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Horizont

Korompainé 
Mocsnik 
Marianna

Kállai Irén –

Mint(a) nagymamánál
– a Bihari Múzeum vándorkiállítása

2016. nyarán zárult a Biha-

ri Múzeum „Kulturális öröksé-

günk Biharban” című II. járási 

múzeum projektje (2015.07.01 – 

2016.06.30.). A  második, s  koráb-

ban már az első (2014-es) projekt 

célja is az volt, hogy a Berettyóúj-

falui járás településeihez kötődve a 

kulturális örökség hozzáférhetővé 

tételének és a területi egyenlőtlen-

ségek felszámolása érdekében, ki-

állításokat és közművelődési prog-

ramokat szervezzen múzeumunk. 

A  cél elérése érdekében szervez-

tünk időszaki vándorkiállításokat, 

rendhagyó kamarakiállításokat, 

a  hozzájuk kapcsolódó múzeum-

pedagógiai programokkal és egyéb 

ismeretterjesztő előadásokkal. 

A  járás iskoláiba kihelyezett múze-

umpedagógiai foglalkozásokat, és 

honismereti vetélkedő mellett több 

helyszínen, többgenerációs családi 

programokat is megvalósítottunk.

A második projekt fő eleme volt 

a MINT(A) NAGYMAMÁNÁL 

címmel megrendezett néprajzi ván-

dorkiállítás, amely az első, ún. min-

taprojekt továbbéléseként született 

meg. Ennek keretében 10-11 tele-

pülésen, helytörténeti kiállítások-

ban, helyi kisgyűjteményekben és 

egy tájházban végeztünk értékmeg-

őrző szakmai munkát. A  tárgyakat 

rendeztük, tisztítottuk, fotóztuk, 

leltároztuk. Mindkét projekt veze-

tője egyben egyik megvalósítója is: 

Kállai Irén etnográfus, földrajzta-

nár, a Bihari Múzeum vezetője volt, 

a másodikban asszisztense, segítője 

Szathmári Mária ügyintéző, admi-

nisztrátor. A  szakmai megvalósítók 

között pedig a Bihari Múzeum mun-

katársai: Korompainé Mocsnik Ma-

rianna etnográfus, múzeumpeda-

gógus, Dr. Krajczárné Sándor Mária 

etnográfus, múzeumpedagógus, 

Csarkó Imre történész, hulladékgaz-

dálkodási technológus, Szémánné 

Veres Gabriella irodalmi muzeoló-

gus, Kurcz Beatrix közönségkap-

csolati munkatárs, Szűcs Endre mú-

zeumi technikus, műtárgyvédelmi Jakab Vilma és leánya fotója, valamint a kalendáriumok
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asszisztensen kívül a második pro-

jektben már az összevont intézmény 

több munkatársa, Kolozsvári-Donkó 

Rebeka etnográfus, művelődésszer-

vező, és Kocsis Csaba népművelő is 

közreműködött. Mindkét projekt-

ben szakmai tanácsadó és egyben 

megvalósító volt Kolozsvári István 

etnográfus kollégánk.

A  „Mint(a) nagymamánál” 

című kiállítás műtárgyait a Biha-

ri Múzeum gyűjtőkörébe tartozó 

települések közül a 2014. eszten-

dőben a járási mintaprojekt kereté-

ben, a szakmai munkába is bevont 

kisgyűjteményekből válogattuk: 

Helytörténeti és Néprajzi Gyűjte-

mény, Bakonszeg; Helytörténeti 

Gyűjtemény, Biharkeresztes; Bojti 

Tájház; Helytörténeti Gyűjtemény, 

Furta; Csökmői Tájház; Komádi 

Helytörténeti Gyűjtemény, Nagy-

rábéi Tájház, Helytörténeti Gyűj-

temény, Hencida; Ványai Gusztáv 

Mezőgazdaságigépek Gyűjteménye, 

Nagyrábé.

A  kiállítás története 2011-ig 

vezethető vissza, amikor is csalá-

di hagyatékból a múzeum gyűj-

teményébe kerültek Jakab Vilma 

bihartordai gazdasszony 1939-53 

közötti régi kalendáriumai sok-sok 

személyes, naplószerű bejegyzés-

sel. Végigolvasva e 14 év rendha-

gyó emlékanyagát, körvonalazó-

dik előttünk egy, a  II. világháború 

viszontagságait is át-, illetve túl-

élő asszony életének hétköznap-

jai, mindennapi teendői, ünnepei, 

személyes érzései, aggodalmai 

és örömei. Sok, ma már nehezen 

kutatható adatra is bukkantunk 

a kalendáriumokban, amelyek a 

korszak megismeréséhez nélkülöz-

hetetlenek. Például az a tény, hogy 

Bihartordán 1953. augusztus 18-

án kapcsolták fel először a villanyt, 

vagy az, hogy a háború nehéz nap-

jaiban csak kéthetente sütöttek 

kenyeret. Mennyibe került a tojás 

a harmincas-negyvenes-ötvenes 

években, hogy egy átlag családnál 

milyen poharak sorakoztak a kre-

dencben. Hogyan élték meg a biha-

ri emberek a történelem viszontag-

ságait: az angolszász-repülők meg-

jelenését, az oroszok bevonulását, 

a németek futását vagy a románok 

megszállását. Egyedi, személyes 

történelem ez, amely ugyanak-

kor jellemezte Bihar XX. századi 

életét. Ez a rendhagyó „memoár” 

Írásos bejegyzés az 1944. évi 
kalendáriumból

Kiállítás a Bihari Múzeumban (2015. március április)

Beszélgetés a kiállításról a látogatókkal – Biharkeresztes, 2015. november 4.
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adta az alapötletet a kiállítás tema-

tikus egységeinek kialakításához, 

amelyek megjelenítik egy bihari 

gazdasszony mindennapjait. E  te-

matikák kapcsolták össze a gyűjte-

ménybe bekerült kalendáriumokat, 

valamint a járási múzeum minta-

projekt helyszíneit és eredményeit:

1. főzés, kenyérsütés

2. mosás-ruhatisztítás

3. állatok a ház körül – disznó-

vágás, tejfeldolgozás

4. veteményezés, befőzés

5. alföldi háztípus, népi építkezés

6. emberi élet fordulóihoz és 

naptári ünnepekhez kapcsolódó 

szokások

A  múzeum munkatársai e té-

mákat szem előtt tartva gyűjtötték 

össze a környező településekről 

a régi használati tárgyakat, hogy 

segítségükkel a látogatók elé vará-

zsolják a múlt század ’30-as, ’40-es, 

’50-es éveinek világát.

Az összegyűjtött anyagokból 

készült kiállítást elsőként 2015 ta-

vaszán a Bihari Múzeumban lát-

hatták az érdeklődők, majd Jakab 

Vilma szülőfalujába, Bihartordára 

látogatott a tárlat. Ezt követően 

Zsáka, Furta, Nagykereki, Bojt, Bi-

harkeresztes, Komádi, Nagyrábé, 

Bakonszeg és Csökmő követke-

zett. A  konferencia idején a kiál-

lítás már Körösszakálban idézi fel 

az adott korszak mindennapjait. 

Ez utóbbi helyszín azért is fontos, 

mert a település tervei között sze-

repel egy helytörténeti gyűjtemény 

létrehozása, így a tárgygyűjtést 

inspirálhatja a múzeum vándorki-

állítása.

Minden helyszínen 3-4 hétig 

állt a kiállítás, s állandóan változott, 

alakult, hiszen minden helyszínen 

kiegészült még újabb értékes, helyi, 

a tematikába illeszkedő tárgyakkal. 

Gyakran a településről gyűjtött bú-

torokkal színesítettük kiállításun-

kat, enteriőrt kialakítva, ami így 

minden alkalommal új arcot öltött. 

A  megnyitókra a következő hely-

szín művészeti csoportját hívtuk 

Múzeumpedagógiai foglalkozás Csökmőn 2016. április 28.

Részlet a kiállításból (Komádi)

Szoboszlainé Száva Szilvia és Szűcs 
Endre a kiállítás megnyitóján (Körös-
szakál, 2016. május 13.)

Csarkó Imre történész a körösszakáli kiállítás megnyitóján 2016. május 13-án
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meg, bemutatkozási lehetőséget 

biztosítva a népdalköröknek, cite-

razenekaroknak, néptánccsopor-

toknak, kézműveseknek, éneke-

seknek, mesemondóknak, amatőr 

színjátszóknak. Nem volt két olyan 

település, ahol ugyanolyan, vagy 

akár csak hasonló műsort láthatott 

volna a közönség, számos műfaj 

és még több korosztály találkozott 

ezeken az eseményeken. Így nem-

csak a tárgyak bíztatták időutazás-

ra a látogatókat, hanem minden 

település a maga szellemi értékeit 

is bemutathatta, ezáltal egymást 

is megismerték a projektben részt 

vevő települések.

Kiállításunkhoz múzeumpe-

dagógiai programcsomagot is ösz-

szeállítottunk, amelynek révén a 

foglalkozásokon muzeológusaink 

segítségével a települések óvodásai, 

diákjai, s egy- egy családi nap kere-

tében az érdeklődő felnőttek is be-

pillanthattak a bihari gazdasszony 

életébe minden településen.

A  „Mint(a) nagymamánál” kiál-

lítással egy időben a településekre 

utazott egy történeti vándorkiállí-

tás, a  leventemozgalom történetét 

bemutató tablósorozat is, amely 

szemelvényszerűen idézte meg a 

korszak történéseit, kiemelve a 

berettyóújfalui és bihari vonatko-

zásokat. A sok képpel dokumentált 

anyag rávilágított továbbá a leven-

temozgalom szerepére az ifj úság 

nevelésében, a  testi és szellemi 

fejlődésre ható pozitív hatására. 

A családi napok keretében minden 

helyszínen a kiállításhoz kapcsoló-

dóan leventepróbát is szerveztünk 

a gyerekeknek, mellyel a játékos 

feladatok során elődeik próbatéte-

leit idézték meg.

A  vándorkiállításunk nemcsak 

a gyermekek, hanem a múltat szí-

vesen felidéző felnőttek számára is 

informatív, érzelmeket megmozga-

tó, hiszen egy-egy eszköz, felhang-

zó zene vagy a kalendáriumból vett 

idézet időutazásra buzdít minden-

kit. Célunk a kiállításhoz kapcsoló-

dó múzeumpedagógiai programok-

kal az volt, hogy a családi napok 

élményt adóak legyenek, további 

kutatásra és a régi tárgyak megőr-

zésére buzdítsák a látogatókat.

A  projektünk elérte kitűzött 

célját: bemutattuk a csatlakozott 

falvak értékeit, különleges tárgyi 

emlékeit, ezzel is erősítve identi-

tástudatukat. Reményeink szerint 

egymás és a helyi értékek jobb 

megismerése további együttmű-

ködési lehetőségeket tár majd fel, 

nemcsak Berettyóújfalu és a kör-

nyező települések között, hanem 

a falvak összetartozását, kulturá-

lis, szakmai és civil kapcsolatait is 

megerősíti.

Munkánk folytatását biztosítja 

a Bihari Múzeum III. járási múze-

umprojektje: „Gyere velünk a Bi-

hari Múzeumba!” címmel, amely 

2016. 07.01. – 2017. 11. 30. között 

biztosítja a területi múzeum pá-

lyázatban szereplő programjainak 

megvalósítását.

A fenti célok elérése érdekében 

nyolcféle programsorozatot szerve-

zünk, összesen közel 80 eseményt:

– 10 helyszínen óvodai vándor-

kiállítás (A régi Sárrét vízivilága)

– 10 helyszínen iskolai utazó ki-

állítás (Szűcs Sándor nyomában)

– 5 alkalommal egész délelőttös 

múzeumlátogatás, összesen több 

mint 200 diák részére

– 30 alkalom kihelyezett múze-

umpedagógiai foglalkozás a „Múze-

um a kosárban” program keretében

Bojt – Bihari hétpróba 2015. október 20.

Szémánné Veres Gabriella irodalmi muzeológus foglalkozása a komádi könyvtár-
ban 2016. február 10-én
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– 8 helyszínen múzeumandra-

gógiai program Nagy Imre költő 

születésének 120. évfordulója al-

kalmából

– 15 történelmi játszóház a Bi-

hari Múzeumban

– 4 kiemelt program: A magyar 

kultúra napján, a  Város napján, 

a  Múzeumok éjszakáján és a Mú-

zeumok Őszi Fesztiváljához kap-

csolódóan

– a „Körösszakál emlékei” – a 

magyar-román együttélés értékei-

nek gyűjtése – települési program-

sorozat pedig kiemelt eleme járási 

múzeumprojektünknek.

A programsorozat kapcsán – re-

ményeink szerint – a bihari értékek 

megismertetésével 2000-3000 főt 

érünk el a Berettyóújfaluhoz tarto-

zó hátrányos helyzetű térségben.

Az együttműködésben részt 

vevő települések és lakóinak száma:

Bakonszeg község (1195 fő)

Bojt község (557 fő)

Biharkeresztes város (4201 fő)

Csökmő község (1908 fő)

Furta község (1173 fő)

Komádi város (5396 fő)

Körösszakál község (835fő)

Mezősas (665 fő)

Nagykereki község (1407 fő)

Sárrétudvari község (2979 fő)

Szentpéterszeg (1216 fő)

Váncsod (1229 fő)

Zsáka község (1543 fő)

„Azt a lelket és nyelvet, melyet 

rövid időre örökbe kaptunk, új szel-

lemmel fényezve, csorbítatlanul 

át kell adnunk utódainknak. Ez a 

küldetésünk – áldjon vagy verjen 

a sors keze – ez a mi küldetésünk.” 

– írta Kosztolányi Dezső, és ezt a 

küldetést vallja magáénak a Bihari 

Múzeum is, amikor a bihari érté-

keket bemutatja vagy házhoz viszi 

múzeumprojektje keretében. Tesz-

szük ezt úgy, mint ahogy tették elő-

deink, mint ahogy azt láttuk nagy-

mamáinknál.

A kiállítás szállítása Nagykerekiből Bojtra 2016. október 1.

Vass Mária polgármester, Kállai Irén múzeumigazgató, Korompainé Mocsnik Ma-
rianna etnográfus a kiállítás megnyitóján (Bojt)

KÁLLAI IRÉN 1992-2016 között vezetője és egyben néprajzos muzeológusa volt a be-
rettyóújfalui Bihari Múzeumnak. Irányította a múzeum szakmai munkáját, közművelő-
dési programokat szervezett, szerkesztette a múzeum évkönyvét és kiadványait. 2016 
február 1-től vezeti a Berettyó Kulturális Központot, mely intézmény magában foglalja a 
város összes közgyűjteményét  és közművelődési egységét a városi médiával együtt. Fel-
adata a város és a térség kulturális életének irányítása, a programok szervezése mellett 
a civil szervezetek munkájának segítése is. 1992-1993 óta alapítója, fő szervezője és ve-
zetője a Bihari Múzeum Baráti Köre civil szervezetnek és a Bihari Múzeumért Alapít-
ványnak. 13 évig vezette a Bihari Honismereti Táborokat. Az 1993-ban megalakult Bihari 
Népművészeti Egyesületnek alapításától 17 éven át titkáraként dolgozott, koordinálta az 
egyesület szakmai tevékenységét, 19 éve szervezi és vezeti az egyesület Felnőtt Országos 
Csuhéfonó és Kézműves táborát. Több mint 10 éve a Múzeumok Oktatási és Módszerta-
ni Központ Hajdú-Bihar megyei múzeumi koordinátora.

KOROMPAINÉ MOCSNIK MARIANNA magyar-orosz-német-néprajz szakos tanár, 
etnográfus, múzeumpedagógus. 15 év pedagógus munka után néprajzos végzettséggel 
került a múzeumok, tájházak világába. A szakmát Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfa-
luban szerette meg, ahol nagyszerű légkörben rendkívül magas szintű munka folyt a 
látogatók örömére. „Utazó muzeológusként” több hajdú-bihari településen (Hajdú-
hadház, Téglás, Létavértes, Hajdúsámson, Püspökladány, Hajdúböszörmény, Berettyó-
újfalu, Zsáka, Hajdúnánás) dolgozott, sőt a megyehatáron túl is: Tiszaszederkényben. 
Mint etnográfus-múzeumpedagógus vett részt egy-egy projekt tervezésében, megvaló-
sításában. 2016. februárjától a Bihari Múzeum (Berettyóújfalu) szakmai vezetője. Mint 
területi múzeum a járáshoz tartozó 21 település munkáját segíti kiállításokkal, prog-
ramokkal, szakmai tanácsadással a gyűjtés területén. A Múzeumi Oktatási és Képzé-
si Központ megyei múzeumi koordinátora, a Magyarországi Tájházak Szövetségének 
kelet-magyarországi elnökségi tagja, a Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület országos 
alelnöke.


