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Összegzés 

A tárlat, mely a 2017-es Nők a múltból – Asszonyi tárgyak: változó forma, örök tartalom 

című kiállítás folytatása a Tornyai János Múzeum néprajzi, helytörténeti és régészeti 

gyűjteményeiből származó 300 műtárgyon, közel 100 (eredeti, nagyított és digitális) 

fényképen, valamint 12 eredeti dokumentumon keresztül villantotta fel a 19-20. századi 

vásárhelyi férfiak életének jellemző szegmenseit. A múzeum földszinti kiállítótereiben 

augusztus elején megnyitott kiállítás a helyi társadalom sajátosságai mellett, megvilágította 

azokat a közös pontokat is, melyek a földműveseket, az iparosokat és a polgárokat 

összekötötték a közösségben. A bemutatott műtárgyakról elmondható, hogy megannyi 

eseményt „éltek meg”. Tanúi voltak különféle élethelyzeteknek, melyeket a mai ember 

számára sokszor megfejthetetlen titkos nyelven mesélnek. A tárlat rendezésekor fontos 

szempont volt, hogy a néprajz és a helytörténet módszereivel valóban „megszólaltassuk” a 

tárgyakat, képeket. A visszajelzések alapján megállapítható, hogy a kiállítás elérte azon célját, 

miszerint e történetek tudományos igényű feldolgozása, közérthető bemutatása révén 

közelebb kerülhetnek a látogatók az akár száz évnél is idősebb tárgyakhoz, egykor élt 

emberekhez.  

 

A kiállítás alapadatai 

Férfiak a múltból – Tárgyak, sorsok, történetek 

Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely (földszint) 

2019. augusztus 4. – szeptember 30. 

Kurátor: Terendi Viktória 

http://www.tornyaimuzeum.hu/cikk/ferfiak_a_multbol_targyak_sorsok_tortenetek_871 

 

Hasznosítás 

A tárlathoz kapcsolódó programok különböző célcsoportokat szólítottak meg, vonzottak be 

a múzeumba, miközben a teljes kiállítást, vagy annak egy részletét mélyebben bemutatták, az 

ismeretszerzést élményekkel gazdagították. A programok lehetőséget biztosítottak a helyi 

közösség tagjainak, hogy megismerjék elődeik életét, s egy-egy ismerős tárgy kapcsán 

felelevenítsék saját történetüket, átadva tapasztalataikat a fiatalabb generációk számára.   

Megnyitó: 120 fő 

Múzeumi szombat – tárlatvezetés: 29 fő 

Szakmai tárlatvezetés: 25 fő 

Online bajusz és szakáll szépségverseny – 210 embert ért el a Facebookon keresztül – 10 

nevező – 4 nyertes 

http://www.tornyaimuzeum.hu/cikk/ferfiak_a_multbol_targyak_sorsok_tortenetek_871
http://www.tornyaimuzeum.hu/cikk/ferfiak_a_multbol_targyak_sorsok_tortenetek_871


Ismeretterjesztő előadás: Nagy háborúk pár sorban – a tábori levelezőlapokról: 20 fő 

Családi detektívjáték: Egy megoldatlan rejtély… : 73 fő 

Múzeumpedagógiai foglalkozások: 

- Csúzli, paca, kacskaringó - 7-10 éves korosztály számára 

- Élet a bajusz mögött – 11-13 éves korosztály számára 

- Kurizáló ifjak, avagy suba subával… - 14-18 éves korosztály 

- Önálló tárlatlátogatást segítő 13+1 kérdéses totó 

Összes résztvevő diák: 650 fő 

Teljes látogatói létszám: 1614 fő 

Jegyárbevétel: kb. 200.000,- Ft 

 

Sajtóanyag, megjelenések 

Középpontban az embör 

Férfikiállítás nyílik augusztus elején a Tornyai-múzeumban 

 

A korábbi évszázadok férfiközpontú társadalmát tükrözte a vásárhelyi 

nyelvhasználatban az embör szó, melyet a férfi, illetve a férj szavak szinonimájaként 

használtak eleink. A Tornyai János Múzeum augusztus elején nyíló kiállításában 

tárgyakon, sorsokon és történeteken keresztül elevenedik meg a 19-20. század 

férfivilága. 

 

A férfiak a családban, közösségben betöltött vezető szerepüket évezredeken át stabilan 

őrizték, habár a kulturális és társadalmi változások hatására a huszadik századra sok 

tekintetben átrendeződtek a nemi szerepek. A magyar paraszti és polgári kultúra patriarchális 

jellege ellenére jelentős különbségek mutatkoztak a 19-20. században a hódmezővásárhelyi 

férfilakosság életmódjában, és lehetőségeiben. Alapvetően jogi, kulturális és anyagi tényezők 

befolyásolták, hogy ki milyen mértékben szólhatott bele a közügyekbe, milyen 

életkörülményeket teremthetett házastársa és gyermekei számára, hol foglalt helyet a (nagy) 

családi hierarchiában – olvasható Terendi Viktória, a kiállítás kurátorának bevezetőjében.  

 

A mélyen gyökerező hagyományok már az élet korai szakaszában hatottak, hiszen a család 

számára az „igazi” örömöt egy fiúgyermek születése jelentette. Ahogy az „embörgyerökök” 

cseperedtek, a játékokon és a rájuk bízott feladatokon keresztül készültek fel a felnőttkor erőt, 

bátorságot, felelősséget és megfontoltságot igénylő kihívásaira. Az iskoláztatás sokáig – 

főként a magasabb szintű oktatás – csak a fiúk számára jelentett lehetőséget a társadalmi 

felemelkedésre. Az ifjak többnyire apjuk foglalkozását követve örökítették tovább a családi 

szakmákat, vitték tovább a gazdaságokat. A felnőttkor elérésének első és egyben egyik 

„legveszélyesebb” lépcsőfoka a katonaidők voltak, hiszen évszázadokon át több évet, 

évtizedet szolgáltak a fiúk a hadseregben és estek el ezerszámra a huszadik század világégései 

során. A hamar tovaröppenő ifjúság évei a házassággal zárultak, amikortól kezdve 

családfőként a család gondviselésének terhe (is) nyomta vállukat. De a régi időkben sem 

hiányoztak a férfiak életéből az apaság örömei, a gondtalan szórakozás pillanatai, vagy akár a 

kalandvágyó percek, melyet a tisztes öregkor a család és a közösség általi megbecsülése zárta 

le. - írja a vásárhelyi múzeum néprajzkutató-muzeológusa. 

 

A Tornyai János Múzeum augusztus 3-án megnyílt Férfiak a múltból című néprajzi tárlata a 

férfiélet legkülönbözőbb tárgyait mutatja be, a gyerekkor játékaitól kezdve, a viseleti 

darabokon és munkaeszközökön át, egészen a szimbolikus jelentőséggel bíró attribútumokig. 



Az interaktív elmélyülésre is lehetőséget adó kiállítás szeptember végéig várja az 

érdeklődőket a közgyűjtemény földszinti termeiben. 

 
1. Férfiak a múltból – augusztus elején új kiállítás nyílik a Tornyai-múzeumban 
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás 
2018. július 16.  
A tárlat az elmúlt két évszázad férfiéletének legkülönbözőbb eszközeit mutatja be. 
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/ferfiak-a-multbol-augusztus-elejen-uj-kiallitas-nyilik-a-tornyai-
muzeumban 

 
2. Férfiak a múltból címmel nyílik kiállítás a Tornyaiban 
= Promenad.hu – A hírek főutcája 
2018. július 16.  
A Tornyai János Múzeum néprajzi gyűjteményének legszebb „férfitárgyait” felvonultató 
kiállítás nyílik augusztus első hétvégéjén a vásárhelyi közgyűjteményben. 
http://promenad.hu/2018/07/16/ferfiak-a-multbol-cimmel-nyilik-kiallitas-a-tornyaiban/ 

 
3. Férfiak a múltból 
= infoHódmezővásárhely.hu – az infoVárosok tagja 
2018. július 16.  
Augusztus elején új kiállítás nyílik a Tornyai-múzeumban 
http://www.infovasarhely.hu/hirek/olvas/ferfiak-a-multbol-2018-07-16-105038 
 

4. Férfiak a múltból 
= Vásárhelyi Televízió 
2018. július 20.  
Új tárlat nyílik a Tornyai János Múzeumban. A „Férfiak a múltból” című kiállításon az 
érdeklődők bepillantást nyerhetnek a régi korok férfiainak mindennapjaiba. A 
felsorakoztatott használati eszközök segítségével mindenki számára még átélhetőbbé teszik 
a régi időket.  
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=13525 
 

5. Középpontban az embör – Férfikiállítás nyílik augusztus elején a Tornyai-múzeumban 
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás 
2018. július 26.  
A Tornyai János Múzeum augusztus elején nyíló kiállításában tárgyakon, sorsokon és 
történeteken keresztül elevenedik meg a 19–20. század férfivilága. 
http://www.vasarhely24.com/programok/kozeppontban-az-embor-ferfikiallitas-nyilik-augusztus-elejen-a-
tornyai-muzeumban 
 

6. Középpontban az embör 
= Promenad.hu – A hírek főutcája 
2018. július 26.  
A korábbi évszázadok férfiközpontú társadalmát tükrözte a vásárhelyi nyelvhasználatban az 
embörszó, amelyet a férfi, illetve a férj szavak szinonimájaként használtak eleink. A Tornyai 
János Múzeum augusztus elején nyíló kiállításában tárgyakon, sorsokon és történeteken 
keresztül elevenedik meg a 19–20. század férfivilága. 
http://promenad.hu/2018/07/26/kozeppontban-az-embor/ 
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7. Középpontban az embör 
= Vásárhelyi Hírek – Itthon vagyunk! 
2018. július 26.  
A korábbi évszázadok férfiközpontú társadalmát tükrözte a vásárhelyi nyelvhasználatban az 
embör szó, amelyet a férfi, illetve a férj szavak szinonimájaként használtak eleink. A Tornyai 
János Múzeum augusztus elején nyíló kiállításában tárgyakon, sorsokon és történeteken 
keresztül elevenedik meg a 19–20. század férfivilága. 
http://www.vasarhelyihirek.hu/kozeppontban_az_embor 

 
8. Középpontban az embör Férfikiállítás nyílik a Tornyai-múzeumban 
= Rádió7 – a vidék rádiója 
2018. július 26.  
A korábbi évszázadok férfiközpontú társadalmát tükrözte a vásárhelyi nyelvhasználatban az 
embörszó, amelyet a férfi, illetve a férj szavak szinonimájaként használtak eleink. A Tornyai 
János Múzeum augusztus elején nyíló kiállításában tárgyakon, sorsokon és történeteken 
keresztül elevenedik meg a 19–20. század férfivilága. 
http://www.radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=4157 
 

9. Doktorandánk kiállítása 
= etnoszeged– SZTE BTK NÉPRAJZI ÉS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK 
2018. július 30.  
Pénteken nyílik Terendi Viktória, doktori hallgatónk kiállítása a hódmezővásárhelyi 
múzeumban. Tanszékünk professzora, Barna Gábor nyitja meg. 
https://etnoszeged.wordpress.com/2018/07/30/doktorandank-kiallitasa/ 

 
10. Nehéz volt férfinak lenni! 
= Rádió7 – a vidék rádiója 
2018. augusztus 1.  
érfiak a múltból – Tárgyak, sorsok, történetek címmel nyílik pénteken kiállítás a Tornyai 
János Múzeumban. Szerdán a tárlat rendezésének körülményeibe kukkanthattak be a sajtó 
képviselői. 
http://www.radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=4391 
 

11. Amikor még csizma, bicska, pipa tette a vásárhelyi férfiakat 
= Promenad.hu – A hírek főutcája 
2018. augusztus 1.  
A 19. század illetve a 20. század elejének férfivilágát mutatja be a pénteken a Tornyai 
múzeumban pénteken délután nyíló kiállítás, mely a gyerekkortól az embörré válásig, azaz a 
munkába állásig és a házasodásig tükrözi az erősebb nem múltját. 
http://promenad.hu/2018/08/01/amikor-meg-csizma-bicska-pipa-tette-a-vasarhelyi-ferfiakat/ 
 

12. A férfiélet kiállítása pénteken nyílik a Tornyaiban 
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás 
2018. augusztus 1.  
Az utolsó simításokat végzik a „Férfiak a múltból” című kiállításon a Tornyai János 
Múzeumban, ahol ez előkészületek utolsó fázisába pillanthattunk be. 
http://www.vasarhely24.com/kultura/a-ferfielet-kiallitasa-penteken-nyilik-a-tornyaiban 

 
13. Az elmúlt századok férfivilágáról nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen 

http://www.vasarhelyihirek.hu/kozeppontban_az_embor
http://www.radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=4157
https://etnoszeged.wordpress.com/2018/07/30/doktorandank-kiallitasa/
http://www.radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=4391
http://promenad.hu/2018/08/01/amikor-meg-csizma-bicska-pipa-tette-a-vasarhelyi-ferfiakat/
http://www.vasarhely24.com/kultura/a-ferfielet-kiallitasa-penteken-nyilik-a-tornyaiban


= MTI – Magyar Távirati Iroda 
2018. augusztus 1.  
Tárgyakon, sorsokon és történeteken keresztül mutatja be a 19-20. század férfivilágát a 
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban pénteken nyíló néprajzi kiállítás. 
http://www.mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=782467 

 
14. Az elmúlt századok férfivilágáról nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen 
= Rádió88 – Az életünk része! 
2018. augusztus 1.  
Tárgyakon, sorsokon és történeteken keresztül mutatja be a 19-20. század férfivilágát a 
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban pénteken nyíló néprajzi kiállítás. Terendi 
Viktória kurátor elmondta, a páros kiállítás első, a nők társadalmi helyzetét és annak 
változásait bemutató részét tavaly láthatta a közönség. A Férfiak a múltból című tárlat a 
férfiélet legkülönbözőbb emlékeit mutatja be a gyerekkor játékaitól kezdve a viseleti 
darabokon és munkaeszközökön át egészen a szimbolikus jelentőséggel bíró tárgyakig. 
https://www.radio88.hu/az-elmult-szazadok-ferfivilagarol-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen/ 

 
15. Az elmúlt századok férfivilágáról nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen 
= Magyar Idők – konzervatív közéleti napilap 
2018. augusztus 1.  
Tárgyakon, sorsokon és történeteken keresztül mutatja be a 19-20. század férfivilágát a 
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban pénteken nyíló néprajzi kiállítás. 
https://magyaridok.hu/kultura/az-elmult-szazadok-ferfivilagarol-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen-3349922/ 

 
16. Férfiak a múltból - pénteken nyílik a Tornyai kiállítása 
= delmagyar.hu – Délmagyarország Online 
2018. augusztus 1.  
A vásárhelyi Tornyai János Múzeum Férfiak a múltból - tárgyak, sorsok, történetek című 
tárlata pénteken 18 órakor nyílik. A megnyitó előtt Miklós Péter intézményvezető és Terendi 
Viktória, a közgyűjtemény néprajzkutatója tartott ismertetőt a sajtó munkatársainak, akik 
bejárhatták a kiállítás termeit. 
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/ferfiak_a_multbol_-
_penteken_nyilik_a_tornyai_kiallitasa/2569094/ 

 
17. Az elmúlt századok férfivilágáról nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen 
= Debreceni Nap 
2018. augusztus 2.  
Tárgyakon, sorsokon és történeteken keresztül mutatja be a 19-20. század férfivilágát a 
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban pénteken nyíló néprajzi kiállítás. 
http://www.debreceninap.hu/kultura/2018/08/02/az-elmult-szazadok-ferfivilagarol-nyilik-kiallitas-
hodmezovasarhelyen/ 

 

18. Férfisorsok és férfitárgyak a Tornyai-múzeumban 
= infoHódmezővásárhely.hu – az infoVárosok tagja 
2018. augusztus 2.  
A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum Tavaly Nők a múltból címmel rendezett 
tárlatot, amelynek folytatásaként augusztus 3-án 18 órakor nyílik meg a Férfiak a múltból. 
http://www.infovasarhely.hu/hirek/olvas/ferfisorsok-es-ferfitargyak-a-tornyai-muzeumban-2018-08-02-
113903 
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19. Férfisorsok és férfitárgyak a Tornyai-múzeumban 
= Vásárhelyi Hírek – Itthon vagyunk! 
2018. augusztus 2.  
A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum Tavaly Nők a múltból címmel rendezett 
tárlatot, amelynek folytatásaként augusztus 3-án 18 órakor nyílik meg a Férfiak a múltból. 
Tárgyak, sorsok, történetek című kiállítás a közgyűjteményben. 
http://www.vasarhelyihirek.hu/ferfisorsok_es_ferfitargyak_a_tornyai-muzeumban 

 
20. Férfisorsokról nyílik tárlat a vásárhelyi Tornyai János Múzeumban 
= SzegedMa 
2018. augusztus 3.  
A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum Tavaly Nők a múltból címmel rendezett 
tárlatot, amelynek folytatásaként augusztus 3-án 18 órakor nyílik meg a Férfiak a múltból. 
Tárgyak, sorsok, történetek című kiállítás a közgyűjteményben. 
https://szegedma.hu/2018/08/ferfisorsokrol-nyilik-tarlat-a-vasarhelyi-tornyai-janos-muzeumban 

 
21. Nem a pipa teszi a férfit, vagy mégis? 
= Rádió7 – a vidék rádiója 
2018. augusztus 3.  
Férfiak a múltból címmel nyílt meg pénteken a Tornyai János Múzeum új időszaki kiállítása. A 
mostani tárlat a tavalyi, női sorsokat bemutató kiállítás párdarabja, kiegészítője. 
http://www.radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=4468 
 

22. Katonaság, kocsma, közélet – A férfiak világa a múzeum termeiben 
= Promenad.hu – A hírek főutcája 
2018. augusztus 4.  
Tavaly a női szerepekről, társadalmi státuszuknak a mindennapokban történő 
megjelenéséről rendeztünk kiállítást, amelynek folytatása a most megnyílt tárlat – 
fogalmazott Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója péntek este a Férfiak a 
múltból, Tárgyak, sorsok, történetek című kiállítás megnyitóján, amely kétszáz évre 
visszatekintve mutatja be a férfiszerepeket a gyermekkortól a családfőségig, a katonásságtól 
az iparosságig. Az igazgató kiemelte: a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött 
kiállítás anyagának kilencven százaléka a múzeum saját néprajzi gyűjteményének darabjaiból 
áll, s a tárlat kurátora pedig a vásárhelyi múzeum néprajzkutatója, Terendi Viktória. 
http://promenad.hu/2018/08/04/katonasag-kocsma-kozelet-a-ferfiak-vilaga-a-muzeum-termeiben/ 
 

23. Katonaság, kocsma, közélet – A férfiak világa a múzeum termeiben 
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás 
2018. augusztus 4.  
Megnyílt a Tornyai János Múzeum új kiállítása. 
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/katonasag-kocsma-kozelet-a-ferfiak-vilaga-a-muzeum-termeiben 

 
24. Férfitársadalom múltidőben 
= Vásárhelyi Hírek – Itthon vagyunk! 
2018. augusztus 4.  
Tavaly a női szerepekről, társadalmi státuszuknak a mindennapokban történő 
megjelenéséről rendeztünk kiállítást, amelynek folytatása a most megnyílt tárlat – 

http://www.vasarhelyihirek.hu/ferfisorsok_es_ferfitargyak_a_tornyai-muzeumban
https://szegedma.hu/2018/08/ferfisorsokrol-nyilik-tarlat-a-vasarhelyi-tornyai-janos-muzeumban
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http://promenad.hu/2018/08/04/katonasag-kocsma-kozelet-a-ferfiak-vilaga-a-muzeum-termeiben/
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/katonasag-kocsma-kozelet-a-ferfiak-vilaga-a-muzeum-termeiben


fogalmazott Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója péntek este a Férfiak a 
múltból. 
http://www.vasarhelyihirek.hu/ferfitarsadalom_multidoben 

25. Férfiak a múltból 
= etnoszeged– SZTE BTK NÉPRAJZI ÉS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK 
2018. augusztus 4.  
2018. augusztus 3-án a Tornyai János Múzeumban Hódmezővásárhelyen jelentős érdeklődés 
kíséretében megnyílt doktorandánk, Terendi Viktória időszaki kiállítása Férfiak a múltból, 
Tárgyak, sorsok, történetek címmel. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött 
kiállítás anyagának kilencven százaléka a múzeum saját néprajzi gyűjteményének darabjaiból 
áll, s a tárlat kurátora a helyi múzeum néprajzkutatója, Terendi Viktória. 
https://etnoszeged.wordpress.com/2018/08/04/ferfiak-a-multbol/ 

 
26. Katonaság, kocsma, közélet 
= infoHódmezővásárhely.hu – az infoVárosok tagja 
2018. augusztus 6.  
A férfiak világa a múzeum termeiben 
http://www.infovasarhely.hu/hirek/olvas/katonasag-kocsma-kozelet-2018-08-06-161446 

 
27. Férfisorsok és férfitárgyak a Tornyai-múzeumban 
= Vásárhelyi Televízió 
2018. augusztus 6.  
A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum Tavaly Nők a múltból címmel rendezett 
tárlatot, amelynek folytatásaként augusztus 3-án 18 órakor nyílik meg a Férfiak a múltból. 
Tárgyak, sorsok, történetek című kiállítás a közgyűjteményben. 
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=13531 

 
28. A 19-20. századi, vásárhelyi férfiak mindennapjaiba pillanthatnak be a Tornyai János 

Múzeumban az érdeklődők 
= Vásárhelyi Televízió 
2018. augusztus 6.  
Zsebóra, pipa és az elmaradhatatlan bajusz. A 19. -20. századi férfinak ezek voltak a legfőbb 
ismérvei. Az erősebb nem társadalmi presztízsének alakulása követhető nyomon a 
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban, a Férfiak a múltból című kiállításon. 
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=13538 
 

29. Férfisorsok és férfitárgyak a Tornyai-múzeumban 
= Magyar Múzeumok – A Pulszky Társaság- Magyar Múzeumi Egyesület online magazinja 
2018. augusztus 7.  
A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum Tavaly Nők a múltból címmel rendezett 
tárlatot, amelynek folytatásaként augusztus 3-án 18 órakor nyílt meg a Férfiak a múltból. 
Tárgyak, sorsok, történetek című kiállítás a közgyűjteményben. A kiállítást a média 
munkatársainak Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója és Terendi Viktória 
néprajzkutató, a tárlat kurátora mutatta be. 
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/ferfisorsok-es-ferfitargyak-a-tornyai-muzeumban 
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Fotódokumentáció: kiállítási enteriőr, események fotói 

 

 











 
 


