
.Öreganyád se hitte vóna….. 

Családi napok a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán. 

  

Tematika 

Készíti a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 

A Somogy Megyei múzeumok Igazgatósága  

TÁMOP 3.2.8./10/B-2010-0010 azonosító számú pályázata számára 

 

 

A program időtartama: 2 x 6 óra, szombatonként, a 2011. június 15-ig bezáróan. 

Célközönség: gyermekek szüleikkel (a Toldi Általános Iskola családjai)  

Tervezett létszám: 60-70 fő/alkalom 

 

A program célja: a családokat megismertetni a múzeumnak a néprajz területén végzett gyűjtő, 

kutató, oktató, ismereteket átadó feladataival, munkájával, eredményivel.  

 

A programcsokor felépítése: 

 A múzeumnak mint térnek, a múzeumnak mint kutató, őrző szerepnek a megismerése. 

 Szűkítés: a Néprajzi osztály munkájának megismerése 

 Szűkítés: az osztály munkáját kiegészítő feladat, a restaurálás, a Restaurátor Osztály 

feladatainak megismerése. 

 A hagyományokat a gyakorlatban őrzők, a mai tárgyalkotó népművészek 

megismerése. Mesterség bemutató, játszóház. 

 

A programsorozat két hétvégi napon (szombat) kerül lebonyolításra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. nap 

A múzeum mint idealizált tér, a muzeológia és a muzeográfia mint idealizált tevékenység 

megismerése. A kaposvári múzeum épületének, történetének megismerése. A néprajzi és 

a restaurátor osztály munkájának megismerése. 

Ismeretátadási formák:  

- csoportos elméleti 

- kiscsoportos, játékos gyakorlati. 

 

Elméleti ismereteket nyújtó, a résztvevők ismereteire is alapozó elméleti ismeret átadás, 

változó térben, a múzeum bejárása közben. 

 Kezdés az intézmény egyik legjelentősebb kiállításában, a Rippl-Rónai Ödön 

Képzőművészeti gyűjteményben. A kiállítás alapja a gyűjtemény. Mi módon válik a 

tárgyak halmazából (gyűjtemény) múzeum? (amikor az esztétikai, anyagi értéket 

felváltja a forrásérték, azaz a muzealitás). Hogyan nevezzük a múzeumban folyó 

magas szintű elméleti és gyakorlati munkát? (a muzeológia és a muzeográfia 

definiálása)  

 Az épület bejárása, múltbéli funkciójának, a 18-19. század béli építési körülményeinek 

megismerése. (Indulás a pincéből, majd az udvar, vele együtt a levéltár épülete, keleti 

szárny – raktárak, kiállító terek, végezetül az osztályokat magában foglaló nyugati 

szárny.) Mindezek közben, a szaktudományok (régészet, restaurálás, művészettörténet, 

stb….) általános átbeszélése, azoknak a helyi viszonyok közötti működésének 

megismerése.  A múzeumban folyó munka három fő csoportjának (muzeális anyag 

gyűjtése és feldolgozása; a gyűjtemények nyilvántartása és állagának védelme; 

valamint a közművelődési tevékenység) megismerése mindig a múzeum azon terén 

kerül átbeszélésre, ahol az a munka folyik. ( Míg a tér megismerése során lehetőség 

nyílik irodák raktárak megnyitására, addig a négy nagy munkacsoport – úgy mint: 

gyűjteménygyarapító szakmuzeológusok, a gyűjtemények védelméért dolgozó 

szakrestaurátorok és a raktárak rendjéért felelős gyűjteménykezelők; a múzeum 

közönségkapcsolataival foglakozó közművelődési munkakörben tevékenykedő 

népművelők és múzeumpedagógusok – megismerése csak verbálisan történik. Kivétel 

ez alól a gyűjteménykezelői, szakrestaurátori munkakör, melyet a Néprajzi Osztály 

megismerése során a látogatók végül is kapcsolatba kerülhetnek. 

 

 



 A múzeumba kerülő tárgy, lelet útjának megismerése a Néprajzi Osztály és a 

Restaurátor Osztály részletesebb megismerése kapcsán kerül sor. A folyamat lépésről-

lépésre haladva, egyetlen tárgy (egy funkciójában, anyagában érdekesebb tárgy, egy 

Somogyra jellemző fa borotvatok) útját követve kerül megismerésre. A folyamat indul 

a terepen történő gyűjtéssel, (vagy vásárlás, ajándékozás), majd ennek a gyűjtésnek a 

körülményeinek a dokumentálásával (hol gyűjtötték, ki gyűjtötte, milyen volt a tárgy 

eredeti, feltalálási helye, környezete, mikor, meddig, mire, hogyan és ki és/vagy kik 

használták,stb.) majd folytatódik  a rajzolással, fényképezéssel. (Gyakorlatilag a 

látogatók betekintést nyerhetnek a korszerű adattári munkába.) 

 A leltárkönyv és leginkább a leírókarton megismerésével folytatódik a program, 

először a raktárakban, (a raktár fizikai megismerése, a tárolás elméleti és gyakorlati 

tudnivalói, a leletári karton felépítése, tartalma, kitöltésének lépései) majd a 

foglalkoztató teremben, ahol gyakorlati foglalkozásra, családi játékra kerül sor. 

- Első foglalkozás: (nagycsoportos, ahol is csak egy-egy pár dolgozik, a többi végig 

követi a munkájukat,  Az asztalokra kirakott sok-sok néprajzi tárgy (melyek közül 

több azonos funkciójú és alakú is van, hogy az egyszerű vizuális azonosítás nehéz 

legyen) közül a leíró kartonok alapján kell adott tárgyakat megkeresni. Gyakorolni 

kell a mérést, a funkció felismerést, a színállások, minták megkülönböztetését. 

- Második foglalkozás: (kiscsoportos, ahol a családok dolgoznak önállóan) Régi és 

mai, modern tárgyakról kell leírókartont készíteni.  

 Szünet  

 A nap folyamán már többször szóba került a restaurátorok munkája. (a múzeum 

felépítése illetve a néprajzi munka segítése kapcsán) A nap folytatásaképp a 

restaurátorok munkájába lehet belepillantani. Kiindulási tárgyként az a borotvatartó 

szolgál, melynek múzeumbéli útjával már találkoztak a látogatók, említették is, hogy 

megtalálása után a restaurátorokhoz kerül, ám most jött el az a pillanat, hogy ezzel a 

résszel a családok részletesebben megismerkedjenek. 

Általános ismertető az osztály munkájáról (felépítés, kik, hogyan adják a munkát, 

feldolgozás után hová kerülnek a tárgyak, stb….). Helyszín: Régészeti kiállítás. 

Két csoportban ismerkedés a restaurátorok munkájával: 1. Szilikátrestaurátor és 

textilrestaurátor. 2. Fém és fa restaurátor. A csoportok forgószínpadszerűen 

mozognak, 45 perc után cserélnek. 

 



Mindkét csoportban az alábbiakkal ismerkednek meg, természetesen magában a 

műhelyben, körbe véve az adott szakterület különböző állapotában levő tárgyaival:  

-  az adott szakterülethez tartozó főbb tárgycsoportok anyagismerete, úgy mint:fizikai, 

kémiai jellemzők (milyen anyagból, hogyan készülnek, mennyire időtállóak, 

törékenység, időjárás állóság, kártevők, mi történik a tárggyal hosszú idő alatt, ne adj 

isten a föld alatt, stb…). mindez  természetesen családi szinten, élményszerűen, építve 

elsősorban a gyermekek ismereteire.  

- az adott tárgycsoport a restaurátor kezei között. Főbb sérülés fajták, szennyeződések. 

Tisztítás, kiegészítés, restaurálás, rekonstruálás. Használt eszközök, anyagok. 

 Gyakorlati foglalkozás: szilikátrestaurálás. Mind a régészet, mind a néprajz területét 

érintő tevékenység. A játék során a családok (2-5 fő asztalonként) 2-3 deciliteres, 

formájában népi jellegű, karcolt díszítésében (mely segíti az összetartozó darabok 

megkeresését) archaikus, ősi vonalat képviselő törött terrakotta cserépedényeket kell, 

hogy összeragasszanak, azaz restauráljanak.  

 Zárás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. nap 

A múzeum szerepe a mai hagyományőrzésben. Kézműves mesterek ma. A Somogy 

megyei kézművesek, mint a tárgyalkotó hagyományok mai őrzőinek megismerése. 

Kézműves foglalkozások. 

Ismeretátadási formák: 

- kiscsoportos gyakorlat 

Az elméleti ismereteket a gyakorlatok közé bújtatva átadó kézműves foglalkozások, melyeken 

a csoportok forgószínpadszerűen vesznek részt. Négy műhely kerül kialakításra. A műhelyek 

kiválasztásánál több szempont is jó ha érvényesül: 

- kötődjön a megyére jellemző kézműves tevékenységekhez, a megyében ma megtalálható 

kézművesekhez, 

- kötődjön az intézményben látható néprajzi kiállításhoz, az abban látható tárgyakhoz, azok 

előállításához, 

- kötődjön az előző családi naphoz, az ott megismert tárgyakhoz, 

- alapszinten könnyen elsajátítható, hamar sikerélményt nyújtó tevékenység legyen, 

- gyermek-szülő közös élményre építsen. 

 

Tervezett tevékenységek: 

- fazekasság 

- nemezelés 

- szövés 

- kosárfonás 

 

A tervezett tevékenységek indoklása: 

Fazekasság:  

A fazekas termékek fontos részét képezték a korabeli háztatásoknak, hiszen az ételek 

elkészítésének, tárolásának leginkább és legolcsóbban feletek meg. Könnyebben 

előállíthatóak voltak mint a fémedények, igaz, könnyebben is szorultak pótlásra. (Somogyra 

igazán jellemző, híres fazekas stílus, úgy formában mint mintában kevés van, vagyis nem 

igazán ez a tájra legjellemzőbb kézműves ág. Habár sok fazekas dolgozott a településeken, a 

megyébe nagyon sok fazekas termék érkezett azokról a tájakról, ahol jellemzőbb volt ez a 

tevékenység, és jelentősebb stílusirányzatok uralkodtak.) 

A fazekas termékek előállítása ugyan úgy sok ismeretátadásra alkalmat adó tevékenység, mint 

azok alkalmazása (a piacolás, értékesítés, céhekbe tömörülés, a háztartásokban való tárolásuk,  



alkalmazásuk…).   

Nemezelés: 

Somogy honfoglalás kori kultúrájához egyértelműen, néprajzához áttételesebben kötődő 

technika, melynek megismerése, elsajátítása  jó alapot biztosít a megye ismert és használt 

ruhadarabjainak, a szűröknek a megismeréséhez. 

Közös anyaguk a gyapjú az, mely összeköti a nemez és a posztó termékeket. Ennek az 

alapanyagnak a tulajdonságainak, lehetőségeinek megismerése, a nemezelés technikájának 

megértése, elsajátítása érthetővé teszi a gyapjú tömörítésével nyerhető anyagoknak az 

öltözködésben, vagy az építkezésben valós használatának gyakorlatát, előnyeit, hátrányait.  

 

Szövés: 

A fonás-szövés tudománya valamennyi nép sajátja, így hazánkban is, már a honfoglalás előtti 

időkből vannak régészeti leletek, melyek bizonyítják az eleink előtt itt élők ebbéli 

tevékenységét. Nekünk, Magyaroknak is volt tudás a birtokunkban a kenderfeldolgozásról, 

már a 895. előtti időkből is, mely tudást aztán már, mint letelepedett nép csak bővíthettünk új 

hazánkban, a Kárpát-medencében. 

Somogyban elsősorban saját felhasználásra termelték a rostnövényeket, a kendert az egész 

megyében, míg a lent elsősorban a homokosabb vidékeken.  

Jelentős feladat a foglalkozás során megismertetni a foglalkoztatottakat a szövés eszközeivel, 

a növényt feldolgozó gépekkel, a rostot, a fonalat kezelő eszközökkel, és az emberi civilizáció 

egyik legnagyobb találmányával, a szövőszékkel. Ez utóbbi a foglalkozás során természetesen 

már a korszerűsített, modern szövőszékeken történik, melyek gyorsan, élvezetesen ismertetik 

meg a résztvevőket a gép működésével, ám ugyan akkor a gép működésének alapjai mégis 

ugyan azok, mint az ősi eredeti szövőszékeké.  

 

Kosárfonás: 

A vesszőfonás első somogyi emlékei régészetiek, és épületekhez kötődnek, hiszen legfőképp 

ilyen objektumokban volt lehetősége a vesszőnek, a fonatnak megmaradnia évszázadokon át, 

ha néha csak a sárral körülvett vesszők lenyomódásai formájában is. 

Haladva az időben a mai korunk felé, egyre több, a minden napi életben használt 

vesszőtárgyat ismerhetünk meg, s szembesülhetünk vele, hogy a cserép és fa tárgyak után a 

vesszőből készített tárgyak a paraszti gazdaságokban jelen levő legnagyobb számú és 

legváltozatosabb formájú tárgycsoport.  



A vesszővel való ismeret terjesztő kézműves munka az olyan átlagos kézműves 

tevékenységekhez képest mint a fazekasság, a faragás, vagy a nemezelés kurrens 

tevékenységnek számít, Kevés az ezt végző mester, az alapanyagot is nehezebb beszerezni. A 

foglalkozáson való megjelenése mindenképpen nagyban emeli az oktatás színvonalát.     

 

A gyakorlati megvalósításról: 

Fazekasság: 

Múzeum, Kapoli terem (kézműves előadó terem – vízvételi lehetőséggel) 

Kellékek: vízhatlan asztalok, két elektromos korong ,  40 kg tömbagyag. 

 ismerkedés az agyaggal. (agyag és víz, lágyítás és szárítás, gyúrás, tömörítés, 

levegőtlenítés, jó és rossz agyag.) 

 Az ősi fazekas technikáról: a felrakás. A felrakás elmélete és gyakorlata. Kis 

agyagedény készítése. Felrakás és elsimítás. 

 Aktív szünet. A fazekas termékek szerepe a háztartásokban. Az agyagból készíthető 

edények lehetséges funkciói. (Ipari jellegű funkciók: gabonatárolók, hombárok, 

folyadék és olajtárolók. Háztartási kisedények.) A tárolóedény funkció előnyei és 

hátrányai (terrakotta és máz, vízáteresztés és vízhatlanság, szellőzés és törékenység, 

tűzállóság – és mindezek orvoslásáról) 

 Ismerkedés a koronggal. (elektromos koronggal, a lábmeghajtású korong  csak mint 

elmélet jelenik meg a foglalkozás során). Az agyag szükséges állagáról, középre 

helyezés, felhúzás, levágás, szárítás.  

 Az égetés elmélete.  

 

Nemezelés 

Múzeum, udvar. 

Kellékek: vízhatlan asztalok, meleg és hidegvíz vételi lehetőség, szappan, 0.5 kg tisztítatlan 

gyapjú, 5 kg nyers, mosott gyapjú, 1-1 kg, színes gyapjú, egyéb apró eszközök (ollók, 

papír….) 

 Ismerkedés a gyapjúval. Elméleti ismeret átadás keretében a birka, és gyapjának 

megismerése. Birkafajták, színfajták, nyírás.    

 A gyapjú színe, szaga, tapintása. A nyers, tisztítatlan gyapjú előkészítése a mosásra, 

szennyeződések (növénymaradványok) mechanikus eltávolítása, nyírási szecska, 



rövidebb szálak eltávolítása. Mosással kimosható szennyeződések eltávolítása. 

(Bemutató jellegű, gyakorlati ismeretátadás, kipróbálható, kézbe vehető elemekkel) 

 A gyapjú színezésének elmélete. Festő növények bemutatása. A színek szerepe az 

öltözködés és lakáskultúrában (jurta). Néhány szó a honfoglalás kori mintakincsről. 

 A nemezelés technikája, a gyúrás. Kislabda, majd karkötő készítés nyers és színezett 

gyapjú összedolgozásával. 

 A kész nemez tulajdonságainak demonstrálása: meggyújtási kísérlet, szakítási próba, 

vízhatlanság.  

 

Szövés: Múzeum, Xantus terem. 

Kellékek: kézi szövő kellékek, szövőkeretek. 

 

 Ismerkedés a szövés alapanyagaival. A len, a kender, a gyapot és a gyapjú és a selyem 

megismerése. (ezek közül a len, a kender és a gyapjú lesz kézbe vehető) 

 Az eszköz nélküli fonások, szövések megismerése. Szerepük a hajdan volt kultúrák 

mindennapjaiban, szerepük a mai kézművességben. 

  Az elemi szálak sodrásának kipróbálása.  

 A fonás elmélete és gyakorlata. Egyszerű fonások kipróbálása. A lapos fonás (páros és 

páratlan) 

 Apró eszközökkel történő fonás és szövés elmélete és gyakorlata. Fonás lyukas 

táblával, szövés kartonpapírral és kártyával. 

 Szövés fakerettel 

 A szövőgépek (keretek és székek) működésének elmélete a rendelkezésre álló 

szövőkeretek működésének bemutatásával.  

 

Kosárfonás: Múzeum, Aula.  

Kellékek: Asztalok, vessző, kéziszerszámok 

 Ismerkedés a vesszővel, a fonásban használatos vesszők fajtáival A vessző 

hajlékonyságáról, színéről, ezek fokozásáról, befolyásolásáról. 

 A lánc-vetülékes fonási technika elmélete és gyakorlata. ( mint a Kárpát-medencében 

egyedül használt vesszőből készített használati eszközök és épületek fonási technikája) 

 Vesszőépület-makett falának befonása, majd agyaggal tapasztása.  

 Dísztárgy fonása. (vesszőnap, ügyesebbeknek kosár) 



 

 

 

 

 

 

 

  


