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 A „Germánok” című időszaki kiállítás a Savaria MHV Múzeum népvándorlás kori 

gyűjteményében N. 2016.1.1-N.2016.1.156 számon nyilvántartott, összesen 370 db 5-6. 

századi tárgyat mutatta be. A tárlaton 17 vitrin, 15 poszter, két viseletet bemutató baba, 

műtárgymásolatok és egy életnagyságú kutyaszobor kapott helyet. 

 A tárlat az Iseum déli szárnyában lévő időszaki kiállítótérben került felépítésre. A déli 

szárnyat az épületen belülről lehetett megközelíteni, így a látogató a római kort követő 

népvándorlás kor tárgyait időrendben, az Iseum állandó, római kori tárlata után tudta 

megtekinteni. A déli szárnyba befordulva a langobard kor legjellegzetesebb támadó- és 

védőfegyverzetét, egy nagymérető lándzsát és egy pajzsdudort (umbot) bemutató vitrinnel 

találta magát szemben. 

 

  

A 451. sír fegyverzetét bemutató vitrin Műtárgymásolatok 

 

 A fegyvereket az eredeti mintájára készült és párhuzamok alapján rekonstruált 

formában kézbe vehette a látogató. 

 A tárlat elején helyet kapott a Vas megye korai népvándorlás koráról eddig szerzett 

ismereteinket bemutató poszter is. 

 A terem bal oldalán egy, a korai népvándorlás korra jellemző szokás, a 

koponyatorzítás hatását illusztráló együttes volt látható. A kiállított koponyák közt unikális 

egy fiatal nő koponyája, akinek homlokán a későn (nem gyermekkorban) elkezdett, szoros 

kötésekkel történt koponyaalakítás csontgyulladást okozott. 

 A vitrin mellett a Dr. habil. Tóth Gábor antropológus (NYME) két poszteren foglalta 

össze az általa végzett embertani vizsgálat eredményeit és a koponyatorzítás szokásáról szóló 

információkat. 
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Torzított koponyák a temetőből Restaurálás alatt álló torzított koponya 

 

Két, a falba épített vitrinben egy-egy jellegzetes és kellőképpen gazdag női illetve férfi 

viseletét és sírleleteit mutattuk be. A 406. számű női temetkezés érdekessége, hogy a 

langobard kor jellegzetes női viselete; a mellkason és a szoknyáról lecsüngő övön viselt egy-

egy pár fibula (díszes ruhakapcsoló tű) megrongálva ugyan, de a temetkezés kirablása ellenére 

a sírban maradt. A hölgy mellett ételmellékletet, fésűt, orsógombot találtunk. Nyakában 

gyöngysort viselt. A temetkezés értelmezését a tárolóban elhelyezett átrajzolt ásatási rajz is 

segítette. 

 

 

A 406. női sír tárgyai fali vitrinben 

 

A terem közepén került elhelyezésre a temető egészéről és a sírrablásokról tudósító poszter. 

Két szabadon álló tárlóban a nők és férfiak sírjaiban talált, a nemekhez köthető jellegzetes 

tárgyi anyagot mutattuk be. 
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A férfi sírok leletei A női sírokban talált tárgyak 

 

 Mindkét nem mellé helyeztek agyagedényben ételt, azonban az italt csak a férfiak 

kaptak. Szintén mind a férfiaknál, mind a nőknél találunk késeket, övcsatokat, cipőcsatokat, 

bronz csipeszeket és egy-vagy kétsoros csontfésűket. A férfiaknál fenőkövek, csiholó, kova, 

tehát a tűzgyújtás eszközei találhatóak meg, a nőknél a fonalfonáshoz használt agyag 

orsógombok, csont varrótű, bronz hajtű, gyöngyök, faedények veretei és valószínűleg a 

szépítkezéshez használatos gyantacsomók kerültek elő. 

 A teremben tovább haladva két vitrinben mutattuk be a rendkívül nagy számú, 57 

edényből álló edényanyag egy részét.  

  

Vegyes formájú és díszítésű edények Kónikus edények 

 

 A folyékony étel tárolására szolgáló agyagedények egy része kézzel vagy 

kézikorongon készült, durva vagy finom felületű, hullámvonallal vagy vízszintesen körbefutó 

vonalakkal díszített vagy díszítetlen. Formájuk a lapos táltól a magas fazékig rendkívül 

változatos. Az edények egy jellegzetes része azonban kivétel nélkül kézikorongon készített, 

felső oldalukat pedig finoman befényezett hálóminta díszíti. 
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 Az edények restaurálását bemutató, Ferencz Eszter restaurátor-művész által 

összeállított tablón helyet kapott a temető egyetlen üvegkelyhének fotója is. 

 A terem közepének végén voltak láthatóak a temető legértékesebb és legszebb tárgyai, 

a női viseletre jellemző, aranyozott ezüstből, több esetben kőberakással készül ruhakapcsoló 

tűk. Ezeket Pungorné Horváth Edina kiállításrendező egy piramisra helyezte fel, így a tárgyak 

a körbejárható vitrinben nagyon jól érvényesültek. 

 

  

A fibulák elhelyezése Közeli kép a jellegzetes S-fibulákról 

 

 Itt mutattuk be a ruhakapcsoló tűk típusait és használatát bemutató gazdagon illusztrált 

posztert, valamint a kiállítás támogatóit és kivitelezésében közreműködők listáját felsoroló 

tablót. 

 A terem bal oldalán található a másik fali vitrin, amelyben a gazdag mellékletekkel 

útjára bocsájtott 441. számú férfi sírjában talált leleteket helyeztük el. A férfi számos 

használati tárgya közül kiemelkednek a korszakban rendkívül ritka vas szigonyok, melyekből 

három volt a sírban, illetve egy nyílteges bronz merevítője, amely az egész korszak 

hagyatékában unikális leletnek számít. 

 

A 441. férfisír anyagát bemutató fali vitrin. 
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 A terem másik oldalán a temetőben talált kutyák tárgyait és szerepét bemutató tárló 

kapott helyet. A 441. férfi lábánál is nyugodott egy nagy testű, nyurga agárféle vadászkutya, 

amelynek nyakán vas lánccal kombinált hám is volt. A temetőben 

összesen négy kutyavázat találtunk. A csontanyag meghatározása 

Tugya Beáta archeozoológus munkája volt, amelynek 

eredményeit poszteren is bemutatta.  

 Isztin Gyula keze munkáját dicséri az életnagyságú 

kutyaszobor, amelynek nyakában a vas hámot, lábánál pedig egy 

másik kutya nyakában talált vas láncot helyeztük el. 

 A kutyák által viselt vas láncokon eredetileg bőrborítást 

kell elképzelnünk, amely az állatot fizikailag védte a vadállatok 

harapásától, illetve jelezte a kutya státuszát és valakihez 

tartozását is.  

 A terem végében állt a két, férfi és női viseletet bemutató baba. A ruhákat Bukvai 

Albertné és tanítványai (SZOSZSZC Oladi Szakképző Iskolája) varrták meg, a női viselet 

részét képező fibulák másolatait pedig Veres Éva ötvös és tanítványai (Szombathelyi 

Művészeti Szakközépiskola) készítették. 

  

Női viselet ékszerekkel Férfi viselet tarsollyal 

 

 A ruhák színét és szabását párhuzamok alapján választottuk. A női viselet alapját egy 

ruha adta, melynek textilövét nagyméretű amulettgyöngy súlyozta le. Felsőtestén csuklyás 

útiköpenyt (kappa) viselt. 

 A férfin nadrág és tunika volt, bőrövén pedig eredetileg a tűzkészségeket és más 

apróságokat tartalmazó fonott textil tarsolyt viselt. A tarsoly Poszpischl Barnabás munkája. 
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 Átlépve a főteremből nyíló kisebb terembe a restaurálás alatt lévő tárgyakat bemutató 

vitrinekkel találtuk szembe magunkat. A fém tárgyak resturálásáról Kiss E. Csaba és Kusztor 

Gergely restaurátor-művészek, a gyöngyökről Ferencz Eszter restaurátor-művész készített 

gazdagon illusztrált, a munkafolyamatokat, mikrofotókat és nagyításokat bemutató tablót. 

 A restaurálás a látogatók számára jórészt ismeretlen folyamatát a tárgyak is jól 

illusztrálták; félig letisztított lándzsacsúcs, vastagon patinás kard (sax) és annak 

röntgenfelvételei a patina alatt látható mintákkal és felismerhetetlenségig összekorrodált 

vastárgyak egyaránt helyet kaptak a vitrinben. 

  

Restaurálás alatt álló tárgyak Válogatás a temetőben talált gyöngyökből 

 A gyöngyök anyaga, kivitele, színe és díszítése rendkívül változatos. Üveg-, ásvány-, 

kagyló- és agyaggyöngyök egyaránt megtalálhatóak a temetőben. Formájuk a lapított gömbtől 

a gömbön át a hengeresig megtalálható, de többtagú, aranyfóliával díszített darabok is vannak. 

A nyakban hordott kisméretű darabok mellett az övön viselt nagyméretű amulettgyögyökből 

is több példányt bemutattunk. 

 A mellékterem közepén, egymással szemben helyeztük el a férfiak jellegzetes 

fegyvereit és a temető antik kötődését szemléltető tárgyakat. Mellettük a társadalomról és a 

római kori népességhez való kötődésről szól tablók voltak. 

  

Fegyverek Római kori és antik hatású tárgyak 
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 A szabad langobard férfiak legjellemzőbb fegyvere a lándzsa volt. A temetőben 13 

vaslándzsát találtunk, ezek közül a legkisebbtől az átlagoson át a kifejezetten 

dobófegyverként használt ango-ig mutattunk be három méretet. A szegényebb szabad férfiak 

nyilait levél illetve háromszög alakú fejű nyílcsúcsok, a gazdagabbak ritka leletnek számító 

fegyvereit balta és csákány jelentette. 

 A temetőben másodlagos használatban számos római kori tárgy került elő. A 

későrómai propellerveretet, bronzcsengőt, Nagy Konstantin érmét, hajtűként használt írótűt és 

a sírépítményekhez használt római téglákat az ide temetkezők egy közeli villából 

zsákmányolhatták. Vannak azonban olyan tárgyak is, amelyeket ők készítettek; az edények 

egy részén megjelenő felfényezett hálóminta gyökere a késő római kerámiaművességben 

kereshető. 

 A terem és a bejárási útvonal végén kapott helyet két további vitrin, melyek közül egy 

a temető legkülönlegesebb tárgyait vonultatja fel, míg a másikban a temető előtt a feltárás 

helyszínen lévő őskori település anyagából készült válogatás volt. 

  

A temető legkülönlegesebb tárgyai Őskori település a temető alatt 

 A lelőhely legkiemelkedőbb tárgya egy sasfejes férfi fibula, amelyet egy lándzsával és 

pajzzsal eltemetett harcos sírjában találtunk. Bár a sírrablók ezt a temetkezést is 

megbolygatták, feltételezhető, hogy az eltemetett római módra eredetileg is csak egy 

ruhakapcsoló tűt viselt. A későrómai korban a katonák jobb vállukon tűzték meg köpenyüket 

azért, hogy a jobb kezük mozgásképes legyen. A sasfejes fibula különlegessége miatt a 

kiállítás jelképe és fő motívuma is lett. 

 A nagyításban is bemutatott tárgy mellett egy különleges szépségű amulettgyöngyöt 

helyeztünk el. A gyöngy halványzöld testére spirálisan fehér csigavonalat vittek fel, amelyet 

még forrón két irányban meghúzva különleges szépségű mintát alakítottak ki. Pungor Péter 

kiállításrendező mindkét tárgyat felfüggesztve helyezte el. 
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 Az őskori vitrin melletti poszteren bemutattuk az őskori házak alaprajzát és 

szerkezetét, valamint az előkerült edények közül egy tálat és egy nagyméretű fazekat. A 

kőeszközöket kőbalták és számos kova jelentették. 

 A kiállítás legvégén elhelyezett tévén egy három részből álló PowerPoint bemutatót 

vetítettünk, amely az ásatást, a tárgyak restaurálását és a kiállításrendezés folyamatát mutatta 

be.  

 A kiállításról az Ókor magazin 2015/3 számának 75. oldalán jelent meg egy bemutató 

írás „Germánok a szombathelyi Iseumban” címmel. A tárlat sikerét jelzi az is, hogy a 

kiállítást jelenleg is a nagykanizsai Thúry György Múzeum kölcsönzi. A „Germánok” 

nagykanizsai megnyitójára ez év június 25-án, a Múzeumok Éjszakáján került sor, és a tárlat a 

tervek szerint az év végéig lesz megtekinthető. 

 

Szombathely, 2016. július 5. 

 

Pap Ildikó Katalin 

kurátor 
 

  

A kiállítás a bejárat felől A kiállítás a terem végéből 

  

A főterem közepén elhelyezett tablók A mellékterem tárlói 
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A kiállításhoz kapcsolódó pedagógiai program szakmai beszámolója 

 

A 2015 novemberében bemutatkozó Germánok időszaki kiállításhoz kapcsolódva 

sokrétű múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenység előkészítését, ill. szervezését 

tervezte el intézményünk: élményalapú, a történeti múlt megélésére ösztönző múzeumi 

órákat, a népvándorlás korát felidéző játékos, a tanulóknak aktív részvételt kínáló 

foglalkozásokat, középiskolai projekt- és témanapokat, egyetemi tanulmányi alkalmakat. 

Régészeti és történettudományi szakmai találkozók, ismeretterjesztő előadások, valamint 

tematikus tárlatvezetések rendezőjeként, az antikvitást követő évszázadok Vas megyei 

fejezetét bemutató, tudományos és kulturális rendezvények helyszíneként kívántuk a 

nagyközönség elé tárni a Germánok címmel megrendezésre került időszaki kiállítást. 

 

A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai hasznosítás és bemutatás célja az volt, 

hogy a közelmúltban végzett régészeti feltárás eredményeit bemutassuk, és a germánság 

történetének eddig kevésbé ismert Vas megyei vonatkozásait a látogatók elé tárjuk. A tárgyak 

- rendkívüli módon szemléltető és rekonstruálható jellegüknél fogva - a pedagógia 

célcsoportjai felé történő közvetítést erősen indokolták. 

A célkitűzések megvalósításának értékelése: az általános, a középiskolai és a felsőoktatás 

résztvevői történelmi tanulmányaik népvándorlás kori fejezetéhez immár Vas megyei 

leleteket is tudnak kötni. A múzeumpedagógia foglalkozások során a kiállításban kézbe 

vehető műtárgymásolatok (lándzsa és pajzs, fatál), a felpróbálható férfi és női 

viseletrekonstrukciók az ismeretek könnyebb rögzülését, jelenségek és összefüggések 

megértését, a múzeumlátogatások élményszerűvé tételét segítették elő. 

 

A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógia résztvevői és célcsoportjai: többségében az 

oktatási intézményekből érkezett csoportok voltak. 
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1. a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményeivel közösen szervezett 

múzeumpedagógiai sorozatok résztvevői 

foglalkozás időpontja 

oktatási intézmény 

program címe program helyszíne résztvevők száma 

2015. november 17. 

NyME-SEK Bolyai 

János Gyakorló 

Általános Iskola és 

Gimnázium 5.B 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

28 tanuló 

1 kísérő pedagógus 

2015. november 23. 

Reguly Antal Általános 

Iskola 5.o 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

17 tanuló 

1 kísérő pedagógus 

2015. december 08. 

Szombathelyi 

Derkovits Gyula 

Általános Iskola 5-7.o 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

9 tanuló 

1 kísérő pedagógus 

2015. december 09. 

Oladi ÁMK Simon 

István Utcai Általános 

Iskolája 5-6.o 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

10 tanuló 

1 kísérő pedagógus 

 

 

összesen: 

 

4 alkalom 

64 tanuló 

4 kísérő pedagógus 

 

2. az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház egyedi múzeumpedagógiai 

foglalkozásaira érkező általános iskolások és középiskolások 

foglalkozás időpontja 

oktatási intézmény 

program címe program helyszíne résztvevők száma 

2016. január 13. 

Kanizsai Dorottya 

Gimnázium 11-12.o 

történelem fakultáció 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

13 tanuló 

1 kísérő pedagógus 

2016. január 20. 

Kanizsai Dorottya 

Gimnázium 9.o 

történelem fakultáció 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

12 tanuló 

1 kísérő pedagógus 

2016. március 11. 

Oroszlányi Hamvas 

Béla Gimnázium  

10-11.o 

Egy nap a 

langobardok között. 

Egy vadászkutya 

emlékei 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

30 tanuló 

3 kísérő pedagógus 

2016. április 28. 

Bercsényi Miklós 

Általános Iskola 6.A 

Egy nap a 

langobardok között. 

Egy vadászkutya 

emlékei 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

10 tanuló 

2 kísérő pedagógus 

 

összesen: 

 

4 alkalom 

65 tanuló 

7 kísérő pedagógus 
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3. középfokú művészeti képzésben részt vevő diákok - különös tekintettel az ötvös és a 

textilszakosokra 

foglalkozás időpontja 

oktatási intézmény 

program címe program helyszíne résztvevők száma 

2015. december 12. 

Szombathelyi 

Művészeti 

Szakközépiskola 

9.o 

képzőművészeti tagozat 

Múzeumi témanap 

művészeti tagozatos 

tanulók számára, a 

régész és kiállítás-

kurátor, valamint 

restaurátorművész 

közreműködésével  

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

 

22 tanuló 

2 kísérő pedagógus 

2015. december 12. 

Szombathelyi 

Művészeti 

Szakközépiskola 

10.o 

képzőművészeti tagozat 

ötvös- és textilművészet 

Múzeumi témanap 

művészeti tagozatos 

tanulók számára, a 

régész és kiállítás-

kurátor, valamint 

restaurátorművész 

közreműködésével  

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

 

15 tanuló 

2 kísérő pedagógus 

 

összesen: 

 

2 alkalom 

37 tanuló 

4 kísérő pedagógus 

 

4. felsőfokú oktatási intézmények történelem és rajz szakos hallgatói, régész illetve 

régésztechnikus képzés résztvevői (Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi 

Központ, Szegedi Tudományegyetem) 

foglalkozás időpontja 

oktatási intézmény 

program címe program helyszíne résztvevők száma 

2015. november 27. 

Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Savaria 

Egyetemi Központ 

Történeti Intézet  

régésztechnikus 

hallgatói 

II. évfolyam 

 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

 

 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

 

14 hallgató 

2015. december 02. 

Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Savaria 

Egyetemi Központ 

Bevezetés a történelem 

segédtudományaiba 

kurzus hallgatói 

I. évfolyam 

 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

 

 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

 

 

23 hallgató 

2016.április 7. 

Szegedi 

Tudományegyetem 

Régészeti Tanszék 

hallgatói 

 

Germánok a 

Borostyánkő úton 

 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

53 hallgató 

1 kísérő pedagógus 
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2016. április 30. 

Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Savaria 

Egyetemi Központ 

Művészeti Kar  

rajz és vizuális nevelés 

továbbképzés levelezők 

számára 

Bevezetés a 

múzeumpedagógiába 

 

 

 

Egy nap a 

langobardok között. 

Egy vadászkutya 

emlékei 

 

 

 

Iseum Savariense 

Régészeti Műhely és 

Tárház - Germánok 

c. kiállítás 

 

 

 

10 hallgató 

1 kísérő pedagógus 

 

összesen: 

 

4 alkalom 

100 hallgató 

2 kísérő pedagógus 

 

5. Múzeumbogár Klub 

2016. november 19+2 fő 

 

6. a programok megvalósításába bevont közreműködők és segítő partnerek: a kiállítás 

létrejöttét munkájukkal tudományosan megalapozó és kiemelten segítő múzeumi 

szakemberek (kurátor, régészek, történészek, régésztechnikusok, közreműködő geodéták, 

antropológus, archeozoológus, restaurátorművészek, stb.) a műtárgymásolatok és 

viseletrekonstrukciók készítői (a középiskolai művészeti képzés ötvös- és textiltagozatának 

pedagógusai és tanulói), alkotók, képzett művészek (ötvösművészek, textilművészek, 

keramikusok) 

 

- az iskolai történelemoktatásban a Lakóhelyem története (4. évfolyam), illetve A rómaiak 

Pannoniában, illetve A népvándorlás (5. évfolyam) c. témakörökhöz kapcsolódás lehetősége, 

a gyermekekben a helyi identitás érzésének megerősítésével 

- Pannonia langobard régészeti emlékeinek, a Vas megyei Szeleste határában előkerült 112 

temetkezést rejtő germán sírmező tárgyi és szellemi hagyatékának bemutatása (a Kr. u. 5-6. 

század mindennapi életét jellemző használati eszközök, kerámiaművesség, fegyverzet és 

viselet), a germánság vallási elképzelései a tárgyi anyag mellett történeti-irodalmi művek 

(Tacitus: Germania), mitológiai történetek alapján - az életkori sajátosságok 

figyelembevételével 

-TÁRGYALKOTÁS 

A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program tantárgyi koncentrációra törekszik 

(történelem, természettudomány, művészet- és művelődéstörténet, ókori és kora népvándorlás 

kori irodalom, vallás és hitvilág tartalmainak összekapcsolása, stb.). 
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Múzeumpedagógiai foglalkozásformák, a pedagógiai program elemei az életkori 

jellemzők figyelembevételével: 

1. A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményeivel közösen szervezett 

múzeumpedagógiai sorozatok 2015-2016-os tanévre tervezett tematikája az út - utazás, életút 

- válaszút lesz. A rómaiak által elhagyott provincia értékei a Birodalom területére érkező 

germánokra szállnak, akik tovább művelik a feltört szántóföldeket, közlekednek az ókorban 

épített utakon, átkelnek a réveken. Honnan jöttek? S milyen emberek voltak? Csupán 

ellenőrzésük alá vonták az egykor oly gazdag Pannoniát, vagy ténylegesen meg is telepedtek 

a római örökséget még részben őrző vidéken? Személyes közelségbe hozhatják vajon a 

régészeti tárgyak egy germán család életét a mai kor gyermekéhez? 

Múzeumpedagógiai foglalkozás 60-90 percben, korfelidéző játékos jelenettel, tárgyalkotó 

kézműves tevékenységgel – óvodásoknak, kisiskolásoknak, az általános iskolák felső tagozata 

és a középiskolák tanulói számára.  

 

2. Az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház egyedi múzeumpedagógiai 

foglalkozásainak kínálatában: Egy nap a langobardok között. (Egy vadászkutya emlékei) 

Múzeumpedagógiai foglalkozás 90 percben az általános iskolák 5-8. osztályos tanulóinak a 

Kárpát-medence dunántúli tájain megtelepedő langobardok hétköznapi életéről, a 

mindennapokat elkísérő használati tárgyakról, ékszerekről és fegyverzetről, női és férfi 

viseletekről. A foglalkozást tárgyalkotó kézműves tevékenység, germán viseleti elemek 

készítése zárja. 

 

3. Középiskolai együttműködés a speciális, a művészeti képzés területén meghatározó oktatási 

intézményekkel, pedagógusok és diákok bevonása a műtárgymásolatok és 

viseletrekonstrukciók elkészítésébe, múzeumi szakemberek (régészek, restaurátorok) és 

ötvösművészek, textilművészek közreműködésével múzeumi témanap/módszertani műhely a 

résztvevők számára 

 

4. Együttműködés az egyetemi felsőoktatásban történelem szakon tanuló, illetve 

régésztechnikusi képzésben résztvevő hallgatók kora népvándorlás kori ismereteinek 

gyarapítása céljából  
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5. Pedagógusoknak: a 2015-2016-os tanév múzeumpedagógiai kínálatának ismertetésekor 

pedagóguspartnereiknek néhány vetített képpel, összefoglalóval bemutatjuk a kiállítást és 

figyelmükbe ajánljuk a hozzá kapcsolódó pedagógiai programot. 

 

Szombathely, 2016. július 25. 

 

                                                                              Kósi Anita 

a SMHVM múzeumpedagógus munkatársa 
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Germánok című időszaki kiállítás 

(Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház, 2015. november 12 – április 30.), 

látogatottsága 

 

Rendezvények: 

- 2015. november 12. Germánok kiállításmegnyitó, 115 fő 

- 2015. november 27-28. Iseum 60. nemzetközi konferencia, 23 fő 

- 2016. február 13. MűTárgyEsetek, 23 fő 

- 2016. április 30. Wotan lándzsája, Thor pörölye, finisszázs, 54 fő 

Összesen: 215 fő 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevő diákok száma 

(egyedi foglalkozás és a múzeumpedagógiai sorozaton résztvevők száma): 

Összesen: 1978 fő 

 

Látogatók száma: 

2015. november: 226 fő 

2015. december: 230 fő 

2016. január: 173 fő 

2016. február: 246 fő 

2016. március: 460 fő 

2016. április: 386 fő 

Összesen: 1721 fő 

 

Látogatószám mindösszesen: 3 914 fő 
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Pillanatképek a kiállításmegnyitóról 
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23 
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Germánok című időszaki kiállítás sajtómegjelenései 

 

http://www.alon.hu/iseum-savariense-regeszeti-muhely-es-tarhaz-kiallitas/germanok 

http://vaol.hu/kultura/112-pazar-sir-a-86-os-ut-menten-tarlat-az-iseumban-mert-a-

hosszuszakalluaktol-minden-kitelik-1738268 

Vas Népe 2015. 11. 14. 

SZTV Híradó 2015. 11. 13. 

SZTV magazin 

szombathelyi7.hu 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10818/germanok-idoszaki_kiallitas_az_iseumban/ 

http://przoli.ucoz.hu/news/germanok_kiallitas_az_iseumban/2015-11-13-369 

Credo rádió - Pap Ildikó Katalin 

Magyar katolikus Rádió - Kulturális ajánló 

Magyar Katolikus Rádió - Mesélő város 

Nyugat Rádió - Pap Ildikó Katalin 

SZTV - Kalendárium – stúdióvendég: Pap Ildikó és Kiss Ernő Csaba 

http://www.sztv.hu/ma-holnap/ma-holnap---2015-november-19---kalendarium 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/germanok_iseum_szombathely_kiallitas 

http://www.sztv.hu/hirek/germanok-cimmel-nyilt-kiallitas-az-iseumban-20151113 

http://www.hirlevelplusz.hu/germanok-kiallitasmegnyito-az-iseumban-2015-11-12-1700/ 

http://museum.breuerpress.com/2015/11/12/112-pazar-sir-a-86-os-ut-menten-tarlat-az-

iseumban-mert-%E2%80%9Ea-hosszuszakalluaktol-minden-kitelik-1447357208/ 

http://museum.breuerpress.com/2015/11/13/a-germanok-megtamadtak-a-szombathelyi-

iseumot-1447416367/ 

http://frissvideok.hu/regionalis/701616-video-germanok-cimmel-nyilt-kiallitas-az-iseumban 

SZTV Műhely 2015. 11. 17. 

http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2015-november-17 

http://www.savariaforum.hu/tartalom/doc/e_7-yj6ernA, 

Szombathelyi7 2015.11.14. - 15.p. 

Savaria Fórum 2015.11. 21. 7. p. – Ezt hagyták ránk a hosszú szakállúak 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10772/ezt_kinaljak_a_szombathelyi_muzeumok-

programajanlo_november_elso/ 

http://www.credoradio.hu/hirek/mult-idezo-tarlatok-az-iseumban-es-a-smidt-muzeumban 

http://szombathelypont.hu/programok/eloadaskiallitas/germanok.4442/ 

http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/megnyilt-

a-germanok-cimu-kiallitas-az-iseumban.4728/ 

http://www.savariamuseum.hu/?germanok,368 

http://regeszet.btk.pte.hu/hu/esemeny/germanok_kiallitas_szombathelyen 

https://www.youtube.com/watch?v=PXOx-oDhAno 

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2016/02/2015_3_muzeum.pdf 

http://www.museum.hu/kiallitas/16349/Germanok 

http://ugytudjuk.hu/2015/11/13/germanok-vettek-at-a-hatalmat-az-iseumban-kepgaleriaval/ 

https://www.facebook.com/regeszetsavaria/ 

http://regeszet.u-szeged.hu/index.php/196-tanszeki-kirandulas-2016-tavaszan 

http://www.alon.hu/iseum-savariense-regeszeti-muhely-es-tarhaz-kiallitas/germanok
http://vaol.hu/kultura/112-pazar-sir-a-86-os-ut-menten-tarlat-az-iseumban-mert-a-hosszuszakalluaktol-minden-kitelik-1738268
http://vaol.hu/kultura/112-pazar-sir-a-86-os-ut-menten-tarlat-az-iseumban-mert-a-hosszuszakalluaktol-minden-kitelik-1738268
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10818/germanok-idoszaki_kiallitas_az_iseumban/
http://przoli.ucoz.hu/news/germanok_kiallitas_az_iseumban/2015-11-13-369
http://www.sztv.hu/ma-holnap/ma-holnap---2015-november-19---kalendarium
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/germanok_iseum_szombathely_kiallitas
http://www.sztv.hu/hirek/germanok-cimmel-nyilt-kiallitas-az-iseumban-20151113
http://www.hirlevelplusz.hu/germanok-kiallitasmegnyito-az-iseumban-2015-11-12-1700/
http://museum.breuerpress.com/2015/11/12/112-pazar-sir-a-86-os-ut-menten-tarlat-az-iseumban-mert-%E2%80%9Ea-hosszuszakalluaktol-minden-kitelik-1447357208/
http://museum.breuerpress.com/2015/11/12/112-pazar-sir-a-86-os-ut-menten-tarlat-az-iseumban-mert-%E2%80%9Ea-hosszuszakalluaktol-minden-kitelik-1447357208/
http://museum.breuerpress.com/2015/11/13/a-germanok-megtamadtak-a-szombathelyi-iseumot-1447416367/
http://museum.breuerpress.com/2015/11/13/a-germanok-megtamadtak-a-szombathelyi-iseumot-1447416367/
http://frissvideok.hu/regionalis/701616-video-germanok-cimmel-nyilt-kiallitas-az-iseumban
http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2015-november-17
http://www.savariaforum.hu/tartalom/doc/e_7-yj6ernA
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10772/ezt_kinaljak_a_szombathelyi_muzeumok-programajanlo_november_elso/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10772/ezt_kinaljak_a_szombathelyi_muzeumok-programajanlo_november_elso/
http://www.credoradio.hu/hirek/mult-idezo-tarlatok-az-iseumban-es-a-smidt-muzeumban
http://szombathelypont.hu/programok/eloadaskiallitas/germanok.4442/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/megnyilt-a-germanok-cimu-kiallitas-az-iseumban.4728/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/megnyilt-a-germanok-cimu-kiallitas-az-iseumban.4728/
http://www.savariamuseum.hu/?germanok,368
http://regeszet.btk.pte.hu/hu/esemeny/germanok_kiallitas_szombathelyen
https://www.youtube.com/watch?v=PXOx-oDhAno
http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2016/02/2015_3_muzeum.pdf
http://www.museum.hu/kiallitas/16349/Germanok
http://ugytudjuk.hu/2015/11/13/germanok-vettek-at-a-hatalmat-az-iseumban-kepgaleriaval/
https://www.facebook.com/regeszetsavaria/
http://regeszet.u-szeged.hu/index.php/196-tanszeki-kirandulas-2016-tavaszan
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Germánok című időszaki kiállítás meghívója 
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Germánok című időszaki kiállítás leporellója 
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