
Szakmai beszámoló a 100 év – 100 műtárgy című időszaki kiállítás megvalósításáról 
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A kiállítás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai és a megvalósítás eredményességének elemzése 

 

Salgótarján rendezett tanácsú várossá  válásának centenáriumáról  2022 májusában a Dornyay 

Béla Múzeum időszaki kiállítással emlékezett meg. Az intézmény történeti tárgyi, történeti 

dokumentációs, képzőművészeti, numizmatikai, művelődéstörténeti és irodalomtörténeti 

gyűjteményeiből 100 db műtárgy, illetve tárgy-együttes reprezentálja a város elmúlt száz 

esztendejét. Az említett 100 műtárgyat eredetiben állítottuk ki, melyek jelentőségét fénykép- és 

dokumentummásolatokkal támasztottuk alá, és tettük egyúttal a kiállítást látványosabbá.  

A műtárgyanyaggal megelevenítettük Salgótarján százéves városi létének jelentősebb 

eseményeit, a várossá fejlődés fő irányvonalát. A város lakosságát e kiállítás segítségével 

közelítjük múltjuk megismeréséhez, identitásuk erősítéséhez, a múzeumba látogató turistáknak 

pedig bemutatjuk a tárgyakon keresztül Salgótarján történetének legérdekesebb eseményeit is. 

A helyieket szembesíthetjük városi múltjuk egy-egy szeletével, olyanokról is, melyek nem 

annyira közismertek. A minél alaposabb szembenézést a tárgyak mellett elhelyezett magyarázó 

szövegggel kívántuk elérni, mintegy a tárgyak történetét is megmutatva. 

A kiállítással különleges időutazásra hívtuk a város közönségét és a látogatókat. Felidézzük az 

első polgármester, Förster Kálmán városvezetői időszakának emlékeit, 1922-1944, amikor a 

tudatos urbanizációs törekvések keretet kaptak és a városvezetés igyekezett a korábbi 

évtizedekre jellemző vállalati tagoltságot oldani, városi identitást teremteni.   

Dr. Förster Kálmánnak, az első polgármesternek és a korabeli városvezetésnek a jelentőségét 

jelzi pl. Förster jogi diplomája. A helyi turisztikai életre utalnak a Magyar Kárpát Egyesület 

Salgótarjáni Osztályához kapcsolódó emlékek.  A korszak társadalmi felépítését tükrözi számos 

műtárgy, utalva az ipari nagyvállalatok meghatározó jelenlétére, társadalomformáló erejére (pl. 

Róth Flóris SKB Rt. bányaigazgató emlékkötete, az acélgyári színjátszókhoz, és a vállalat 

dalköréhez kapcsolódó több műtárgy, sportélettel kapcsolatos emlékek). Az iparvállalatok 

kultúratámogató szerepe az 1945 utáni korszakban is megmaradt, erről további műtárgyak 

tanúskodnak.  

A közoktatás intézményeit villantja fel szintén több relikvia (a kereskedelmi, a polgári és a 

bányatelepi iskola tablói, a budapesti iparkamara kitüntető tanoncérme egy salgótarjáni lakatos 

tanulónak, a salgóbánya-telepi elemi iskola harangja.). A korszak irredenta illetve nemzeti-

keresztény szimbolikájára utal több helyi műtárgy: a kiállítás legnagyobb terjedelmű műtárgya, 

az ereklylés országzászló és a vasöntöde által gyártott öntöttvas turulmadár. a korszakban 

kialakított Kálvária időkapszulája és kis fakeresztje. Kiemelkedő jelentőségű egy Auschwitzba 

deportált salgótarjáni izraelita nő turista hátizsákja, mellyel megjárta és túlélte a koncentrációs 

tábort.  Helyet kapnak a kisipar és kiskereskedelem működtetőinek emlékei is: az ipartestület 

tablója, díszes névjegykártya tartó doboz egy helyi papírkereskedésből, helyi üzletből vásárolt 

Kodak Junior 620 fényképezőgép, egy kisvendéglő cégtáblája,  

Bemutatjuk a város 1945-1962 közötti időszakát, mikor Salgótarján megyeszékhelyi címet 

kapott és a korszak ideológiai kötöttsége mellett előkészületek folytak a város építészeti és 

kulturális értelemben vett modernizálására. A korszak hangulatát a képzőművészet és az 1950-



es évek ideológiai töltetű tárgyainak, pl.1956-os nemzeti zászló, a munkaversenyek világát 

idéző dicsőségzászló, versenyzászló megjelenítése teszik érzékletessé. Ugyancsak az  

ötvenes évek világába vezetnek azok az öntöttvas játékok, melyet egy acélgyári munkás 

készített gyermekeinek, mivel az üzletben nem lehetett játékokat kapni.  

A hangsúlyt az első korszakra és Salgótarján fénykorára, az 1962-1989 közötti évekre 

helyeztük, amikor a város  építészetileg teljesen megújult, arculati szempontból szinte egy új 

város született, a városi infrastruktúra modernizálódott, az ipari termelés elérte csúcsát, a 

település lakosságszáma pedig - 1980 körül - a maximumát. Itt a város új építészeti arculatának 

ábrázolásához a képzőművészet és az irodalom emlékeit hívtuk segítségül. A város 

képzőművészeti életének 1970-1980-as évekbeli virágzó időszakából származnak Iványi Ödön, 

Szujó Zoltán, Hibó Tamás, Czinke Ferenc salgótarjáni témájú munkái. A város átépítése több 

művészt megihletett, így Pataki Józsefet, vagy Szatmári Bélát, aki képregény formában 

örökítette meg a témát, Balázs János pedig a rá jellemző stílusban ábrázolta a Pécskő úti 

toronyházakat, vagy ahogyan ő leírta őket a Globus versfolyam egyik versében, a  “szűk, kocka, 

emberi férőhelyeket”. Emellett az 1970-es évekre felszámolt cigánydombi telepről készített 

sorozatából jelenik meg egy alkotás.  

Az időutazást igazi kuriózum színesíti. A kiállításban elhelyezett nagyképernyős LED TV 

készüléken az 1968-ban a Magyar Urbanisztikai Társaság által Hild-éremmel elismert 

Salgótarjánról készített orosz nyelvű filmanyag látható.  

Végül az 1990 utáni immár több mint harminc esztendő már nem a várostörténet sikeres 

szakasza, az ipari üzemek nagyrészét felszámolták, komoly munkanélküliség keletkezett, 

drasztikusan csökkent a lakosságszám. Itt emlékeink is javarészt a felszámolt gyárak utolsó 

termékei közül kerültek ki. 

A kiállítás  elérendő célcsoportjai közül eddig elsősorban a salgótarjáni városlakók, illetve a 

Salgótarjánból elszármazottak tekintették meg. A helyi általános és középiskolás diákokat az új 

iskolakezdés után várjuk nagyobb tömegben. Számukra múzeumpedagógiai foglalkozások 

keretében a tárlatvezetés utáni játékos formák kidolgozásával tesszük élvezetesebbé a kiállítási 

ismeretek befogadását.  érdeklődésének felkeltése. Az óvodásoknak megfelelő foglalkozásokat 

dolgoztunk ki.  

Kiemelten törekszünk arra, hogy a helyi civil és kulturális egyesületek tagsága is megismerje a 

műtárgyanyagot.  

A kiállítás a centenáriumi programsorozat részeként nagymértékben hozzájárul a helyi identitás 

erősítéséhez, a helyi értékek megismeréséhez.  A távolabbról érkező, nem helyi látogatóknak 

is különleges időutazást kínál. Megmutatjuk, hogy egy viszonylag rövid városi múlttal 

rendelkező iparváros mennyi értéket tudott teremteni fennállása során.  

 

A kiállítás és a kapcsolódó digitális tartalmak linkjei: 

A Dornyay Béla Múzeum honlapján: 

https://dornyaymuzeum.hu/programok/100-ev-100-mutargy-kiallitas/ 

A hasznosulás értékelése:  

https://dornyaymuzeum.hu/programok/100-ev-100-mutargy-kiallitas/


 

A kiállítást a nyitástól eltelt közel 3 hónap alatt eddig 1737 látogató tekintette meg. A kiállítást 

a facebookon folyamatosan osztjuk meg. https://www.facebook.com/dornyaymuzeum 

 

Mivel a kiállítás 2022. október 30-ig áll pontos számadatokat még nem tudunk megadni. 

 

A sajtó és a média az alábbi oldalakon számolt be a kiállításról: 

 

1. Salgótarján Városi televízió: Hírfüzér c. műsorban. Rövid 
összefoglaló:  https://www.youtube.com/watch?v=gaNQfzC6_ws 

 
2. Salgótarján Városi televízió. Múzeumi barangolások c. műsorban, melynek vetítése 

folyamatos. Készítette: Shah Timor 

 

3. https://3100.hu/tag/100-ev-100-mutargy/ 

 

4. https://gotourist.hu/hu/locations/dornyay-bela-muzeum 

 

5. https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2022/05/szaz-mutargy-mesel-a-szaz-eves-salgotarjanrol-

a-dornyay-bela-muzeumban 

 

 

Salgótarján, 2022. 08. 22. 
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