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TOMBÁCZNÉ VÉGH KATALIN─SZABÓNÉ BOGNÁR ANIKÓ 

A Hazatérnek… 1914–2014 című kiállítás rendezésének 

módszertani kérdései 

Absztrakt: A Nagy Háború 100. évfordulója alkalmából 4 év áll rendelkezésünkre a méltó megemléke-
zésre, a múzeumlátogató közönség figyelmének e téma felé fordítására. 100 év nem oly hosszú idő, 
hogy elfeledhetnénk a Nagy Háború borzalmait, véráldozatát és a magyar katonák helytállását. Ennek 
ellenére a társadalmi emlékezetből mára kikopott, történelmi tananyaggá szorult vissza. Az egyéni em-
lékezet, a katonák leszármazottai már csak szilánkokat őriznek nagyapáik, dédapáik sorsáról, történe-
teiből. Az első világháborúval a magyar történelem más irányt vett, következményeit a mai napig visel-
jük. Több magyar katona halt meg az első világháborúban, mint bármely más korábbi és későbbi hábo-
rúban. A Kecskeméti Katona József Múzeum kiállítása a muzeológia eszközeivel állított eml éket a hő-
söknek, az áldozatoknak, a sok százezernyi magyar katonának.  Kulcsszavak: muzeológia, módszertan, 
értékközvetítés. 

 

A kiállítás alapgondolata egy magyar és olasz magángyűjtők, civil szervezetek, múzeumok 

tárgyanyagából összeállított időszaki és vándorkiállítás az első világháború általános bemuta-

tására. A kiállítás széles társadalmi összefogással valósult meg. A goriziai–doberdói területről 

olasz magángyűjtők eredeti csatatér anyaga került a vitrinekbe. Olaszországból velünk együtt-

működő magángyűjtők csatatér anyagát mutatjuk be, az egykori ádáz csaták helyszínéről gyűj-

tött tárgyakat: kulacsokat, palackokat, buzogányokat, boxereket, gyógyszeres üvegeket, fegy-

vereket, homokzsákokat, szögesdrótot, drótvágókat, rohamsisakokat  stb. A katonák tárgyi em-

lékei hazatértek néhány hónapra… Ezek a tárgyak az utódok nemzettudata erősítésének szol-

gálatába álltak, majd visszatérnek az immár békés, sziklás Doberdóra, sok ezer katona végső 

nyughelyére. A magyarországi muzeális intézmények és nagyobb részt magyar gyűjtők rend-

kívül gazdag és sokszínű tárgy- és fotóanyaga is bemutatásra került. A kiállítás létrejöttében 

különösen jelentős szerepet játszottak a múzeum munkáját segítő egyesületek.  

A küldetés nélküli kiállítás pusztán tárgyraktár. 100 év nem oly hosszú idő… A kurátorok 

célja a lélekre tartalmában és látványelemeiben is maradéktalanul ható kiállítás rendezése volt, 

hogy az I. világháború kitörésének 100 éves évfordulóján méltó, az emberek lelkét megcélzó 

kiállítással adózzunk hőseink emléke előtt. A kiállítással a lelket szerettük volna megérinteni, 

az érzelmekre hatni. Valamennyi feldolgozott témakör címét a magyar népdalkincs legszebb 

korabeli katonanótái adják. Célunk a nemzeti identitás erősítése, a múlt-ismeret igényének ki-

váltása. Küldetésünk az érzelmi azonosulás kiváltása mellett a tapasztalati úton való tanítás.  

Reményeink szerint a gondolatébresztő, figyelemfelkeltő kiállítás megtekintése után a látogató 

kézbe vesz egy-egy háborús visszaemlékezést, regényt vagy verset, esetleg történelmi tanul-

mányt, mert a megdöbbentő élmény után jobban szeretné ismerni a korszakot, mind a mikro - 

mind a politikatörténetét. A páratlanul gazdag anyaggal a Kecskeméti Katona József Múzeum 

Magyarország valamennyi első világháborús hősi halottjának és hadba vonult katonájának ál-

lított emléket, egyúttal emlékezteti a látogatókat nagyapáik és dédapáik emberfeletti teljesít-

ményére és helytállására. A kiállítás főhajtás a 660 ezer hősi halott előtt.  A koncepciónk: a 

magyar katona. A múzeum a harcok, a katonaélet, az állóháború, az iszonyatos emberáldozat 
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témáját emeli a kiállításba, a lövészárkok, a front embert próbáló, idegeket őrlő mindennapjait, 

halállal, szenvedéssel, bajtársiassággal és hazaszeretettel átszőtt világát.  

Három emeleten, 14 termen keresztül ismerkedhet a látogató a magyar baka háborús útjá-

val: a fronthétköznapokkal, az Isonzo-front kavernáival, a lövészárokharccal, a fegyverekkel, 

a hadifogolyemlékekkel. Mire végigsétál a termeken, eljut a háború történetének fényvetítéses, 

animációs ismertetésétől az emberi sors-tragédiákon keresztül a katonatemetőkig. Kiemelt ki-

állítási egység a Doberdo a nagy számú olaszországi csatatér-tárgyanyag miatt. A Doberdo-

fennsík, az Isonzo völgye és Dél-Tirol három éven át maga volt a földi pokol. A Karszt-fenn-

síkon a küzdelem körülményei semmihez sem hasonlítottak. Forróság és fagy, szomjúság és 

férgek kínozták a katonákat. Rendet vágott soraikban a tüzérségi tűz, a megszámlálhatatlan 

repesz, a milliárd sziklaszilánk. A viszonylag kis kiterjedésű, kopár, víztelen sziklafennsíkon 

lövészárkot sem lehetett ásni, legfeljebb robbantani; a tüzérségi lövedék robbanásakor szétre-

pülő kövek jobban sebeztek, mint a gránátszilánkok; a halottakat pedig jószerivel el sem lehe-

tett temetni. Ezért is maradt meg és él emléke napjainkig a népdalokban és a magyar nép tör-

ténelmi emlékezetében. A megrendítő, látványos enteriőrök a katonák helyzetét teszik kézzel 

foghatóbbá, elképzelhetőbbé a látogatók számára. Azt a környezetet természetesen nem lehet 

visszaadni, ahol éveken keresztül ádáz harcok dúltak, de látványelemekkel, hang- és fényha-

tásokkal érzékeltethető. A halál közelsége, az élet törékenysége csak érintőlegesen tud meg-

mutatkozni az enteriőrökben, de a kavernát, elsősegélyhelyet, lövészárkot végigjáró látogató 

számára bepillantást nyújt a háborús pokolba. Eredeti sírkövek, srapnel-vázába helyezett virág. 

Katonatemető enteriőr s a vörösen izzó döbbenetes „adat”: 660 ezer hősi halott a történelmi 

Magyarország területéről. Egyetlen szám -– óriási embertömeg. De minden egyes katona ha-

lála egyéni tragédia volt s nem csak a családjaik, hanem Magyarország számára is hatalmas 

veszteséget jelentett. A kecskeméti áldozatokról név szerint is megemlékeztünk, közzétéve a 

majd kétezer hősi halált halt katona nevét. A Cifrapalota első emeletén Ausztria-–Magyaror-

szág fegyveres ereje került bemutatásra, a tárgyanyagban különösen gazdag fegyverszoba pe-

dig az osztrák–magyar haderő legjellegzetesebb fegyvereit mutatja be a puskáktól és karabé-

lyoktól kezdve a szuronyokon, pisztolyokon, kézigránátokon, gázálarcokon, tüzérségi lőszere-

ken át a kézitusa-harc fegyvereiig: a fokosokig, buzogányokig, gyalogsági ásókig. A hétköz-

napi tárgyak mellett egészen egyedi, ritka tárgyanyagot is a látogatók elé tárt a kiállítás. Az 

eredeti egyenruhák sora mellett vitrinekben kapott helyet  Devecseri Schulteisz Emil honvéd-

tábornok emlékanyaga, személyes tárgyai, iratai, kitüntetései. 

A kiállítási koncepció 22 egységből épült fel. A Cifrapalota földszintjén 12, alapvetően 

enteriőrrel bemutatott téma került bemutatásra. 

1.) „Fogadókapu” – korabeli harctéri fotók alapján 

2.) „Fogadófal” – a látogató köszöntése 

„Ismertem a Karsztot. Dolinagödrökkel meglyuggatott csupasz, sivár, lehangoló mészkő-

világát, mely a világháború legszörnyűbb és leggyilkosabb csataterévé avatta a doberdói fenn-

síkot.” (Somogyváry Gyula) 

3.) „Kárpátokban megfújták a trombitát, 

minden anya hazavárja a fiát.” 

A Monarchia védelmében 

Dioráma fényvetítéssel: csapatmozgások, csaták, frontvonalak, közös és magyar ezredek  

elhelyezkedése valamennyi frontvonal mentén. A Monarchia domborzatára több vetítőgéppel 
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(projektorral) külön erre a célra megtervezett animációt vetítünk. A mozgókép a főbb toborzási 

helyeket, felvonulási útvonalakat, támadási irányokat, városokat  stb. mutat be. 

4.) Mindennapok a fronton 
 

5.) „Ellőtték a jobb karomat, 

folyik a piros vérem.” 

Sebesültek, gyógyítás. Tábori orvosi felszerelés. 

Kaverna berendezve elsősegélyhelynek és tiszti kaverna. 

"Kelet felől jön egy vonat, veres kereszt rajta, 

Ablakába kikönyököl egy sebesült katona. 

Karján kötött, fehér fátyol, hátra fújja a hideg szél, 

Látod csárdás kisangyalom, hiába szerettél.” 

6.) „Doberdóban hull a magyar rakásra, 

Idehaza megy a sírás javába. 

Sír az apám, sír az anyám, sír a szeretőm, 

teli van a doberdói temető.” 

Berendezett enteriőr. Megépített lövészárok, lőállások, kaverna, szemben a Doberdo-fenn-

sík panorámaképen. Az enteriőrben a csatatéren megtalált tárgyak kerülnek bemutatásra oly 

módon, hogy a látogatók átérezzék és megértsék Doberdo poklát, tudják, mit jelentett a magyar 

katonák éveken át tartó helytállása. Az ádáz csaták hangjai, folyamatos robbanás- és lövésza-

jok, fényhatások. 

7.) „Imádkoznék, hogy segítse őket haza a jó Isten, 

Ne temessék Oroszország átkozott földjébe” 

Hit a fronton. Tábori pap emlékanyaga. 

Megépített harctéri kápolna enteriőr, benne a kiállított tárgyanyag. 

8.) „Eltemetnek az erdei gyönygyvirágok, 

Megsiratnak a falumbeli leányok.” 

„Kora délután van, az őszi nap bágyadtan süt, a tábori tiszteletes úr fekete talárja sely-

mesen tündököl, s az öreg népfelkelők, akik egész éjjel sírt ásnak, fáradtan bólogatnak 

szavaira, amint búcsúztatja a még nem élt, de már halott fiatalokat, hogy álmodjanak a 

köves hant alatt boldog Magyarországról.” 

Fotók, elesett katonák temetése. 

9.) „Estére indul az ezred…” – 

és hajnalra halott… 

(Dobai Péter) 

Halál… Fotók képernyőn vetítve. 

10.) Tisztelet a helytállásért, főhajtás az áldozatok előtt 

„Asztalos, csinálj koporsót, egy egész ezrednek valót.  

Nagy betűvel írd rá aztat, 

Itt nyugszik egy ezred baka, 

Megnyugodtak.” 
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A terem hosszú fala előtt: végtelenített katonatemető fotó, 660 000 magyar halott katonát 

jelképezve. A kép térbelivé válik a padlón eredeti sírkövek enteriőrbe állításával.  

11.) Kecskeméti áldozatok névsora és adatai. 
 

12.) Sebesült tárgyak. Átlőtt, roncsolt használati tárgyak, sisakok, csajkák, kulacsok, olasz 

halálosztagosok páncélja. 

A Cifrapalota 1. emeletén tíz téma jelent meg alapvetően hagyományosnak mondható, vit-

rines, tárlós bemutatással. 

13.) „Beállok rózsám katonának, 

vagy huszárnak, vagy bakának.” 

Egyenruhák, fegyvernemek, alakulatok. 

Korabeli gyalogos, léghajós, lovassági stb. egyenruhák. 

Fotón: huszárok, honvédek, tüzérek, lángszórósok, pilóták, hadi rajzolók, gyalogosok, nép-

felkelők stb. Tárgyak: korabeli papírmasé katonák, öltöztetős babák, a fegyvernemek egy-egy 

jellegzetes tárgya. 

14.) Tábornoki emlékanyag 

Devecseri Schultheisz Emil (Devecser, 1854. – Budapest, 1928. aug.) honvédtábornok sze-

mélyes tárgyai, kitüntetései és iratanyaga. Unikális, egyedi és eredeti tárgyanyag. 

15.) „Nincsen párja a Mollynáry-bakának…” 

A kecskeméti császári és királyi 38. gyalogezred a háborúban 

„Ahol a harcok fergetege a legviharosabban dúlt: a szerb ingoványokban, az orosz sztyep-

péken, a Kárpátok bércein, a karsztok szakadékain, a Piave kanyargó  folyásánál, ők mindenütt 

ott küzdöttek a legelső sorban, ontották bőven ömlő vérüket és soha nem kicsinyellhető részt 

vettek ki belőle, hogy a megszentelt haza földjét ellenség lovának patája nem gázolhatta”  

16.) „Szólnak az ágyúk, ropognak a masingeberek…” 

Fegyverek. Kézi tusa. Lövészárokharc fegyverei. 

„Fokos” hadosztály, fokosok, kardok, szuronyok stb. 

17.) „Tudatom sorsomat…” A lövészárok művészete 

Háborút megjárt emléktárgyak 

Az egységben eredeti tárgyak (faragások, gyermekjátékok, emlékgyűrűk, levelek, naplók,  

tintatartók, gránáthüvelyből készült vázák, mozsarak, emlékképek, faragott szikladarabok, 

képkeretek stb.). 

18.) Hadifogság 

Az előző egység folytatása. Fogságban készült tárgyak vitrinben elhelyezve: cigarettatar-

tók, szivardobozok, sétabotok, papírvágó kések, díszképek. 

19.) „Viselem a Ferenc Jóska csákóját….” 

Sapkajelvények, alakulatjelvények. 

20.) Kitüntetések 

A kisméretű, fali tárlón elhelyezett kitüntetésekből néhány nagyításban jelenik meg. A fa-

lon fotókon huszárok, honvédek, tüzérek, lángszórósok, repülősök, hadi rajzolók, gyalogosok, 

tengerészek stb. 
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21.) „Nyugaton a helyzet változatlan” c. film részleteinek (harc, rohamok, lángszórósok 

stb.) vetítése monitoron. 

22.) Hadszíntérkutatás 

„Mielőtt az emlékek szertefoszlanak.” 

23.) A díszteremben korabeli olasz és magyar újságok, fényképek. 

Módszertani kérdések 

A múzeum ma a köz elől elzárt kincseskamrából a köz javára, a köz érdekében, a köz intézmé-

nyeként fenntartott nyitott, művelődést, tanulást és szórakozást szolgáló hely, illetve azzá kell 

válnia. A korszerű és látogatóbarát múzeumnak fel kell lépnie a szabadidős tevékenységek 

alternatívájaként s piaci szereplőként versenyezni a látogató idejéért. Ehhez elengedhetetlen 

az innováció, az emóció s a rugalmasság, amelyek a „leporolt múzeum” stratégia humán felté-

telrendszerének új elemei. 

Mindezen követelmények a tárlatokra adaptálva: érdekes kiállításokat kell a látogatók elé 

tárni. 

A világháborús események megismertetése a múltba tett utazás. A múlt megismerése nem 

feltétlenül szórakoztató és nem különösebben vonzó a kifejezetten erre fogékony érdeklődők 

kivételével. A feladat egyértelmű: érdekessé tenni a kiállítást, hogy a témát is annak találják, 

ezáltal lehetőség legyen az üzenet átadására. A mai potenciális múzeumlátogató kíváncsisága 

könnyen felkelthető, nem csak korunk jól ismert multimédiás eszközeinek használatával, de 

azzal is, ha saját családja múltját felfedezi a látottakban, s ha növekvő ingerküszöbét igyek-

szünk elérni mind látványban, mind kínálatban. 

A száraz történelmi adatok, dokumentumok helyett élethűen megjelenített  helyszínek, han-

gulati elemek, emberközeli bemutatás a célunk. Alapvetően nem szöveges tablókkal közvetít-

jük az információkat, hanem a modern technika segítségével. Be kell látni, hogy a látogatók 

egyre kevesebbet olvasnak. Ettől függetlenül az információt  nem célszerű teljesen lehagyni, 

meg kell találni az átadás módját. A kiállítás nem „tanulmány”, sajnos saját felmérésünk sze-

rint is rendkívül kevés látogató olvas a kiállításokban. Szórakozni, de legalábbis élményt akar-

nak szerezni. S ha meg akarjuk szólítani a szakma mellett az átlagembert is, igazodnunk kell 

az igényekhez. Nem a minőség feladásával, hanem új technikák és bemutatási módszerek szak-

szerű alkalmazásával. Filmvetítés a háború történetéről, fényvetítés diorámára szintén az ese-

mények bemutatására, hangeffektek, fényhatások, 3D képek, enteriőrök. Élünk az érzékelés, 

észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás és tanulás folyamata adta lehetőségekkel.  Eszkö-

zeink a hangulati elemek, az emberközeli bemutatás, a látvány, az élmény, a technika és kü-

lönböző bemutatási módszerek szakszerű alkalmazása. 

A kiállítás tervezése során elkészültek a szükséges szakmai anyagok: tématerv, látvány-

terv, költségvetés, közönséghasznosítási terv, látogatói körüljárás leírása, múzeumpedagógiai 

programterv, marketingterv és szakmai forgatókönyv. 

Tér 

A múzeumépület patinás, egyedi szecessziós épület. A kiállítás mindhárom szint kiállítóter-

meit igénybe vette. Az épület miliője meghatározó a múzeumlátogatás egészére nézve. Nehéz-

séget jelentett a szecessziós térben a háborús környezet megjelenítése, de a kiállítás földszinti 

teréből kizárjuk azt a lesötétített ablakokkal és a függönyökkel. A szecessziós ajtó elé geren-

dából készített a kiállításrendező csoport tábori fogadókaput. 
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Az első és a második emelet kiállítótermei természetes fényt kapnak, nagy szecessziós ab-

lakai a városközpontra néznek. Itt, és a díszes Pávás teremben a vitrines és képes egységek 

kerültek elhelyezésre, ahol nem jelentett problémát a tér meghatározó szecessziós jellege.  

Tárgyanyag 

A „hétköznapi” tárgyak mellett unikális tárgyanyag többek között az eredeti tábori lelkészi 

láda, egy mozgó római katolikus tábori kápolna vagy az ezredorvosi láda. Bemutatunk olyan 

tárgyegyütteseket, amelyek eddig kiállításban nem vagy átfogó koncepció elemeként még nem 

került bemutatásra. A harctérről hazakerült tárgyaknak, egy-egy elkopott tintaceruzának, ke-

resztnek, imakönyvnek vagy személyi azonosító jegynek nem ismerjük a teljes történetét – de 

lelkük van s a lelket szólítják meg. 

A tárgyanyag túlnyomó része nem nyilvántartott műtárgy, nem múzeumi raktárak őrzik. 

Egy része külföldön, másik része itthon található. Egy része kizárólag vitrinnel védendő, más 

része az enteriőrökbe, a lövészárkok, kaverna élethű megjelenítésére szánt.  Egy része magyar 

katonáké volt, más része az egykori ellenségé. Egy része csatatérről, más része a hátországból 

került gyűjteményekbe. Egy része „hétköznapi” jellegű (kulacsok, drótvágók, levelek), más 

része unikális (tábornoki hagyaték, tábori lelkészi láda). 

A tartalom 

A téma rendkívül nagy merítésre ad lehetőséget, ugyanakkor a „kevesebb több” szempontja 

alapján szelektálnunk kellett a témák között. Oly sok területe van, amelyek közül csak néhá-

nyat érintettük. A kiállítás a hadszíntér legfontosabb aspektusait öleli fel, a hátország bemuta-

tása később megrendezendő kiállítások témája lehet. 

Installáció 

A dioráma és a hozzá tartozó 3 db projektor önmagában egy termet betölt. A megvilágítás 

mesterséges, az ablakok fóliával fedettek. A fotók nagy méretűek, témájuk és méretük együt-

tesen váltja ki a kívánt megdöbbentő, elgondolkodtató vagy érzelmi hatást. Egy monitoron 

végtelenített fotóanyag is nézhető, hogy a kiállítás hatását ne csökkentsük átláthatatlan és a 

nézőt fárasztó „kitapétázott” felületekkel. 

Az enteriőrök a katonák helyzetét teszik kézzel foghatóvá és élményszerűvé a látogatók 

számára. Nyilvánvaló, hogy azt a környezetet nem tudjuk visszaadni, ahol éveken keresztül 

ádáz harcok dúltak, de a látványt, a hang és fényhatásokat igen. A halál közelsége, az élet 

múlandósága csak érintőlegesen tud megmutatkozni az enteriőrben, de reményeink szerint a 

lövészárkot végigjáró látogató számára maradandó élményt tudunk nyújtani. Ugyancsak ente-

riőr a végtelenített fotó, a magyar katonatemető sírjai, amely elé, mintegy a kép folytatásaként, 

eredeti sírköveket helyezünk. A látogató itt szembesül azzal, hogy a 660 000 szám milyen 

óriási embertömeg, és milyen hatalmas veszteség volt a korabeli Magyarország számára.  

Multimédia 

Az informatikai eszközeink kifejezetten az aktív ismeretszerzést szolgálják, minden esetben 

információforrások. A projektoros diorámás fényvetítés nem csak látvány és hangulati elem, 

hanem alapvető ismeretek hordozója. Az ismeretterjesztő film vagy a korabeli fotók folyama-

tos vetítése nemcsak érdekes, hanem tanulságos is. A katonadalok a hangulati rávezetést segí-

tik, az enteriőrök fény- és hanghatásai az érzelmekre hatnak. A multimédia megoldások alap-

információkat hordoznak, ugyanakkor a kiállítás „megjelenését” is színesítik, az esetleges egy-
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hangúságból zökkentik ki a jó helyen elhelyezett kommunikációs eszközök. Ezek a megoldá-

sok fontos szerepet játszanak az információ átadásában, de rendkívüli módon hatnak a kiállí-

tótér érintett szegletének hangulatára, fényhatásaira és a nézőkre is, akik nem utolsó sorban 

pihenésképpen is megállnak előtte. 

Interaktivitás 

Az interaktivitást a kiállításban a látogató „aktívvá tétele” jelenti. A sokrétű bemutatás folya-

matosan ébren tartja a figyelmet, termenként új látvánnyal találkozik a látogató. A képek által 

keltett labirintus osztja a teret és lehetőséget ad az elmélyülésre. A kiemelt és nem hagyomá-

nyos vitrinben, hanem plexi alatt elhelyezett tárgyak szinte hívják látogatókat. A tárlatvezeté-

seken kézbe adott tárgyak, egy fegyver, szikladarab a Doberdóról, vagy egy srapnel szilánkja 

meghatározó élményt jelent. A „pihenőegység” olvasmányai egész más fajta aktivitást indíta-

nak el: kedvcsinálók a magyar irodalom első világháborús regényeihez.  

A kiállítás működtetése 

Legyen egy kiállítás bármennyire is megalapozott tudományosan, bármennyire is kiválóan ki-

vitelezett, ha nem sikerül a látogatóhoz eljuttatni az üzenetét, akkor nem lehet sikeres. A ren-

dezés komoly munkája után legalább annyira jelentős feladat és a kiállítás sikeréhez elenged-

hetetlenül fontos a működtetése, a kiállítás élővé tétele. Ez a múzeumi szakemberek, a muze-

ológusok a kommunikációért felelős szakemberek és a múzeumpedagógusok összehangolt, kö-

zös munkájának eredményeként születik meg. A múzeumi funkciók újabb és újabb társadalmi 

kihívások, fenntartói elvárások eredményeként jelentősen bővültek. Az alaptevékenységben 

egyre erősebben kap szerepet az oktatás, a múzeumpedagógia, a közművelődés és a szórakoz-

tatás. 

A kiállítás nagyközönséggel való megismertetése már a megnyitó előtt elkezdődött. A 

Kecskeméti Katona József Múzeum műkötetésében önálló Facebook közösségi oldal indult el, 

„Hazatérnek/Return home / Tornano in Patria” címmel, 2014. június 9-től. Az oldal betöltötte 

szerepét, folyamatosan élő kapcsolatot biztosított a múzeum és közönsége között. Már az épí-

tésről is mutatott fotókat, közreadott történeteket, később beharangozott és tudósított minden 

eseményt, kapcsolatot tartott a társintézményekkel s civil szférával.  A sajtó minden szegmense, 

nyomtatott és elektronikus, illetve a rádió és a televízió is nyomon követte az építést. A legna-

gyobb sajtónyilvánosságot a megnyitó napjaiban kapta a kiállítás. A helyi mellett kiemelkedő 

volt az országos érdeklődés. 

A megnyitóra 2014. július 31-én került sor. Száz éve, július 30-án tettek esküt Kecskemét 

házi-ezredének, a császári és királyi 38. gyalogezred, a Mollináry-bakák tartalékosai a Vásár-

téren. A megnyitó előtt a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezésében került sor meg-

emlékezésre az első világháborús emlékműveknél. A közönség egy része innen érkezett a Cif-

rapalotába. A megnyitón részt vettek azok a civil partnerek és intézmények, akik tárgyanyagot, 

szakmai segítséget nyújtottak a kiállítás elkészítéséhez, valamint nagy számban Kecskemét 

emlékező közönsége. 

A kiállítás mellé szervezett programok kapcsán a legfontosabb gondolat az volt,  hogy mi-

nél több korosztálynak, minél többféle érdeklődési körű, iskolázottságú embernek, minél szé-

lesebb társadalmi réteg igényeinek kínáljunk alternatívát. A Nyitott kapuk – Magyarország 

szeretlek programjainak keretében (szeptember 26–27.) a látogatók tárlatvezetésen ismerked-

tek a kiállítással. A kurátorok számára is élmény volt a váratlanul előkerült tárogató, és a fel-

csendülő katonanóták – mindezek jól mutatták a kiállítás élő és látogatóbarát voltát.  
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A Múzeumok őszi fesztiválja programjainak keretében került sor a kiállítás kifejezetten ta-

nároknak történő bemutatására. (október 10.) A tárlatvezetés után a pedagógus kollégák meg-

ismerkedtek a tárlathoz kapcsolódó múzeumpedagógiai kínálattal és „hadtápkóstolón” vettek 

részt. „A harc” címmel élőszobor kiállításra került sor (október 17.). A középiskolás korosz-

tály számára kiírt pályázat feladata az volt, hogy tervezzenek meg egy két főből álló élőszobrot 

a háború, a küzdelem témakörében. Olyan műalkotás létrehozása volt a cél, amely átgondolt 

és elvont formában hívja fel a figyelmet a harcra és az ahhoz kapcsolódó asszociációkra Az 

emberi testek műalkotássá változtak át. A kiállítás tereiben, enteriőreiben megfelelő he lyet 

találó szobrok és performance különleges élményt jelentett a látogatóknak, a kiállítást pedig va-

lóban élővé tette. Az estét a Kecskemét City Balett lenyűgöző táncelőadása zárta. 

Külső helyszíneken tartott előadásokkal népszerűsítették a kurátorok a „Hazatérnek… 

1914—2014” című kiállítást. A Kecskeméti Katona József Könyvtárral közös szervezésben 

általános iskolásoknak, a Harmadik Kor Egyetemén szenior hallgatók számára, a Soltszentim-

rei Téli Esték előadássorozat keretében pedig a település térségében élők számára. Az Utazó 

Múzeum program keretében múzeumpedagógus kolléga hívta fel több száz gyermek és peda-

gógusaik figyelmét a kiállításra. 

Bács-Kiskun megyei Költők és Írók Baráti Köre és a Toll és Ecset Alapítvány országos 

Versírópályázatot hirdetett, amelyre 28 szerző 39 verse érkezett az ország különböző részeiből. 

A pályázat témája a háború, a béke, a száz évvel ezelőtti élet a hátországban s a fronton. Ennek 

ünnepélyes eredményhirdetésére került sor a Cifrapalota kiállítótérként is funkcionáló Pávás 

termében, valamint versmondó és népdaléneklő versenyre is, ugyanebben a témakörben (szept-

ember 30.). 

Két koncertnek adott otthont a kiállítás. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Hegedűs 

Együttes „Katonadalok” címmel adott koncertet (szeptember 30.), majd a zárás előtt Zayzon 

Ágnes és bandája mutatkozott be „Kelet felől jön egy vonat…” című estjükkel (január 25.). A 

mezőségi népdalokat és népzenét korabeli levélrészletekkel és fotókkal színesítették. A sepsi-

szentgyörgyi előadás és előadók belopták magukat a kecskeméti közönség szívébe. 

A kiállítás jelentős civil és társintézmények közötti összefogással valósult meg. Ennek 

folytatásaként rendeztük meg a kiállítás kísérőprogramjai között a legjelentősebb szakmai ren-

dezvényt, a „Megtizedelt évek” országos konferenciát (október 20–21.). Szervezői a Magyar 

Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára és a Kecskeméti Katona József Múzeum vol-

tak. Levéltáros és muzeológus szakemberek, történészek, néprajzkutatók, jogászok mutatták 

be kutatási eredményeiket. A 24 előadást jelentős szakmai és laikus érdeklődés kísérte, és ki-

váló eszmecsere és kapcsolatépítő alkalom volt a kollégák számára. 

Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa és a Kecskeméti Katona József 

Múzeum közös előkészítésében nyílt meg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumának „Négy 

év vérben, vasban” című vándorkiállítása. A 32 db roll-up szintén a Pávás teremben került 

bemutatásra (október 16–28.). 

Ugyancsak a Pávás teremben került sor a Magyar Filozófiai Társaság szerkesztésében ki-

adott „Háborús konfliktusok és erkölcs” című könyv bemutatójára (október 3.). 

A SYMBEL 2014–2018 projekt az első világháború eseményeit dolgozza fel, nemzetközi 

divattervező- és társművész team közreműködésével. A ruhák az utolsó béke- és az első hábo-

rús év, 1914 jelentős háborús történéseit mutatták be egy különleges hangulatú kiállítási egy-

ség keretében (október 20-tól). 
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A kiállítás csatlakozott a Krajczáros Alapítvány felhívásához. A Cifrapalota főbejáratánál 

és ablakaiban 2014. november 11-én, 11 órától gyertyát, mécsest gyújtottunk elődeink emléke-

zetére. 

Családi napokat több éve szervezünk nagyon nagy sikerrel. A felnőtteket tárlatvezetéssel, 

a gyerekeket kézműves programokkal vártuk. Az egyik legsikeresebb és legnagyobb érdeklődő 

közönséget vonzó tárlatvezetést tartottuk ezen a napon (február 12.).  

Kiállítás-búcsúztató (január 30.) programunkon különleges tárlatvezetésen vehettek részt 

a látogatók. A szakmai tárlatvezetés alapját az egykori katonák naplórészletei és visszaemlé-

kezései jelentették, és a rendhagyó sétát két népdalénekes kísérte teremtől teremre első világ-

háborús katonanótákkal. Ezután egy rendhagyó, kötetlen kerekasztal beszélgetésre került sor, 

amely keretében meghívott történész vendégeink, Dr. Ravasz István és Dr. Katona Csaba be-

szélgettek a közönséggel családi emlékekről, olvasmányélményekről.  

Múzeumpedagógia 

A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok és fiataloknak szóló tárlatvezetések 

célja az volt, hogy az első világháború tényszerű valóságát, szörnyű következményeit tudato-

sítsuk a mai kor fiatalságában. Mivel a kiállítás a véres doberdói harctérre, a lövészárkok és a 

háború mindennapjainak szemléltetésére, valamennyi frontvonal bemutatására és személyes 

beszámolók, emberi sorsok megismertetésére törekedett, így a múzeumpedagógiai foglalkozá-

sok célja az volt, hogy színes, elmélyülésre alkalmas feladatokkal egészítse ki ezt a gazdag 

tárgyi- és emlékanyagot. 

Tekintettel arra, hogy az I. világháború 7. osztályos tananyag, illetve érettségi tétel, így 

elsősorban ennek a korcsoportnak állítottuk össze a múzeumpedagógiai programokat. A nagy 

érdeklődésre tekintettel azonban a kisebbeknek, már 3. osztálytól tartottunk foglalkozásokat. 

A tárlatvezetéseket a dioráma megtekintésével kezdtük. A kiállítás további termein végigha-

ladva a bemutatott tárgyakon kívül demonstrációs tárgyak is segítették, hogy a fiatalok köz-

vetlenül ismerkedjenek meg a katonák által használt mindennapi és háborús tárgyakkal, ruhá-

zattal és fegyverzettel. A foglalkozások, tárlatvezetések párbeszédes formában zajlottak. Sok 

esetben a diákok élménybeszámolói színesítették a programot, amelyek felmenőik beszámoló-

iból származtak. 

A legkisebbek, a 3–5. osztályosok számára ajánlottuk a „Kalandos időutazás a Nagy Há-

ború korába” című foglalkozásunkat. A résztvevő tanulók rendhagyó módon kézműves fog-

lalkozással kezdték a múzeumlátogatást, amelynek során a fiúk fekete kartonpapírból katonai 

sisakot készítettek, a lányok pedig vöröskeresztes karszalagot hímeztek. Az elkészült tárgyakat 

magukra öltötték a gyerekek, majd interaktív tárlatvezetés keretében megtekintették a kiállí-

tást. Megismerkedtek a hadszíntéren használt mindennapi tárgyakkal, amelyek közül az oszt-

rák–magyar katonai csajkát vagy személyi azonosító jegyet kézbe is vehették a tanulók. A 

kavernában megismerkedtek a szanitécek és tábori orvosok munkájával, majd a csatatérre lép-

tek, ahol a lövészárkon keresztül osonva jutottak el a tábori kápolnához. Útközben megismer-

ték a katonák feladatait, fegyvereit, valamint szabadidejükben készített emléktárgyait. A fegy-

verszobában a gyerekek kézbe vehették a tisztek által használt pisztolyt is.  

„Élet a háború idején” címmel múzeumi órát tartottunk 6–8. osztályos tanulóknak. A ki-

állításban vezetett program során a történelem tananyag szemléletes kiegészítésére töreked-

tünk. Az első világháború eseményeinek bemutatása a mindennapi történések tárgyi anyagával 
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kiegészített interaktív előadás keretében valósult meg, miközben utaltunk a helyi vonatkozá-

sokra is. A múzeumi óra során a diákok történész vagy múzeumpedagógus vezetésével tettek 

időutazást. Amennyiben a diákok két tanórát is rászántak a kiállításra, a múzeumi órát köve-

tően kézműves foglalkozás keretében egy Zeppelin makettjét készítették el.  

„Ízletes hadiételek” című 6–8. osztályos tanulóknak tartott múzeumi óránkon megvitattuk, 

hogy mit nevezünk ínségeledelnek és milyen növényfélék sorolhatók közéjük. Milyen alap-

anyagokat használtak fel a kenyérliszt kiegészítésére, hogyan került az asztalra a marhabendő, 

miből készült a gránátos kocka? A múzeumi óra során beszélgettünk az I. világháború élelme-

zési lehetőségeiről, a hadtáp összetételéről, az élelmiszertartósítási módokról. Megvitattuk, 

hogy mióta használják a katonák ellátásában a kétszersültet vagy a sózott, szárított húst, és 

milyen alapanyagokat használtak fel az ételek elkészítéséhez a hátországban maradt, beszol-

gáltatásra kényszerített családtagok. Beszélgettünk háborús szakácskönyvekről valamint az ek-

kor feltalált kiokoskodott hamis ételek készítéséről. A múzeumi órát „hadtápkóstoló” zárta.  

A középiskolás korosztály számára meghirdetett programok között olyan foglalkozásokat 

állítottunk össze, amelyek első sorban a gyerekek fantáziáját mozgatták meg. Igaz, főleg a 

középiskolás korosztályt céloztuk meg az alábbi foglalkozásokkal, de elérhetővé tettük az ál-

talános iskola 7–8. osztályos tanulói számára is. A foglalkozásokon azokat az érdekességeket 

emeltük ki, amelyek nem tartoznak szorosan a történelemórák anyagához. Ezen belül az egyik 

legkedveltebb alkalom a „Fegyverszakértünk” című foglalkozás volt elsősorban fiúk számára. 

A fiatalok kézbe vehettek néhány puskát, karabélyt, rakétapisztolyt. Felpróbálhattak gázálar-

cokat, miközben elsajátíthatták az első világháborús hadtechnikával kapcsolatos ismereteket. 

A program nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen amellett, hogy a szakértőtől részletes és kime-

rítő információkat tudhattak meg, a kézbe vett tárgyak is meséltek a történelem  e viharos idő-

szakáról. A programmal párhuzamosan a lányok ― a hátország témájához kapcsolódva ― 

divattörténeti előadást hallgathatnak meg „A szoknya hossza” című foglalkozáson. Ezen belül 

nem csupán a háború divatra gyakorolt hatásáról, hanem a nemi szerepek változásáról is szó 

esett, majd akinek kedve támadt, a korszakhoz illő frizurát készíthetett a társnőjének. A lányok 

nagy örömmel fogadták a divattörténeti áttekintést, hiszen a divat ebben a kontextusban nem 

csupán úgy jelent meg előttük, mint egy szórakoztató jelenség, hanem mint a társadalmi vál-

tozások és gazdasági nehézségek lenyomata. 

A „Kép-mese” című asszociációs társasjáték kipróbálására is jelentkezhettek az érdeklő-

dők. A játékban a kiállítás képeiből készített kártyák közül kell húzni egyet, majd egy címet 

alkotni hozzá. A húzó játékos partnerének az a feladata, hogy egy képmelléklet alapján kita-

lálja, melyik képet takarja a fantáziacím. A játék lényege: miközben a kiállítás fotóanyagával 

ismerkednek a gyerekek, ráhangolódnak egymás gondolkodásmódjára. 

Tanítóképzős hallgatók számára módszertani órát tartottunk, amelynek során tanácsokat, 

ötleteket kaptak, hogyan fogadják a 3–4. osztályos korosztályt az első világháborús emlékki-

állításban? 

A kiállítás emlékalbumként él tovább 

A tárlat rendezése során törekedtünk arra, hogy eddig publikálatlan tárgy-és fotóanyagot, ja-

varészt magángyűjtők becses darabjait mutassuk be. Ezért érdeklődésre tarthat számot a kiál-

lítás anyagából elkészült album, mely egyszerre kiállítási katalógus, emlékalbum és képekkel 

gazdagon illusztrált történelemkönyv. 
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Az április 10-én tartott könyvbemutatón dr. Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, 

oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa és Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város 

alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. A kötet budapesti bemutatására a Terror Háza 

Múzeumában került sor. Dr. Romsics Ignác történész, akadémikus méltatásában úgy vélte, az 

expresszív, felkavaró révén a jelen generációk azonosulni tudnak a dédapák szenvedéseivel. 

Kitért arra is, hogy a múltat másként látja egy történész, mint az aktuális emlékezet -politika. 

Örömét fejezte ki, hogy a kecskeméti kiállítás és a kötet nem tükrözi ezt a kettősséget, a két-

fajta megközelítés „kéz a kézben jár”. 

Képek a kiállításból: 
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