
Mrizeumi 6s Falumrizeumi Est6k cimii el6ad6ssorozat
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A Nemzeti Kultur6lis Alap Kozgytijtem6nyek Koll6giuma felhfv6s6ra 2019. 6prilisban
nyrijtotta be a204108/01556 azonosit6 sz6mipiiyiuat6t a Gticseji Mrizeum, melynek

cime: Mrizeumi 6s Falumrizeumi Estdk el6ad6ssorozat. A tSmogatdsk6nt igdnyelt
dsszeg (2.127.109 F0 23,51o/o-6t kaptuk meg, mely leszrikitette lehet6s6geinket. A
piilyinatban megjelOlt programokb6l azok megval6sit6s6nak rilltunk neki, melyek e

forrdsb6l re6lisan megszervezhetok voltak. A Falumrizeumi Estdk eload6ssorozatot
nem hirdettUk meg, 6s a Mrizeumi Est6k tewezettket pitrhuzamos eload6srib6l is csak

az egyiket, A magyar ttirt6nelem vitis k6rd6sei cimmel. Enn6l is az eredeti

elkdpzel6st lesztikitetttik 5 eload6sra, melyekre miirciust6l jriniusig keriilt volna sor.

Ugyan a megvalosft6s 2019. 01 . 0l-tol indult, a szerzodeskdtes szeptemberben tdrtent.
Neves t6rtendszekkel egyeztetttink, akik a 2020. dvitavaszi id6pontokat tudtrik
v6llalni. A tudom6nyos esem6nyeknek a Deiik Ferenc Megyei Kdnyvt6r adott volna
otthont, mivel a G6cseji Mrizeum 6ptilete fehijit6s alatt iilt. Sajnos a koronavirus-
jitwirny miatti korlitoz6 int6zked6sek nem tett6k lehet6vd az eloaddsok megtart6sdt,
vissza kellett mondanunk mindet. Mivel a szerzldes szerint 2020.06. 30-ig aviilalt
programokat meg kellett volna val6sitani, a Nemzeti Kultur6lis Alap
K6zgyiijtemdnyek Kolldgium6hoz fordultunk id6pont-m6dosit6si k6relemmel. A
beadott kdrelem alapjin az rij teljesitdsi hat6ri d6 2020.12.15. lett. IJjra egyeztettiink a
koriibban felk6rt el6ad6kkal, s okt6bertSl decemberig k6thetente zajlottakvolna az

el6ad6sok a zalaegerszegi v6rosi Diszteremben. Ujra meghirisult a tervtink, a

virusj6rv6ny m6sodik hull6rna miatt rijfent vissza kellett mondjuk hagyom6nyos,

,,offline" el6ad6sainkat. Felaj6nlottuk a felkdrt t6rtdn6szeknek az,,online" m6don val6
el6ad6st, de ezt nem v6llalt6k.

Ujra kdrelmet adtunk be a NKA Kdzgyrijtem6nyek Kolldgium6hoz teljesit6si hat6rid6
hosszabbitttsdra, de elkezdttik el6kdsziteni az online sorozatot is. Elobb a technikai
feltdteleket kellett megteremteniink, de k6zben keresttink rij eload6kat, veliik
inditottuk el a Mrizeumi Est6k keret6ben a Mfzeumi Talilkozrlsok Online cimti
el6ad6ssor ozatot.

Az eloaditsok 18.30 6rakor kezd6dtek, mire az eloadok es az erdekl6d6k is haza6rtek

ds rnegfelelo eszkdzzel csatlakozni tudtak az esem6nyhez az elore megadott linken. A
k0zvetit6st a G6cseji Mrizeum YouTube csatorn6j6n kereszttil oldottuk meg. Volt
el6tte m6s pr6biilkoz6s is, de ezt tartottuk a leg6letszertibbnek. Az est ,,hdzigazdi$a"
egyszeffe kezelte a technikSt is, valamint el6zetesen felk6sztilt az adott t6m6b6l 6s

levezette a programot. Az eload6s sor6n dl6ben besz6lt a szakember, s kdzben osztott

kdperny6n lehetett kitni a temithoztartozo kivetitett kdpeket is. Az eload6s kdzben,

illetve a vdg6n chat-en kereszttil ir6sban lehetett k6rddseket feltenni, melyre az eloado

dloszoban viilaszolt.



Elso el6ad6nk2020. november 26-6n Gtinczi P6ter ktinyv- 6s papirrestaurStor
volt, aki a nemetorszitgi Hallei Egyetemen dolgozik szakmi$itban. Fdltett csalddi

fot6ink, fot|gt{ijtemdnyilnk megdrzdse - ,,A dokumentdlds kdrdisei a paplruestaurdtor
szemdvel" cimmel. Mi6rt fontos tema ez a tdrt6nelem-kutat6sban? A magyar
tort6nelem korribbi korszakaib6l (XV-XY . szinad) fennmaradt dokumentumaink

vajon eredetiek vagy hamisak? Okleveleink kdz6tt nagy szilmban taliilunk
hamisitviinyokat, pl. birtok- es adom6nyleveleket. Melyek azok az elj6r6sok, melyek

segitenek kiszrirni a nem eredeti dokumentumokat? Mi a m6dja a megmaradt k6dexek,

oklevelek helyes t6roliis6nak? Miben segiti a digitalizdci6 a kutat6k munkrij6t 6s a

dokumenturnok 6llag6nak meg6rzeset?

Mikdnt lehet ds kell a kdz6pkori irdsos emldkeket, de a k6sSbbi korok dokumentumait
is digitaliziini, az drdeklodo szakmai kutat6k 6s a nagyk6zons6g szirmdrais
nyilv6noss6 tenni? Az eloado r6szletesen kitdrt a csal6di dokumentumok
megorz6sdnek fontosshgdra, ezek kutathat6s6g6ra is. Kiemelte a fennmaradt k6panyag

meg6v6s6nak jelentos6g6t, legyen szokdzepkori rczkarcokr6l vagy ak6r modern kori
kepeslapokrol.

A kovetkezo eloaddst2020. december 3-6n Orha Zoltin r6gflsz tartotta A turjei
premontrei templom rdgdszeti kutatdsa 2018-2020 - ,,Vitatott kdrddsek a tilrjei
premontrei templom dpftdsdvel kapcsolatban". AmaiZala megye tertilete nem

b6velkedik epitett Or6ksdg tekintetdben. 86r szep szdmmal maradtak meg Arpdd-kori
templomok a tdrsdgben, ezek jellemz6en kis alaptertiletri, egyszerti kivitelez6sri rin.

n6pi vagy paraszt templomok. Megmaradt templomaink kdziil dpitdszeti ertdkeit,
m6ret6t 6s fresk6 anyagit tekintve kiemelkedik a Tiirje nemzets6g csal6di temploma.
Cafolatitt adva annak a nezetnek, hogy a magyar templomepiteszet tdrsdgiinkben csak

kis alaptertiletri, egyszerti kivitelez6sri szakr6lis helyeket tudott felmutatni. Az isatds
lehet6sdget adott a templom eredeti j6r6szintjdnek megkutatistra, az eredeti alaprajz
rdszletesebb pontositirstra. J6 alkalom volt a barokk rit6pitds feltdrkdpezdsdre, valamint
az tfiepitesek elotti 6llapot felderft6sere. B5r nem sikertilt megtaltilni az alapito kegytir
sirj6t, tdbb mas sfr megkutatisrakertilhetett.lgy bizonyt6st nyert t6bb koriibban
vitatott ndzet az egyes sirhelyek korszakol6siit illet6en.

A harmadik eload6st 2020. december 10-6n Simmer Livirit6l l6thatt6k-hallhattfk az

drdekl6dok ,,6skori kulttirdk eml,!kei o Zalaegerszegi Jdrmdiipari Tesztpdlydn"
cimmel. Gyakran felmertilo k6rdds az emberr megtelepedds 6s az emberijelenl6t
folytonossdga aZala- foly6 v6lgy6ben. Ritkdn ad6dik aregdszet 6let6ben olyan
alkalom, hogy ilyen nagy teriileten folytathat rdszletekbe meno kutat6st a szakember.
AZalaegerszegi JSrmriipari Tesztprilya 6pit6se nagy lehetos6gnek bizonyult a helyi
kutatok 6let6ben. A tertilet vizsgiiata meghozta az eredmenyeket. Bizonyit6st nyert,

hogy t6rsdgiink m6r a neolitikum kor6t6l lakott hely. Az itt 616 k6z6ssdg a teriiletet
nagyon hosszri id6n keresztilhaszniita,hisz r6zkori leleteket is sikertilt a felszinre

hozni. A felt6r6sok megerositettdk a helyi fejlett komegmunkril6s tdnydt, ami



ugyancsak hitelesit6je a kereskedelemnek is. A gazdag leletanyag betekintdst nyrijt a

helyitiirsadalom mindennapi 6let6be. Avadiszat, a ftildmtivelds, a harc eszkcizei

mellet nagy szitmban maradtak a fejlett kdzmriipartigazolo leletek is. A ker6mia

edenyek, a szriv6shez sziiksdges eszkOzok mind a gazdasdgi fejlettseget bizonyitj6k. A
felt6r6s betekint6st engedett a korabeli hitvil6g k6rddseibe is. Ennek bizonyiteka az

egyik legszebb lelet az Egerszegi Vdnusz agyagszobrocska.

A t6bbi tervezett eloadiis sajnos nem fdrt bele a ptiyiuat adta lehet6sdgbe, mert a

m6sodik k6relemre nem kaptunk teljesitdsi hat6rid6-m6dosit6st, maradt a2020.12.15.
A megnyert dsszeg fel nem haszniilt reszet visszautaltuk a TSmogat6skezel6nek.

Nagyon sajn6ljuk, hogy az eliladissorozat hagyom6nyos, offline m6don nem tudott

megval6sulni. Teljesen m6s a hangulata egy olyan el6adiisnak, ahol az eload6

folyamatosan visszajelzest kap a hallgatosrigt6l, inspiriija ot. A kdrddsfeltevds,

v6laszad6s is sokkal konkrdtabb, eroteljesebb tud lenni, ha fizikdlisan is egyiitt vannak
jelen apirbeszed szereploi. El6adrisainkkal olyan vit6s k6rddsekre szerettUnk volna
rixililgitani, melyek sokakat 6rdekelnek, s a t6ma kutat6j6t6l hallva hiteles forr6sbol

ti$ekoz6dhattak a legrijabb eredmdnyel<rol.Ezt a c6lt sikertilt eldrni. A vil6gh6l6n
megosztott el6adiisokat egyre t6bben kdvettdk 6loben, s az online t6rben k6s6bb is

visszandzhet6 vide6k megtekint6si sziima is n6tt. igy Osszessdg6ben az eloadis-dlmdny

csorbult, viszont tdbb 6rdekl6d6hoz jutott el a mondanival6. Nem sztiktilt le

ftildrajzilag Zalaegerszeg 6s k6rnydkdre, hanem az egdsz orsz6gban, s viliigszerte
el6rhetov6 viit.Hatttron tili magyaroktol is kaptunk pozitiv visszajelzdseket.

Az eloaditsokr6l k6sztilt videofilmek megtekinthet6k a Gdcseji Mrizeum YouTube

csatorniij6n, de el6rhet6v6 tettiik azintezmeny honlapj6n is.

https ://gocsej im uzeum. hu/hirek/megvalosult-online-muzeu mi-estek

Kosz6njUk a Nemzeti Kulturiilis Alap Kdzgytijtem6nyek Koll6gium6nak a t6mogatiist!
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