
A Magyar Nemzeti Múzeum 2007. május 25-e és 
szeptember 30-a között a Dzsingisz kán és öröksége 
című kiállításhoz kötődően nagy sikerrel mutat-
ta be a Tatárjárás című kiállítást, amely a korszak 
leleteiből összeállított, páratlanul értékes anyagot 
tárt a múzeumlátogatók elé. A Megyei Múzeumok 
Igazgatóságainak Szövetsége – felismerve a tárlat 
nagyszerűségét – úgy döntött, hogy az eredeti kiál-
lítás készítőjével, a Magyar Nemzeti Múzeummal 
együttműködve vándoroltatja a kiállítást.

2007. májusában dr. Szatmári Imre, a Békés Me-
gyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója kere-
sett meg azzal, hogy egy régészeti vándorkiállítás 
marketing munkáját szeretné rám bízni. Gyakorló 
közművelődési szakemberként számtalan orszá-
gos és nemzetközi rendezvény lebonyolításában 
közreműködtem már, így örömmel vállaltam ezt a 
számomra újszerű feladatot, „kirándulást” a múze-
umi területre; annál is inkább, mivel szívesen járok 
múzeumba, mindig megérint és elbűvöl a „múlt” 
szelleme, ha régi tárgyak, relikviák közé kerülök.

A hatékony marketing tevékenységhez nélkü-
lözhetetlen a reklámozott terület megismerése, így 
2007 májusában három leendő, általam kiválasztott 
kollégámmal és a csabai múzeum munkatársaival 
részt vettünk az eredeti Tatárjárás kiállítás budapesti 
megnyitóján, s megtekintettük a Nemzeti Múzeum-
ban látható anyagot. A kiállítás szép környezetben, 
látogatóbarát elemekkel gazdagított, régészeti szem-
pontból kiemelkedő anyagot tárt a látogatók elé.

Megtekintését követően – mivel közművelődési 
szakemberként nem a „régész” szemével rendelke-

1 Az átszervezések kapcsán 2007-ben a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeum által rendezett Gyermekemet az 
országért – A tatárjárás (1241–1242) című vándorkiállítás 
marketing munkáját a Békés Megyei  IBSEN Oktatási, 
Művészeti és Közművelődési Nonprofi t Kft. Kulturális 
Iroda végezte. A tapasztalatok érdekesek lehetnek a köz-
művelődésben dolgozók számára, annál is inkább, mert 
e sikeres „szakmai kalandnak” köszönhetően az NKA 
már egy újabb hasonló vándorkiállítás, a Tavaszi hadjárat 
kapcsán meghívásos alapon vonta be a közművelődési 
intézményeket kiegészítő programok szervezésére. (Az 
írás megjelent a Magyar Múzeumok 2008/4. számában.)
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zem, mint a kiállítás ottani rendezői – a látnivalók 
páratlan szakmai értékét elismerve más szempon-
tok alapján kezdtem el gondolkodni. Kérem, most 
a szakemberek ne sértődjenek meg, de egyszerű lá-
togatóként jó néhány hasonló hazai és külországi 
tárlaton láttam már, és tudtam: a kiállítás bármi-
lyen kitűnő, marketingje csak akkor lehet sikeres, 
ha egy történetbe ágyazzuk be, és a célközönség 
pozicionálását követően számukra izgalmas lát-
ványelemekkel gazdagítjuk azt.

A Nemzeti Múzeumban tett látogatás mind-
nyájunkat fellelkesített, és egy kicsit szokatlan, a 
tradicionálisan gondolkodó muzeológusoknak, 
régészeknek talán túlzottan „közönségcentrikus” 
szemlélettel fogtunk a vándorkiállítás megvaló-
sításához. Dr. Szatmári Imre igazgató úrnak és a 
saját szakmai kapcsolati tőkémnek köszönhetően 
nagyszerű csapat állt össze, melynek tagjai maga 
az igazgató úr, Deák Réka díszlet- és jelmezterve-
ző, Martyin Emília néprajzkutató, dr. Basics Beat-
rix művészettörténész, Fábián Tamás rádióripor-
ter, dr. Szenográdi Péter történelemtanár, valamint 
jómagam voltunk. Munkánkat több alkalommal 
segítette dr. Kaján Imre is. A vándorkiállítás kon-
cepciójának kidolgozása, illetve a meglévő anyag 
kibővítése több héten át tartott. A csapat munká-
jában elsődleges volt a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban bemutatott tárlat értékeinek megőrzése, de 
azzal a szándékkal párosulva, hogy a már megha-
tározott elsődleges célcsoport, azaz a gyermek- és 
ifjúsági korosztály számára még vonzóbb kiállítást 
hozzunk létre.

Miért volt ez fontos marketing szempontból? 
Az egyértelmű volt, hogy a Nemzeti Múzeum-
ban bemutatott Tatárjárás kiállítás sikeréhez nagy-
ban hozzájárult a vele egy időszakban bemutatott 
Dzsingisz kán és öröksége kiállítás is. Nekünk azon-
ban, akik csak a Tatárjárás anyagának vándorol-
tatására „szerződtünk”, meg kellett azokat a láto-
gatók szempontjából vonzó elemeket is találnunk, 
melyek célközönségünk számára különösen érde-
kesek lehetnek. Ennek a belátásnak köszönhetően 
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születetett meg a kiállítás új címe: Gyermekemet az 
országért – A tatárjárás (1241–1242).

Felmerülhet persze a kérdés, hogy az új cím 
új kiállítást is jelent-e. A válasz nem egyértelmű. 
Részben azért nem, mert a régészeti leletek egy-két 
kivétellel ugyanazok, az alapkoncepció, a kipró-
bálható eszközök is maradtak. Részben viszont 
igen, mert:
– Szent Margit sorsát is bemutatja;
– látványelemekkel, a korabeli jelenetek szereplői-
nek életnagyságú bábjaival, hanghatások segítsé-
gével élményszerűbbé teszi a történelmi kor meg-
ismerését;
– új ismertető tablók készültek, közérthetőbb, gyer-
mekcentrikus, de szakmailag korrekt szöveggel;
– egy digitális kódex segítségével a korabeli kóde-
xek képei között „lapozgathatnak” az érdeklődők;
– egy számítógépes terminál áll a látogatók ren-
delkezésére, ahonnan saját fotóval ellátott digitális 
képeslapot küldhetnek;
– elkészült a www.tatarjaras.hu honlap, amelyen 
szakmai totó várja az érdeklődőket;
– sor került egy a kiállításhoz kötődő CD kiadására 
is, amelynek segítségével az érdeklődők elmélyül-
hetnek az adott időszakban.

Ezek ugyan nem a marketing tevékenységhez 
tartoztak, de rendkívül fontosak voltak, mert biz-
tosították, hogy a látogatók valóban páratlan él-
ményben részesüljenek.

Köztudott, hogy napjainkban, az informá-
ció-dömpinggel, értékválsággal, gazdasági ne-
hézségekkel küszködő társadalmi környezetben 
a látogatók „becsalogatása” a múzeumba nem 
egyszerű feladat – természetesen kivételt képez 
egy-két kuriózum (Munkácsy Budapesten; Az igazi 
Da Vinci; Van Gogh a nagyvilágban stb.), de a régé-
szeti kiállítások nem ebbe a kategóriába sorolha-
tók.

Hadd idézzem ezzel kapcsolatban Istvánko Vik-
tória sorait Az igazi Da Vinci kiállítás kapcsán:

„A szervezők nagyon bizakodók, így – az 
idén zárult Van Gogh-, valamint a jelenleg is tar-
tó Dzsingisz kán-, illetve az Inka-kiállításhoz ha-
sonlóan – jelentős marketingerőket vetettek be a 
látogatók becsalogatására. Mivel a tárlat csaknem 
negyed évig látható, így komoly, az érdeklődést 
fenntartó reklámkampánnyal készül a múzeum. 
Az elsősorban köztéri elemeket tartalmazó hirdeté-
sek mintegy húsz százalékát a fővárosban helyezik 
ki, a fennmaradó részt pedig a régióban. A reklám-
költségek értéke mintegy 150 millió forint, amiben 

több csatornán futó tv-spot és online hirdetések is 
lesznek.”2

Mindez egy régi – ma gyakran visszájára fordít-
va idézett – közmondás igazát bizonyítja: „A jó bor-
nak is kell cégér.”

Munkatársaimmal, beleértve mindazokat a 
szakembereket, akik a Nemzeti Múzeumban meg-
valósított kiállítást is létrehozták, tudtuk, hogy 
„borunk kitűnő”. De én azt is tudtam a vándor-
kiállítás indításakor, hogy a marketing tevékeny-
ségre a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából 
mindössze hat millió forintot fordíthatunk, ami a 
fentebb említett Da Vinci-kiállításra fordított ösz-
szeg egy huszonötöde, miközben a kampánynak 
több mint másfél éves időszakot kell felölelnie.

A jól felépített központi kampány 2007. szep-
tember 24-én indult Magyar Nemzeti Múzeumban 
egy sajtótájékoztatóval és a média számára készí-
tett sajtóanyag bemutatásával: ez utóbbit internetes 
hírlevél formájában a lehetőségek szerinti legszéle-
sebb körhöz juttattuk el. A vándorkiállítás továb-
bi marketingjéhez a rendelkezésre álló szerény 
összegből minden helyszínnek biztosítottunk egy 
központilag elkészített marketingterv részeként 
plakátot, utcai hirdetőmolinót, képeslapot szóró-
anyagként, kiállításvezetőt, pólót, hűtőmágnest, 
valamint Az Est Lapok borítóján – a magyarországi 
helyszíneken egységes formában – hirdetést fi na-
szíroztunk. Fontosnak ítéltük, hogy a fi atal látoga-
tók ne távozzanak üres kézzel, ezért ha helyesen 
kitöltöttek egy kiállításra vonatkozó totót, könyv-
jelzőt kaptak ajándékba.

Egyébként az egyedileg kidolgozott saját kam-
pányához mindenki használhatta a koordináló 
szervezet által készített rádióreklámot és a plakát 
kliséjét, s ezekhez igény esetén további ötleteket is 
adtunk. A központilag szervezett marketing leg-
kevésbé hatékony része a Duna Televízió média-
partnersége volt: hiába a határon túli helyszínek 
(Komárom és Csíkszereda), a csatorna csak igen 
szerény formában biztosított megjelenést a kiállí-
tással kapcsolatos híreknek.

A marketing költségvetés terhére 2008 januárjá-
ban és júliusában a MTV1 és a National Geographic 
csatornán egy rendkívül kedvezményes ajánlatnak 
köszönhetően hirdetést fi nanszíroztunk, hogy egy 
szélesebb potenciális látogatókört is elérjünk. A leg-
tanulságosabb tapasztalatok a televízióban történő 
megjelenés és hirdetés terén születtek: rá kellett 

2  http://www.mfor.hu/cikkek/38061.html
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jönnünk, hogy elengedhetetlen az együttműködés 
minden elemének alaposan kimunkált szerződés-
ben való rögzítése – a kultúra ugyanis csak akkor 
bír hírértékkel, ha a politika, a természeti és egyéb 
katasztrófák nem töltik ki a műsoridőt.

A kiállítás először a szlovákiai Komáromban a 
Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumában volt 
látható, ezután a zalaegerszegi Göcseji Múzeum-
ban, majd a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban 
vendégeskedett. A látogatószám és vendégkönyv-
be írt bejegyzések, valamint a dr. Szenográdi Pé-
ter és Docufox Kft által folyamatosan karbantartott 
www.tatarjaras.hu oldal látogatottsága azt igazol-
ták, hogy csapatunk munkája nem volt hiábavaló: 
Komáromban 4000 főt, Zalaegerszegen 5600 főt, 
Kaposváron 5700 főt regisztráltak, ami az adott 
helyszínek munkatársai szerint egészen jó ered-
ménynek számít.

2008. július 10-étől – a koordinátorok nem kis 
örömére – végre Békéscsabán, a Munkácsy Mihály 
Múzeumban is megnyílt kiállításunk. Mondhat-
ni „hazaérkezett”, ugyanis 2007 novemberében a 
régészeti leleteket kivéve minden kiállítási elem 
innen indult útjára. (Mellékesen jegyzem meg, ha 
valaki hasonló vállalkozásba fog, mindenképpen 
célszerű a vándorkiállítás első helyszínének saját 
múzeumát választania, ugyanis az első beépítés-
kor számtalan nem várt dolog történhet, amiben 
a „hazai” környezet lényegesen könnyebbé teszi a 
felmerült problémák kezelését.)

A reklámtevékenységet illetően a megnyitó idő-
pontját természetesen nem vártuk tétlenül: már 
június első napjaiban elkészült egy marketing-
terv, amely a helyi sajátosságokra épült. Persze 
azt szokták mondani: egy terv annyit ér, amennyit 
megvalósítanak belőle. Ezzel maximálisan egyet 
tudok érteni, de szerencsére szép eredményekről 
számolhatok be.

Megyénkben mindenkinek „szívügye” volt a ki-
állítás, még a fenntartó Békés Megyei Önkormány-
zat is megkülönböztetett fi gyelemmel kísérte, sőt 
anyagiakkal is segítette, hogy az itt élők és az ide 
látogatók minél szélesebb köre számára nyújthas-
son felejthetetlen élményt.

Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban 
2008. július 10-e és november 14-e között kiemel-
kedő eredmény született, a helyi team igen magas 
látogatószámmal büszkélkedhet: összesen 19 335 
fő fordult meg a tárlaton. Ez a rendkívül magas bé-
késcsabai látogatószám külön elemzést érdemel. 
Minek köszönhető ez a kitűnő eredmény? A he-
lyi sajátosságokhoz igazodó marketing tervnek, a 
Megyei Önkormányzat támogatásának, és annak, 

hogy az ügyért tenni tudók kiemelt fi gyelemmel 
próbáltak lehetőségeik szerint mindent megtenni a 
siker érdekében.

Mivel egészült ki a marketingterv a békéscsabai 
kiállításon? A kampány egy rendhagyó sajtótájé-
koztatóval indult; a múzeum vezetése még a nyitás 
előtt a kiállítás építési munkálataiba is bepillantást 
engedett a média képviselőinek. Bár az érdeklődés 
mérsékelt volt, ez a marketingfogás a vándorkiállí-
tás folyamatában újszerűnek bizonyult.

A Békés Megyei Önkormányzat támogatásával 
a Csaba Televízió rendszeresen forgatott a kamion 
megérkezésétől kezdve, a kiállítás megnyitóján át, 
egészen a kamion Debrecenbe, a Medgyessy Fe-
renc Emlékmúzeumba való indulásáig. (A vándor-
kiállítás békéscsabai történéseiről több mint félórás 
felvétel készült, amely nemcsak dokumentációs 
célokat szolgált, hanem a későbbiek során – meg-
felelő vágást és szerkesztést követően – akár a mú-
zeumi közművelődési szakemberek oktatását is 
segítheti.)

A Békés Megyei Hírlap is folyamatosan tudó-
sított a kiállítással kapcsolatos történésekről, sőt 
alkalmanként játékra invitálta az olvasókat, ame-
lyek során a helyes megfejtők a tárlatra szóló be-
lépőt nyerhettek. A Csaba Rádió műsoridejében 
rendszeresen lejátszotta azt a rádiós reklámspotot, 
amely a tatárjárás korának hangulatát idézte, és re-
mek kiegészítője volt a széles spektrumot felölelő 
„marketinghadjáratnak”.

A megnyitó a nyár közepére esett, így az első 
időszakban az idegenforgalomra fókuszáltunk 
elsősorban – főként Gyulán, Szarvason, Gyopá-
rosfürdőn, és természetesen Békéscsabán is. Ez 
esetben a tradicionális eszközök használata volt a 
jellemző (tabló, plakát, szórólap, „egyet fi zet kettőt 
kap” akciós belépőjegyek), amelyeket idegenfor-
galmi szempontból frekventált helyekre juttatunk 
el. Ezt kiegészítette a Körös Volán autóbuszain 
működő monitorokon lejátszott hirdetés és a helyi 
és távolsági buszok oldalán elhelyezett reklám.

Mivel elsődleges közönségünk a fi atalabb kor-
osztály volt, külön fi gyelmet szenteltünk a megyé-
ben dolgozó történelemtanárokkal való kapcsolat-
tartásnak. Dr. Szenográdi Péter történelemtanár, a 
kiállítás szakkonzulense a Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár Pedagógiai Szakmai Szolgálatával 
együttműködve a tanévnyitó szakmai napon adott 
tájékoztatást a pedagógusoknak a tananyaghoz 
köthető ismeretszerzés lehetőségéről. A kampány 
fontos eleme volt az Életfa Kulturális Alapítvány, a 
Békés Megyei Tudásház és a Békés Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága közös szervezésében lebonyolí-
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tott tanulmányi verseny, amelyet a Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány is támogatott egy 
külön pályázatnak köszönhetően.

A megmérettetésre közel negyven iskolából ne-
veztek be, s a döntőben végül is kilenc csapat mér-
te össze tudását. Pontos kimutatásunk arról nincs, 
hogy ennek köszönhetően hányan látogatták meg 
a kiállítást, de a feladat összeállítója, dr. Szenog-
rádi Péter gondoskodott arról, hogy a csapatok jó 
eredményt csak a fi gyelmes múzeumlátogatást kö-
vetően, valamint a honlap és a CD alapos ismereté-
nek birtokában érhettek el.

A versenyzők teljesítménye mind az előzetes 
megmérettetésen, mind a döntőn elismerésre mél-
tó volt. (Ezzel kapcsolatosan minden fontos infor-
máció a www.tatarjaras.hu oldalon is megtalálha-
tó, fotókkal kiegészítve.)

A marketing pedagógiailag igen értékes eleme 
volt még a Békés megyében élő diákok múzeumlá-
togatásának megszervezése. A Békés Megyei Ön-
kormányzat anyagi támogatása révén 2008. szep-
tember 25-e és november 14-e között a megye 75 
településéről 9000 gyermek szervezetten, kedvez-
ményes csoportos belépőjeggyel jutott el a Munká-
csy Mihály Múzeumba. Ez az akció rendkívül nagy 
népszerűségnek örvendett mind a pedagógusok, 
mind a gyerekek körében – közvetett pedagógiai 
hatásáról nem is beszélve.

Igyekeztünk minden lehetőséget megragadni 
arra, hogy a kiállítás iránti érdeklődést folyama-
tosan fenntartsuk. Mivel a látványelemek Békés-
csabán készültek, így még a kamion Komáromba 
indulása előtt is felhívtuk a helyi sajtó fi gyelmét 
arra, hogy a csabai csapat nem mindennapi „vál-
lalkozás” részese.

Természetesen az általunk ajánlott egységes 
kampányelemek mindegyikét mi is megvalósítot-
tuk, így a kiállítás megnyitóján a Munkácsy Mi-
hály Múzeum előtti négysávos utat lezárattuk, 
és egy látványos „hadművelettel” indítottunk. 
A múzeum bejáratánál Szokolay-Dongó Balázs és 
Bolya Mátyás népzenészek muzsikája fogadta a 
közönséget, majd a Zrínyi Miklós Baranta Hagyo-
mányos Magyar Harcművészeti Sport Egyesü-
let közreműködésével egy csatajelenet keretében 
„megjöttek a tatárok” – s bevallom, itt egy kicsit 
vétettünk a történelmi hitelesség ellen, mivel a 
magyarok győztek.

Nagy tanulság, hogy ami profi nak látszik az in-
terneten, az a valóságban nem mindig az. Gondo-
san utánajárva választottam ki a csapatot a meg-
nyitón való közreműködésre, és mégis csalódnom 
kellett: a vitézek némelyike tornacipőt viselt a kor-

hű öltözethez és az ütközetben is igen sok „vásári-
nak” ható elem és gesztus volt. Bár ez a közönség 
egy részének nem jelentett gondot, de ez egyál-
talán nem mentesíti a szervezőt a felelősség alól, 
hogy a kiegészítő program és az ott fellépők mit 
nyújtanak a közönségnek, hiszen az „attrakcióhaj-
hászság” és az igényes, élményt adó műsor között 
igenis van különbség. (Nem csak itt, hanem min-
denhol, ugyanis ezzel ízlést formálunk.)

A múzeumi közművelődésben dolgozó kollé-
gáknak a fi gyelmébe ajánlom, hogy a megnyitó 
ünnepségek nem csak muzsikával, verssel színe-
síthetők. Kitűnő marketingfogás a program egyedi 
elemmel való gazdagítása, és nincs olyan megnyi-
tó, amihez valamiféle aktuális hírértékkel bíró att-
rakciót ne kapcsolhatnánk.

Mivel csalogattuk még Békéscsabán a múzeum-
ba a közönséget? Például Dr. Szenográdi Péter 
rendhagyó tárlatvezetésével egy külön meghirde-
tett időpontban, aztán azzal, hogy a színházi bérle-
tekhez kapcsolt kuponokért kedvezményes jegyet 
vásárolhattak az érdeklődők. Miután közművelő-
dési szakembereknek, civileknek a „tatár” projekt 
menedzseléséről tájékozatót tartottam, többen je-
lezték, hogy ennek az előadásnak köszönhetően 
látogattak el a tárlatra.

Amiről még kevés szó esett, az a honlap, amely 
napjainkban az egyik legremekebb marketing esz-
köz. Ennek folyamatos frissítésében, a látogatók 
statisztikai feldolgozásában dr. Szenográdi Péter 
munkája kiemelésre méltó. Mivel lehet egy honlap 
látogatottságát növelni? Az állandó aktualizálás-
sal, amit elvben mindnyájan tudunk, de érdemes 
ilyen szempontból a múzeumi honlapokat átbön-
gészni, mert roppant tanulságos.

Hazánkban még nem bevett gyakorlat, hogy 
egy kiállítás rendelkezzen önálló honlappal, de a 
hét helyszínen megvalósuló vándorkiállítás és az 
internet jelentősége a célközönség életében szinte 
magától értetődővé tette, hogy szükség van erre 
a fórumra. A www.tatarjaras.hu oldalon az eddi-
gi összes helyszínről láthatnak fotókat, illetve ki-
tölthető egy totó, melynek helyes megfejtői között 
minden hónapban pólót, kiállításvezetőt, CD-t, hű-
tőmágnest sorsolunk ki, s itt helyeztük el a megyei 
tanulmányi verseny felhívását és eredményét is. 
Természetesen ez a honlap akkor lenne igazán ki-
tűnő, ha az oldalon angolul is elérhető lenne min-
den információ, de ennek sajnos a kapacitás hiánya 
gátat szabott.

A csabai tárlat marketingeszközeinek palettája 
az anyagi lehetőségekhez mérten igen széles volt, 
és talán még szélesebb is lehetett volna. Ám sajnos 
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itt is – mint sok másik múzeumban – a közönség-
kapcsolatok ápolásával mindössze egy fő foglal-
kozik, és az ő teljesítőképessége véges. Kiemelés-
re méltó a helyi összefogás, és az a munka, amit 
a megyei kulturális intézmények menedzselésével 
megbízott Megyei Programiroda, valamint Závo-
gyán Magdolna, a Békés Megyei Önkormányzat 
kulturális referense a kiállítás marketingjéhez kö-
tődően végzett.

Mi kellett a „látogatók győzelméhez”? Először 
is egy látogatóbarát kiállítás, egy jó marketing-
terv, ami a kiállítás tartalmához és a helyi sajátos-
ságokhoz igazodik, valamint sok fantasztikus, el-
kötelezett ember, akik energiájukat, idejüket nem 
kímélve dolgoztak az ügyért. Beigazolódott tehát 
egy másik szólásmondás igazsága is: a hit és a jó 
ügyért végzett munka hegyeket mozgat meg. Ennek 
köszönhetjük e kiállítás átütő sikerét.


