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Az installáció típusa
Hagyományos vitrinek és tárlók, dioráma, enteriőr, trófearácsok, trófeaállványok

A kiállítás leírása
A kiállítás egy térben, kronologikus rendben mutatta be dr. Nagy Gyula életútját. A
személyes dokumentumok és tárgyak együttese a különböző vitrinekben és tárlókban úgy
helyezkedtek el, hogy azok a legátfogóbb képet alkothassák Nagy Gyula életéről és
munkásságáról.

1. Tanulmányok

Nagy Gyula bizonyítványai iskolai és egyetemi tanulmányairól
Nagy Gyula 1914. április 9-én született a Hont megyei Inám községben (ma Szlovákia). A
polgári után elvégezte a tanítóképzőt.
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1968-ban történelem szakon jeles eredménnyel végzett,
majd 1972-ben szerzett doktori címet Vadászattörténetünk problémái című munkájával.
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Doktori diploma

2. Nagy Gyula, a vadász és vadgazda
1936-tól aktívan részt vett a vadgazdálkodásban is, mint társadalmi munkás, majd mint a
közösségi vadásztársaság tagja. Vadászattal, madarászattal kapcsolatos cikkei 1930-tól
rendszeresen jelentek meg a Magyar Vadászújságban, a Nimród vadászlapban és a saját
szerkesztésű Heves Megyei Vadászban. 1945-ben megszervezte az ország legnagyobb
vadásztársaságát a 365 taggal rendelkező, több mint 100 ezer kat. holdon működő
Gyöngyösi Járási Vadásztársaságot, melynek 10 éven keresztül vezetőségi tagja is volt.
Beválasztották a Magyar Vadászok Országos Szövetsége Heves Megyei Intéző Bizottságába, s
mint szervezési felelős elindította és szerkesztette a Heves Megyei Vadász című folyóiratot,
melyben rendszeresen publikált. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1968-ban történelem
szakon jeles eredménnyel végzett, majd 1972-ben szerzett doktori címet
Vadászattörténetünk problémái című munkájával. 1972-ben elvégezte a Soproni
Erdőmérnöki Kar felsőfokú vadgazdálkodási tanfolyamát is. 1976-ban elindította a máig is
folyó Az Északi-Középhegység természeti képe című komplex kutatási programot.
1968-tól a MAVOSZ-szal közösen a Mátra Múzeumban vadászati oktatást szervezett.
Alapfokú vadgazdálkodási, nagyvad-gazdálkodási, vadászmesteri tanfolyamai országos hírűek
voltak. Az 1985-ig tartó képzéseken összesen 1906 fő szerzett végzettséget.
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3. Nagy Gyula, az író

4

Szakíró, szépíró és költő is volt. Vadászati témájú írásai mellett megírta Gyöngyössolymos
történetét Gyöngyössolymos képekben címmel, amit 1964-ben adtak ki.

4. Nagy Gyula, a múzeum építő
Nagy Gyulát 1951. augusztus 1-én nevezték ki a gyöngyössolymosi általános iskola
igazgatójának. Tanítóként került kapcsolatba a falusi élet tárgyi világával, a
néphagyománnyal. A háború után a természetrajzi-, a helytörténeti- és néprajzi anyag
gyűjtésébe kezdett a tanítványaival.
1951. júniusában a Gyöngyösi Járási Tanács Művelődési Osztálya megbízta Nagy Gyulát az I.
Országos Pedagógiai Napok megszervezésével. Ebből az alkalomból a gyöngyössolymosi
iskolában madárvédelmi, helytörténeti és néprajzi kiállítást rendezett, s ennek kapcsán
vetődött fel a múzeumalapítás gondolata.
A múzeum létrehozását ekkor már Gyöngyösi Járás vezetői mellett már a város vezetői is
szorgalmazták, s ezért 1951-ben határozatot hoztak, hogy a környék még élő néprajzi,
népművészeti kincseit, történelmi értékeit, hagyományait össze kell gyűjteni, s ezt
múzeumban kell kiállítani. A Járási tanács 1951. szeptemberében összehívta Gyöngyös és a
járás iskoláinak természetbarát pedagógusai mellett az üzemek, vállalatok vezetőit,
dolgozóit, hogy tárgyaljanak a múzeum létrehozásáról. Ezen a megbeszélésen bízták meg
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Nagy Gyulát a múzeum szervezésével. 1952-ben a Múzeumok Országos Központja (MOK)
erkölcsi támogatásáról biztosította a tervet.
Az első kiállítás megnyitására 1957. július 21-én került sor. A kiállítás 5 teremben mutatta be
a Mátra flóráját, faunáját, természeti kincseit, a környék történetét, néprajzát. A kiállítás
megnyitásával egy időben kinevezték Nagy Gyulát a múzeum igazgatójának. 1964-től ezt a
posztot főállásban töltötte be. A gyűjteményi profilokat szétválasztotta, kialakította a raktári
és gyűjteményi rendet. A természettudományos gyűjtéssel, kutatással egyidejűleg a
vadászattörténeti anyag gyűjtése is megindult. Igazgatósága alatt két állandó kiállítást is
szervezett 1957-ben és 1971-ben, de emellett számos időszaki kiállítás, vándorkiállítás
szervezésében, rendezésében is aktívan részt vett helyben és az ország különböző részein.

A kiállításhoz kapcsolódó PR tevékenység
A kiállítást 2014. október 2-án sajtónyilvános esemény keretében Horváth Richárd
alpolgármester és dr. Pálosné Nagy Rózsa nyitotta meg. (Meghívó és plakát)
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A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok
A kiállításhoz két múzeumpedagógiai foglalkozás került kidolgozásra. Az általános iskolások
számára a foglalkozás a vadászat és az állatszeretet, természet szeretet kapcsolatáról szólt,
korcsoportonként kicsit módosított formában. Bemutattuk a vadászati eszközöket, ezek
célját, kidolgozását, az erre fordított gondosságot. Bemutattuk a trófeákat, preparátumokat,
hogy mely fajokhoz tartoznak, esetleg vadászatukhoz kötődő, az adott faj vadászatát
egyedivé, hangulatossá tevő érdekes szokásokat, vadász etikettet.
A középiskolások számára kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozások a vadászatnak a
társadalomban betöltött szerepére helyeztük a hangsúlyt, mit is jelentett akkoriban, hogy
valaki vadász volt. Micsoda rangot jelentett, külön szokásokkal, vadász etikettel, sajátos
viselettel. (Nagy Gyula személyes tárgyai.) A mindennapokra is nagy hatással volt, az egész
ház hangulatát megalapozta. (Itt a dísztárgyak bemutatását, jellemzését lehetett megejteni.)
Ezeknek a vadászoknak kiemelkedő személyiségükre bizonyíték a vadászat melletti egyéb
tevékenységeik (írás, oktatás, szervezés, gyűjtés, kutatás, stb. – ezek bemutatása főként
Nagy Gyula életére alapozva történt.)
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A kiállítás látogatottsága
A pénztárgép adatai alapján:
Kombinált jegy
(állandóval)
887

Önálló jegy

Ingyenes

803

1483

Múzeumpedagógiai Összesen
foglalkozás
154
3318

A szakmai beszámoló internetes elérhetősége
http://www.nhmus.hu/palyazatok
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