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NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3506/02114 

 

Faragott csodavilág – időszaki kiállítás és pedagógiai program megvalósítása  

a Rozsnyai Gyűjteményben 

 

 –  Szakmai beszámoló – 

 

A kiállítás helyszíne: az intézmény időszaki kiállítótere.  

A kiállítás időpontja: 2015. szeptember 11–2016. február 20. 

A kiállítás leírása: 

A Vértesi Református Egyházközség által fenntartott Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 

2010-ben nyitotta meg kapuit állandó kiállításával, amely egy fiatal magángyűjtő, dr. Rozsnyai István 

népikerámia-gyűjteményét és kalotaszegi festett bútorait mutatja be. 

Dr. Rozsnyai István az állandó tárlaton bemutatottakon kívül más jellegű műtárgyakat is gyűjt. 

Közel 100 darabot tesz ki a különböző, értékes, faragással díszített háztartási és egyéb eszközök 

száma, amelyeket  – jelen pályázati támogatásnak köszönhetően – időszaki kiállítás keretében muta-

tott be a látogatóknak. Ezek a tárgyakat még nem láthatta a közönség kiállításon korábban, van 

köztük több olyan is, amely a közelmúltban került a gyűjtő tulajdonába. 

A kiállításon bemutatott tárgyak a Kárpát-medence három nagy tájegységéről (Alföld, Erdély, 

Dunántúl) származnak, mind a magyar népművészeti örökségünk egy kis szeletét, annak forma- és 

mintakincsének változatosságát reprezentálják. 

A kiállítást négy egységre osztottuk: 

I. Szerelmi ajándékokként készült háztartási eszközök (guzsalyok, mángorlók, sulykolók stb. ) 

1. Erdélyből – főként Kalotaszegről, illetve Székelyföldről – és  

2. Dunántúlról, elsősorban Somogyból. 

II. Alföldi  (hortobágyi ) és somogyi pásztorfaragások (ivócsanakok, borotvatokok, tükrösök, ka-

nászkürtök stb., köztük néhány neves specialista által készített darab: pl. id. Kapoli Antal so-

mogyi pásztor által faragott kabaktök és kanászkürt, illetve egy színes sótartó színes figurális 

ábrázolással, amely id. Kós Károly keze munkája).  

III. Mézeskalács-ütőfák: a nagy múltú debreceni mézeskalácsos mesterség fából készült emlékei. 

A mézeskalácsformák dr. Rozsnyai István gyűjteményéből valók, ezeket kiegészítettük a mé-

zeskalács-készítéssel foglalkozó létavértesi Kozma család által használt ütőfákkal. 

IV. Egyéb: bútorok (ácsolt ládák, tékaajtó , széktámla stb.) 

 

A tárgyakat részben a kiállítóterem falán helyeztük el tájegységi elrendezésben, a tárgyak mellett 

egy-egy színes kinagyított részletfotót is megjelenítve. A pásztorfaragások, illetve a debreceni ütőfák 

egy része  a három, pályázati támogatásból elkészített fekvő tárlókba kerültek. 

 

A kiállítás hasznosulása 

 

A kiállításmegnyitóra szeptember  11-én került sor A tárlatot Galánfi András tanár, fafaragó, 

a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának rendes tagja 

nyitotta meg. A megnyitón közreműködött a székelyhídi Búzavirág Népdalkör kalotaszegi 

népdalcsokrával. A megnyitón résztvevőinek száma: 73 fő. 
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Pedagógiai program 

 

8-féle múzeumpedagógiai foglalkozást hirdettünk a kiállításhoz kapcsolódóan. A fo-

glalkozásokon résztvevők nem csupán megcsodálhatták a faragott eszközöket, hanem megismerhetik 

a körülményeket, amik között készítették, használták egykor ezeket: az alföldi pásztoréletet, a házi-

asz-szonyok mindennapi munkája közül a mosást, illetve a rostfeldolgozást, a mézeskalácsosok mes-

terségétnek fogásait.  

Múzeumpedagógiai foglalkozásinkon a gyerekek az elkészített műtárgymásolatok segítségével 

kezükbe foghatták az eszközöket, ki is próbálhatták használat közben. A foglalkozásokon a múzeum-

pedagógiai általános eszközeit használjuk: játékos formában, népdalokkal, találós kérdésekkel, 

műtárgymásolatok használatával tesszük színesebbé. A tevékenységekkel szerzett élmény segít elmé-

lyíteni a kiállításhoz kapcsolódó, frissen elsajátított ismereteket. EA foglalkozások kiajánlására szóró-

lapot készítettünk (mellékletben).  

Augusztus 31-én, a Múzeumpedagógai évnyitó c. rendezvényen népszerűsítettük a foglalkozá-

sokat, ahol több mint 30 helyi, és a környező településről érkezett pedagógus vett részt. A Múzeu-

mok Őszi Fesztiválja „Utazó múzeum” programjában a Virágos kenderem… c. foglalkozással látogat-

tuk a környék iskoláit. A kiállítás helyszínén a létavértesi Irinyi utcai tagóvoda nagycsoportosai, és az 

Irinyi János Ált. Iskola tanulói vettek részt, de kihelyezett formában a foglalkozásokkal eljutottunk: 

Létavértes távolabb lévő iskolájába, illetve Álmosd tanintézményébe, határon túl: Székelyhíd, 

Érköbölkút, Hegyközszentmiklós óvodáiba és iskoláiba.  

 

A pedagógiai program megvalósulása 

Múzeumpedagógiai foglalkozások - Össz. 27 alkalom 575 fő részvételével (Kihelyezett foglalkozások 

esetében a helyszín az iskola) 
 

 

Dátum foglalkozás csoport fő 

2015. október  22. „Virágos kenderem…”  Irinyi János Ált. Iskola , Létavértes 

6.o 

25 

2015. december  3. „A csikósok, a gulyások” (ki-

helyezett)  

Toldy Általános Iskola 5–6. osztály, 

Hegyközszentmiklós, Románia 

20 

2015. december 8. „Ej-haj gyöngyvirág”  Irinyi-iskola, , Létavértes 5. osztály 22 

2015. december  8. „Ej-haj gyöngyvirág”  Irinyi-iskola, , Létavértes 6. osztály 24 

2015. december  8. „Ej-haj gyöngyvirág”  Irinyi-iskola, , Létavértes 8. osztály 19 

2015. december  9. „Szív küldi szívnek…” Mézeska-

lácsok és mestereik  

Irinyi-iskola, , Létavértes 5. osztály 24 

2015. december  9. „Szív küldi szívnek…” Mézeska-

lácsok és mestereik  

Irinyi-iskola, , Létavértes 8. osztály 19 

2015. december  9. „Szív küldi szívnek…” Mézeska-

lácsosok és mestereik 

Irinyi-iskola, , Létavértes. osztály 22 

2015. december  10. „Szív küldi szívnek…” Mézeska-

lácsosok és mestereik 

Irinyi-iskola, , Létavértes  1. osztály 22 

2015. december  10. „Szív küldi szívnek…” Mézeska-

lácsosok és mestereik  

Irinyi-iskola, , Létavértes  4. osztály 23 

2015. december  10. „Ej-haj gyöngyvirág” Irinyi-iskola, , Létavértes  4. osztály 23 
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2015. december  11. „Szív küldi szívnek…” Mézeska-

lácsosok és mestereik 

Irinyi-iskola, , Létavértes  2. osztály 24 

2015. december  11. „Szív küldi szívnek…” Mézeska-

lácsosok és mestereik  

Irinyi-iskola, , Létavértes 3. osztály 23 

2015. december  11. „Ej-haj gyöngyvirág” Irinyi-iskola, , Létavértes 7. osztály 18 

2015. december  11. „Szív küldi szívnek…” Mézeska-

lácsosok és mestereik  

Irinyi-iskola, , Létavértes 7. osztály 18 

2016. január  11. „Virágos kenderem…”  Irinyi-iskola, , Létavértes 1. osztály 22 

2016. január  12. „Virágos kenderem…” 1. rész”  Irinyi-óvoda, , Létavértes 

nagycsoport 

20 

2016. január   13. „Virágos kenderem…” 2. rész”  Irinyi-óvoda, , Létavértes 

nagycsoport 

20 

2016. január  15. „Virágos kenderem…”  Irinyi-iskola, , Létavértes 4. osztály 24 

2016. január  15. „Madárka, madárka”–  Irinyi-iskola, , Létavértes 7. osztály 17 

2016. január  19. „Madárka, madárka”–  Irinyi-iskola, , Létavértes 6. osztály 18 

2016. január  20. „Virágos kenderem…”  Irinyi-iskola, , Létavértes 3. osztály 19 

2016. január  20. „Hazádnak rendületlenül”–  Irinyi-iskola, , Létavértes 8. osztály 18 

2016. január  21. „Virágos kenderem…”  Irinyi-iskola, , Létavértes 2. osztály 23 

2016. január  21. „Madárka, madárka”–  Irinyi-iskola, , Létavértes 5. osztály 19 

2016. február  4. „A csikósok, a gulyások” (ki-

helyezett)  

1. számú Általános Iskola 5–8. oszt-

ály, Érköbölkút, Románia 

29 

2016. február  18. Mit mos, mit mos… Irinyi-óvoda, , Létavértes 

nagycsoport 

20 

 

„Utazó múzeum” – Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvény  - „Virágos kenderem…” kihelyezett 

múzeumpedagógiai foglalkozás Össz. 18 alkalom 492 fő 

Dátum csoport fő 
 

2015. október  21. Arany János Ált. Iskola, Létavértes 6.a 25 

2015. október  21. Arany János Ált. Iskola, Létavértes 5.a 20 

2015. október  23. Toldy Általános Iskola 1–4. osztály, Hegyközszentmiklós, Románia 53 

2015. október  23. Toldy Általános Iskola 5–8. osztály, Hegyközszentmiklós, Románia 50 

2015. október  26. Petőfi S. Líceum 5.c osztály, Székelyhíd, Románia 24 

2015. október  26. Petőfi S. Líceum 5.b osztály, Székelyhíd, Románia 27 

2015. október  26. Petőfi S. Líceum 5.d osztály, Székelyhíd, Románia 21 

2015. október  27. 1. számú Általános Iskola 1–4. osztály, Érköbölkút, Románia 31 

2015. október  27. 1. számú Általános Iskola 5–8. osztály, Érköbölkút, Románia 22 

2015. október  27. 1. számú óvoda , kis és nagy csoport, Érköbölkút, Románia 19 

2015. október  28. Petőfi S. Líceum 6. b osztály, Székelyhíd, Románia 28 

2015. október  28. Petőfi S. Líceum 6. c osztály, Székelyhíd, Románia 24 

2015. október  28. Petőfi S. Líceum 6. d osztály, Székelyhíd, Románia 23 

2015. november  3. Arany János Ált. Iskola, Létavértes 5.b 20 

2015. november  5. Arany János Ált. Iskola, Létavértes 2.a 26 

2015. november  10. Bocskai Ált. Isk., Álmosd 4–5. o 30 
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2015. november  10. Bocskai Ált. Isk., Álmosd 6. o 25 

2015. november 12. Arany János Ált. Iskola, Létavértes 6.b 24 

 

Egyéb kapcsolódó rendezvény: 

2015. január 12. Luca-napi bütykölde – családi délután – téma: mézeskalácssütés ütőfával (részt-

vevők száma: 50 fő) 

2016. január 24. Kenderkóc – családi délután. Téma: kenderfeldolgozás (résztvevők száma: 20 fő) 

 

A kiállítás látogatóinak száma: több mint 2500 fő 

 

A kiállítás látogatása ingyenes volt, múzeumpedagógiai jegybevétel: 49.200 Ft. 

 

A kiállításról megjelent sajtóhírek: 

 

1. Kővári Emese: Faragott csodák egyensúlyában. Hajdú-bihari Napló 2015. szept. 25. 8. oldal 

2. Dr. Krajczárné Sándor Mária: A Rozsnyai Gyűjtemény hírei, Létavértesi Hírek 2015. szeptem-

ber. 3. oldal 

3. A kiállításmegnyitóról a székelyhídi regionális televízió, az Ér TV is beszámolt: 

https://www.youtube.com/watch?v=fndn66mKfBA&feature=youtu.be 

4. Hajdú-bihari Napló programajánlójában (Mikor, hová?)  15 alkalommal szerepelt 

5. Az intézmény saját honlapján: http://vu2381.admin.webhold.hu/?portfolio=faragott-

csodavilag 

 

A kiállítás utóélete 

A kiállítás továbbvándorol, legközelebb a Létavértessel szomszédos, ám már határon túlra 

eső Székelyhídon lesz látható, ahol szintén további foglalkozásokat tartanak a Rozsnyai Gyűjtemény 

munkatársai. A pályázati forrásból beszerzett műtárgymásolatok a kiállítás megszűntével továbbra is 

használatban lesznek: a kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozások beépülnek a Rozsnyai Gyűjte-

mény állandó múzeumpedagógiai kínálatba. 

 

Létavértes, 2016. február 27. 

 Dr. Krajczárné Sándor Mária s. k. 

                                                                             néprajzos muzeológus, múzeumpedagógus 

   

 

Mellékletek 

1. Meghívó kiállításmegnyitóra 

2. Képek a kiállításról 

3. Képek a pedagógiai program megvalósulásáról 

4. A pedagógiai programról készült szórólap 

5. A kiállításról megjelent sajtóhírek 

https://www.youtube.com/watch?v=fndn66mKfBA&feature=youtu.be




 

 

A kiállításmegnyitó 

 

 

 

 



Múzeumpedagógiai program - képmelléklet 

 

„Virágos kenderem…” 

 

„Ej, haj, gyöngyvirág…” 

 

„Szív küldi szívnek… „ - Mézeskalácsok és mesterei 

 

„Mit mos…”                     A csikósok, a gulyások – kihelyezett foglalkozás 



FARAGOTT CSODAVILÁG
Kiállítás a Rozsnyai Gyűjteményben
2015. szeptember 11–2016. január 16.

    Dr. Rozsnyai István magángyűjtő faragással 
díszített háztartási és egyéb eszközökből álló 
gyűjteményét – amelyet a nagyközönség eddig még 
nem láthatott – mutatjuk most be a látogatóknak 
időszaki kiállítás keretében.  
      Megcsodálhatunk 100-150 évvel ezelőtt szerelmi 
ajándékként készített mosósulykokat, mángorlókat, 
guzsalyokat Kalotaszegről és a Dunántúlról, illetve az 
alföldi és a somogyi pásztorok maguk faragta 
páratanul szép eszközeit (ivócsanakok, borotvatokok, 
tükrösök, kanászkürtök stb.). A híres debreceni 
mézeskalácsos mesterség emlékei, változatos formájú 
ütőfák is láthatóak a kiállításon. 
   A tárlathoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkozások egyik része a díszítőművészet elemeit 
vette középpontjába, de emellett a hozzánk ellátogató 
diákcsoportok megismerkednek a kiállított eszközök 
használatával is.

A kiállításhoz kérhető foglalkozások:

1.„A csikósok, a gulyások” – A pásztorok élete
    Ajánlott korosztály: Általános iskola 3–6. osztály

2.„Mit mos, mit mos, Levél Katicája?”
– ruhatisztítás és -simítás dédszüleink korában

  Kapcsolódó tevékenység: mosás sulykolóval, 
háziszappannal, ruhasimítás mángorlóval

    Ajánlott korosztály: óvodások, 1–6. osztály

3.„Virágos kenderem…” – a kendermagtól a vászonig
  Kapcsolódó tevékenység: kendertörés, fonás, 

motollálás, fonalcsévélés
   Ajánlott korosztály: 1–8. osztály

4.„Szív küldi szívnek, szívesen”
 – Mézeskalácsok és mestereik

  Kapcsolódó tevékenység: mézeskalács-díszítés, 
mézeskalács-formázás ütőfával. Az elkészült 
mézeskalácsokat kemencében ki is sütjük !

    Ajánlott korosztály: óvodások, 1–8., 9–12. osztály

5.„Ej haj gyöngyvirág, teljes szegfű, szarkaláb” 
– Virágmotívumok a magyar népművészet 

díszítőelemei között
   Az állandó kiállítás kerámiáin és az időszaki 

kiállítás eszközein virágmotívum gyűjtése, rajzolása.
    Ajánlott korosztály: 1–8. osztály, 9–12. osztály

6.„Hazádnak rendületlenül” 
– Hazafias motívumok a magyar népművészet 

díszítőelemei között
    Az állandó kiállítás kerámiáin és az időszaki 
kiállítás faragással díszített eszközein címer- és 
egyéb hazafias motívumok gyűjtése,  rajzolása.

    Ajánlott korosztály: 1–8. osztály, 9–12. osztály

7.„Madárka, madárka” – Állatábrázolás a magyar 
népi díszítőművészetben 

    Az állandó kiállítás kerámiáin és az időszaki 
kiállítás faragással díszített eszközein madár- és 
egyéb állatmotívum gyűjtése, összehasonlítása.

    Ajánlott korosztály: 1–8. osztály, 9–12. osztály

8. Színes meseszőttes
   Az időszaki kiállítás tárgyainak díszítőelemei 

felhasználásával a diákok csoportosan saját mesét 
írhatnak, képregény formájában.

    Ajánlott korosztály: óvodások, 1–8. osztály

A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk. 
Egy-egy foglalkozás időtartama: 45–90 perc.

 A foglalkozás díja: 200–400 Ft/fő

A kiállítás megrendezését és a múzeumpedagógiai 
program megvalósítását támogatta:

4283 Létavértes, Irinyi u. 7.
Tel.: 06-52/376-763/113

E-mail: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com
www.rozsnyaigyujtemeny.hu






