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A kiállítás megvalósításának helyszíne: Petőfi Sándor Emlékház
(Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor u. 7.)

A Petőfi nyomában jártak… Félegyházi Petőfi-kutatók című időszaki
kiállítás megvalósulása:
A kiállítás a pályázatban leírt tématerv szerint valósult meg. A
kiállítóterek kialakítását követően szeptember 20-án, a tervezett nyitás előtt
egy nappal került átadásra az új időszaki tárlat, a helyi Kulturális Örökség
Napok nyitórendezvényeként.
A kiállítás ötletét az azonos címmel 2011-ben megjelent kiadvány
adta (Kapus Béláné szerk.: Petőfi nyomában jártak. Félegyházi Petőfikutatók. Kiskunfélegyháza 2011.), amelyben 11 félegyházi jeles személy
életútját, Petőfi-kutatását ismerhettük meg. A kiállítás a könyvet alapul véve
állított emléket e lokálpatrióta kutatóknak, és egyben példájukkal kívánta
erősíteni a helyi értékek felkutatását, megismerését, megértését és
megőrzését. A megismert helyi Petőfi-kutatókhoz kötődő relikviákat és a

kutatások-következtetések eredményeinek dokumentumait mutatja be a
tárlat.
A kiállítás fő részei (képek mellékelve):
1. Fogadótér – A belépő látogató számára a tájékoztató tabló ad információt az
épületről, a kiskunfélegyházi Petőfi-hagyomány és kultusz ápolásáról,
neves költő félegyházi életének kutatóiról.
2. Versek terme – A kiskunfélegyháziak által 2008-ban kiválasztott 30 legszebb
Petőfi-verset külön-külön tablókon 50 lapos tömbökben helyeztünk a falra.
A látogató a neki tetsző Petőfi-költeményekből levéve egy-egy lapot elvihet
magával.
3. Félegyházi Petőfi-kutatók terme – A kiállítótérben 11 kutató portréja, életútja,
Petőfi-életút kutatásához való kapcsolódása és jelentősége tekinthető meg.
A kultuszt éltetők sora egy fővel, az időközben elhunyt Ficsór József
polgármesterrel bővült. A tablók mellett vitrinekben relikviák, eredeti
dokumentumok, fényképek kerülnek kiállításra, valamint itt kapott helyet
Fekete János hagyatékából a dolgozószobájának berendezése, személyes
tárgyai, könyvespolcai.
Petőfi nyomában járt kutatók: Dr. Pásztor Ferenc (1841 – 1898) tanító,
ügyvéd, újságíró,
Dr. Szerelemhegyi Károly (1862 – 1948) ügyvéd, polgármester, Dr. Holló
Lajos (1859 – 1918) ügyvéd, hírlapkiadó, országgyűlési képviselő, Szalay
Gyula (1865 – 1937) tanár, múzeumőr, Dr. Porst Kálmán (1876 – 1926)
tanár, gimnáziumigazgató, Dr. Cserép József (1858 – 1948) tanár,
tankönyvíró, Dr. Kiss István (1883 – 1955) pénzügyi főtanácsos,
országgyűlési képviselő, Dr. Szirák Ferenc (1897 – 1942) gimnáziumi
tanár, Simay Ferenc (1888 – 1970) tanár, gimnáziumigazgató, Dr. Mezősi
Károly (1907 – 1971) tanár, irodalomtörténész, múzeumigazgató, Fekete
János (1924 – 2008) tanító, helytörténeti kutató, Ficsór József (1952 –
2012) polgármester

4. A Mi Petőfink terme – A kiállítótér másik részében került bemutatásra a
magángyűjteményből ajándékozott Petőfi-ábrázolások és képeslapok. A
képeslapgyűjtemény különlegessége, hogy 18 tablón tematikusan, de
egyben láttatja Petőfi életútjának helyszíneit, emlékhelyeit, a Kárpát-

medencében állított Petőfi-szobrokról megjelent ábrázolásokkal együtt,
valamint verseinek, dalainak, prózai műveinek illusztrációit.
A tér egyik sarkában került kialakításra a polgári enteriőr, a Poétazug (kanapé, kisasztal, könyvszekrény) itt leülve kézbe vehető
kiadványokat, versesköteteket olvashat a látogató.
A terem másik sarkában került kialakításra az Irodalmi – Játék – Tér –
múzeumpedagógiai sarok szőnyegen kis asztallal és székekkel,
babzsákokkal.

A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány – leporelló – kiállítás-ismertető
(mellékelve)

A kiállításhoz kapcsolódó programok:
Megnyitó rendezvény: 2013. szeptember 20. 17 óra (meghívó mellékelve)
A megnyitóra meghívást kaptak a félegyházi Petőfi-kutatók
leszármazottai. Hét kutatónak 15 leszármazottja vett részt a
rendezvényen.

Tudományos és ismeretterjesztő előadások:
- Fekete János-emléknap: 2013. október 5. szombat keretében szakmai
ismertető és tárlatvezetés a kiállításban az emléknap résztvevőinek.

- A Petőfi nyomában jártak című könyv szerzőinek
bemutatkozása: 2013. okt. 19. – Tárt kapuk – nyílt nap keretében
Kapus Béláné, a könyv szerkesztője volt a vendégünk.
- Petőfi emlékek Kiskunfélegyházán 2013. november 14. 14 – 16 óra –
ismeretterjesztő továbbképzés a magyar és történelem szakos
pedagógusok részére. Előadások: Petőfi emlékek városunkban,
Petőfi kutatók munkássága – Városházán. Rendhagyó
tárlatvezetés: Petőfi nyomában jártak… című kiállításban a Petőfi
Sándor Emlékházban
- Magángyűjtemény - közgyűjtemény: 2013. november 14. 17 óra - A
múlt emlékeinek gyűjtése különböző szinteken. Mit kell menteni és mi
menthető? Mit adunk tovább az utánunk jövő nemzedéknek? –
Vendégünk volt dr. Tarjányi József magángyűjtő.

Szabadidős programok
- Tárt kapuk – nyitott nap: három alkalommal:
2013. szeptember 21. szombat 9 – 17 óra
2013. október 19. szombat 9 - 17 óra
2013. november 22. szombat 9 – 17 óra
A nyitott napokon három alkalommal (10 óra, 14 óra, 16 óra)
rendhagyó tárlatvezetéssel mutattuk be a kiállítást az érdeklődőknek.
A kiállítás nyitva tartását önkéntes Kiskun Múzeum Baráti Kör tagok
mellett önkéntes diákok is biztosították.
- Borkóstoló: 2013. november 22. szombat – Selb Pincészet Petőfi borát
kóstolhatták meg a kiállítás látogatói a pincészet borászának
ismertetésével egybekötve.
- Zenés irodalmi est: 2013. december 10. kedd 17 óra - Petőfi
nyomában jártak… kiállítás bemutatása tárlatvezetéssel, majd a
Széljáró Balladás zenekar megzenésített Petőfi-versekből álló műsora
volt hallható.

Petőfi ünnepség: 2013. december 31. 9 óra – megemlékezés a
Petőfi Sándor Emlékház a költő születési évfordulóján, majd a kiállítás
bejárása tárlatvezetéssel, játékos feladatokkal.
Petőfi-séta a városban: a Tárt kapuk – nyitott hétvége keretében
három alkalommal, délután 15 órai indulással, - felkeresve a Petőfihez
és családjához kötődő emlékhelyeket, helyszíneket: Petőfiház állandó kiállítása és az emléktábla, Templomkertben a Petőfikutatók és Petőfi-fordítók emlékoszlopai, Hattyúház – amelyet
Petrovits István mészárszékként bérelt, ma a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárnak ad helyet,Petőfi-szobor, amelyet 1922-ben állítottak fel,
a Köllő Miklós Segesvárról menekített alkotása, Petőfi-kút – az
egykori gabonapiacon álló itatókút volt, amelyre Petőfi is
megemlékezik Szülőföldemen című versében, Centenáriumi
díszkút – az 1848-49-es szabadságharc századik évfordulójára
állították, rajta Petőfi verssora: Latom, kardom,tiéd, oh,
szabadság!, Kiskun Múzeum – Kiskunfélegyháza évszázadai című
állandó kiállítása, amelyen látható az egykori mészárszék szerszámai:
húsvágó tőke, fenőacél, húsvágó bárd.

Múzeumpedagógiai foglalkozás
A helyi iskolákkal együttműködve egyeztetett időpontokban kerültek
beépítésre a tanóra keretébe.
A Petőfi nyomában jártak… foglalkozás komplex módon mutatta be a
kiállítást és dolgozta fel a látott és halott ismereteket. A nyitva tartás alatt 6
foglalkozást tartottunk, elsősorban általános iskolás osztályoknak.
A kiállítás látogatottsága:
Az időszaki kiállítás a Petőfi Sándor Emlékházban elsősorban
bejelentkezéssel látogatható, valamint a rendezvények alkalmával
tekinthették meg az érdeklődők.
Az emlékház látogatottsága 2013-ban 2.028 fő volt,
ebből 2013. szeptember 20 – december 31 között 1.241 fő tekintette
meg a kiállítást.
Ebből:

kiállítás látogató: ........................................................................... 768
fő
rendezvénylátogató: ...................................................................... 335
fő
múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmával: .................. 6 alkalom
138 fő
Összesen: ................................................................................... 1.241
fő
Az egész éves látogatottság 61%-a, ebben a bő három hónapos nyitva
tartási időben volt, akik elsősorban az új kiállítást tekintették meg.
A látogatószám az előző évhez képest jelentősen növekedett, hiszen
2012-ben csak 488 fő látogatott a Petőfi Emlékházba, míg 2013-ban
anégyszeresére növekedett, köszönhetően az új kiállításnak és a hozzá
kapcsolódó programoknak. Rendezvények ezt megelőző években a Petőfi
Emlékházban nem voltak.

Bevételek:
A programok díjmentesen voltak látogathatóak. A Petőfi Sándor Emlékház
bevétele 2013. szeptember 20 – december 31 között csoportos
diákbelépőből keletkezett. 11.400 Ft.

Sajtómegjelenés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meghívó-Petőfi nyomában jártak, Félegyházi Közlöny online.
2013.09.09.
A Petőfi – kutatókra emlékeznek, Petőfi Népe megyei napilap,
2013.09.10.
Programok-Petőfi nyomában jártak-internetes megjelenések,2013.
szeptember hó
A Petőfi kutatókra emlékeznek, Petőfi Népe megyei napilap,
2013.09.17.
Petőfi nyomában jártak… A félegyházi Petőfi kutatók
kiállítása, www.felegyhaziprogram.hu, 2013.09.20.
Petőfi nyomában jártak…, Félegyházi Közlöny online, 2013.09.20.

Petőfi nyomában jártak…, Félegyházi Közlöny, 2013.09.20.
Petőfi nyomában jártak, Baon online újság, 2013.09. 23.
Petőfi nyomában jártak - Új tárlattal bővült a költő emlékháza, Petőfi
Népe megyei napilap, 2013.09.24.
10. Kiállítás nyílt a megújult Petőfi Sándor Emlékházban, Szuperinfó,
2013.09.25.
11. Petőfi nyomában jártak, www.infonograd.hu, 2013.11.28.
12. Petőfi nyomában jártak, Meghívó-tárlatvezetés, zenés irodalmi
est, www.infomovar.hu, 2013.11.28.
13. Petőfi nyomában jártak, Meghívó-tárlatvezetés, zenés irodalmi
est, www.infogyor.hu, 2013.11.28.
14. Petőfi nyomában jártak, Meghívó-tárlatvezetés, zenés irodalmi
est, www.infomosonmagyarovar.hu, 2013.11.28.
15. Petőfi nyomában jártak, Meghívó-tárlatvezetés, zenés irodalmi
est, www.infosiofok.hu, 2013.11.28.
16. Petőfi nyomában jártak, Meghívó-tárlatvezetés, zenés irodalmi est,
Sirius Rádió - Sirius Klub, 2013.11.28.
17. Tárlatvezetés a „Petőfi nyomában jártak” című
kiállításon, www.museum.hu, 2013.12.10.
18. Petőfi nyomában jártak-zenés időutazás, Petőfi Népe megyei napilap,
2013.12.12.
7.
8.
9.

A szakmai beszámoló közzétételének helye:
www.kiskunmuzeum.hu
www.kiskunfelegyhaza.hu
A kiállítás hasznosulásának értékelése:
A kiállítás tartalma szerint egy átfogó képet kívánt nyújtani a
kiskunfélegyházi Petőfi-kultusz kialakulásáról, a költő iránti érdeklődés és
tisztelet által született helyi kutatókról, arról, hogy mi indította őket az újabb
adalékok feltárására, milyen eredménnyel zárultak a kutatásaik, hogyan
befolyásolta életüket e maguk elé tűzött szent cél, milyen módszereket
alkalmaztak a tudományosság szolgálatában. A feledés homálya majdnem
elnyelte e sok áldozatos munkát, de mégis valakiknek fontos volt
megmenteni. Ezt az értékmentő folyamatot kívántuk egyrészt bemutatni.
A kiállítás kivitelezése a 19. századi polgári miliőt idézve visszaadta
azt a hangulatot és korszellemet, amelyben születtek e jeles félegyháziak.

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok elsősorban a helyi és
környékbeli közönségnek szólt, a lokalitás célja éppen az volt, hogy a
helyben élők ismerjék meg minél jobban a környezetükben lévő értékeket –
hiszen ennek hiányát tapasztaltuk. A helyi iskolák bevonása, a tantervbe
való beépítése a tervezettnél kisebb arányban sikerült, részben az iskolák
átszervezési gondjai okán.
A Tárt kapuk – nyitott hétvége programok és a Petőfi-séták az
önkéntesek bevonását is lehetővé tették, akik teremőrként, tárlatvezetőként
és látogatókísérőként alaposabban megismerték a kiállítást és az
emlékházat, ezáltal népszerűsítői, ajánlói is lettek a tárlatnak.
A kiállítás anyagának összeállításakor kapcsolatba kerültünk a
kutatók leszármazottaival, a tárlat alapjául szolgáló könyv szerzőivel és
magángyűjtőkkel, akik segítették a múzeum munkáját és gyarapították a
gyűjteményünket.
A tárlat e rövid – téli időszakba nyúló – nyitva tartása alatt is sikeres,
látogatott, és legfontosabb értékeként köztudatba került a városban és
környékén.

