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A Thúry György Múzeum sikeresen megvalósította Nagykanizsa, Fő út 5. szám alatti
kiállítóhelyén a Nincs énnekem varrott dunyhám – Pásztorok, betyárok Somogyban, Zalában
munkacímű időszaki kiállítást és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai programtervet. A
kiállítás és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások két teremben és a hozzá
tartozó folyosó részen, közel 130 m2-en valósultak meg.
A kiállítást a nyitva tartás három hónapja alatt 1155 fő látogatta.
Múzeumpedagógiai foglalkozás részt vett összesen: 466 fő
 óvodás: 7 alkalom 181 fő
 általános iskolás: 12 alkalom 257 fő
 gimnázium: 1 alkalom 28 fő
Az időszaki kiállítás alkalmat adott az egykori, egymással szoros kapcsolatban lévő zalai
(Kis-Balaton, Göcsej, Dél-Zala) s az ehhez kapcsolódó belső-somogyi (Kis-Balaton somogyi
oldala - Marcali felé illetve a csurgói járás területe) pásztor- és betyárvilág kiállítás
formájában történő bemutatására, a pásztorábrázolások, pásztorkészségek, betyárábrázolásos
faragások, textíliák látogatók elé tárására.
A kiállítás alkalmával a ma is vonzó, kalandosnak képzelt, valóságosan inkább
tragikus betyársorsok oldaláról mutatta be, hogy a katonáskodás, annak kikerülése, a
viszontagságos, jövő-menő pásztorélet és a sokféle formában, tartalommal megjelenő
betyárkodás milyen szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban volt egymással a 18-19. században.
A kiállítás a nagykanizsai Thúry György Múzeum, a keszthelyi Balatoni Múzeum és a
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum néprajzi gyűjteményére alapozottan mutatta
be a korszak társadalomtörténetét és tárgyi világát. Több enteriőr színesítette és hozta közel a
látogatót a vizsgált korszakhoz, emellett a szellemi néprajz hagyatékaként megismertetett
betyár sorsok, emberi történetek jelentek meg a kiállítótér falain. A tárlat látogatóbarát
megjelenését az interaktív elemek is színesítették: a felnőtt látogatók egy kivetítőn filmekből,
dokumentumokból kaptak kiegészítő információkat; a gyermekeket betyárkártya és
gyermeksarok várta.
Kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógia foglalkozások alkalmával célunk az volt,
hogy a diákokkal, kicsikkel és nagyokkal, megismertessük, a tárgyakon, fotókon, filmrészleteken át bemutassuk a korszakot. A pásztorokról, betyárokról szóló történetekkel, az általuk
véghezvitt cselekedetekkel, s azok mai feldolgozásával kiegészítő tudásanyaghoz juthattak a

gyerekek. A kiállítás minden korosztály számára, óvodástól a középiskolás gyermekig nyújtott élményt, a saját korának megfelelő szinten.
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumától kapott 500 000 Ft-os támogatást a kiállítás megvalósításakor szükségessé vált installációs anyagok vásárlására, reklám és propaganda költségre (meghívó, plakát) és a múzeumpedagógiai foglalkozások szakmai anyagköltségére fordítottuk.
Ezúton is köszönjük a támogatást!
Nagykanizsa, 2016. július 25.
Száraz Csilla
igazgató
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