
 

Pályázati beszámoló  

A hit és hatalom házai - Középkori templomok és várak Nógrád 

megyében – c. kiállítás és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet 

megvalósítására 

 

Pályázati azonosító: 101108/00563 

 

A Dornyay Béla Múzeum 2019-ben Nógrád megye középkori templomai címmel filmet, A 

hit és a hatalom házai – Középkori templomok és várak Nógrád megyében címmel 

reprezentatív albumot jelentetett meg. A filmet a Duna World televízió több ízben is 

vetítette. Ezeknek az alkotásnak a sikerei és az érdeklődő megkeresések adták az ötletet, 

hogy az anyagból egy kiállítási anyagot készítsünk. A Nemzeti Kulturális Alap 

Építőművészeti Kollégiumához benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően meg tudtuk 

valósítani a kiállítást, melyet intézményünk után számos helyszínen be tudunk mutatni 

vándorkiállítás formájában. A reprezentatív fotókból és tudományos-ismeretterjesztő 

szövegekből álló 70x100 cm-es tablókon mutattuk be Nógrád megye középkori értékeit.  

A történeti Nógrád vármegyének a ma Magyarországhoz tartozó déli része hazánk 

műemlékekben egyik leggazdagabb vidéke, nagyszámú középkori épület maradt ránk, 

annak ellenére, hogy a vidék a 16. század második felében a királyi Magyarország és az 

Oszmán Birodalom közötti, folyamatos harcok sújtotta határvidéknek számított. A kiálltás 

tablóinak segítségével az ország legkisebb megyéjének a különleges építészeti 

hagyatékával ismerkedhetünk meg. Kilenc várat – Baglyaskő, Buják, Drégely, Hollókő, 

Nógrád, Sámsonháza, Salgó, Somoskő, Szanda hajdani erősségét – és húsz falusi, 

mezővárosi templomot mutatunk be. Többek között Alsópetény, Csesztve, 

Egyházasdengeleg, Mátraszőlős, Mátraverebély, Nógrádsáp, Pásztó, Szente, Tereske, 

Zabar templomába léphet be az érdeklődő látogató. 

 

Az albumból már jól ismert professzionális fotókat használtuk fel a kiállítás anyagához.  

Shah Timor fotográfus fényképei megmutatják, hogy az adott épület milyen épített és 

természeti környezetben helyezkedik el. Felfedezhetjük ugyanakkor az apró részleteket is, 

gyönyörködhetünk a megmaradt falképekben, ilyen módon megérintheti az látogatót a 

genius loci, a hely szelleme. A kiállítás érdekes és rendkívül informatív szövegei feltárják 

az épületek történetét és művészeti értékeit, melyet a Dornyay Béla Múzeum középkoros 

régésze, Bodó Balázs írt. 

A kiállítással nem titkolt célunk volt, hogy hozzájáruljunk a nógrádi lokálpatriotizmus 

erősítéséhez, annak tudatosításához, hogy milyen értékek rejlenek a Cserhát és tágabb 



környéke falvaiban és a városaiban. A ma már egyre jobban megközelíthető Nógrád 

természeti és történeti értékei az idegenforgalom számára is egyre inkább vonzóak 

kellenek, hogy legyenek, s mindenképpen hozzájárulhatnak a vidék történeti múltjához 

méltó felemelkedéséhez. Feladatunknak tekintjük tehát a megismertetésüket és a 

bemutatásukat is az ide érkező hazai és külföldi turistáknak és a helyi lakosságnak 

egyaránt.  

A kiállítás 2021. október 20-án, az építészet hónapjában nyílt meg és 2022. 

április 29-ig volt megtekinthető a Dornyay Béla Múzeumban. A nagy sikerre való 

tekintettel a nógrádi közönség azt kérte a múzeumtól, hogy állandó kiállítás formájában 

keressünk a tárlatnak helyet.  

A kiállításhoz több programot szerveztünk. Régészeket, építészeket hívtunk meg 

előadásokat tartani, illetve túrákat szerveztünk néhány várhoz, templomhoz. (pl.: Salgó 

vára, Somoskő vára, Baglyaskő vára, Maconkai templom, stb.) A Salgótarjánról diákoknak 

c. vetélkedőt minden év novemberében megrendezzük. A 2021. év témája a kiállításhoz 

kapcsolódva a Nógrád megyében található középkori templomok és várak voltak.  Több 

ízben levetítettük a kiállításhoz kapcsolódva a Középkori templomok Nógrád megyében c. 

filmet.  Előadást tartottak többek között Bodó Balázs és Szolnoki Tamás középkoros 

régészek, illetve Tóth Krisztián régészeti osztályvezető is. A Városunk nagyjai sorozaton 

belül  Dr. Dornyay Béláról, múzeumunk névadójáról, illetve Dr. Förster Kálmán városunk 

polgármesteréről, a Kacsics nembeli Tarjáni Illésről szóló előadások is szorosan kötődtek 

városunk középkori váraihoz, templomaihoz, vagy azok kutatásához. A Nógrád Megyei 

Építészkamara 2021-ben és 2022. év elején az éves gyűlésüket e kiállításban tartották, és 

partnerünk kíván lenni hosszabb távon e kiállítás vándoroltatásával, más helyeken történő 

bemutatásával. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége salgótarjáni csoportjának is 

bemutattuk a munkafüzetet. A Múzeumok Majálisán is a Középkori templomok és várak 

projektjeinkkel és a munkafüzettel jelentünk meg.  

 

A kiállításhoz készítettünk egy foglalkoztató füzetet, melyet egy egész család, felnőtt, 

gyermek kiválóan tud használni. Szépen illusztrált, érdekes feladatokkal teletűzdelt és 

kérdésekkel színesített 90 oldalas munkafüzet, ami nemcsak kiegészítője a kiállításnak, 

hanem egyfajta emlékek őrzője is. A könyv végére fotóalbum-szerűen üres helyeket 

hagytunk ki, hogy a helyszíneket bejárva a látogatók beletehessék a már bejárt 

helyszíneken készített fotóikat. Tartalmaz kipattintható, kivágható, összeilleszthető 

elemeket, melyekből várat lehet építeni. A kiadványban kreatív grafikai megoldásokat is 

alkalmaztunk. A nyomdai munkálatokat a Primerate Nyomda végezte, aki benevezte a 

Best Print Hungary 2022 versenyre is a kiadványunkat, melyen bronzérmet nyertünk 

el.  



Meghirdettünk egy kihívást is családok és iskolák számára: Ha valaki minél több 

helyszínt bejár, és ezt fotóval is tudja igazolni (a munkafüzet is ott legyen a képen), akkor 

ajándékcsomagot kap a múzeumtól. 

Nagy öröm számunkra, hogy e kiállítás, film, album és munkafüzet azt eredményezte, 

hogy a városunkban élő lokálpatrióták kezdeményezték a Váci Egyházmegyénél, hogy 

alapítsák meg a Középkori templomok útját Nógrád megyében, s a kiállításban 

szereplő templomok képezzék az alapját ennek az útnak. Vácon ezt örömmel és 

támogatólag fogadták, ennek szervezése folyamatban van. Minden visszajelzés, azt 

igazolja, hogy a Középkori templomok és várak Nógrád megyében c. projektünk sikeres és 

közkedvelt volt, amit mindenképpen érdemes folytatni. 

 

Látogatottsági adatok:  

A kiállítás látogatószáma: 5941 fő 

 

A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények látogatószámai:  

Középkori templomok és várak megnyitóünnepség: 75 fő  

Tóth Krisztián: Régészeti előadás:  45 fő  

Bodó Balázs: Régészeti előadás: 49 fő  

Szolnoki Tamás: Régészeti előadás  44 fő        

Építészkamara rendezvénye: 55 fő 

Városunk nagyjai előadások:  

Dr. Fodor Miklós: Förster Kálmán Salgótarján első polgármestere: 44 fő  

Balogh Zoltán: Dr. Dornyay Béla élete: 39 fő       

Shah Timor: Középkori templomok Nógrád megyében c. film vetítése:  64 fő 

Országos Pedagógiai Napok – konferencia: 63 fő      

Dr. Shah Gabriella: Középkori templomok és várak Nógrád megyében c. munkafüzet 

bemutatója: 55 fő 

Túrák a Salgói, Baglyaskői várakhoz: 109 fő 

Salgótarjánról diákoknak vetélkedő a témában: 40 fő 

 

 

 

Sajtóvisszhang: 

XXXII. évfolyam 245. sz. 2021.10.21. Nógrád Megyei Hírlap: Tárlat nyílt a múltból 

XXXII. Évfolyam 249. sz. 2022.10.27. Nógrád Megyei Hírlap: Középkori múltunkba 

kalauzol vissza a múzeumi fotókiállítás 

Salgótarjáni Városi Televízió: Középkori Templomok és várak- a hit és hatalom háza 

kiállításmegnyitó  https://youtu.be/NRRaZ5lUI-Y 



nool.hu: 20211.11.02.  Középkori múltunkba kalauzol vissza a salgótarjáni fotókiállítás 

NOOL - Középkori múltunkba kalauzol vissza a salgótarjáni fotókiállítás 

port.hu:  A hit és a hatalom házai - Középkori templomok és várak Nógrád megyében A 

hit és a hatalom házai - Középkori templomok és várak Nógrád megyében (port.hu) 

Megafon Rádió, 2022. február 14. – Beszélgetés a Középkori templomok és várak c. 

foglalkoztatófüzetről. 

 

A pályázati beszámoló elérhető: https://dornyaymuzeum.hu/muzeum/palyazatok/nka/ 

 

Fotódokumentáció: 

 

 

 

 



A kiállításmegnyitó képei:  

 

    

 

Rendezvényekről: 

 

   

 

   

   



 

 

    

    

    

    

 



 

Válogatás a családi kihívásra érkezett képekből: 

 

    

     

 

Múzeumok Majálisán: 

 


