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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Néprajzi Múzeumban 2015. december 4-én nyílt meg a Betlehem „nagy dolgok a jászolnál
történnek” című, magyar népi betlehemekre fókuszáló kiállítása. A Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjteményi Kollégiuma 1 200 000 Ft összeggel támogatta a kiállítás megvalósulását. A
tárlat 2016. szeptember 4-éig lesz látogatható. A kiállítást eddig 35 362 látogató tekintette
meg, amelyből 8 761 990 Ft bevétel volt.
A kiállításhoz készült kiadványból származó bevétel 150 390 Ft volt.
Kiállítás
A Néprajzi Múzeumban őrzött magyar és nemzetközi betlehemes emlékanyag jelentős. A
magyar népi papírbetlehemek restaurálására irányuló kb. 20 éves projekt nemsokára lezárul,
ennek apropóján jött létre a kiállítás a tavalyi évben.
Célunk a Néprajzi Múzeum gyűjteményezési stratégiájának, gyűjteményezési és kutatási
múltjának, a betlehemek ebben elfoglalt szerepének bemutatása mellett a magyar népi
betlehemek és betlehemezés kontextusba helyezése, illetve a néprajzi kutatásokkal való
viszonyának bemutatása volt.
A múzeumi kollekció a hazai gyűjtemények között egyedülálló abban, hogy gyűjteményi
gyarapításuk a muzeológia kezdeteitől a mai napig töretlen. Az emlékanyag földrajzilag is
reprezentatív. A korai gyűjtésű példányok még a történeti Magyarország területéről
származnak, később a hangsúly a belső országrészekre irányult.
A múzeumi betlehemek kiállításon történő bemutatásának - amely bár mozaikszerű
tartalmakból összeillesztett - van egy közvetlenül nem érzékelhető, ám a relatív kronológiára
mégis felfűzhető gondolatmenete. A szokástárgyat olyan kulturális jelenség részeként
ábrázolja, amelynek kezdeteit a néprajzi muzeológia tárgygyűjtéseihez kapcsolja, majd aktív,
a falusi/vidéki terepen zajló életét/használatát a népszokás keretei között érzékelteti. A
képzeletbeli idővonal másik szakaszán a népi hagyományból kikopó tárgyat a múzeumi
megőrzésen-fenntartáson-kezelésen át követi a különböző célok, kulturális folyamatok
szolgálatában újraéledő/újraélesztett tárgyig.
Végül a betlehem egyetemes jellegében jelenik meg, mint az európai illetve azon kívül is
felbukkanó, vallásos kultúrtörténet tárgya templomi környezetben valamint művészi
megformálású változatokban, utalással a betlehemállítás és kultusztörténete fontos
állomásaira.
A pályázatban vállaltaknak megfelelően a három kurátor, Szojka Emese, Koltay Erika és
Foster Hannah Daisy szakmai munkájának eredményeképp és irányításával, illetve Kiss
Beatrix, látványtervező dinamikus, kifejező és tárgyakat kiemelő installációs elemeinek
köszönhetően egy vonzó, minden korosztályt megszólítani képes, nem csak a karácsonyi
időszakban hasznosítható kiállítást sikerült létrehozni.
A kiállítás több rétegében olvasható a különböző érdeklődésű látogatók számára. A
népszokás és tárgykészletének bemutatása mellett, az installációknak köszönhetően egy
nagyon reflexív közegben, a múzeumi munkát értelmező olvasatban is értelmezhető. A terek
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kialakítása és műtárgyak elhelyezkedése segíti a kiállítás üzenetének megértését és a
különféle interpretációk kialakítását.
A kiállítás végében elhelyezett Betlehem Bütykölő lehetőséget ad a látogatóknak, hogy
belehelyezkedve a betlehemi történetbe, a kiállítás élményének vonzásában egy kis alkotás
keretében itt hagyjanak magukból egy darabot, üzenjenek a többi látogatónak, kifejezzék,
amit számukra a kiállítás és üzenete közvetített. Szintén ebben a térben időszaki kiállítóteret
működtetünk, amely az előre tervezetteknek megfelelően először a Kecskeméten őrzött naív
művészeti betlehemes anyagot mutatta be, majd Korniss Péter fotográfus betlehemes
munkáit (ez még most is látogatható).
Programok
A kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok a tervek szerint és a valóságban is többféle
korosztályt és többféle érdeklődési kört tud megszólítani. A legkisebb gyermekektől a
középiskolás korosztályig kínálunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat és tárlatvezetéseket.
Ezen felül kínálunk szervezett programokat családosoknak is. A tárlatvezetéseink mind a
felnőtt, az idős és a fiatalkorú generációkat megszólítják különböző tematikákra fókuszálva,
ami már a szakmai és laikus érdeklődés szerint is tagolj az érdeklődőket. Számos egyetemi
órát tartottunk a kiállításban néprajz, antropológia, belsőépítészet és kulturális örökség
szakos magyar és külföldi hallgatóknak egyaránt. A kiállításhoz kapcsolódó előadássorozat
kifejezetten a szakmai közösséget is megszólította és nagy sikerrel zajlott még praktizáló és
már nyugdíjas kollégáink körében.
Megnyitó
Köszöntőt mondott: Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója.
A kiállítást megnyitotta: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke
A szakmai megnyitóbeszédet tartotta: Dr Tészabó Júlia, művészettörténész
Műsor: Érdi Bukovinai Székelyek Egyesületének bukovinai hadikfalvi betlehemes előadása.
A megnyitón 272 látogató vett részt.
Tárlatvezetések
A kiállításban a felnőtt korosztály számára 20 tárlatvezetést tartottunk. A tárlatvezetéseket a
kiállítás kurátorai végezték. Angol nyelven 4 csoportnak, német nyelven 2 csoportnak
tartottunk vezetést.
Szakmai programok
A kiállításhoz két szakmai vezetést tartottunk, az egyiket a Néprajzi Múzeum munkatársai, a
másikat más múzeumokban dolgozó szakemberek (muzeológusok, restaurátorok) részére.
Ezentúl néprajz, kommunikáció, formatervező szakon tanuló egyetemistáknak is tartottunk
vezetéseket.
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Kiemelkedő szakmai programunk a kiállítás tematikáihoz kapcsolódó előadássorozatunk,
amely hét előadásból állt.
2016. március 22.
Szacsvay Éva
Misztériumjáték, vásári bábjáték, betlehemes játék
Kulturális azonosságok és különbözőségek
A betlehemezés komplex vizsgálatáról, dráma- és színháztörténet, iskolatörténet, vásári
mutatványosok, bábjátszók betlehemezéssel való kapcsolatáról szóló előadás.
2016. április 5.
Györgyi Erzsébet
Betlehemes játéktól a múzeumi gyűjteményig, kiállításig
Karácsonyi jelképek: betlehem és karácsonyfa. Betlehemes játékok típusai, tárgygyűjtések
egy évszázad folyamán. A betlehemek sorsa a múzeumban. Sok-sok kulisszatitokról mesélt
a betlehemeket évtizedeken át „gondozó” muzeológus.
2016. április 19.
Nemes Takách László
Történetek a betlehemek restaurálásáról
Varázsló-e a restaurátor? Anyagszerkezetek - küzdelmek és győzelmek, hiteles elő
2016. május 3.
Fejős Zoltán
Leechburg, Toms Creek, Carteret... Betlehemjárás Amerikában
Milyen emlékei vannak az Amerikába kivándorolt magyarok betlehemezésének? Hol, miért
jártak betlehemezni? Kik azok, akik erre vállalkoztak, mit lehet róluk tudni?
2016. május 17.
Forrai Ibolya
Csobánolás. A szokástól a színpadi látványosságig
A csobánolás a karácsonyi ünnepkör központi eseménye a bukoviai székelyeknél. Milyen
átalakuláson ment át az egykori gazdag szokásrend? Mi van ma a bukovinai csobánokkal?
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2016. május 31.
Tömöry Márta
A betlehemes találkozók 25 éve
A Nemzetközi Debreceni Betlehemes Találkozó filmvetítéssel színesített történetének
bemutatásáról szóló előadás. Az előadó a kezdetektől, 1991-től részt vett a találkozó
szervezésében, amely mára az egyik legrangosabb folklór jellegű rendezvény közé tartozik.
2016. június 14.
Ridovics Anna
A nápolyi "presepio"művészete
Nápoly a XVII. századra virágzó betlehem-készítő központtá fejlődött. A készítők neves
művészek és szakosodott kézművesek voltak. Az olasz betlehemek gyönyörű figuráiról és a
jellegzetes olasz betlehemekről hallhatunk az előadáson.
Családi programok
2015. december 12-én a kiállításhoz kapcsolódó családi napot tartottunk, amelynek
kiemelkedő eseménye volt a gyermek betlehemező csoportok bemutatója (lsd. fotók). Ehhez
a programhoz szakmai beszélgetés is kapcsolódott. A programon
10.00 órától

kézműves programok, csuhé betlehem és karácsonyfa díszek készítése,
bútorfestő bemutató

10.00-11.00

Gyermek Betlehemes bemutatók. Szakmai beszélgetés.

11.00 órától

Szombat ’11: Tárlatvezetés a Betlehem „nagy dolgok a jászolnál történnek”
című időszaki kiállításban. Vezet: Koltay Erika kurátor

11.30-tól

a Sebestyén Ádám Székely Társulat székely bukovinai betlehemes
bemutatója

Díszterem
14 órától a Sebestyén Ádám Székely Társulat székely bukovinai betlehemes bemutatója
15 órától a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendékeinek koncertje
Múzeumi órák
A kiállításhoz 3 korosztály számára dolgoztunk ki múzeumpedagógiai foglalkozásokat, a NAT
tantárgyi kapcsolódásainak figyelembe vételével. Az órák kidolgozásánál az
alapkompetencia készségek fejlesztésére is törekedtünk. (pl. anyanyelvi kifejező készség
fejlesztése, vizuális kultúra fejlesztése, nemzeti identitástudatra nevelés, stb.)
A megnyitás óta 2016. június 16-ig 51 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk, amelyen
kb. 1500 tanuló vett részt. Az érdeklődés az általános iskolás korosztály részéről volt a
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legnagyobb, hiszen a tantárgyi kapcsolódás itt volt a legmegfelelőbb az iskolák számára. A
felső tagozatos korosztály óráit a nép- és honismeret népszokásokat tárgyaló tananyagához
illesztettük. Az óvodás korosztály esetén és az alsó tagozatos korcsoportnál egy mesére
épülő foglalkozást biztosítottunk, amelynél a betlehemi történet megértését, a betlehemezést
a gyerekek aktív részvételével elevenítettük fel. A középiskolások esetén már tágabb
kitekintést tettünk, így az óra főként a történelem, vizuális kultúra, földrajz tantárgyak
tananyagához kapcsolódott. (pl.karácsony kultúrtörténeti részleteinek megismerése, téli
napforduló, csillagászat, a betlehemi szereplők megismerése.)
A múzeumpedagógiai foglalkozások alapvető célkitűzései:
1. A kiállítás minden korosztály esetén alkalmas a NAT-ban szereplő erkölcsi nevelés,
nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért nevelési céljainak
megvalósítására.
2. A kiállításban szerzett ismeretek alkalmasak arra, hogy beépüljenek, ill. kapcsolódjanak
az egyes tantárgyak műveltségi területeihez.
3. Tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv és irodalom, történelem, ének-zene, dráma,
erkölcstan.
4. Kulcskompetenciák fejlesztése: anyanyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőkészség.
5. Kézügyesség, kreativitás fejlesztése.
Korcsoport szerinti foglalkozások
1.

1-4. évfolyam

A foglakozás során az osztályokkal a kiállításban dolgozunk, ahol a bibliai történetet,
képekkel és bábokkal egy mesére építve dolgoztuk fel. A foglalkozás során a játékos,
mozgással összekapcsolt ismeretszerzés volt hangsúlyos.
2.

5-8. évfolyam

Tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret.
A tantárgyak közművelődési tartalmaihoz illeszkedő órákat tartottunk. Pl. a hétköznapokünnepnapok, az újszövetségi történetek, az évkör ünnepei, szokásai témaköröket érintve. A
betlehemi témával a karácsonyi ünnepkörbe helyezve ismerkednek a gyerekek. Rövid
betlehemes szövegek s néhány báb felhasználásával, archívfilm részlet megtekintésével
élményalapú foglalkozást valósítunk meg a kiállítás terében.
3. 9-12. évfolyam
A kiállítás tartalmi elemei ennél a korosztálynál is kapcsolódtak a történelem, magyar nyelv
és irodalom, erkölcstan tanórák témáihoz. Pl. kereszténység és Európa, Európa keresztény
középkori öröksége, Hit és vallás. A világvallások emberképe és erkölcsi tanításai. A
múzeumi óra során a korosztály aktív bevonásával, kreatív, gondolkodtató feladatok
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megoldásával szereztek új ismereteket a diákok. Az óra szerves részét képezte az a
beszélgetés is, amelyben az ünnepek mai szerepéről beszélgetünk a diákokkal.
A forrásalapú tankönyvek mintája alapján a kiállítás tárgyai, hangzó anyagai és egyéb
dokumentumai segítik a diákok „felkészülését” az aktív részvételt megkívánó
beszélgetéshez.
Kommunikáció
A látogatottság optimalizálása érdekében magas szintű és tervezett kommunikáció zajlott. A
közönségszervezés, a PR munka, a múzeumpedagógia, valamint a kiállításhoz kapcsolódó
programok segítségével meg tudtuk szólítani a budapesti és a vidéki közönséget egyaránt.
A programok és a kiállítás ismertető megtalálható a Néprajzi Múzeum web oldalán.
A reklámanyagokon, kiadványokon minden esetben megjelentettük a Nemzeti Kulturális alap
logóját. A Múzeum bejáratánál a kiállításról nagyméretű citylight plakát ad hírt.

Sajtómegjelenések
A kiállítás és programok kapcsán sajtótájékoztatót és tárlatvezetéseket szerveztünk a sajtó
képviselői számára. Ezen munkánk eredményeként több programajánló, számos cikk, kritika,
PR-interjú született a kiállítás eddigi időtartama alatt. A sajtómegjelenéseket tartalmazó
táblázatot mellékeljük.

Budapest, 2016. június 16.

Dr. Kemecsi Lajos
főigazgató
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