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Beszélő holtak – Történeti helyszínelők: egy kiállítás elő- és utóélete
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Egy olyan embertani-régészeti kiállítás áll cikkünk középpontjában, amely sokrétűen kapcso-
lódik Szegedhez, Csongrád megyéhez, a szegedi Móra Ferenc Múzeumhoz, a Szegedi Tu-
dományegyetem Embertani és Régészeti Tanszékeihez, s nem csupán jelenünkben, hanem 
az elmúlt közel 120 év kutatástörténetében is szoros szálak fűzték össze e két tudományt. A 
kiállításkoncepció kialakítása közel két évet vett igénybe, ennek során temérdek ötlet, meg-
valósíthatósági szempont, újabb kutatási eredmény, valamint számos már elhunyt vagy még 
élő személy ide kapcsolódó egyéni története merült fel. Ezek közül elsősorban azokat kellett 
kiválogatnunk, amelyek a múzeum szempontjai és a látogatói közönség érdeklődésének kép-
zeletbeli metszetébe esnek.

A cikket Ferkéné Dr. Lajkó Orsolya szeretett kollégánk emlékének ajánljuk.

Bevezetés

A szegedi Kultúrpalotára, a Móra Ferenc Múzeumra sokan úgy emlékeznek, mint „az a múzeum, amelybe ha 
belépünk, egy sír látható az aulában”. Egy régi, igen markáns vizuális emlék, amely sokak elméjébe beleégett 
az elmúlt évtizedekben. Ebben az emlékben keveredik az izgatottság, a meghatározó élmény, a képzet, hogy 
karnyújtásnyira helyezkednek el egy egykoron élt személy földi maradványai és a sírjába helyezett tárgyak, és 
csupán egy üveg választja el a látogatókat attól, hogy megérintsék őket. Sokakban nagy kíváncsiságot kelt fel 
egy múzeumban látható in situ sír vagy annak rekonstrukciója. Ezekben az installációkban láthatóvá válik az 
emberi lét véges volta, a temetés, a végső elbúcsúzás mozzanata a maga misztikumával. A gyerekeket sokszor 
jobban érdekli az emberi csontok látványa, mint a bemutatott régészeti tárgyak, de ez gyakran nem csak a 
fiatalabb generációkra érvényes.

Természetesen a temetkezés mint téma, a földi maradványok bemutatása egy nagyon vékony, éles határon 
egyensúlyoz, amikor a látogatók megítélik a kiállított anyagot. Sokan etikátlannak vagy kegyeletsértőnek 
tartják annak ellenére is, hogy időben tőlünk nagyon távol álló, akár 4000–5000 éves temetkezésekről van 
szó. Ugyanakkor ez a régészeti kontextus (egyéni-, vagy többes temetkezés, tömegsírok, családi kripták, 
hamvasztásos temetkezés, stb.) jelenti az archaeológusok és antropológusok nagyon izgalmas, szerteágazóan 
szövevényes tudományos kutatásainak a kiindulási pontját. Az emberi temetkezés voltaképpen egyszerre a 
munkánk alapja, esszenciája és szimbóluma.

A kiállítás kurátorainak ennek fényében kellett megalkotnia egy embertani-régészeti tárlatot, amelyben az etikai 
szempontokat tisztelve és szem előtt tartva kalauzolják el a látogatót, hogy bemutassák a történeti embertani 
munka alapjait, valamint az embertan és a régészet területének együttműködését és egymást kiegészítő jellegét. 
Célunkként tűztük ki, hogy a látogatók „gyermeki” kíváncsiságának hevét katalizátorként használjuk, csontok 
és régészeti tárgyak garmadáján át vezessük az érdeklődőket, megismertetve közben őket a két tudomány 
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kutatási módszereivel. Itt csatlakozunk vissza a kezdetekhez, a sokáig és sokak által az aulában látott sírhoz. 
A „Beszélő holtak – Történeti helyszínelők” című kiállításban ugyanezt a markáns élményt szerettük volna 
nyújtani a látogatóknak, amelynek eléréséhez a bemutatott csontokon és tárgyakon kívül felhasználtuk a két 
terület összefonódásairól és helyi együttműködéséről szóló valós történeteket is.

A kiállítás koncepció formálásának időszaka

Az embertani-régészeti kiállítás ötlete 2016 végén kezdett kialakulni, amikor a SZTE TTIK Embertani 
Tanszék dolgozói bekapcsolódtak a Móra Ferenc Múzeum egyik régészeti kiállításának a létrehozásába. A 
Kincsek-Titkok-Aranyak című kiállítás a nagyszentmiklósi kincslelet muzeális értékű másolatainak bemutatása 
mellett az avarok és a honfoglaló magyarok kutatásának sok aspektusával is foglalkozott. A csonttani 
bemutatóegységek tervezésekor merült fel, hogy érdemes lenne létrehozni egy olyan kiállítást is, amely nem 
kifejezetten korszakhoz vagy kultúrához kötődik, hanem metodikai szempontból mutatja be az embertan és a 
régészet együttműködését.

A tervezett embertani-régészeti tárlat 2017 tavaszára létrejött kezdeti koncepciója igen sokat változott a 
megvalósításig. Több korábbi névváltozat után ekkor még „Csontokba kódolva...” munkacímet emlegettünk. A 
kiállítás végleges elnevezése („Beszélő holtak – Történeti helyszínelők”) viszont nem ezekkel a koncepcionális 
változásokkal függ össze. Az elnevezéssel mindvégig olyan popkulturális jelenséget próbáltunk bevonni 
a tárlat gondolatvilágába, amely könnyen felkelti a potenciális látogató érdeklődését, valamint rövid, jól 
kommunikálható, ismerős és „fülbemászó” hívószavakat ad a közönségszervezés kezébe. Ez a jelenség pedig 
a helyszínelőkről, nyomozókról és igazságügyi antropológusokról szóló amerikai tévésorozatok hihetetlen 
népszerűsége lett, amelyet a nemzetközi siker mellett Magyarországon is jól lehetett érzékelni.

A kiállítás tervezése közben, valamint a kivitelezés kényszerű változásai (ld. később) alatt ragaszkodtunk 
bizonyos sarokpontokhoz és tételmondatokhoz, amelyekből nem engedhettünk annak érdekében, hogy a kiállítás 
alapkoncepciója ne módosuljon. Itt azokat a kritériumokat (szakmai, társadalmi, financiális, kivitelezhetőség, 
stb.) kívánjuk ismertetni, amelyek aktívan és passzívan is befolyásolták a forgatókönyvet:

• Az emberi testből megmaradt csontanyag kapcsán az antropológia egy-egy alapvető kutatási témakörét 
kívánjuk bemutatni. Emellett cél az antropológia és régészet sokszínűségének érzékeltetése, valamint 
annak demonstrálása, hogy a múlt biológiai és demográfiai törvényszerűségei ma is megfigyelhetők. 
Ezáltal a régmúlt tudományos alapkutatásának eredményei a jelenkori társadalomra is alkalmazhatók és 
aktualizálhatók. Az ember biológiájának és kultúrájának vizsgálata ma is fontos tudományterület, amely 
nem feltétlenül termel közvetlenül profitot, hiszen nem innovatív alkalmazott kutatási irányvonal, de 
eredményeinek széleskörű interpretálásával hozzájárulhatunk a mai társadalom fejlődéséhez is.

• Tegyük jobban elfogadhatóvá az emberi csontokat a kevésbé nyitott látogatók számára is, akik kezdetben 
akár félelemmel, vagy viszolygással gondoltak a kiállításra. Jelen korunk társadalmában sajnos nincs 
gyakorlata az elmúlás megélésének, levált a hétköznapjainkról, így sem az elengedés folyamata (pl.: 
virrasztás, siratás, stb.), sem a halott látványa nem szokványos esemény. Sőt, ma az öregedés folyamata is 
egyenlő az értéktelenné válással. Megpróbálják megállítani, lassítani, nem törődve a korral együtt járó testi 
és lelki változásokkal és az azzal párhuzamosan változó társadalmi státusszal. A halottak maradványainak 
elemző, de nem tolakodó bemutatásán keresztül szerettünk volna hozzájárulni ahhoz, hogy a látogatókban 
enyhüljenek ezek a sajnálatos modern reflexek is (Carr 2014).

• Törekedni kell az ismeretek történetbe ágyazására, amely a puszta szakmai tények mellett egy arcot, egy 
személyt, egy egyedi életutat is megjelenítve tovább mélyítik a látogatóban az együttérzést a régi idők 
emberével. A történetek segítenek az ismeretek megjegyzésében és megőrzésében is (Leitman 2015).

• A kiállítás végkicsengése az emberi közösségek végtelen sokszínűsége és az egyenlőség körül kell forogjon, 
amely a történeti időszaktól függetlenül az emberiség alapvető fizikai, biológiai vonásainak hasonlóságát és 
a változatlan emberi habitust hangsúlyozza, ezáltal közelítve egymáshoz a régmúlt idők és a ma emberét.

Elsősorban olyan tárlat megalkotása volt a célunk, amely az összetett antropológiai és régészeti kutatási 
spektrumot egyetlen logikai láncra fűzve képes bemutatni, ugyanakkor a látogató választása a témák között 
vagy azok sorrendjében teljes körűen szabad, az ismeret- és hatásbefogadás különböző intenzitású lehet. 
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A látogató a maga életkorának, ízlésének, erkölcsi, etikai érintettségének vagy hangulatának függvényében 
választhatja meg azt is, hogy az adott témával milyen mélységben ismerkedik meg. A kiállításra kiválasztott 
leletanyag látványában is érdekes, ugyanakkor a feliratok olvasásával már egy mélyebb betekintést kap a néző. 
Aki pedig komolyabban érdeklődik bizonyos részterületek iránt, az elolvashatja a témához tartozó szöveges 
tablókat. Ezek az eltérő nézői stratégiák mind önmagukban is értelmezhető élményt nyújtanak, hierarchikusan 
pedig egymásra is építhetők. A megismerés és a befogadás eltérő egyéni szintjei ellenére az üzenet befogadása 
valamilyen szinten minden részvevőben megvalósul, intenzitásában alkalmazkodik az egyén igényeihez (bővebb 
irodalom ld.: Koltai 2011, Kárpáti – Vásárhelyi 2013, Vasáros 2010).

Jelentős hangsúlyt fektettünk arra, hogy az antropológia és a régészet területén kiemeljük a szegedi gyökereket. 
Erre két tökéletes karaktert találtunk, Móra Ferenc régész, legendás múzeumigazgató, a kultúrpalota névadója, 
és Bartucz Lajos antropológus, a szegedi Embertani Tanszék megalapítója, akadémikus antropológia professzor 
személyében (Kürti 2002). A Móra Ferenc által feltárt Szeged-környéki ásatások emberi csontleletein Bartucz 
Lajos is dolgozott, így nem csak a két tudományágat képviselték a tárlatban, hanem együtt demonstrálták, 
mennyire gyümölcsöző és egyben magától értetődően törvényszerű a régészek és antropológusok közös 
munkája, amelyre Szeged egy igen korai és iskolateremtő példát jelent (Fári – Nagy 2002, Trogmayer 2008).

A kiállítás „előélete”

A cikk címadása kapcsán sokat gondolkoztunk azon, hogyan értelemszerű: a 2016 óta eltelt időszak mely 
szakaszai tartoznak a kiállítás elő- és utóéletéhez és mi is voltaképpen a kiállítás valódi élete. Az ötletelés, 
az előkészítés és a fizikai felépítés szakaszai átfedték egymást. A kiállítás tanulságai és a bontás utáni sorsa 
is hamarabb kezdett láthatóvá válni, minthogy az utolsó látogató is elhagyta volna a termeket. Amennyiben 
teljesen lecsupaszítjuk ezt az „élettörténetet”, akkor a kiállítás nyitó- és zárónapja közé eső időszak számít a 
tárlat életének, az egész megalkotási folyamat „csak” előélet és a levonható következtetések és visszajelzések, 
puszta látogatói statisztikák, valamint a későbbi helyszínek kalkulálhatók az „utóélethez”. Ezzel ellentétben úgy 
véljük, hogy a tárlat előélete egy sokkal hosszabb folyamat, amelyben érik, csiszolódik, formálódik a gondolat 
a tárlat minden tárgyi, látvány-, interaktív és egyéb más tartalmi elemeivel együtt. Tagadhatatlan, hogy az 
alkotóknak ez a folyamat talán a leggyötrelmesebb, mindamellett a legédesebb is. Ugyanakkor le kell szögezni 
azt is, hogy a kiállítás megnyitását követően nem vonulhatnak ki ebből a történetből a kurátorok és maga a stáb 
sem, hiszen ahogyan a családi ház körül, itt is mindig akad tennivaló (napi szemrevételezés, technikai javítások, 
a játék folyamatos pótlása, rendezvényszerzés, stb.). Ebből a megfontolásból a szerzők itt a kiállítás elő- és 
utóéletére helyezik a hangsúlyt.

Az intézményközi együttműködés mechanizmusa a megvalósítás során

2017 augusztusában már egy kész forgatókönyvvel rendelkeztünk, amelyet sikerült megvalósítanunk szinte 
teljesen. A „szinte” szó kifejezett jelentőséggel rendelkezik, ugyanis a kiállítást eredetileg közel 280 m2 
alapterületű, két nagy, egymásból nyíló terembe terveztük, majd a forgatókönyv lezárását követően ez alapvetően 
módosult, mivel a kiállítást másik helyiségekbe kellett áthelyezni. Végül három, egyenként 30 m2 alapterületű, 
egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó kiállítóterembe került át a tárlat, amely a kiállításkoncepció és ezzel 
együtt a forgatókönyv jelentős átdolgozását követelte meg.

A kurátori munka hónapokon keresztül tartó intenzív, napi kapcsolatot jelentett a Móra Ferenc Múzeum és 
az SZTE TTIK Embertani Tanszék munkatársai között. Számtalan, akár napi többszöri telefonbeszélgetés, 
üzenet- és emailváltás tette lehetővé, hogy az ötletek, az elkészülő szövegek tükrözzék a kurátori koncepciót és 
megfeleljenek a két közreműködő intézmény kívánalmainak is. 

A téma és a bemutatott anyag válogatása

A tárlat fejlesztésének lényeges fázisa volt a bemutatandó leletanyag kiválasztása. Muzeológiai körökben 
régóta folyik diskurzus azzal kapcsolatban, hogy a nagyközönségnek szóló kiállításokon csak ép, illetve 
teljesen restaurált (értsd: kiegészített) vagy töredékes tárgyakat is érdemes kiállítani. Igyekeztük arra törekedni, 
hogy főleg teljesen ép, „szép” tárgyakat és kevéssé töredékes humán csontanyagot mutassuk be. Ugyanakkor 
határozott kurátori irányelv volt, hogy a hiányos, rosszabb állapotú anyagot is szemléltessük, hiszen célunk 
a kutatói gyakorlat megismertetése volt, amely jelentős részben erősen fragmentált anyagokkal történő 
munkát jelent. Mindamellett fontos, hogy a látogató értse és érezze, hogy a „történetek” ezernyi kis részletből, 
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ismeretből, képkockából, mozaikból állnak össze, és lássa, milyen szisztematikus kutatási módszerrel kell ezeket 
összeilleszteni és szóra bírni.

A megvalósítás során fontos tényező volt az is, hogy egyes antropológiai kutatási területek tárgyi anyagban 
szinte teljesen bemutathatatlanok (pl.: archaeogenetika, mikrobiológia, stb.), illetve illusztrálásukhoz olyan 
komoly és költségigényes interaktív multimédia megjelenítés szükséges (akár saját szoftver fejlesztése is), amely 
jelen esetben – és valószínűleg a legtöbb magyarországi vidéki, megyei múzeumban – jelentősen meghaladja a 
kiállítás költségvetését. Ezeket a tudományterületeket sajátos módon, a tárgyak által bemutatott témakörökhöz 
közvetlenül kapcsolódó aspektusokon keresztül tablókon jelenítettük meg, főleg képi és szöveges anyaggal.

A kiállítási anyag összeválogatása során előkerültek olyan kincsek is, mint Bartucz Lajos eredeti üvegdiái, 
amelyek az általa meglátogatott feltárásokat és megvizsgált leleteket örökítették meg. Ezeken látható többet 
között pl. a kivégzett magyar jakobinusok exhumálása (1914) és azonosítása is, ami önmagában is kutatástörténeti 
szenzációnak minősül (Bartucz 1960). Az üvegdiák anyagából Donka Gergely egy koponyaformájú montázst 
készített, amely nagyon nagy sikert aratott a látogatók körében.

A kiállítás termeinek tematikája

Első terem - A temetkezések fajtái

Itt mutattuk be azokat a temetkezéstípusokat, amelyek leggyakrabban fordulnak elő a Kárpát-medencében. A 
tárlókban látható volt számos tárgytípus, amelyeket a csontvázas temetkezések gyakori mellékleteiként tartunk 
számon (1. kép). Felállítottunk egy bronzkori halotti máglyát utánzó installációt, amelyet Fülöp Kristóf (ELTE 
BTK RI) által készített videófilm egészített ki. A film rekonstruálta azt a folyamatot, ahogyan a bronzkorban 
megépítettek és leégettek egy halotti máglyát, valamint ahogyan összegyűjtötték a hamvakat és a tárgyakat 
az égetés helyszínén. A hamvasztott temetkezések bemutatását bronzkori halotti urnák és eredeti hamvak 
elhelyezésével bővítettünk ki (2. kép). Ebben a teremben került bemutatásra egy különleges, egyedi temetkezés 
is. A Nyárlőrinc-hangár úti lelőhelyen látott napvilágot egy 19. századi sír, amely egy háztartási kerámiaedénybe 
helyezett, vélhetően 6–7 holdhónapos koraszülött gyermek csontjait rejtette (3. kép). A gyermek kezébe 
valószínűleg rézkrajcárt helyeztek, ezért a jobb kéz és az alkar mumifikálódott a kioldódó magas réztartalom 
hatására (Balázs et al. 2018). Erről a leletről korábban a világsajtó is beszámolt a The New York Times interjúja 
nyomán (St. Fleur 2018). A mumifikálódott maradványok mellett helyett kapott kiállításban a teljes csontváz, 
az eredeti edény és a mumifikálódást kiváltó rézpénz is.

Második terem – A biológiai nem és az elhalálozási életkor meghatározása

A teremben férfi-női-gyermek koponyák és összeillesztett teljes medencék két sorban, diagonálisan helyezkedtek 
el posztamenseken és embertani, valamint régészeti részekre osztották a kiállítás terét. A két térfélen a biológiai 
és társadalmi nem azonosításának módszereivel ismertettük meg a látogatót (4. kép). Kifejezetten fontos 
irányvonal a gender kutatás, amely a biológiai és szociális nem különbségeivel és hasonlóságaival foglalkozik. 
Az őskor különböző korszakaiban eltérő temetkezési és mellékletadási szokások figyelhetők meg, amelyek 
sokszor erősen kötött, szabályszerű rítusról árulkodnak. Régészeti értelemben csupán körvonalakban lehet 
felvázolni, hogy mely tárgytípusok köthetők a férfiakhoz és a nőkhöz, hiszen mindkét nem sírjaiba helyeztek 
kerámiaedényeket, csak úgy, mint karperecet vagy más ékszereket és eszközöket. Éppen ezért nincs egy 
általánosan elfogadott törvényszerűség, mégis észrevehetők rendszeresen visszatérő jellegzetességek, amelyeket 
egy-egy tárlóban mutattunk be. Az elhunyt életkorának megállapítását a korábban említett koponyasor mellett 
a koponyavarratok elcsontosodási fázisait és a combcsont növekedésének különböző szakaszait (újszülött kortól 
egészen a felnőtt korig) szemléltető vitrinnel demonstráltunk (5. kép). A tárlatot kísérő „nyomozó játékhoz” 
kapcsolódó segédlet egészítette ki az elhalálozási életkor megállapításában alkalmazott eljárás részleteit (pontos 
metrikus kategóriák, képekkel illusztrált jellegzetes azonosítási jegyek, stb.). Ezzel is erősítettük azt a tényt, hogy 
a múzeumpedagógiai elemek markánsan kapcsolódó szerves részei a mai tárlatoknak, valamint ismeretátadási 
eszközként nem csupán iskolások, hanem felnőtt egyéni látogatók is ugyanúgy használják azokat.

Harmadik terem – Régi korok betegségei

Az emberi csontvázak különféle betegségeinek nyomai szinte minden embertani leletegyüttes vizsgálata során 
előkerülnek. Valójában azonban a betegségeknek csak egy kis hányada érinti a csontokat, a régi maradványokon 



79

észlelhető tünetek így csak részleges információkkal szolgálhatnak a korabeli egészségügyi viszonyokról 
(Ortner 2003). A tárlat fizikai keretei csak a szabadszemmel jól látható csontokon észrevehető betegségek 
szemléltetését engedték meg, amelyeket további traumás (sérülések, erőszakos cselekmények) és ízületi 
elváltozásokkal egészítettünk ki. A betegségek közül a szifilisz, a lepra és a TBC okozta, Szeged-környéki 
„híres esetekre” összpontosítottunk, amelyek a szegedi Embertani Tanszék egyik fő kutatási irányát is jelentik. 
Kutatási eredményeiknek hála egyéni élettörténetek szintjéig merülve lehetett történeteket közvetíteni a 
látogatók számára (6. kép).

Az egyik legfontosabb „eset” a szegedi vártemplom leletei közül előkerült szifiliszes fiatal nő koponyája, 
amely a betegség evidens morfológiai tüneteit mutatta. A koponyát CT vizsgálatnak vetették alá, amely a 
paleopatológiai diagnosztikai szerepén túl lehetőséget teremtett a koponya hiteles 3D rekonstrukciójára és 
másolatának 3D nyomtatására is, amelyet a Varinex Zrt. készített el erre a kiállításra. A szegedi középkori 
szifiliszes eset nem csupán paleopatológiai érdekesség, hanem az elhalálozás bizonyítható időszakára tekintettel 
is fontos járványtörténeti, tudománytörténeti jelentőséggel bír, ugyanis a radiokarbon vizsgálat eredménye 
ellentmond annak a dogmának, hogy a vérbajt Európába Kolumbusz Kristóf matrózai hurcolták be. A leletek 
Amerika felfedezésénél korábbiak, vagyis a vérbaj már azelőtt is ismert volt Európában (Ősz 2009).

A szifiliszes hölgy korai halála mellett talán az egyik leginkább szívbemarkoló eset Sükösd–Ságod lelőhelyről 
származott, ahonnan egy avar kori (Kr.u. 6–9. század) fiatal TBC-s nő csontváza került elő. A gerince nagyon 
súlyos púpot formálva deformálódott, ami egyúttal a lábak bénulását is okozta. A combcsontjai a medencéjéhez 
rögzültek, ami hosszú, mozdulatlan állapotra utalt. Valószínűleg évekig magatehetetlenül, ülő pozícióban 
tölthette napjait és a környezete, vélhetően családja ápolta korai haláláig. Az eredeti sírbeli pozíciónak 
megfelelően bemutatott csontváz és a vitrin feletti illusztráció – amelyen a rekonstruált testhelyzet volt látható 
– tagadhatatlanul megdöbbentő története a tárlatnak (7. kép). Ekkor szembesülhetett a látogató azzal, hogy 
egy közel 1000 évvel ezelőtti társadalom mennyire elfogadó és segítőkész volt rászoruló tagjaival.

A betegségek mellett a koponyamodifikációk szerepeltek még a terem csontanyagában. Itt a trepanált (lékelt) 
koponyák változatairól, különböző készítései módjairól és okairól kapott információt a látogató. Emellett a 
koponyatorzítás biológiai háttere, történeti és társadalmi okai kerültek bemutatásra. A teljesség igénye nélkül 
felsorolt részletek egy nagyon szűk keresztmetszetét adják vissza a teremben bemutatott témaköröknek, de 
talán érzékeltetik, mennyire sokrétűen sikerült bemutatnunk az antropológusok és régészek érdekes munkáját 
és alkalmazott módszereit, amelyből a látogató bőven válogathatott korának, érdeklődésének vagy éppen 
idejének megfelelően.

Vizuális megjelenítés

Egy nagyközönségnek szóló tudományos jellegű kiállítás esetén nagyon fontos feladat a vizuális megjelenítés 
tervezése, melynek minden részletét aprólékosan előre érdemes végiggondolni a falak színétől a tárlók 
kialakításán át a terek berendezésének ergonómiájáig. A vizuális koncepciót esetünkben Szabó Róbert (Móra 
Ferenc Múzeum) tervezte. A kék különböző árnyalataival betöltött térben jól érvényesült a tárlók fémes 
felülete, az emberi maradványok sárgás-barnás színe. A kicsi termekre tagolt kiállítási teret sikerült olyan 
módon megtölteni objektumokkal, hogy elkerültük a zsúfoltság érzetét, érvényesült a tematikus csoportosítás, 
és egyszerre viszonylag sok látogató is tartózkodhatott a kiállításban anélkül, hogy ez zavarta volna az élmény 
befogadását.

Rendkívül fontos látványelemeket adtak a tárlathoz Kis Luca biológia-rajz szakos hallgató grafikái, amelyeket 
a mumifikált csecsemőmaradványok és a tuberkulózisban szenvedő avar kori nő csontjai alapján készített, 
utóbbihoz élő modelles fotótanulmányokat is felhasznált (Kis et al. 2017). A grafikákon a csecsemő elhelyezése 
látható a kisméretű kerámiaedényben, illetve a magzatpózban magatehetetlenül fekvő nő életének utolsó 
hónapjaiban állandósult testtartása volt megfigyelhető. Ezek a grafikák nagyban segítettek közel hozni a 
nézőhöz az egykor élt személyt és megpróbáltatásait, fizikai és mentális szenvedéseit, amelyek a maradványok 
puszta látványával nem feltétlenül hatottak volna ilyen erőteljesen. Hasonló hatást keltett Lónárt Adrienn 
rekonstrukciója a kun vezér arcvonásaival. Szintén rendkívül fontos volt a kiállítás marketing anyagainak 
grafikai tervezése. Ezeket a sötét-világos átmenetekkel és dinamikus, ferde törésvonalakkal operáló elemeket 
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Donka Gergely és Magyar Milán (Móra Ferenc Múzeum) grafikusok alkották meg.

A kiállítás designjának kiemelkedően fontos része volt az íjász figurája, amely nagyon sok látogató számára a 
tárlat egyik legmeghatározóbb vizuális elemét jelentette. A reflexíjat feszítő férfi háta fedetlen, az ideget húzó 
jobb kar és a hát bőre a bal oldalon kipreparált izomkötegek látványába fordul át, az íjat támasztó bal karon pedig 
már a csontok anatómiáját lehet megfigyelni. A figura kivitelezéséhez több szakember közös munkájára volt 
szükség. Sokáig kerestük azokat a részvevőket, akik meg tudták valósítani azokat a részfeladatokat, amelyekből 
összeállt ez a különleges végeredmény. Az íjász élő modellje Maróti Levente fitneszedző volt, aki Rómer 
János fotográfus kamerája előtt állt modellt a saját íjával. Rómer János az instrukciók alapján úgy készítette 
el a fotókat, hogy a létrejött műtermi képekhez digitális technikával később hozzá tudjuk illeszteni Kis Luca 
színes szabadkézi rajzait az izmokról és a csontokról (8. kép). Szintén lényeges vizuális elem volt Fekete 
Brigitta (Móra Ferenc Múzeum) antropológiai tárgyú képregénye, amelyet egy kitalált fiatal antropológus 
kutatómunkájáról készített, valós helyszíneken, valódi antropológusokról készült fotók alapján. A képregény 
végig kísérte a látogatót a termek során.

A kiállítás múzeumpedagógiai része

A kiállításba belekomponáltunk több játékos elemet, amelyek a különböző életkorú gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt lekötik. Létrehoztunk egy antropológia nyomozó játékot, ahol a részvevők egy-egy kártyát húznak, 
amelyen egy hipotetikus emberi maradvány látható. Ennek különböző tulajdonságai rövid szöveggel és 
képekkel vannak dokumentálva. Az eltemetett egyén „élettörtének” megismeréséhez fel kell használni azokat az 
ismereteket, amelyek a három különböző tematikájú teremben gyűjthetők össze a kiállított tárgyak leírásaiból 
és a kihelyezett lapozható segédkönyvekből. Ezeket az információkat összerakva a látogató maga derítheti 
ki, hogy az általa választott kártyán hány éves, milyen nemű ember maradványai láthatók és esetlegesen 
milyen betegségben szenvedhetett. A játék viszont megköveteli, hogy a látogató a teljes kiállításban végig 
figyeljen és összegyűjtse azokat az információkat, amelyek a vizsgálat sikerességéhez szükségesek. Így a 
látogató tulajdonképpen leegyszerűsített módon végigjárta azt a tudományos folyamatot, amely egyébként az 
antropológia kutatómunkára is jellemző.

A legkisebbeket a rajzos-színezős csontvázas feladatlapokkal céloztuk meg, amelyeket egy alulról megvilágított 
rajzoló asztalon készíthettek el hiteles sírrajzok alapján. Szintén a fiatalabb látogatóknak szántuk a forgatható 
memóriajátékot, amely rácsrudakra fűzött, festett kockákból állt különböző emberi csontok képével és nevével. 
Ugyanazon képek összepárosítása során a gyerekek játékos módon ismerkedtek meg a csontváz elemeivel 
és sikerélményre is szert tettek a használat során. A memóriajátékot meglepetésünkre nagyon sok felnőtt is 
örömmel használta (9. kép).

A tárlatban felállítottunk egy olyan „röntgengépet”, amely mögé beállva kicsik és nagyok egyaránt 
lefényképezkedhettek, mintha a saját csontvázuk vált volna láthatóvá. Ez a csontvázmintát vetítő, hátulról 
megvilágított plexilap valójában semmilyen radiológiai átvilágítást nem végzett, de sokak számára biztosított 
vidám pillanatokat (9. kép).

A kiállításban elhelyeztünk egy olvasósarkot is, ahol az érdeklődők a tárlat anyagához kapcsolódó tudományos 
publikációkat böngészhettek kényelmes babzsákokon ülve. Reméljük, hogy néhányan megjegyezték ezeket a 
lapcímeket, és később is kinyitnak majd néhány tudományos folyóiratot. Emellett a tárlatban közzétettük a 
közkönyvtárakban elérhető alapirodalmat is a régészet és az antropológia témakörében.

A kiállítás „élete”

Mint cikkünk elejében kifejtettük, a tárlat „fizikai, gyakorlati” élete a legrövidebb az alkotók számára, így 
néhány tényadatok ismertetünk jelen rövid bekezdésben. Tévedés ne essék, nem osztjuk azt a véleményt, 
amely egy erősen meggyökeresedett gondolat muzeális intézményekben: ha a kiállítás kész, az „alkotó” pihen, 
majd a „közművesek” szerveznek közönséget és programokat a tárlatban. Határozottan az ellenkezőjét véljük, 
ugyanis a „közműves, múzeumpedagógiai” vagy olykor csak „játéknak” titulált részek nem kizárólag könnyed 
szórakoztató részei egy tárlatnak, azokat igenis különböző életkornak megfelelő tartalmakkal szükséges 
feltölteni játékos formában. Ezek kialakításában és fenntartásában pedig ugyanúgy részt kell vennie a kiállítás 
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alkotóinak, akárcsak a későbbi ismeretterjesztő programokon. A teljesség igénye nélkül megemlítünk néhány 
eseményt, ahol az „alkotó stáb” különféle módon tevékenykedett a múzeumi programokon.

A „Beszélő holtak – Történeti helyszínelők” című tárlat 2018. március 29-én nyílt meg a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumban és közel egy éven át, 2019. január 31-ig volt megtekinthető. A tárlatot sok tízezren látták és a 
vendégkönyvi bejegyzések alapján is elmondható, hogy a „kritikus tömeg” egyértelműen jól fogadta a kiállítást 
és az élmény határozottan nyomot hagyott a látogatókban.

Rengeteg iskolás csoport tekintette meg a kiállítást. Voltak, akik kulturális kikapcsolódásként, és voltak, 
akik biológia óra keretében látogattak el a múzeumba.Továbbá egyetemi kurzus keretében is felhasználták a 
kiállítást, így a tárlat tananyagként szerepelt orvostan, kommunikáció, régészet és történelem szakos hallgatók 
kurzusaiban.

Mindemellett számos múzeumi rendezvény során is különböző nézőpontból is hasznosításra került a kiállítás, 
így a Múzeumok Éjszakáján, további előadásokon és tárlatvezetéseken is bemutatták a tárlatot, amelyeken 
a múzeumi önkéntesek és a biológia szakos egyetemi hallgatók, PhD hallgatók kaptak fontos szerepet. Az 
Embertani Tanszékre érkező külföldi kutatók is megtekintették, más szegedi látványosságok mellett (10. kép).

A kiállítás „utóélete”

Visszacsatolások

Kissé morbid viccnek tűnik, de a megnyitót követően az első vendégkönyvi bejegyzés valóban a következő 
volt: „Igényes és szakszerű kiállítás volt. Nagyon köszönöm az élményt, végre erőt vettem magamon, hogy 
elmenjek egy nemibeteg gondozóba.” Egy érdekes tanulmány témáját jelenthetné, hogy miről árulkodnak a 
látogatókönyvi bejegyzések. Az elmúlt években jelentősen változott mind a tartalom (a bejegyzések durván 
70%-a alig vagy szinte egyáltalán nem kapcsolódik az adott tárlathoz), mind az írás jellege (szimbólumok, 
emoji-jelek domináns megjelenése, nagyon ritka a névvel, foglalkozással vagy lakóhellyel ellátott bejegyzés). 
Úgy véljük, hogy a vendégkönyv valamilyen formában a tárlat tükre is egyben és mindenképpen érdemes 
súlyozni annak jelentőségét. A bejegyzések alapján egyértelműen látszódik, hogy ma már csak többnyelvű 
tárlatokban szabad gondolkodni, és minimum elvárásnak tekinthető az angol nyelvű fordítás.

A Magyar Nemzet utolsó nyomtatott számában (Emberi csontokba kódolt történetek, 2018. április 10., 
Balogh Roland írása) egy nagyon érdekes kiállításismertető jelent meg a tárlatról. A cikk kezdő mondata is 
fontos visszacsatolás volt számunkra azzal kapcsolatban, hogy a sarokpontjaink érvényesültek. „A lepráról, 
a szifiliszről és a tbc-ről is mesél a Móra Ferenc Múzeum Beszélő holtak – Történeti helyszínelők tárlata”. 
A cikk írója részletesen taglalta, valójában végig járta a kiállítást és erősen érződött, hogy a cikk írója végig 
olvasta a tablókat és többlet információt is gyűjtött az írás elkészítéséhez. Szintén fontos visszajelzés számunka 
a cikk utolsó mondata is: „A végén csak azt sajnálhatjuk, hogy nincs több régészeti törvényszéki eset, mert 
belemelegedve az ember könnyen elfelejti, hogy a tárlat sajnos véges” (Balogh 2018).

A tárlat vándoroltatása Marosvásárhelyre

A szegedi helyszín után Marosvásárhelyen a Maros Megyei Múzeumban mutatták be a tárlatot 2019 októbere és 
decembere között, ahol immáron magyar, angol és román nyelveken volt olvasható. Fontos kapcsolódási pontot 
jelentett a helyi Török Aurél Embertani Egyesület, amely ezer szállal kötődik a szegedi Embertani Tanszékhez. 
A kiállítás megnyitója egyben egy az egyesület három napos nemzetközi antropológiai konferenciájának az 
első eseménye is volt, amely jelentős diplomáciai eseménnyé nőtte ki magát, tekintettel a számos francia, horvát 
és más nemzetiségű kutató jelenlétére.  A marosvásárhelyi helyszín apropóját az adta, hogy a kiállításban fontos 
szerepet kapó Bartucz mestere az egyesület nevét adó Török Aurél volt, akit Bartucz Lajos a budapesti tanszék 
katedráján is követett, aki kutatási szemléletben és irányokban mindenképp Török utódának tekinthető. A 
marosvásárhelyi kiállítást rengeteg iskolai csoport látta és dolgozta fel biológia óra keretében. Figyelembe véve, 
hogy a város közművelődési vérkeringésében a Kultúrpalota számít a főütőérnek, nagyon jó eredménynek 
tekinthető a többezres látogatottság a Várban található múzeumi épületben (11. kép).

Zárszóként szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tárlat utóéletéhez olyan visszacsatolások is tartoznak (szakmai 
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visszajelzések, konferenciaprogram elemeként történt bemutatás, vendégkönyvi bejegyzések, stb.), amelyek a 
látogatottsági mutatón, múzeumpedagógiai foglalkozásokon túl nem fejezhetők ki számokban. Ilyenek például 
azok a kialakult, vagy éppen megszilárdult emberi és intézményi együttműködések, amelyek kétségkívül nem 
financiális értelemben jelentenek profitot, hanem annál sokkal hosszabb temporalitású szakmai párbeszéden 
alapuló kapcsolatokat.
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Talking Dead - Historical CSI: The Pre- and Post-Life of an Exhibition 

Kata Szilágyi, Zsolt Bereczki

This paper discusses an anthropological-archaeological exhibition, deeply connected to Szeged, Csongrád 
county, the Móra Ferenc Museum of Szeged, the Department of Biological Anthropology and the Department 
of Archaeology in the University of Szeged in various ways. The connection between these two sciences is 
apparent not only today but also in the research history of the last 120 years. The creation of concept for this 
exhibition took almost two years, during which many ideas, feasibility criteria, new research results and a lot 
of related personal stories from contemporary and deceased individuals have surfaced. We had to choose those 
to be included primarily that matched the requirements of the museum and the interest of the visitors at the 
same time.


