
 

 

 

 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA által meghirdetett,  

Több helyszínen, helyszínenként két hónapig nyitva tartó vándorkiállításokra, a kapcsolódó pedagógiai programra 

c. pályázatára a Dobó István Vármúzeum (3300 Eger Vár 1.) 3561/00020 pályázati 

azonosítószámon nyertes pályázatot nyújtott be.  

A támogatás az ELVESZETT VILÁGOK VÁNDORKIÁLLÍTÁSRA, A HOZZÁ 

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYOKRA ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM 

megvalósítására szólt. 

 

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 011/35/13 számú döntése végrehajtásaként az 

intézmény részére 2.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított.  

A megvalósulás teljesítési időtartama: 2013. 11. 01.– 2015. 02. 20. 

 

A kiállítás megvalósult címe: „Kocsira ládám, hegyibe párnám…” Ácsolt és festett ládák a 

Palócföldről 

 

A kiállítás megvalósulási helyszínei, és időpontjai:  

Bányászati Múzeum Galériája, Rozsnyó (2014. március 20 - május 25.) Helytörténeti és 

Sakktörténeti Gyűjtemény, Heves (2014.június 28- szeptember 14.) 

Dobó István Vármúzeum, Eger (2014. szeptember 26. – 2015. április 7.) 

 

A beszámoló az intézmény honlapján az alábbi címen érhető el: 

www.egrivar.hu/pdf/kocsira_ladam.pdf 

 

http://www.egrivar.hu/pdf/kocsira_ladam.pdf


 

 
 

A kiállítás hasznosulásának értékelése 

 

Az elmúlt évtizedekben több tudományos kutatási program is érintette a népi bútorokat Heves 

megyében: az 1967-1988 között zajlott Palóc-kutatás, Tradíció és Továbbélés Nemzeti Kutatás 

Fejlesztési Program 2002-2005 között, majd a témában önálló kötet jelent meg a Vármúzeum 

kiadványaként 2008-ban. A gyűjtemény jelenleg már átfogónak mondható feldolgozása mindeddig 

csak a tudományt gazdagította, jelen vándorkiállítással tárjuk a nagyközönség elé. A Dobó István 

Vármúzeum 2014-ben indította el vándorkiállítását, melyben az Ácsolt és festett ládák készítés 

technikáját, díszítését, területi elterjedését, használatát mutatja be, feltárja a helyét és 

funkcióváltozását a lakáskultúrában és bemutatja a népszokásokban betöltött szerepét. A jelenkorig 

érzékelteti a mesterségek örökségét, fajáték készítők, napjainkban népi iparművészek és a 

népművészet mesterei viszik tovább. A kiállítás alapját a Dobó István Vármúzeum néprajzi 

gyűjteménye adta, melyből a bútorgyűjtemény, a textil, viselet és játékgyűjtemény anyagát vettük 

alapul, valamint a Néprajzi Adattár és a Fotótár szolgált információkkal. A tárgyi anyag jelenkori 

bemutatását kiegészítettük két alkotó Gyenes Tamás népi iparművész és Kovács Szabolcs a 

népművészet mestere munkáival. Fotó- és dokumentumkölcsönzéssel a Heves Megyei Levéltár, a 

Néprajzi Múzeum, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, valamint a rozsnyói 

Bányászati Múzeum segítette a kiállítást. 

 

A vándorkiállítás 2014. szeptember elejétől 2015. április elejéig három múzeum a rozsnyói 

Bányászati Múzeum, a Hevesi Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény és a Dobó István 

Vármúzeum szakmai, közművelődési és múzeumpedagógiai programkínálatát gazdagította. 

Mindhárom helyszínen kapcsolódtak a kiállításhoz tárlatvezetések, szakmai napok, 

múzeumpedagógiai és egyéb programok. 

 

Célunk volt a figyelemfelkeltés a kézműves és szellemi hagyományok iránt és annak a tudatosítása, 

hogy milyen fontos szerepet töltenek be a hagyomány továbbvitelében az eszközöket előállító és a 

szellemi örökséget továbbadó mesterek. Kiállításunkkal érzékeltettük az északkelet-magyarországi 

bútorkészítő mesterek tevékenységén keresztül a bútorművesség, viselet, hímzés, népszokások, 

népköltészet, a magyar népművészet továbbörökítésének fontosságát. Kiállításunkkal a térség népi 

kultúrájának ápolását és továbbgondolását kívántuk elősegíteni. A kiállítás az örökség folytatóit, a 

mai alkotók munkáit és életútját is bemutatja, rámutatva arra, hogy a mesterség újratanulható, 

továbbgondolható, a mesterek magas szintű mesterségbeli tudásukkal nagy részt vállalnak az 

örökségvédelemben, hagyományápolásban, értékőrzésben.  



 

 
 

Kiállításunkkal követendő példát mutattunk be, mely a helyi hagyományokat felújító közösségek 

vagy egyéni alkotók számára kiváló lehetőséget teremtett a szakmai ismeretek gyarapítására, az 

egymás közötti kapcsolatrendszer megújítására. A kiállításhoz kapcsolódó programokkal - 

mesterségbemutatókl, népi hagyományőrző csoport Lakodalmi összeállításal, tematikus hét, 

kutatók-alkotók konferenciája, múzeumpedagógiai órák, rajzpályázat, tárlatvezetések, előadások - a 

látogatók betekintést kaptak kulturális örökségünk tudományos, művészeti és közművelődési 

értékeibe. 

 

 

 

Látogatószám 

A látogatószám az alábbi táblázatban olvasható: 

 Bányászati 

Múzeum 

Galériája, Rozsnyó 

Hevesi 

Helytörténeti és 

Sakktörténeti 

Gyűjtemény 

Dobó István Vármúzeum 

2014. 09. 26-tól 2015. 

02. 18-ig 

Felnőtt belépő 219 147 4793 

Kedvezményes 193 530 4410 

Ingyenes 111  1439 

összesen 523 677 10.642 

 

 

A kiállítás tényleges bevételei (jegybevétel, kiadványokból származó bevételek) 

A Dobó István Vármúzeum bevételeit áll módunkban közölni. 

Felnőtt belépőjeggyel (1100Ft), kedvezményes belépőjeggyel (550 Ft) a Dobó István Vármúzeum 

minden kiállítása látogatható, melybe az időszaki kiállítás is beletartozik. A kiállítás belépőjegyekből 

származó bevételei: 

 2014. szeptember 26. és 2015. február 18. között: 7.697.800 Ft 

Múzeumpedagógiai foglakozásokból származó bevétel: 91.400 Ft 

 

 

 

 



 

 
 

Részletes ismertető a „Kocsira ládám, hegyibe párnám…” Ácsolt és festett ládák a 

Palócföldről c. kiállításról 

 

A Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből válogatott és restaurált ácsolt és festett ládákat először 

láthatta együtt a nagyközönség. A kiállítás eredeti tárgyak archív és kortárs fotók, levéltári és adattári 

dokumentumok, készítéstechnikát bemutató filmek segítségével megidézte a bútorkészítés és a 

hozzá kapcsolódó szokáskör kiemelkedő mozzanatait. A Néprajzi gyűjteményből összesen 105 

műtárgyat mutattunk be, melyhez a Fotótárból és a Néprajzi Múzeum Fotótárából 87 fotót 

használtunk föl. A fotókat a nagyított változatokon kívül két képnézegető használatával, adatokkal 

ellátva tettük közzé. A kiállításban készítéstechnikát bemutató filmek bővítik az ismeretszerzést. A 

kiállítás vezérszövegeit szlovák és angol nyelvű fordítással láttuk el. Az iskolai csoportokkal 

múzeumpedagógiai foglakozások keretében ismertetjük meg a kiállítást, családdal érkező 

gyermekek számára lehetőséget biztosítunk a kiállítás játékos felfedezésére, minta satírozó és láda 

puzzle szabad használatával, valamint a megjelent Foglalkoztató füzet alkalmazásával. 

 

A kiállítás négy fő részből áll, első egysége a gömöri készítő központokat mutatja be, mint az ácsolt, 

mint pedig a festett bútorok tekintetében. Megismerteti a látogatót az ácsolt és az asztalos technika 

különbségeivel a bútorkészítésben. Levéltári iratokon keresztül (hagyatéki leltárak, limitációk, céhes 

anyagok) kaphatnak információt a bútorok történetéről, melyet a gyűjteményben őrzött kiemelkedő 

darabok fotóival illusztrálunk. A második egység a gömöri ládák népi életmódban betöltött 

szerepével foglalkozik. Helyükről és funkciójukról ad a kiállítás áttekintést. A lakodalom 

szokásköréből a gyöngyöspatai ágyvitellel érzékeltetjük a láda jelentőségét. A ládákon keresztül 

ismertetjük meg a látogatóval a menyasszonyi kelengyét és változásait. A harmadik egység a bútorok 

díszítését elemzi: szimbólumok, motívumok párhuzamait, jelentéstartalmát ismerhetik meg gazdag 

illusztrációval. A negyedik egység a továbbélést mutatja be, a motívumkincs öröklődését a 

gyermekjátékok területén és mai mesterek alkotásaiban. 

 

A kiállítás az alábbi 11 tematika szerint mutatja be a mesterség tradícióját és jelenkorát. 

Az ácsolt szekrény készítői: specialisták, háziiparosok: Az ácsolt szekrény a Kárpát-

medencében használt egyik legrégebbi eredetű bútordarab. A 14. századra általánosan elterjedt. 

Zsilipelt falú, gerendavázas házakhoz hasonló ácstechnikával készült. Deszkáit, oszlopait fejszével, 

bárddal hasították, faragták. A vízszintes deszkák zsindelyszerűen csúsztak egymásba, melyeket 

négy sarokpillér tartott össze. A területen használt darabok általában bükk, a Mátra vidékén 

tölgyfából készültek. Díszítésüket mértani, geometrikus formák jellemezték, melyeket fakörzővel, 



 

 
 

„cirklivel” húztak meg. A népi lakáskultúrában Északkelet-Magyarország több településére 

kiterjedő hatást a nagyobb bútorkészítő központok gyakoroltak. Gömör vármegyében Babarét, 

Babaluska, Kiéte, Rimazsaluzsány. 

Az asztalos készítette láda: Az asztalostechnika már az ókorban is ismert volt. A Kárpát-

medencében azonban sokáig ismeretlen. Az eljárás rohamos térhódítását a fűrészmalom 1322-ben 

Augsburgban történt feltalálása indította el. Az asztalosbútor terjedése hazánkban a templomokon, 

kolostorokon keresztül vezetett a nemesi, polgári, majd paraszti otthonokba. Az első asztaloscéhek 

a Szepesség városaiban jöttek létre, majd sorra alakultak meg a környező megyékben. A tanult 

mesterek érdekeik, elsődlegesen a piacaik védelmére tömörültek céhekbe, melyek szigorú szabályok 

szerint szerveződtek. 

Kelengye a Palócföldön: A „szekrények”, menyasszonyi ládák elsődleges funkciója a 

menyasszonyi kelengye tárolása volt. A lánygyermekek kelengyéjének készítéséhez, gyűjtéséhez már 

a születés utáni első években hozzáláttak, ezt követelte a falu rendje. A kelengye nagy részét a saját 

termelésű kenderből házilag előállított vászon- neműek tették ki. Különösen sok készült a 

különböző ünnepi alkalmakra szánt díszesen szőtt vagy hímzett kendőféleségekből. Kalácsos, vagy 

dióskendő az eljegyzésre, osztogató kendő a lakodalmi vendégeknek, „poszrikos” kendő az 

ételajándékok hordásához, a csecsemők számára „szemeruha”, a temetés szokásaihoz tükörtakaró. 

Ezek mellett ágyneműt, ágytakarókat, sátorlepedőt, abroszokat, dísztörülközőket szőttek-varrtak, 

nagy gonddal, ezek a kézimunkák reprezentálták az asszonyok, lányok kézügyességét, szorgalmát.  

Ládák a lakodalmi szokásokban: A palócok lakta területeken az esküvőt megelőzően, általában 

a lakodalom előtti napon, a menyasszony kelengyéjét nagy külsőségek közepette átszállították a 

vőlegény otthonába. Ez az esemény volt az „ágyvitel”, „ágykiadás”, vagy „ágyváltás”. A kelengye 

részei voltak a menyasszony ruhaneműi, a háztartásban használt textilek és egyes bútorok, köztük 

a legkorábbi a menyasszonyi láda. Az ágyvitel rítusa szimbolikus jelentéssel bírt, a házasság 

sikerességét, a pár termékenységét szerették volna befolyásolni az egyes szokáselemekkel.  Enteriőr 

mutatja be a gyöngyöspatai ágyvitelt. 

A lakószoba berendezése: A palóc ház háromosztatú volt: szoba, pitvar, kamra. A források 

szerint a 19. század közepéig a palócok lakta területeken rendkívül egyszerű bútorok kerültek a 

szobákba, melyekre általánosan a sarkos berendezés volt jellemző. Ekkor még a menyasszonyi láda és 

nyoszolya helye a nők alvóhelyén, a fűtetlen hátsó lakókamrában volt. A 19. század második felétől 

kezdett tért hódítani a párhuzamos elrendezés. A lakószoba két első sarkába került egy-egy ágy, középre 

helyezték az asztalt, fölé a két ablak közé általában tükör díszítette a szobát. A menyasszonyi ládák 

a díszesen fölvetett ágyak végében kaptak helyet. 



 

 
 

Funkcióváltás-szobából a kamrába: A 19. században és a 20. század elején az ácsolt és az 

asztalos ládák párhuzamosan voltak jelen a palócok házaiban. A Mátra-alján még az 1950-es 

években is fellelhető volt ez a bútortípus. A divat változásával, a ládák állapotának romlásával 

változott a háztartásban betöltött szerepük is. Kikerültek a pitvarba, vagy a kamrába, ahol a 

kiöregedett menyasszonyi ládákban is élelmiszerféléket tároltak, a gabonatartó szuszékokhoz 

hasonlóan. Napjainkban a műtárgykereskedelembe kerülnek a ládák, sokat közülük külföldiek 

vásárolnak meg. Átalakítják, átfestik, vagy lemaratják őket, új funkciót keresve a mai otthonokba. 

Az ácsolt szekrények díszítése: Az ácsolt szekrények kutatásából kiderült, hogy nemcsak a 

készítés módja, hanem maga a mintázat is középkoron át megőrzött ősi hagyományokat mutat. Az 

emberábrázolás Észak-Magyarország több pontján használt darabokon is megfigyelhető. Ezt a 

díszítést a kutatások az ácsolt bútorral egyidősnek, valamint az antik, kora középkori ábrázolások 

imádkozó szereplői, az oránsok kései utódainak tartják.  A népi ládadíszítés közvetlen előzményeit 

az ókeresztény temetőművészetben is megtalálhatjuk. A bútordarabok motívumkincsének 

értelmezésében egész Észak-Magyarországon nagy szerepe lehetett a vallásos képzeteknek is. 

Az asztalosbútor díszítése: A festőasztalosok között a 17-18. században végbement egyfajta 

szakosodás. Ezt azonban nem a bútorkészítés, hanem a templomok festett famennyezetének 

készítése eredményezte. A nagyobb feladatot jelentő templomi asztalosmunkát általában nem egy, 

hanem legalább két mester végezte. A templomok díszítését végző gömöri festőasztalosok 

tevékenysége egész Északkelet-Magyarországra kiterjedt, még azt követően is, hogy a 18. század 

közepétől egyre jobban megerősödött miskolci asztalosközpont meghatározóvá vált a területen. A 

múzeumi gyűjteményekben található darabok alapján jól kirajzolódik a gömöri festett bútorok 

karaktere. A leggyakoribb alapszínek a 19. század első felében a sötétzöld, sötétkék és a barna 

voltak.  A Rimaszombaton készült bútorok ezen első korszakában jelenik meg díszítésként a 

márványozás. Ez az eljárás a templomi berendezéseken jellemző színes márványmintát, 

márványozást alkalmazta a bútorfestésben. 

A bútorfestők: Az asztalos a famunka mellett tanulmányai, inasévei alatt a festés technikáját is 

kitanulhatta. A különböző földfestékeket, már a 17. századtól kezdte felváltani a kereskedőktől 

beszerezhető porfesték, a tempera. Ennek kötőanyagaként csont-vagy kazeinenyvet használtak. A 

kész mintázatot azonban víztaszítóvá, tartósabbá kellett tenni, ezért olajkencével vagy viaszos 

gyantával húzták át. A 19. században kezdett tért hódítani a gyári előállítású festék és több asztalos 

is a tempera helyett olajfestéket kezdett alkalmazni. 

Továbbélő motívumkincs a gyermekjátékokban: Az ácsolt ládakészítés az első világháború 

után a piacok beszűkülésével, majd a trianoni határok meghúzásával véget ért. Kiétén az ácsolt 



 

 
 

ládák piacának csökkenésével már a 19. század végétől, egyre nagyobb számban készítettek 

gyermekjátékokat. Figyelmet érdemelnek a gyermekbútorok, melyek közül a székek, ágyak, bölcsők, 

asztalkák mellett a legkedveltebb darabok az ácsolt ládák mintájára elkészített szekrénykék voltak. 

A szuhahutai Stork családból István és Vendel a 20. század elején még ácsolt ládák készítésével 

foglakozott. Stork Antal (Kékesi) faszerszámkészítő és bátyja az 1940-es években már 

játékbölcsőket faragott, s nagy területeket láttak el a bölcsővel, amit koliska-nak neveztek. A 

mezőkövesdi festett bútor főbb jellegzetességei a dúsan virágozott, élénk színek, a gyermekeknek 

készült játékbútorokon is megjelennek. 

Mesterségek öröksége: Minden közösség számára saját örökségének megőrzése a legfontosabb, 

a kiállítás bemutatta milyen módon tudják fenntartani és átadni e sokszínű kultúrát éltetői a 

mesterek. A Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezetben 1962-től Kozma József 

bútorasztalos mestert bízták meg a Népi kisbútor részleg vezetésével. A hagyományos technikák 

megismertetésére meghívták a szuhahutai szekrény faragót Stork Istvánt, aki az ácsolt láda 

faragásának mozzanatait tanította be. Gyenes Tamás fafaragó népi iparművész keze nyomán 

újjáéledt a palóc ácsolt láda készítés. Bernecebarátiban hagyományos módon, famegmunkáló gépek 

nélkül kerülnek ki keze alól az ácsolt ládák.  Kovács Szabolcs a népművészet mestere édesapja 

asztalosműhelyében szívta magába a matyó szín és formavilágot. Keze munkáját dicsérik a „habos” 

satírozott festésű virágokkal díszített kelengyés ládák, a „trónusos” ágyak, asztalok, a „hegedűhátú” 

székekkel, lócával, tékák, tükrök, bölcsők, komódok, fali tányérosok. 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

A megjelent kiállítás ismertető rövid tartalma 

 

„Kocsira ládám, hegyibe párnám…” Ácsolt és festett ládák a palócföldről címmel a kiállításhoz 32 

+ 4 oldalas ismertető készült, mely a kiállítás négy fő egységén belül 11 tematikus fejezetet mutat 

be, tárgyfotókkal és terepen készült fotókkal. A kiállítás ismertetőhöz angol nyelvű rezümé tartozik. 

Szöveg: Császi Irén, Veres Gábor, Zábrátzky Éva, Grafikai terv: Erdős Aranka, Szerkesztő: Császi 

Irén, Felelős kiadó: Berecz Mátyás múzeumigazgató, ISBN 978-963-88924-5-4. A kiállításvezető 

500 példányban jelent meg. 

(melléklet) 

 

A megjelent foglalkoztató füzet rövid tartalma 

 

Mi van a ládafiában? Foglalkoztató füzet A Dobó István Vármúzeum „Kocsira ládám, hegyibe 

párnám…” Ácsolt és festett ládák a palócföldről időszaki kiállításához c. kiadványunk 26+4 oldalas. 

A foglalkoztató füzet általános iskolai korosztály részére készült, ismeretátadó játékos feladatok 

segítségével, a kiállítás önálló vagy csoportos feldolgozására is lehetőséget ad. Kivágható melléklete 

a gyűjteményben található ácsolt és festett láda makett összerakására ad lehetőséget. Összeállította: 

Császi Irén, Veres Gábor, Zábrátzky Éva, Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés: Erdős Aranka, 

Szerkesztő: Császi Irén, Ládamakettek: Csintalan András, Balázs Péter, Felelős kiadó: Berecz 

Mátyás múzeumigazgató, ISBN 978-963-88924-6-1 A foglalkoztató füzet 300 példányban jelent 

meg. (melléklet) 

 

A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program rövid ismertetése 

 

Dobó István Vármúzeum 

Múzeumi barangoló címmel "Kocsira ládám, hegyibe párnám..."Ácsolt és festett ládák a 

Palócföldről új időszaki kiállításunkban barangolva, két foglakozás keretében idézzük fel a láda 

kapcsolódásait a palóc népi kultúrához. (melléklet, szórólap) 

1. Mi van a ládafiában? Ősi bútoraink titkai c. foglakozás: Készítéstechnika, forma, tartalom, 

funkció a paraszti tárgykultúrában egy tőről fakadtak. A kiállítás felfedezésével a diákok 

megismerhetik, hogy készül az ácsolt láda, kipróbálhatják, hogyan kell összerakni a szuszékot, 

milyen szimbólumokkal díszítették ládáinkat. Az asztalos és más mesterségek felelevenítésével a 

céhek észak-magyarországi történetét, a mesterlegények életét ismerhetik meg. A mesterek jól 

bevált tudásával igyekszünk rámutatni az alkotói munka örömére, a tárgyi és kulturális örökségünk 



 

 
 

jelenkori funkciójának megtalálására. Megismerik mit őrzött a menyasszonyi láda, miből állt a 

kelengye, s hol volt a helye a lakáskultúrában. Megelevenedik a gyöngyöspatai ágyvitel, a lakodalom 

előtti népszokás. A gyerekek eljátsszák a vőfély és nyoszolyóasszony szerepével az ágyvitelt, 

beöltözhetnek palóc kislány és kisfiú öltözetébe.  

(A foglakozásokat vezeti: Földi Viktória muzeumpedagógus, vagy Császi Irén néprajzos-

muzeológus, vagy Zábrátzky Éva néprajzos- muzeológus) 

A foglakozáshoz műtárgymásolatokat rendeltünk: Gyenes Tamás népi iparművésztől szétszedhető 

ácsolt ládákat, mintával vésett deszkákat az átsatírozáshoz, bárdolt és núttal ellátott deszkákat a 

bemutatáshoz. Kovács Szabolcs népművészet mesterétől a festett bútor továbbélésének 

bemutatásához festett ládát és tükröt rendeltünk. A foglakozáson használt viseletrekonstrukciókat 

Fehér Jánosné a népművészet mestere készítette. A sajógömöri festett láda puzzle a kiállítás 

dekoratőreinek (Csintalan András, Nagy Tamás) munkája. 

 

 



 

 
 



 

 
 

    

 

 

 



 

 
 

 

 

2. Virágom-világom - bútorfestés, virágozás 

A második foglakozás a kiállításon megismert, a tájegységre jellemző bútorfestési mintákat 

dolgozza fel. A bútorfestők motívumkincse nagyon gazdag, a kiállításban megismert leggyakoribb 

virágok, növények stilizált ábrázolásának felhasználásával, festett fatáblát készítenek a csoportok. 

(Foglakozásvezető:Veréb Emese múzeumpedagógus) 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

A fenti két foglakozásra a csoportok 2015. március végéig az alábbi táblázat szerint jelentkeztek be. 

A foglakozásokon 2015. február 20-ig a résztvevők száma összesen: 272 fő, befizetett 

foglalkozásokból származó bevétel: 91.400 Ft 

 

DÁTUM 

 

FOG 

LAL 

KOZÁS 

FŐ OSZ- 

TÁLY 

ISKOLA BEFIZETÉS 

2014. 

11.14. 

Mi van a 

ládafiában? 

27 3O. Lenkey János Ált. 

Isk. 

INGYENES 

2014. 11. 

20.    

10.00 

Virágom-

világom   

27 3.O Lenkey János Ált. 

Isk. 

27×300=8100 

02.04 9.00 

Mi van a 

ládafiában? 

30 3.o Lenkey János Ált. 

Isk.  

Barangoló 

30×500=15.000 

02.06. 8.00 

Virágom-

világom   

30 3.o Lenkey János Ált 

Isk.  

Ua. 

 13.30 

Virágom-

világom   

25 1.o Szt. Imre Ált. Isk. 25×300= 7.500 

02.11. 

 

15.30. 

Mi van a 

ládafiában? 

18 vegyes 

osztályokból 

Vár 

műhely  

ingyenes 

02.13  9.30 

Mi van a 

ládafiában? 

28 3.o. Gyakorló Ált. Isk. 28×300=8500 

02.13 11.00 

Virágom-

világom    

28 3o. Gyakorló Ált. Isk 28×200=5600 

 

02.16. 

     

02. 17. 

 

9.30. 25 2.o. Hunyadi Mátyás 25×500=12.500 



 

 
 

02.17.  Mi van a 

ládafiában? 

11.00 

Virágom-

világom   

02.18. 

 

 26 fő 

 

 

 

24 fő 

 

 

       Kemény Ferenc 

Ált. Isk. 

Lenkey Ált. Isk. 

 

13.000 

 

 

 

 

7200 

02.20.  14.00 

Mi van a 

ládafiában? 

28+2 

kísérő 

4.o Hunyadi Mátyás 28×500=14.000 

Barangoló 

 

02.20. 15.30 

Virágom-

világom   

28 4.o Hunyadi Mátyás  Barangoló 

03.10 10.00  

Mi van a 

ládafiában? 

12/27 Nagycs. Ney Ferenc Óvoda  Barangoló 

500X 

03.11. 10.00 

Virágom-

világom   

12/27 Nagycs. Ney Ferenc Óvoda  Barangoló 

500X 

03.17 10.00 

Mi van a 

ládafiában? 

17 Nagycs. Ney Ferenc Óvoda  Barangoló 

17×500 

03.18 10.00 

Virágom-

világom   

17 Nagycs Ney Ferenc Óvoda  Barangoló 

17×500 

      

 

 

Célkitűzések megvalósulásának értékelése a célcsoportok szempontjából 



 

 
 

Az általános iskolai korosztály számára kínált múzeumpedagógiai órák célkitűzése a gyerekek 

néprajzi, helytörténeti ismereteinek bővítése a népművészet, kézművesség, hagyományátadás, helyi 

örökségek iránti érdeklődés felkeltése volt. Célunk volt a figyelemfelkeltés és annak a tudatosítása, 

hogy milyen fontos szerepet töltenek be a hagyomány továbbvitelében az eszközöket előállító és a 

szellemi örökséget továbbadó mesterek. Azok a mesterek, akik hagyományos kézműves technikákat 

őriznek, magas szintű szakmai tudással rendelkeznek, s tudásukat szívesen adják át a fiatal 

generációnak. A foglalkozások ráirányították a figyelmet az általános iskolás réteg néprajzi 

ismereteinek a hiányosságaira. Kiemelten foglalkoztunk a mesterségek eszközanyagával, a készítés 

technika, és a motívumkincs megismertetésével, valamint felhívtuk a figyelmet a mesterség 

elsajátításának további lehetőségeire, a hazai kézműves oktatás helyszíneire. 

 

Hevesi Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény  

Múzeumi kézműves tábor 2014. július 21 – 25.  (28 fő) 

Honismereti tábor 2014. augusztus 4 – 8. (42 fő) 

 

A Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény hagyományosan megrendezett nyári táborainak programjába 

sikeresen beillesztettük a kiállítás megismerését.  

A tárlat anyagához kapcsolódó múzeumpedagógiai elemek sikert arattak a gyermekek körében.  

Igen hasznos és érdekes volt számukra az ácsolt láda szétszedése és összerakása, különösen úgy, 

hogy a manuális megismeréssel párhuzamosan a kiállításhoz kapcsolódó filmen megtekintettük a 

ládák készítésének munkafolyamatát is.   Szívesen játszottak a festett ládák színes fotóit ábrázoló 

összerakós játékkal. Legnagyobb sikere az ácsolt ládák motívumait megismertető fatábláknak volt, 

melyen szívesen satíroztak. A kézműves táborban ezzel a technikával „képeket” készítettek, 

melyhez külön ragasztott képkeret és akasztó is készült. Így ezt az alkotást falra akasztható képként 

vitték haza a résztvevők.  

A kiállítás lehetőséget adott arra is, hogy megismerkedjenek a lakodalom szokásaival, 

szókészletével. Szívesen kerestek hasonlóságokat és különbségeket a palóc és a hevesi lakodalmi 

szokások szó- és tárgykészletében.  

A gyermekek örömmel fogadták a kiállítás korszerű multimédiás elemeit.  

Lelkesen vezették végig az őket kísérő szüleiket is a kiállítás termein. (Gyimesiné Gömöri Ilona 

gyűjteményvezető) 

 



 

 
 

 

 

 

A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok 

Dobó István Vármúzeum 

– Tárlatvezetések. 2014. szeptember 26. november 25., 2015. február 6. február 12. (Császi Irén, 

Zábrátzky Éva) 

– Az egri vár napján 2014. október 17-én az alábbi programok kapcsolódtak a kiállításhoz: 

– Felsőtárkányi ágyvitel (Felsőtárkányi hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora)  



 

 
 

– Kovács Szabolcs a Népművészet Mestere mesterségbemutató 

– Rendhagyó tárlatvezetés (Császi Irén, Zábrátzky Éva muzeológusokkal) 

– Meseláda festés (kézműves foglalkozás-Veréb Emese múzeumpedagógus vezetésével) 

 

 

 

 

 

-2015. március 19. KUTATÁSTÓL A TÁRGYALKOTÁSIG -Ácsolt és festett ládák Észak-

Magyarországon, konferencia. A Dobó István Vármúzeum és az MTA Miskolci Területi Bizottsága 



 

 
 

(MAB) Néprajzi és Kulturális Antropológiai Munkabizottsága közös rendezvénye lesz, mely 

szervezés alatt áll. 

 Program: 

10.00 Köszöntés: Berecz Mátyás múzeumigazgató     

           Megnyitó: Petercsák Tivadar MTA MAB munkabizottsági elnök 

10.10 Petercsák Tivadar: Népművészeti kutatások Heves megyében 

10.30 Veres Gábor: A bútorok készítői – érdekességek az asztalos céhek, mesterek életéből 

10.50 H. Szilasi Ágota: A noszvaji kazettás mennyezet 

11.10 Zábrátzky Éva: Ládák a palóc lakodalmi szokásokban 

11.30 Kávészünet  

11.50 Császi Irén: Mesterség vonzásában – népi játékok hagyománya  

12.10 Makoldi Sándor: A mennyek ládája a menyasszonyláda 

12.30 Gyenes Tamás: Kézibárd és vonókés – ácsolt láda készítése hagyományos módon 

12.50 Kovács Szabolcs: Festett bútorok hagyománya és továbbélése Északkelet-Magyarországon 

13.10 Hozzászólások, a konferencia zárása 

13.30 Ebédszünet 

15.00” Kocsira ládám, hegyibe párnám…” Ácsolt és festett ládák a Palócföldről kiállítás és a 

Noszvaji kazettás mennyezet megtekintése (Dobó István Vármúzeum Gótikus Püspöki Palota 

földszinti és emeleti kiállító terem) 

Résztvevők köre: muzeológusok, népművészeti egyesületek alkotói, pedagógusok, főiskolai 

hallgatók a régióból. 

 

– Folyamatban lévő március során megvalósuló egyéb programok: vándorkiállításhoz kapcsolódó 

Tematikus hét, (március 16-21-ig) melyben Internetes totó és  Rajzpályázat kerül 

meghirdetésre. A rajzpályázat keretében a tárlat témájához igazodva A tulipános láda című palóc 

népmese feldolgozását várjuk. Ezen héten tartjuk a Kutatástól a tárgyalkotásig szakmai 

konferenciát a fenti tematika szerint.(melléklet szórólap) 

 

 

 

 

Hevesi Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény 

 

A Vármúzeum által rendezett vándorkiállítást élénk érdeklődés kísérte. 



 

 
 

Mivel nyáron, június végén nyílt meg (a múzeum melletti főtér felújítási munkálatai miatt késett az 

eredeti időpont), így az első két hónapban főként a nyári táborok gyermekcsoportjai látogatták. 

Szeptemberben a helyi és környékbeli iskolák több osztálya igényelt bővített tárlatvezetést, 

múzeumi órát.  

 

Csoportos látogatók számára 18 alkalommal tartottam tárlatvezetést: 

Július 8. Hevesi Nyugdíjasok Egyesülete 34 fő 

Július 9. Hevesi Kulturális Központ nyári tábora 22 fő 

Július 16. Hevesi Kulturális Központ nyári tábora 18 fő 

Július 31. Budapest, Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 42 fő 

Augusztus 13. Vásárosnaményi nyugdíjas csoport 38 fő 

Augusztus 20. A látogatók becsült száma: 140 fő 

Szeptember 2.   Újtelepi Katolikus Iskola 30 fő 

Szeptember 3.  Heves, Református Oktatási Központ 28 fő, Körzeti Ált. Isk. 21 fő, 

Szeptember 4. Heves, Újtelepi Katolikus Iskola 32 fő 

Szeptember 5. Heves, Körzeti Ált. Isk. 26 fő + 16 fő 

Szeptember 9. Tenk. Ált. Isk. 12 fő, Újtelepi Ált. Isk. 28 fő 

Szeptember 10. Heves, Körzeti Ált. Isk. 26 fő 

Szeptember 12. Heves, Hevesi József Ált. Isk. 20 fő, Átány – Általános Isk. 23 fő 

Szeptember 13. Jászszentandrás, Waldolf Alapítványi Iskola 9 fő 

 

Egyéni látogatók száma 42 fő, számukra kb. 15 alkalommal tartottam tárlatvezetést. 

 

A hevesi látogatók számára élményt jelentett a kiállítás hevesi vonatkozásainak felfedezése. 

Városunkban hagyománya volt az ácsolt láda készítésének. A helyi Népművészeti és Háziipari 

Szövetkezet asztalosai a palóc vidékek mestereitől tanulták az ácsolt ládák készítésének technikáját, 

melyet a kiállítás is bemutatott. 

Az alapos, sokoldalú ismeretanyag mély inspirációt jelentett olyan helyi asztalosmester számára is, 

aki szívesen farag és készít népművészeti bútorokat és tárgyakat. (Gyimesiné Gömöri Ilona 

gyűjteményvezető) 

 

 

 

 



 

 
 

Sajtó megjelenések: 

Dobó István Vármúzeum: 

Kocsira ládám, hegyibe párnám... - Minden, ami Eger 

mindenamieger.blogspot.com 

"Kocsira ládám, hegyibe párnám..."- kiállítás megnyitó a ... 

mindenamieger.blogspot.com 

Kocsira ládám, hegyibe párnám... 

www.museum.hu/kiallitas/ 

varmuzeum@egrivar.hu. 

“Kocsira Ládám, Hegyibe Párnám” – Eger | Eventinfo.hu 

eventinfo.hu/kultura/ 

AZ EGRI VÁR HIVATALOS HONLAPJA - www.egrivar.hu 

www.egrivar.hu 

Kocsira ládám, hegyibe párnám... - Eventmap.hu 

eventmap.hu/city/eger/event/kocsira-ladam-hegyibe-parnam 

Kocsira ládám ... 

Az Egri Vár Napja - Egriprogramok.hu 

egriprogramok.hu/hu/programajanlo/3151-az-egri-var-napja.html 

Kocsira ládám, hegyibe párnám... - Kiállítás Ajánló - Érdekel? 

kiallitasajanlo.hu/kiallitas/kocsira-ladam-hegyibe-parnam 

9.        Dobó István Vármúzeum - Helyszín | Fidelio 

http://mindenamieger.blogspot.com/2014/09/kocsira-ladam-hegyibe-parnam.html
http://mindenamieger.blogspot.com/
http://mindenamieger.blogspot.com/2014/09/kocsira-ladam-hegyibe-parnam-kiallitas.html
http://mindenamieger.blogspot.com/
http://www.museum.hu/kiallitas/Kocsira_ladam_hegyibe_parnam_15375
mailto:varmuzeum@egrivar.hu
http://eventinfo.hu/kultura/kocsiba-ladam-hegyibe-parnam-eger
http://eventinfo.hu/kultura/
http://www.egrivar.hu/
http://www.egrivar.hu/
http://eventmap.hu/city/eger/event/kocsira-ladam-hegyibe-parnam/
http://eventmap.hu/city/eger/event/kocsira-ladam-hegyibe-parnam/
http://egriprogramok.hu/hu/programajanlo/3151-az-egri-var-napja.html
http://iprogramok.hu/hu/programajanlo/3151-az-
http://kiallitasajanlo.hu/kiallitas/kocsira-ladam-hegyibe-parnam
http://kiallitasajanlo.hu/kiallitas/
http://fidelio.hu/helyszin/58124p_dobo_istvan_varmuzeum?cname=&ccid=93&ccat=12&cfree=&cstart=1/21/2015&cend=1/31/2015&onlyExhibition=true&view=date


 

 
 

fidelio.hu/.../58124p_dobo_istvan_varmuzeum?. 

Eseménynaptár - 2015. február - Programturizmus 

www.programturizmus.hu/naptar-2015-02.html?f=270...d..     

MIKOR és HOL 

eger2.szuperinfo.hu/wp-content/blogs.dir/13/files/.../k38-15webre.pdf 

tt olvasható - Eszterházy Károly Főiskola, Eger 

komm.ektf.hu/hirekuj/Semiotica%20Agriensis_2014%20Megh.pdf   

Heves megye | Kiállítás programok - Kisalfold.hu 

www.kisalfold.hu › Kiállítás programok 

Turizmus Online - A rejtélyes palóc menyasszonyi ládák titka 

www.turizmusonline.hu › ... › A rejtélyes palóc menyasszonyi ládák titka 

Prezi Workshop 

Greennováció 2015 

Iránytű 2015 

Megelevenedő történelem | TV Eger - Eger Városi Televízió 

www.tveger.hu 

Radioeger.hu Hírek - Néprajzi kiállítás a várban - Rádió Eger 

"Kocsira ládám, hegyire párnám" - Nemzeti Örökség Intézete 

nori.gov.hu › Események › "Kocsira ládám, hegyire párnám" 

Minden, ami Eger - Facebook 

https://hu-hu.facebook.com/permalink.php?story_fbid...id. 

http://www.programturizmus.hu/naptar-2015-02.html?f=270&fs=d&f-calendar=2015-02-all&o=locationasc&os=d
http://www.programturizmus.hu/naptar-2015-02.html?f=270...d.
http://eger2.szuperinfo.hu/wp-content/blogs.dir/13/files/2014/09/k38-15webre.pdf
http://komm.ektf.hu/hirekuj/Semiotica%20Agriensis_2014%20Megh.pdf
http://komm.ektf.hu/hirekuj/Semiotica%20Agriensis_2014%20Megh.pdf
http://www.kisalfold.hu/kiallitas/?select_theatre_date=0&select_county=10&select_city=-1&act=0
http://www.kisalfold.hu/
http://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/a_rejtelyes_paloc_menyasszonyi_ladak_titka
http://www.turizmusonline.hu/
http://www.turizmusonline.hu/esemeny/prezi_workshop/index.php
http://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/a_rejtelyes_paloc_menyasszonyi_ladak_titka
http://www.turizmusonline.hu/esemeny/iranytu_2015/index.php
http://www.tveger.hu/megelevenedo-tortenelem-2/
http://www.tveger.hu/
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Riportok készültek Berecz Mátyás múzeumigazgatóval, Császi Irénnel a kiállítás kurátorával, 

Zábrátzky Éva és Veres Gábor néprajzkutató muzeológusokkal, Gyenes Tamás népi iparművész 

és Kovács Szabolcs a Népművészet mesterével. 

 

- Szent István Rádió, 2014. március 20. 

- Kossuth Rádió, 2014. október 17. 

- Rádió Eger, szeptember 26 

- Eger Tv, szeptember 26. 

 

 

A „Kocsira ládám, hegyibe párnám…” Ácsolt és festett ládák a Palócföldről c. vándorkiállítás 

megvalósításához nyújtott támogatást köszönjük. 

Eger, 2015. február 15. 

 

Császi Irén 

a kiállítás kurátora 

mb. Tudományos és gyűjteményi osztályvezető 
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