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BERNÁTH ÉVA 

Négykezes kedd: 

Hagyomány-újrateremtés a Hetedhét Játékmúzeumban 

Absztrakt: A székesfehérvári Hetedhét Játékmúzeumban 2013 februárjában indítottuk a Négykezes 
kedd elnevezésű foglalkozásunkat. Kedd délelőttönként jellemzően nyugdíjas korú önkéntesek tanítják 
az érdeklődőket hagyományos kézműves technikákra. Eredeti célunk az volt, hogy a „nagymamák” ta-
nítják a kismamákat, miközben megoldjuk – szintén önkéntesekkel – a gyermekek felügyeletét is. Idő-
közben kialakult egy olyan vendégkör, ahol csak pár kismama van, vannak viszont tartós munkanélkü-
liek, rokkantnyugdíjasok, nyugdíjasok. Ami visszatekintve a másfél évre a legfontosabb hozadéka a prog-
ramnak: nyertünk egy összetartó önkéntes csapatot, akik más rendezvényeken is  segítik a munkánkat. 
Kulcsszavak: önkéntesség, kézművesség, hagyományőrzés, közösség. 

 

A Hetedhét Játékmúzeum 

A székesfehérvári Hetedhét Játékmúzeum 2012 májusában nyitotta meg kapuit a belváros 

egyik legszebb épületében, a Hiemer-házban. A múzeum két állandó kiállítása a Moskovszky-

gyűjtemény és a Réber-gyűjtemény. Réber László illusztrációi, grafikái a Lázár Ervin és Jani-

kovszky Éva könyvein felnőtt generációknak mind ismerősek. A fanyar humorú önálló kari-

katúrák és felnőtt könyvekhez készített rajzok már kevésbé közismertek – kiállításunkban he-

lyet kaptak ezek is. 

A Moskovszky-gyűjtemény anya és lánya játékgyűjteménye. A gyűjtemény létrehozója 

Moskovszky Lajosné Auer Erzsébet és lánya Moskovszky Éva. Auer Erzsébet az 1920-as évek-

ben kezdte meg a gyűjtést, majd lányával közösen folytatta. A gyűjtemény gyarapítása 

Moskovszky Éva halálával ért véget 2010-ben. A jelenleg látható majdnem 5000 tárgyat ap-

ránként gyűjtöttek, vásárlással, cserélgetéssel, barátaiktól kapott ajándékképpen.  

A gyűjtemény különlegessége elrendezéséből fakad: a játékok és játékká vált apró tárgyak 

életképekben, enteriőrökben kaptak helyet, a 19. század idilli polgári világát idézik miniatűr-

ben. A míves bútorok, babaporcelánok és porcelánbabák, apró ezüstkészletek, csont - és üveg-

munkák megmutatják az 1800-as évek divatját, lakberendezési- és étkezési kultúráját, de képet 

kapunk a művelt városi hölgy illendő viselkedéséről, bepillanthatunk nevelésébe, életébe – 

persze játékokon keresztül, s az enteriőröket elrendező anya-lánya páros szemszögéből. 

Négykezes kedd 

Auer Erzsébet jó kézügyességű asszony lévén több porcelánbabának készített ruhát, cipőt, apró 

horgolt terítőkkel, rajzolt térképpel és mini atlasszal gazdagította az életképeket. Részben az ő 

emlékére indítottuk el 2013 februárjában a Négykezes kedd elnevezésű foglalkozásunkat, rész-

ben így kívánunk fejet hajtani azon asszonyok előtt, akik örökre beírták nevüket a játéktörté-

netbe. Kiállításunkban szép számmal akadnak legendás kézműves asszonyok „szülöttei”, pél-

dául Steiff figurák, Käthe Kruse vagy Lenci babák. A foglalkozások kedd délelőttönként van-

nak. Négykezes, mert tapasztalati tudásátadásról szól, kézműves technikákat tanítanak önkén-

teseink a foglalkozás résztvevőinek, szó szerint kezet nyújtanak, segítő kezet adnak.  Eredeti 
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célunk az volt, hogy az önkéntes „nagymamák” tanítják a kismamákat, miközben megoldjuk – 

szintén önkéntesekkel – a gyermekek felügyeletét is. Időközben kialakult egy olyan vendégkör, 

ahol nem csak kismamák vannak, hanem munkanélküliek, rokkantnyugdíjasok, nyugdíjasok. 

A Négykezes kedd hagyomány-újrateremtésként értelmezhető több szinten is: egyrészt a 

múzeum gyűjteményét alapozó hölgy, Auer Erzsébet miatt, másrészt a korábban természetesen 

létező családi-rokoni tudásátadás miatt is. Az egykori fonók, otthoni kézimunkázás, kelengye-

készítés családi hagyományait új keretbe emeltük. Ma már ritka, hogy anya és lánya együtt 

kézimunkáznak, a fiatalok előbb fordulnak az internethez, mint rokonaikhoz. De éppen a 

kézműveskedéssel foglalkozó oldalak látogatottsága, divatja  mutatja, hogy hatalmas az igény 

az egyedi, kézzel készített alkotásokra. A kézműves műhely indításával egyrészt a hagyomá-

nyos kézműves kultúrát szeretnénk továbbvinni, másrészt lehetőséget szeretnénk teremteni egy 

egykor családi körben működő tudásátadásnak – immár intézményes keretek között, de az egy-

korihoz hasonló szeretetteljes tartalommal. 

Egy „önjáró” programot szerettem volna kifejleszteni, ahol önkéntesek bevonásával kéz-

műves technikák örökítődnek át. A motiváció egyszerűen megfogalmazható: szakemberhiány. 

Múzeumunkban egyedül felelek a múzeumpedagógiai foglalkozásokért és a közönségprogra-

mok szervezéséért. Szinte minden nap 1-2 foglalkozást vezetek gyerekcsoportoknak, így a fel-

nőtteknek szánt programokra alig jut idő. Olyan megoldást kerestem, amiben alkalmanként 

jelen kell lennem, de nem rendszeresen. A működtetés részben vált önjáróvá – s mai tudás-

sommal már nem is törekszem a teljes kivonulásra, inkább az önkéntes -menedzsmentről pró-

bálok minél több információt szerezni. A múzeum részéről 1-2 fő vesz részt aktívan az előké-

szítésben, segítségnyújtásban a rendezvény alatt, illetve az előkészítésben, elpakolásban. Sze-

rencsémre Németh Boglárka teremőr kollégám (egyébként remek kézügyességgel megáldott ke-

ramikus) lelkesen és lelkiismeretesen segíti a Négykezes önkéntes csapatát. Számíthatok a Vá-

rosi Képtárban – az anyaintézményünkben dolgozó múzeumpedagógus kollégára, Novák Edith-

re is, Boglárka és Edith egy-egy program levezénylését is vállalják akár. 

Egy-egy alkalom úgy épül fel, hogy az aznapi foglalkozás felelőse, kvázi tanára, műhely-

vezetője adja meg az alkotás témáját és hozza a mintákat, ha szükséges, a sablonokat. Előfor-

dul, hogy egyedül, de van, hogy ketten-hárman is vezetik a foglalkozást. A múzeum adja az 

eszközöket (varrás eszközei, ollók, ceruzák, sütő, varrógép, kötőtű, horgolótű… stb.) és az 

anyagokat. A múzeum saját költségvetéséből éves szinten kb. 50.000 forintot fordít anyagokra 

(például filc, cérna, süthető gyurma, dekorációs kiegészítők).  Az eszközöket részben korábbi 

TÁMOP programunk keretében vásároltuk, akkor iskolai műhelymunkára használtuk (pl. sütő, 

ragasztópisztoly). Eszközeink más részét saját költségvetésből vásároltuk (pl. varrógép). Az 

anyagok beszerzésében rengeteg segítséget kapunk önkénteseinktől, textilmaradékokat, fonal-

maradékokat, hímzőfonalat, gombokat, szalagokat, de még kötő- és horgolótűket is kaptunk 

ajándékba. 

Önkénteseink toborzásakor hobbialkotókat, amatőr alkotókat kerestünk, akik szeretnek 

kötni, varrni, horgolni, ismerik az alaptechnikákat, és nyitottak az újak tanulására – miközben 

szeretnék tudásukat átadni, segítő kezet nyújtanak a tanulni vágyóknak. Az önkéntesek első 

körét nyugdíjas klubokban toborzással szólítottuk meg. A programhoz ismerettség, szájhagyo-

mány útján 3-4 újabb önkéntes csatlakozott. 

A résztvevők újságcikkek, Facebook oldalunk, e-mailes hírlevelünk alapján látogatják az 

eseményt. Hetente 6-8 önkéntes és 10-12 résztvevő jön el a foglalkozásokra. A résztvevők 
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vagy 3000 forintos éves bérlettel, vagy 500 forintos alkalmi, kedvezményes belépőjeggyel ve-

hetnek részt a foglalkozáson. Ezzel a szinte jelképes összeggel nem rendelkezünk, a múzeum 

egyéb bevételeivel együtt a közös kasszát, fenntartónk bevételeit növeli.  

Ami fontos tapasztalat: az alkotás öröme jó hatással van mind az önkéntesek, mind a  részt-

vevők lelkiállapotára, önbecsülésére, önértékelésére. Varrás, horgolás, makramézás, kötés, 

hímzés közben jó beszélgetések és fontos kötődések alakulnak ki. Kötődések a múzeumhoz és 

egymáshoz. És innentől beszélhetünk közösségről, nem csupán egy program közönségéről. Ezt 

a közösséget pedig gondozni, ha úgy tetszik menedzselni kell. A Négykezes kedd önkéntes 

csapatából többen más alkalmakkor is összejárnak – ugyanabba a nyugdíjas klubba, ugyanabba 

a közösségi kertbe, ugyanabba a hobbialkotó körbe. Sokan nem csak a múzeumban 

önkénteskednek, hanem városi rendezvényeken, színházban, civil egyesületek, alapítványok 

programjain. Visszatekintve a másfél évre ez a legfontosabb hozadéka a programnak: nyertünk 

egy összetartó önkéntes csapatot, akik ha szükséges, segítik a munkánkat, lojális támogatói a 

múzeumnak. 
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IV. Aktív időskorúak múzeumi tanulása  

Múzeumi programok aktív időskorúak számára  

 


