Szakmai beszámoló
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
„Pásztorkodás - az élő hagyomány” című vándorkiállításáról.

A kiállítás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai:
A vándorkiállítás tervezésekor három célt kívántunk megvalósítani:
Az egyik cél a tisztelgés Herman Ottó emléke előtt, kiemelve a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban végzett tevékenységét. Mint ismeretes, Herman Ottó 1907-ben egy nagyszabású
kiállítást rendezett a Vajdahunyadvárban „Ősfoglalkozások” címmel, amelynek egyik fő
eleme volt a pásztorélet bemutatása. Ennek a kiállításnak a 107 éven keresztül megőrzött
illusztrációs anyagára és tárgyaira támaszkodva, klasszikus néprajzi megközelítésben
ismertetjük a különböző állatfajok pásztorait, azok tevékenységét, ruházatát, az állattartással
kapcsolatos irodalmat és zenét.
A másik cél a pásztorok életének és mindennapi munkájának ismertetése a klasszikus
néprajztudományétól lényegesen eltérő, alapvetően agrártörténeti, agrártudományi
megközelítésben. Itt az anyag feldolgozásával elmentünk egészen a XXI. századi jelenségek
bemutatásáig. Ezzel azt is hangsúlyozni kívántuk, hogy a pásztor mesterség erősen
visszaszorult, ugyan, de nem tűnt el. A hagyományok ápolása nem csak a cifraszűrös
ünnepnapokra korlátozódik, de a mindennapi munkában is egy máig élő, az aktuális
kihívásokhoz alkalmazkodó, fejlődő, de a hagyományokat lehetőleg minél jobban megőrző
sajátos kultúráról van szó.
A harmadik cél, a kiállításban bemutatott tárgyak, ismeretek minél szélesebb körben való
megismertetése. Ennek megvalósításához volt szükségünk a kiállítás vándoroltatására, hiszen
így volt mód ennek az átfogó ismeretanyagnak az eljuttatására olyan emberekhez, akiknek
nincs lehetőségük egy időszaki kiállítás megtekintéséért Budapestre utazni. A kiállítás
ismeretanyagának élményszerű, interaktív feldolgozását részletes múzeumpedagógia program
segíti, hogy ne csak a felnőttek, hanem a gyerekek, fiatalok nyelvén is érthető és befogadható
legyen a téma, a tudás.
A kiállítást az alábbi helyszíneken mutattuk be a pályázatmegvalósítási időben:
Helyszín
Balmazújváros, Veres Péter Kulturális Központ
Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum
Hajdúszoboszló, Bocskai István Múzeum
Szarvas, Körös-Maros Nemzeti Park
Kiskunhalas, Végh Kúria, Halas Média Kft.

Nyitás
2015. 08. 13.
2015. 10. 31.
2016. 02 12
2016. 03. 12.
2016. 06. 15

Zárás
2015. 10. 09.
2016. 02. 08.
2016. 03. 10.
2016. 06. 13.
2016. 08.10

Mindegyik helyszínen nagy érdeklődés kísérte a kiállítást, és kedvező visszajelzéseket
kaptunk, különösen sok gyermek vett részt Hajdúböszörményben és Hajdúszoboszlón a
múzeumpedagógiai foglalkozásokon.
A megvalósítás eredményessége:
A kiállításra eredetileg is jelentős érdeklődés volt, de közben újabb és újabb intézmények
jelentkeznek a kiállítás befogadása céljából. Emiatt a kiállítás tovább vándorol, és 2017
közepéig beosztásra került, hogy mely városból hova utazik tovább a kiállítás.
További tervezett helyszínek, melyek időpontjai időközben rögzítésre kerültek:

Helyszín
Földes, Karácsony Sándor Közösségi Ház
Kisújszállás, Néprajzi Kiállítóterem
Hortobágy, Hortobágy Galéria
Dunaszerdahely, Csallóközi Múzeum
Püspökladány, Karacs Ferenc Múzeum
Berettyóújfalu, Bihari Múzeum
Keszthely, Georgikon Majormúzeum

Nyitás
2016. 08. 13.
2016. 09.17.
2016. 11. 30
2017. 02. 02
2017. április
2017. második félév
2017 július

Zárás
2016. 09. 16
2016.11.28.
2017. 01.30
2017. 02. 25
2017. június

A kiállítás tabló és képanyagát egy speciális hordozóval (T3 rendszer) valósítottuk meg. A
rendszer kiválóan működött, könnyű volt az összeszerelése, szétszedése és a szállítása is.
Sérülésmentesen tudtuk az újabb helyszíneken a kiállítási anyagot bemutatni. Az
intézményünk és a helyi intézmény kapcsolódó témájú tárgyait különböző tárlókban mutattuk
meg, jól kiegészítve a tablón megjelenő ismereteket.
A téma iránti érdeklődés minden helyszínen nagy volt, a látogatói létszámok megnövekedtek,
sikeresek voltak a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások is.
Az elkészített vándorkiállítás képei:
Építés közben:

Elkészült kiállítás:

1. helyszín:
Balmazújváros, Veres Péter Kulturális Központ:
Honlapon közzétett ismertetés:
A vándorút elsı állomása a balmazújvárosi Veres Péter Kulturális Központ, ahol 2015. augusztus
13-án Gencsi Zoltán, Hortobágy község alpolgármestere dr. Tiba István országgyőlési képviselı
társaságában nyitotta meg a kiállítást. A helyszínen jelen lévıknek a kiállítás kurátora, múzeumunk
fıtanácsosa, dr. Szıllısy Gábor tartott szakmai tárlatvezetést. A vándorkiállítás október 9-ig
vendégeskedett a hajdúsági városban. Ezt követıen a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeumba,
majd pedig a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeumba költözött.

Meghívó:

Plakát:

Kiállításmegnyitó:

2. helyszín:
Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum
A kiállítást 2015.10.31-én nyitottuk meg a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretein belül
megrendezett „Szent Dömötör, a pásztorok védőszentjének nyomában” című tematikus
napon.

Meghívó:

Plakát:

Képek a megnyitóról és a kiállításról:
https://www.facebook.com/HajdusagiMuzeum/photos/?tab=album&album_id=101487684857
5184

A helyi internetes lapban megjelent híradás:
file:///D:/M%C3%9AZEUM/P%C3%81LY%C3%81ZATOK/M%C5%90F_2015/Szabadhajdu%20110
6.pdf

Múzeumpedagógia:
A múzeumpedagógiai foglalkozások keretében javarészt a hajdúböszörményi Bethlen Gábor
Általános Iskola diákjainak tartottak foglalkozásokat 1. osztálytól 6. osztályos korig. A
pásztorkodás eszközeiről, a különféle pásztorokról, az ezzel kapcsolatos kifejezésekről,
nyelvemlékekről volt szó, valamint az egyes állatfajták őrzéséhez kapcsolódó módszerekről,
eszközökről beszélgettek. A kiállítás képanyagát a múzeum múzped. anyagából
tárgymásolatokkal egészítették ki (pásztorbot, karikás ostor, juhászkampó) amiket ki is
próbálhattak a gyerekek az udvaron. A vándorkiállítás múzped anyagából mind a kis
állatkákat, mind a billogzó pecséteket felhasználták, amikor a gyerekekkel saját gulyát, nyájat,
kondát rajzoltattak, amiket ők megbillogoztak. A rajzokat haza is vihették. Szintén
felhasználták a nagyobbak esetében rovásfát és a szólásokat tartalmazó mágneses falat.
A foglalkozásokon 326 gyerek vett részt 14 foglalkozás keretében, a kiállítást a megnyitótól a
zárásig kb. 450-en látták.

3. helyszín:
Hajdúszoboszló, Bocskai István Múzeum
A Pásztorkodás - Az élő hagyomány című kiállítást 550 fő látta a Bocskai István Múzeumban.
A kiállítás látogatói az állandó kiállításokra szóló belépőjegy megváltásával tekinthették meg
az időszaki kiállítást is. Nincs külön az időszaki kiállítások megtekintésére szóló jegy. A
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásunk óvodásoknak szólt,
óvodapedagógus végezte. A gyerekek játékos formában, mondókák, dalok segítségével
ismerkedtek meg a pásztorok típusaival, munkájával, munkaeszközeivel stb.
A kiállítást kb. 400 fő tekintette meg, a múzeumpedagógiai foglalkozásokon részt vett
gyermekek száma: 312 fő.

4. helyszín:
Szarvas, Körös-Maros Nemzeti Park
A kiállítás időtartama alatt 8127 fő látogatót fogadtak, akik szinte mindegyike megtekintette
az időszaki kiállítást is. Természetesen ebben benne van az a kis korosztály is, akik még nem
tudják értelmezni a látottakat. (Csecsemők, 6 év alatti kisgyermekek stb.)
A kiállítás időtartama alatt a Nemzeti Park jegybevétele meghaladta a 4 millió forintot, mely
összeg nem a kiállítás megtekintését, hanem egyéb szolgáltatásaik állatpark, állandó kiállítás
stb. is tartalmazza. A látogatók döntő hányada nem az időszaki kiállítás miatt érkezett, de
mint lehetőséget természetesen megtekintette.
Pedagógiai programot keveset valósítottak meg, elsősorban az érkező diák csoportok közül a
kísérő pedagógusok tartottak a kiállítás segítségével foglakozást, előadást a gyerekeknek.

A kiállításról megjelent cikk a honlapjunkon:
http://www.kmnp.hu/?pg=news_179_3065

5. hely:
Kiskunhalas, Végh Kúria
A megvalósítási időn kívüli következő helyszíne a kiállításnak Kiskunhalason volt.

Meghívó és plakát:

Kiállításképek:

A helyi TV-ben leadott műsor:
https://www.youtube.com/watch?v=QMmHjh4ti88
Médiamegjelenés:
http://www.halasmedia.hu/index.php/online-hirek/kultura/17894-pasztorelet

A kiállítás múzeumpedagógiai programja:
Az alap múzeumpedagógiai program a kiállítás különböző helyszínein az ottani
múzeumpedagógusok döntése alapján került felhasználásra. Ezért minden helyszínen kicsit
más lett a kapcsolódó program, kiegészült, vagy teljesen átalakult.

1. Kalandos pásztorélet - így éltek hajdanán a pásztorok:
Mit is jelent a vasaló? Milyen készség vajon a pásztorkészség? Mire való a juhászkampó?
Mire használták a rovásfát?
A magyar nép életében az állattenyésztésnek és a pásztorkodásnak mindig jelentős szerepe
volt. A pásztorok megismételhetetlen életformája, a munkájukhoz kapcsolódó szokások
rengeteg kincset rejtenek magukban.
A foglalkozáson többek között választ kapunk a fent felsorolt kérdésekre, továbbá
megtanuljuk, mely állatok terelője volt a csikós, a kondás, a gulyás és a juhász.
Megismerkedünk mindennapi életükkel, étkeikkel, viseletükkel, használati tárgyaikkal és
mindennapos munkaeszközeikkel. Emellett szóhasználatukból is ízelítőt kaptunk.
Beszélgetünk az állatok kihajtásáról, a Szent György naphoz kapcsolódó szokásokról és a
behajtásról. A kiállítás preparált állatainak és szobrainak segítségével feltérképezzük a
hagyományos magyar állattartásban tenyésztett állatok színes világát (pl. magyar szürke
marha, mangalica, racka juh).
Célcsoport: elsősorban az általános
A foglalkozás időtartama: 60 perc

iskola

4.,

5.,

6.,

7.

osztályos

tanulói

2. Billogozás: Előre elkészített billogutánzatú pecsétekkel
3. Beöltözés: A különböző pásztorok viseleti darabjait eszközeit összekeverve helyezzük
el. Ebből az összeillőket kell kiválasztani és felvenni.
4. Rovásfa készítése
5. Közmondások – állatfajok: Kiegészíteni a közmondást a hozzá tartozó állatfajjal, és
értelmezni, miért is alakulhatott így ki.
Budapest 2016. június 2.
Dr. Szőllősy Gábor s. k.

