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Virtuális múzeumtúrát tartanak 
május 6-án diákok számára a 
Digitális Edukációs Múzeumi 
Órák elnevezésű, Magyarorszá-
gon indított, határon túli közin-
tézményeket, kiállítótereket is 
bemutató program keretében.

 » KISS JUDIT

A határon túli magyar kulturá-
lis, történelmi és művészeti 
értékek állnak a Mozaik Mú-

zeumtúra május 6-i DEMÓ 4 (Di-
gitális Edukációs Múzeumi Órák) 
programjának fókuszában. A DEMÓ 
4 napon Felvidéktől Erdélyen és 
Muravidéken át Őrvidékig 19 mú-
zeum vesz részt, akikkel a digitális 
térben kalandozhatnak a diákok 
előre megadott feladatok, virtuális 
séták, online kvízek, edukációs vide-
ók használatával. A programba szá-
mos erdélyi múzeum és kiállítóhely 
kapcsolódik be: a nagyváradi Ady 
Endre Emlékmúzeum, a nagysza-
lontai Arany János Emlékmúzeum, 
a Csángó Néprajzi Múzeum a három-
széki Zaboláról, a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum, a csernátoni 
Haszmann Pál Múzeum, a Kallós 
Zoltán Múzeum és Népművészeti 
Központ a Kolozs megyei Válaszút-
ról, a csíkszentdomokosi Márton 
Áron Múzeum, a Szatmári Megyei 

Múzeum. Az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet szervezésében megvalósuló 
Virtuális Mozaik Múzeumtúra ha-
táron túl és innen az általános és a 
középiskolások számára kínál rend-
hagyó, ingyenes iskolai edukációs 
programot – közölték az MTI-vel a 
szervezők. Mint hangsúlyozták, a 
Mozaik Múzeumtúránál a kezdetek-
től fontos cél a határon túli magyar 
gyűjteményi anyaggal rendelkező 

múzeumok és kiállítások bemutatá-
sa, a nemzeti összetartozás emlék-
évéhez csatlakozva azonban még 
szorosabbra fűződik ez a kapcsolat. 
„Eddig 32 határon túli múzeum csat-
lakozott a Mozaik Múzeumtúrához, 
bemutatkozó anyaguk megtalálha-
tó a weboldalunkon. Számos közös 
rendezvényt is tervezünk a jövőben, 
ezeknek az első állomása a DEMÓ 4 
nap, amelyet az újonnan csatlakozó 

ERDÉLYI KÖZGYŰJTEMÉNYEK IS BEKAPCSOLÓDNAK A KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEK ONLINE MEGISMERTETÉSÉBE 

Nagyszabású virtuális múzeumtúra diákoknak

A Kolozs megyei Válaszúton működő Kallós Zoltán múzeumot is megismertetik a rendezvény keretében 
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határon túli múzeumok köré szer-
vezünk, az ő virtuális tartalmaikat 
mutatjuk be” – idézi a közlemény 
Makranczi Zsoltot, az Örökség Kul-
túrpolitikai Intézet igazgatóját, a 
Mozaik Múzeumtúra vezetőjét. A 
határon túli múzeumok saját gyűj-
tőkörükből osztanak meg feladatot 
a gyerekekkel, míg az anyaországi 
múzeumok az elcsatolt területek 
kultúráját, hagyományápolását, a 
közös magyar történelmet dolgoz-
zák fel, korosztályos bontásban. 
A május 6-i Virtuális Mozaik Mú-
zeumtúra határon túl és innen 
program szakmai házigazdája Ba-
latoni József, aki rendhagyó törté-
nelemórával és Redmenta kvízzel 
készül a gyerekek számára. A 
Mozaik Múzeumtúra keretein be-
lül már a kezdetektől igyekszünk 
bevonni a határon túli múzeumo-
kat és diákokat, eddig egyrészről 
az 500 múzeum és kiállítóhely a 
Kárpát-medencében című kiad-
ványunkba válogattunk be 90 
határon túli, magyar gyűjteményi 
anyaggal rendelkező múzeumot, 
valamint különböző rendezvé-
nyeinken adtunk számukra be-
mutatkozási lehetőséget és egy 
alkalommal iskolai edukációs 
programunkkal határon túli ma-
gyar általános iskolába is elláto-
gattunk. További részletek a http://
www.mozaikmuzeumtura.hu hon-
lapon találhatóak.

 » A Virtuális 
Mozaik Múzeum-
túra az általános 
és a középisko-
lások számára 
kínál rendhagyó, 
ingyenes iskolai 
edukációs prog-
ramot. 

Elhunyt Bajusz 
István régész

E lhunyt Bajusz István régész, a ko-
lozsvári Babeș-Bolyai Tudomány-

egyetem Magyar Történeti Intézetének 
oktatója, az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let Zilah és Vidéke fi ókegyesületének 
elnöke, az erdélyi magyar régészeket 
tömörítő Pósta Béla Egyesület igazga-
tója – közölte az intézet. Bajusz István 
1954. március 17-én született Tordán, 
1978–1995 között muzeográfus és 
régész volt a Zilahi Történelmi Mú-
zeumnál, 1995 óta egyetemi oktató a 
Babeș-Bolyai Tudományegyetem Tör-
ténelem és Filozófi a Karán. Fontosabb 

publikációi a Wikipédia szerint: Felvi-
déki harangöntők munkái a Szilágy-
ságban, Két örmény botanikus: Wolff  
Gábor és Gyula, Örménymagyarok, 
akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, 
hogy a haza fényre derüljön s kincses 
legyen, Magánszemélyek közcélú 
adományai Dáciában, Mindennapi 
élet a római Dáciában, A Csíki-meden-
ce településtörténete a neolitikumtól a 
XVII. század végéig a régészeti adatok 
tükrében. (Krónika)

 » K. J.

A Pilinszky100 jubileumi irodalmi 
sorozat keretében Pilinszky Já-

nos és Székesfehérvár kapcsolatát 
bemutató online program felvéte-
le kapcsán került elő egy negyven 
éve lappangó keményfedeles füzet 
– közölte lapunkkal tegnap a bu-
dapesti Petőfi Irodalmi Múzeum. 
A kéziraton jegyzetek szerepelnek 
és Pilinszky János többoldalas 
álomleírásai, ezeket először Juhász 
Anna irodalmár láthatta.

Pilinszky 1980 nyarán, anyai 
nagyanyja halálakor költözött vég-
leg a Királyok városába, ahol 1981 
májusában bekövetkezett haláláig 
élt. Barátokra, nyugalomra, békére 
és „otthonra” talált, távol a zajtól. 
Életének utolsó hónapjait csönde-
sen tölthette el otthonában, egy tíz-
emeletes panelház hatodik emeleti 
garzonlakásában. A centenáriumi 
év szervezői nemcsak gondolatiság-
ban, hanem a valós térben is megi-
dézik Pilinszky Jánost. Juhász Anna 
exkluzív videósorozata olyan vidéki 
és külföldi helyszínekre kalauzolja 
el hamarosan vendégeivel a nézőt, 
amelyek Pilinszky számára nagy 
jelentőséggel bírtak, mint például a 
Vas megyei Velem és Szombathely, 
Székesfehérvár, vagy éppen Róma. 
Juhász Anna első videós irodalmi 
útja forgatásakor csöngetett be Pi-
linszky utolsó lakásába. Bokros Já-
nosné, Pilinszky egykori főbérlője 
ma is abban a lakásban lakik, amit 

egykor a költőnek kiadott. Április 
24-én Bokros Jánosné elmondta, a 
fotóalbumok között kotorászva egy 
addig sosem látott füzetet talált, 
tele feljegyzéssel, Pilinszky kézí-
rásával. A füzetet senki nem látta 
korábban. Szerepelnek benne zenei 
feljegyzések, azoknak a zenéknek, 
zeneszerzőknek a listája, akiket 
hallgathatott. Vannak benne csalá-
di utalások, rövidebb és hosszabb 
bejegyzések is, valamint álmok le-
írásai. „2-dik álom: Bébivel az ivó-
ban. Havas lépcső. Villa. Fénycsík 
az ajtó alatt. Vörösmárvány-szobor. 
Fogpaszta-csók. (Tubus)”. A Petőfi  
Irodalmi Múzeum kézirattárában 
őrzött, mintegy harminc autográf 
analekta, levél alapján nagy biz-
tonsággal állítható, hogy Pilinszky 
János utolsó kézzel írt jegyzetei van-
nak a lapokon, ezt a benyomást a 
felbukkanás körülményei csak meg-
erősítik. Az irodalomtörténeti szem-
pontból is különleges, megtalált 
füzet hamarosan a jogörököshöz, 
Kovács Péter művészettörténészhez 
kerül, aki az eddig látottak alapján 
megállapította, a jegyzet „egyértel-
műen P. J. kézírása.” Csak remélni 
lehet, hogy a teljes műtárgyegyüt-
tes közgyűjteménybe kerül – és így 
előbb-utóbb a kutatók és nagykö-
zönség számára is elérhető lesz.

A városi séta, a megtalált füzet és 
az átadás története a Pilinszky100 
centenáriumi sorozat Pilinszky és 
Székesfehérvár videójában mutat-
kozik be. Egyébként nagyszabású 

rendezvénysorozattal emlékezik 
Pilinszky János születésének 100. 
évfordulójára Juhász Anna irodal-
már, a Petőfi Irodalmi Múzeum és 
a Petőfi Irodalmi Ügynökség. A XX. 
századi magyar irodalom egyik leg-
nagyobb költőalakjának sokrétű 
életművét, egy egész éven átívelő 
centenáriumi rendezvénysorozat 
mutatja be.

Ismeretlen Pilinszky-kézirat került elő a költő álmairól
 » Nagy bizton-

sággal állítható, 
hogy Pilinszky 
János utolsó kéz-
zel írt jegyzetei 
vannak a lapokon, 
ezt a benyomást 
a felbukkanás 
körülményei csak 
megerősítik.

Pilinszky jegyzete: „2-dik álom: Bébivel az ivóban. 
Havas lépcső. Villa. Fénycsík az ajtó alatt.”

 
 
 




