, hi szen az emlékek-
ből élet pá lyák, egyes kor szak ok ra jellemző sor sok 
ele ve ned nek meg. Ezt a gyűjtési lehetőséget ak náz ta 
ki pél dá ul Kocs Já nos, aki nek a csa lád fa ku ta tá sok ról 
szó ló előadását a saj tó ban úgy hir det tük meg, hogy 
egy ben fel hí vást tet tünk köz zé, hogy a mú ze um szá-
má ra hoz za nak gyászjelentőket az érdeklődők, akár 
csak di gi ta li zá lás ra is. Ilyen mó don a mú ze um né-
hány kis nyom tat vánnyal gya ra po dott.

4.3. Nem ze ti sé gek
Na gyon ke vés szá mú ro mán nem ze ti ségű lá to gat 

el a mú ze um ba. Nagy ré szük tu ris ta, nem hely bé li.
Az it te ni la kos sá got egy részt az is ko lá kon ke resz tül 
le het meg szó lí ta ni, más részt vi szont a ha gyo má nyos 
mes ter sé ge ik be mu ta tá sá val le het ösz tö nöz ni, hogy 
részt ve gye nek a mú ze um te vé keny sé gé ben.

A mai tár sa da lom ban el fog lalt he lyük mi att ki-
emel ten kell fi  gyel nünk a ro mák ra (ci gá nyok ra). 
Be il lesz ke dé sü ket elősegítendő hasz nos len ne, ha 
ők is részt ven né nek a mú ze um ren dez vé nye in. Meg-
ol dás le het ne olyan ren dez vé nyek szer ve zé se, mely 
köz vet le nül érin ti őket, mint pél dá ul tánc be mu ta tó, 
seprűkészítés, a borosnyói téglavetők meg hí vá sa, me-
se mon dás stb. Ez ál tal a kö zös sé gük tag jai is in kább el-
jön né nek, és a több sé gi tár sa da lom újabb lehetőséget 
nyer ne a ci gány kul tú rát meg is me ré sé re. Egy pél dá val 
il luszt rál va: a bu da pes ti tánc fesz ti vá lok ra nem csak 
a Há rom szék Tánc együt test hív ják meg, ha nem az 
őrkői tán co so kat is. A mú ze um ban is sorke rül het ne 

az őrkői ha gyo má nyos tán cok be mu ta tá sá ra, ez al ka-
lom mal valószínűleg a nézők kö zött is len né nek őrkői-
ek (a tán co sok ro ko nai biz to san), de ez zel a mú ze um 
azt is köz ve tí te né a kö zön ség fe lé, hogy megőrzendő 
ér ték ként is me ri el az őrkőiek tán cát.18 Ez ál tal nem-
csak a lá to ga tók kö re bővül, ha nem az in téz mény nek 
a kí ná la ta még vál to za to sabb lesz. Te ma ti kus prog-
ram ként akár ör mény vagy zsi dó na pot is le het ne 
tar ta ni, hi szen a Szé kely föl dön élő nem ze ti sé gek kul-
tú rá ja to vább gaz da gít hat ja a mú ze u mi kí ná la tot.

4.4. A ré gió la kos sá ga
Nem kell el fe lej te ni a tényt, hogy a Szé kely Nem-

ze ti Mú ze um re gi o ná lis jelentőségű in téz mény. Mint 
ilyen, kö te les sé ge is, hogy ne csak a me gye la kos sá gát 
szó lít sa meg ren dez vé nye i vel. Be von va, ide vonz va 
a kör nyező me gyék la kos sá gát nagy szá mú kö zön ség 
lá to gat hat el az in téz mény be.

Bras só la kos sá ga mint egy 285 000 fő, ebből több 
mint 23 000 ma gyar anyanyelvűnek vall ja ma gát 
(össze ha son lí tás kép pen: Kézdivásárhely ma gyar la-
kos sá ga mint egy 19 000 kö rü li). Ott hon nem jut nak 
anya nyelvű kul tu rá lis aján lat hoz a mú ze u mok részé-
ről. A Bras sói La pok he ti lap és a Re mény ség Há za kul-
tu rá lis köz pont köz ve tí té sé vel, va la mint az is ko lák 
meg ke re sé sé vel ezt a cél kö zön sé get is ér de mes len ne 
meg szó lí ta ni.

5. Összeg zés
A csa lá di prog ra mok népszerűsége min den kép pen 

in do kol ja ha son lók szer ve zé sét éven te 5–6 al ka lom-
mal. Meg fon to lan dó, hogy ezek időtartamát egy tel-
jes nap ra nö vel jük-e, hi szen volt olyan kis gye rek is, 
aki sír va fa kadt, mert későn ér ke zett a szü le i vel a mú-
ze um ba és a rajzversenyről le ma radt. Előfordult az 
is, hogy dél után ér kez tek csa lá dok, ho lott a prog ram 
csak délelőtt zaj lott, il let ve va sár nap is érdeklődtek az 
előző na pi ren dez vény iránt. A ter mé szet rajz alap ki ál-
lí tá son el he lye zett in te rak tív já té kos ele mek el nyer ték 
a gye re kek tet szé sét, a mú ze um töb bi ki ál lí tá sát is ha-
son ló kép pen ki kel le ne egé szí te ni. Ter mé sze te sen a le-
hetőségek függ vé nyé ben mi nél előbb mul ti mé di ás esz-
kö zök kel kel le ne fel sze rel ni a ki ál lí tá so kat, ame lyek 
nem csak a gye re ke ket, ha nem a felnőtteket is ak tív be-
kap cso ló dás ra, in ter ak ti vi tás ra kész te tik. A mú ze um-
pe da gó gi ai órák iga zi si ke re az volt, ami kor a ta nu lók 
ki pró bál hat tak né hány né pi esz közt. A gye rek ko ri mú-
ze um lá to ga tás, mú ze u mi óra élményszerűsége majd 
a felnőttet rend sze res mú ze um lá to ga tó vá fog ja ten ni. 

17 I. m., 62.
18 Ma ros vá sár he lyen a Kul túr pa lo tá ban évek kel ezelőtt részt vet-
tem egy ci gány folk lór fesz ti vá lon. Po zi tív pél da, hogy a vá ros 

leg rep re zen ta tí vabb épü le té ben he lyet ad tak a ren dez vény nek, 
saj nos a kö zön ség kö ré ben egye dül vol tam nem cigány nemze-
tiségű.

De me ter Éva – Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Sep si szent györgy, demetereva.sznm@gmail.com
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Füg ge lék

1. Ismeretterjesztő előadások
Ja nu ár 27. Bartha Ka ta lin Ág nes: Ka len dá ri u mok a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban
Feb ru ár 28. Kinda Ist ván: Kö zép ko ri örök ség: tár sa da lom és kul tú ra a mold vai csán gók nál
Már ci us 14. De me ter La jos: 1848-as for ra dal má rok nyo má ban
Áp ri lis 18. Méder Ló ránt Lász ló – Sztáncsuj Sán dor Jó zsef: Ré gé szet: a múlt ar cai
Má jus 18. (Hely szín: Kép tár) Jakobovits Mik lós (Mun kácsy-dí jas festőművész): Az al ko tás fo lya ma ta és a mű
Jú ni us 6. Dimény At ti la: A Bog dán fényképész-műhely (el ma radt)
Szep tem ber 26. Ba ra bás Haj nal ka: Kézdiszéki egy há zi ón edé nyek dí szít mé nyei (el ma radt)
Ok tó ber 10. Cserey Zol tán: Ön kor mány za ti ság Há rom szé ken a 18. szá zad közepétől 1848-ig
No vem ber 6. Kocs Já nos: Csa lád fa-ku ta tá sok szé kely föl di le vél tá rak ban
De cem ber 12. Ka kas Zol tán: Há rom szé ki bet le he me sek (el ma radt)

2. Csa lá di prog ra mok
Ja nu ár 21. A Ma gyar Kul tú ra Nap ja: Sze rel mi aján dé ko zás a ma gyar né pi kul tú rá ban
Már ci us 31. Gom bák
Má jus 19. A Mú ze u mok Vi lág nap ja: Agyagművesség a rég múlt időktől nap ja in kig
Jú ni us 23. Mú ze u mok Éj sza ká ja: Éj sza kai fény ben a Kép tár
Szep tem ber 15. A Kul tu rá lis Örök ség Nap jai: A Szé kely Nem ze ti Mú ze um nap ja
No vem ber 24. A méz (el ma radt)
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Încercare pentru a creşte numărul vizitatorilor în Muzeul Naţional Secuiesc
(Exemple din anul 2007, proiecte pentru viitor)

Am inventariat evenimentele organizate pentru creşterea numărului de vizitatori ai muzeului, ceea ce 
reprezintă un principiu de bază a muzeologiei contemporane, fi ind structurate pe ideea interactivităţii. Pro-
gramele familiale de sfârşit de săptămână s-au bucurat de cea mai mare popularitate. Am lărgit expoziţia de 
bază „S. O. S. Natura” cu elemente interactive, iniţiind prin această acţiune formarea unei imagini a muze-
ului mai accesibile pentru copii. Proiectul de pedagogie muzeografi că intitulat „Să învăţăm în muzeu!” a fost 
legat de disciplina educaţie tehnologică. După ora ţinută în muzeu, elevii au avut ocazia să încerce unelte 
populare, evenimentul de închidere a proiectului fi ind o expoziţie organizată din machetele construite de 
către copii. În fi nal prezentăm acele proiecte prin care dorim să atragem noi grupuri ţintă în rândul vizita-
torilor permanenţi ai muzeului.

Trial for rising the number of visitors in the Székely National Museum
(Examples from 2007, future projects)

We take into account the events organized in order to grow the number of visitors in the museum, 
a basic principle of contemporary museum-pedagogy, built on the idea of interactivity. Th e weekend family 
programs enjoyed the largest popularity. We have extended our basic exposition “S. O. S. Nature” with in-
teractive elements, initializing by this the formation of a child-friendly image of the museum. Th e museum-
pedagogy project named “Let’s learn in the Museum!” was concentrating on the discipline of technological 
education. After the class held in the museum, the pupils had the opportunity to try out ethnographic 
instruments, the closing event of the project was an exhibition organized from the models made by the 
children. Finally we present those projects by which we wish to attract new target groups into the number 
of loyal museum visitors.
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1. ábra Jakobovits Miklós festőművész előadást tart a Képtárban, 2007. május 18. Fotó: Papucs András.

3. ábra Tárlatvezetés, 2007. január 21. Fotó: Papucs András.

2. ábra Mézeskalács-díszítés, 2007. január 21. Fotó: Papucs András.
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4. ábra Taplósapka készül, 2007. március 31. Fotó: Papucs András.

5. ábra Díjkiosztás a gombaismereti vetélkedőn, 2007. március 31.
Fotó: Papucs András.

6. ábra Korongolás, 2007. május 19. Fotó: Papucs András.
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7. ábra Múzeumi séta, 2007. szeptember 15. Fotó: Papucs András.

9. ábra Az élmények rajzolásra késztetik a gyerekeket, 2007. március 31.
Fotó: Papucs András.

8. ábra Labirintus-játék, 2007. szeptember 15. Fotó: Papucs András.
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12. ábra Húsvéti foglalkozások, 2007. április 6. Fotó: Papucs András.

10. ábra Múzeumpedagógiai foglalkozás, 2007. május 10. Fotó: Demeter Éva.

11. ábra Kicsiben a világ – a makettkiállítás megnyitója, 2007. június 7. 
Fotó: Papucs András.


