
 

 

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 

Pályázat 

Pályázati azonosító: 3507/88 

Múzeumok Éjszakája – Fáklyafényben a múzeum 

 

Eger, A Nemzet csillaga 

Egy éjszaka, amelyen megelevenedik a múlt és elkezdődik a jövő… 

 

Múzeumok Éjszakája  

Dobó István Vármúzeum  

Eger, 2015. június 20. 

 

A programok ismertetése 

Leírás és fotók 

 

A Dobó István Vármúzeum büszke arra, hogy első vidéki múzeumként csatlakozott a 

Múzeumok Éjszakája című rendezvénysorozathoz. 2003-ban az Eger Vára Barátainak Köre 

Egyesület szervezett egy találkozót Budapesten a Néprajzi Múzeumban, az ottani 

múzeumbaráti kör tagjaival. Azon az estén a Vármúzeum munkatársai különböző 

bemutatókkal, foglalkozásokkal színesítették a Néprajzi Múzeum éjszakai programját.  

2004-ben már Egerben, a Vármúzeumban is megünnepeltük Szent Iván éjszakáját 

táncházzal, fáklyás felvonulással, Heves megyei szokások felelevenítésével. Azóta töretlen 

népszerűségnek örvend programunk. 

 

2015. június 20-án – kiemelt helyszínként – számos programmal vártuk az 

érdeklődőket 16.00-24.00 óráig! 

Célunk, hogy egyetlen éjszaka során betekintést adjunk Eger és Magyarország 

ezeréves történelmébe. Tudományos, ismeretterjesztő és múzeumpedagógiai 



 

 
 

programokon népszerűsítettük kutatási eredményeinket, bepillantást engedtünk 

múzeumi műhelytitkainkba. Katonai hagyományőrzők fegyverbemutatókkal, 

életképekkel tették kézzelfoghatóvá az elmúlt évszázadok hétköznapjait, elevenítették 

meg többek között 1552 eseményeit. A zenei, táncos produkciókkal, gasztronómiai 

különlegességekkel, kulturális, összművészeti bemutatókkal izgalmas történelmi 

forgataggá vált az Egri Vár.  

 

A Múzeumok Éjszakája minden évben ingyenesen látogatható, így volt 2015-ben is. 

15.00 órától belépőjegy váltása nélkül jöhettek a várba az érdeklődők. Vannak állandó 

programelemeink (tűzgyújtás, tárlatvezetések, tudományos-ismeretterjesztő előadások, 

éjszakai vendég – egy másik múzeum különleges műtárgya), de ebben az évben úgy gondoltuk, 

hogy fesztivállá bővítjük az estét. Az egész intézmény megmozdult, valamennyi gyűjteményi 

terület megmutatta magát, izgalmas, látványos programokkal készültek a kollégák. Meghívott 

vendégeinket a program fő üzenete (Magyarország és Eger történetének keresztmetszete) 

szerint válogattuk, kiállítás megnyitóinkat is e köré az esemény köré szerveztük, így született 

meg a sok programot tartalmazó gazdag kínálat. Az összeállításnál figyelembe vettük, hogy 

számos célcsoportot meg tudjunk szólítani, azokat is, akik kevésbé érdeklődnek a múzeumok 

után. Elsődleges célcsoportunk a családok voltak.  

Az országos reklámkampány nagy segítségünkre volt, állandó sajtófigyelem övezte a 

készülődést. Ezt ezúton is szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériumának! 

A reklámra ebben az évben nagyobb figyelmet fordítottunk, több forrást is biztosítottunk. 

(Országos és helyi sajtótájékoztató, helyi és környékbeli szállodákban helyeztünk el plakátokat, 

szórólapokat, helyi és országos rádiós spotok, interjúk készültek, illetve többször említették a 

programot a városról szóló híradásokban is. Városi és múzeumi honlapon jelentünk meg, 

facebook-kampányt is indítottunk, illetve helyi újsághirdetést is megjelentettünk.)  

 

 

A program csúcspontjai  

 

1. A magyarok bejövetele  

A történelmi felvonulással becsalogattuk az embereket a várba, elindítottuk őket a történelmi 

úton, a zenés, színes, hangos kavalkáddal megadtuk az est alaphangulatát. A Vármúzeum jó 

hely!! 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

2. Az éjszakai tűz meggyújtása, tűzijáték 

Az est egyik leglátványosabb és legfelemelőbb pillanata új „tüzet”, erőt, lendületet adott a 

programsornak. 

  

 

 

 

 

 

3. A jövő elkezdődött. A várfundáló és a High tech 

A programsor leghangsúlyosabb mozzanata volt. Itt ötvöztük az elmúlt századok eredményeit, 

a kutatások érdekességeit, a titkokat, a múzeum esszenciáját a jövővel, aminek a metaforája a 

high tech. 

 

 

Az est témakörei 

 

1. Ha nem hiszed, járj utána! 

Ebbe a tematikába tartoztak a tudományos titkokat felfedő programjaink, ezeken tártuk 

fel legfrissebb kutatása eredményeinket. Itt kapott hangsúlyt a muzeológia, ezekkel a 

programokkal szólítottuk meg a tudományos érdeklődésű vendégeinket. Nagy érdeklődés 

kísérte a Dobó-bástyába „települt” restaurátor műhelyt, ahol a 2014-ben és 2015-ben Egerben 

és Heves megyében feltárt leletek útját mutatták be a megtalálástól a kiállításra kész állapotig. 

A látogatók szabadon faggathatták a restaurátorokat, minden helyreállítási mozzanatról 

részletesen értesülhettek, kézzelfogható közelségbe került az eddig ismeretlen műhely. A 

bemutatókat muzeológusok előadási kísérték. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

2.  Mindent a szemnek! 

A nap folyamán több kiállítást is megnyitottunk, illetve számos ismeretterjesztő programot 

terveztünk a múzeum kiállításaiba. A programok a kiállítások szerelmeseinek szóltak, illetve a szokatlan 

tárlatvezetési módszerekkel igyekeztünk kedvet csinálni a kiállítások meglátogatásához. A 

kiállításokban külön nem mértük a látogatói létszámot: folyamatos volt az érdeklődés. A tárlatok egész 

végig zsúfoltak voltak, a közlekedő folyosók végig telt házzal üzemeltek, az is előfordult, hogy 

egyszerűen „bedugultak”.  

A legnagyobb sikert a Múlt-Kirakó című kiállításunkba betelepült régészeink aratták. Ki lehetett 

próbálni a pattintást, őrlést, szövést pont úgy, ahogyan arról a tárlók meséltek. Az Árpád népe, Gyula 

népe című honfoglalásról szóló kiállításhoz honfoglalás kori hagyományőrzőket hívtunk meg, akik 

jurtájában ezrek fordultak meg és ismerhették meg honfoglaló őseink életmódját. Ugyancsak ehhez a 

kiállításhoz kapcsolódóan állították fel a múzeum régészei a régészeti homokozót is. Bemutattuk az Egri 

Képtárhoz készült parafrázisokat: a kiállításban H. Szilasi Ágota tartott tárlatvezetést. Az újonnan 

megnyílt Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei című kiállítást a kurátor, Berecz Mátyás történész, 

múzeumigazgató mutatta be. Számos boszorkányt sikerült leleplezni, majd megszülettek az igazságos 

ítéletek is az éjszakai boszorkányper során, amely a Börtönkiállításban zajlott közel száz résztvevővel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Mindent a kéznek! 

Várműhelyünkben minden korszakhoz és témához kapcsolódóan kézműves munkákat 

lehetett elkészíteni kicsiknek és nagyoknak. Számos újfajta, különleges technikát lehetett 

kipróbálni. A történelmet nem csak látni, átélni lehetett, hanem haza is lehetett vinni! 

Legsikeresebb a nemezelés, legkedvesebb programunk pedig az új Gárdonyi bábszínház volt. 

Ez utóbbiban Gárdonyi mesefiguráit készíthették el, majd bábjátékban gyönyörködhettek a 

kicsik és nagyok. A Várműhely is folyamatosan telt házzal működött, több mint 200 

résztvevővel. (A legtöbben mind a 4 „remeket” elkészítették. Volt olyan is, aki közel 3 órát 

tartózkodott a műhelyben.) 

 

 

 

 

 

4. Öltsd magadra a történelmet! Egyél, igyál, harcolj! 

A történelmi és katonai hagyományőrzők életképei megelevenítették az egyes korok 

életmódját, öltözködési, étkezési szokásait, bepillantást engedtek őseink hétköznapjaiba. A 

hagyományőrzők fegyver és viselet bemutatókat tartottak a látogatóknak. Az életmód 

bemutatása testközelbe hozta, kézzel foghatóvá tette a történelemkönyvekben olvasott 

ismereteket, illetve a tárlókban látott tárgyakat. A Szent László Vitézei által óránként tartott 

„ostrom” a gyerekek kedvelt időtöltésévé vált, míg az Alba Societas, Mare Temporis, Egri 

Vitézlő Oskola bemutatóit, életképeit inkább a felnőttek látogatták. Az életképekben 

folyamatos volt az érdeklődés, nem csak a fegyverek, hanem az öltözetek, edények, egyéb 

használati tárgyak is érdekelték a látogatókat.  

  

 

 

 

 



 

 
 

5. Fényben, tűzben, táncban, zenében 

Ezek a programjaink a leglátványosabbak, legtöbb réteget megszólító bemutatók voltak. 

Zene, tánc, fény, tűz – egy folyamatosan nyüzsgő közösségi tér bizonyította látogatóinknak, 

hogy a MÚZEUM élő, élvezhető, izgalmas, sokarcú hely, ahol mindenki megtalálja a kedvére 

való kulturált szórakozási lehetőséget. A Szederinda Néptánctalálkozó gálaműsora 

folyamatosan teltházas nézőteret biztosított, de megtelt a nézőtér és a színpad környéke az Egri 

csillagok című musical idején is. Ez utóbbi nagy katarzissal zárta be a fesztivállá alakult 

Múzeumok Éjszakáját.  

 

 

 

 

 

 

6. A jövő elkezdődik 

Legfontosabb programelemünk volt, mert a várberuházásokat a nagyközönség folyamatos 

figyelme kíséri. Nagy lehetőség ez megújulásunkhoz. Fontos törekvésünk, hogy szakmai, 

tudományos eredményeink jó alapot adjanak a fejlesztéseinkhez. Ezért is választottuk a „tudós 

cisztercit”, aki ötvözi magában az eltökélt, precíz muzeológust és az újítót, a hagyományt és a 

megújulást. 

7. Minden-más 

A leginkább MÁS és leginkább érdeklődésre tartó programelem a Gárdonyi-park 

megnyitása volt. Gárdonyi Géza egri otthona az egyik leglátogatottabb irodalmi emlékház, és 

nagy öröm, hogy nem csak a mellette lévő épület kapott megújult külsőt és új funkciót, hanem 

az évtizedek óta lezárt park is megnyílhatott a nagyközönség előtt. Gyerekek, felnőttek vették 

birtokba nagy örömmel Gárdonyi közel 2 hektáros otthonát. 

  

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMOK 

 

A MAGYAROK BEJÖVETELE. Ahogy a mi történetünk elkezdődött… 

(A cím utalás Eger a Te történeted… szlogenre) 

Lovas történelmi felvonulás Eger belvárosán keresztül haditorna csapatok 

közreműködésével. Dobó István fogadta a vendégeket a Gótikus Palota előtt. A várvédők 

esküt tettek. Ünnepélyes megnyitó (16.00 óra, Gótikus palota előtt) 

 

A magyarok bejövetele - honfoglalás 

 

Ha nem hiszed, járj utána! 

Valójában hogy néztek ki? 

A honfoglalók viselete és magyarok a honfoglalás korában.  Könyvbemutató és előadás Előadó: 

Sudár Balázs (17.00 óra, Dobó-bástya Rendezvényterem) 

 

Lépj be a történelembe! Egyél, igyál, harcolj! 

Az Ómagyar Hagyományőrzők élőképe a Gótikus palota mellett és Dr. Hidán Csaba 

bemutatója (17.00-21.00 óra) 

  

Mindent a szemnek!  

Múlt-Kirakó. A régészeti kiállítást Farkas Csilla régész muzeológus mutatta be. (20.30, Dobó-

bástya) 

 

Mindent a szemnek!  

Árpád népe, Gyula népe… (A honfoglaló magyarok emlékanyaga a Közép-Tisza vidéken). A 

kiállítást Tóth Zoltán régész muzeológus mutatta be. (21.30, Gótikus palota földszint) 

 

Mindent a kéznek! 

Várműhely – Nemezelés és tarsolylemez készítése (16.00-22.00, Műhelysátor az udvaron) 

 

A sötét középkor megvilágosodik 

 

Lépj be a történelembe! Egyél, igyál, öltözködj, harcolj! 

Az Alba Societas hagyományőrző egyesület élőképe (17.00-24.00, az Ágyúdomb mellett) 



 

 
 

  

Lépj be a történelembe! Egyél, igyál, öltözködj, harcolj! 

Történelmi játszóház a Szent László vitézeivel – íjászat, küzdelem a vitézzel, vívólépések, 

íjászat (17.00-24.00, a Cipóosztó háznál) 

 

Mindent a kéznek! 

Várműhely – Tervezz Mátyás király leveléhez iniciálét! (16.00-22.00, Műhelysátor az 

udvaron) 

 

„A török félhold árnyékában”  

 

Mindent a szemnek, mindent a kéznek! 

„Kincsek a talpunk alatt” 

Az elmúlt években óriási érdeklődés kísérte a város-rehabilitáció és várrekonstrukció során 

előkerült leletek bemutatóit. 2014-ben újabb szenzációkra bukkantak régészeink, melyeket ezen 

az éjszakán úgy mutattak be, hogy a műtárgyak útját tovább kísérik. Restaurátoraink 

megnyitották műhelyüket és bemutatták a tárgyak útját, a restaurálás számos technikáját. 

(17.00-23.30,  Dobó-bástya Rendezvényterem) 

 

„Amit te észre sem veszel!”  

Városrehabilitáció a föld alatt. Halász Ágoston régész muzeológus előadása (20.00, Dobó-

bástya Rendezvényterem) 

 

Mindent a kéznek! 

Várműhely – Készítsd el Balogh Kristóf (Dobó István apródja) pajzsát!  (16.00-22.00, 

Műhelysátor az udvaron) 

 

Lépj be a történelembe! Egyél, igyál, öltözködj, harcolj! 

Az Egri Vitézlő Oskola élőképe – fegyver és öltözet bemutató. (17.00-24.00, az Ágyúdomb 

mellett) 

Minden-más! 

Korok táncai. (Reneszánsz, barokk, rokokó, polgári és nemzeti társastáncok)  

A Pavane táncegyüttes bemutatója (17.30, színpad) 

 



 

 
 

Ha nem hiszed, járj utána! 

Az Egri csillagok és a valóság.  

Berecz Mátyás és Sz. Király Júlia előadása (18.00, Dobó-bástya Rendezvényterem) 

 

Ha nem hiszed, járj utána! 

Egri hősök…nem csak 1552-ből.  

Hermann Róbert előadása (19.00, Dobó-bástya Rendezvényterem) 

 

Minden-más! 

Hassan & Layla, avagy egy halandó álma a bajadérral. Valide Szultána – Lázár Attila 

bábművész nézőcsalogatója a Dobó szobornál, Eger belvárosában, majd felnőtteknek szóló 

pajzán bábjáték (19.20, Valide Szultána Fürdőrom) 

 

Mindent a szemnek! 

Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei. Az új fegyverkiállítást Berecz Mátyás 

múzeumigazgató, történész mutatta be. (22.30, Dobó-bástya) 

 

Boszorkányok pedig vannak… Éjszakai boszorkányper (23.00 Börtönkiállítás) 

 

A jövő elkezdődik 

 

Mindent a szemnek! 

Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei. Kiállítás megnyitó (11.00, Dobó-bástya) 

A kiállítás a Magyar Nemzeti Bank által megvásárolt és a Dobó István Vármúzeumban letétbe 

helyezett Péterváry-gyűjtemény anyaga. 

 

Klasszikusok újragondolva. Parafrázisok az Egri Képtárban. Kiállítás megnyitó (14.30, 

Egri Képtár) 

Klasszikusok – újrafestve. Kiállítás megnyitó az Egri Képtárban. (14.30) 

 

Minden-más 

A Szederinda Néptánctalálkozó résztvevői vonultak fel Eger belvárosán keresztül a várba. 

(18.30) 



 

 
 

„Járd ki lábam, járd ki most…” – A IX. Szederinda Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Néptánc 

Fesztivál gálaműsora a színpadon (19.00-20.30) 

 

A jövő elkezdődik 

Ilyen még nem volt!!! Magyarország története csúcstechnológiával! 

 Történelmi animációs film óriáskivetítőn (22.00, vetítés óriás kivetítőn a Gótikus palota 

előtt) 

A filmet óránként megtekinthették 3D-ben a Vármoziban! 

 

Minden-más 

FÉNYKERT - Gárdonyi otthona a nyugalom szigete 

Az Arkt Művészeti Ellátó és a Brancs kávézó megnyitója a Gárdonyi-parkban (17.00-24.00) 

A történelmi kavalkádban elfáradtaknak  Gárdonyi kertjében csendes zene, fényfestéssel 

elővarázsolt különleges látvány és hangulat, rövid kerti séta, finom kávé és tea valamint baráti 

társalgás várta.  

 

Minden-más 

Fáklyás kaland a nyugati várfalsétányon  

(Előzetes bejelentkezés alapján) 

Séta zajlott a megnyitás előtt álló úton, majd borkóstoló várta a vendégeket a borteraszon. 

 

Minden más 

„A tűz, amelyben meglátjuk saját örömünket…” 

Máglyagyújtás katonai hagyományőrzők tüzes nyilaival (21.00, Gótikus palota előtt) 

 

VII. Kárpát-medencei Tűzugrás Fesztivál (21.00-21.15 Gótikus palota előtt) 

 

Tánc a tűz körül. Táncot tanított: Bécsi Gyula, kísért a Tekergő Zenekar (21.30-22.00, Gótikus 

Palota előtt) 

 

„Tisztes légy, hasznos légy.” 

Szent Iván tüze átugrásának kultikus mozzanatai. 

Császi Irén etnográfus előadása (21.30, Dobó-bástya Rendezvényterem) 

 



 

 
 

A jövő elkezdődik 

Várfundálók és a high tech… 

200 éves vendégünk, aki a múltból átvezet a jövőbe: Pataki Vidor ciszter apát, Eger első igazi 

régésze! 

Vári rekonstrukció – számítógépes grafika óriáskivetítőn a Gótikus Palota előtt. (22.30-23.30, 

Gótikus palota előtt) 

 

Minden-más 

Egri csillagok. Részletek hangzottak el a történelmi musicalból a színpadon (23.00) 

 

 

Mindent a korgó gyomornak és mindent a száraz toroknak! 

Gasztronómiai programok 

Egri borok – nem csak egrieknek… nem csak egri borok… nemcsak borok…  

Történelmi korok étkei az 1552 étteremben 

Borterasz a Dobó-bástya teraszán 

Finomságok és különleges italok várták a gasztronómia szerelmeseit.  

 

 

Ezen az éjszakán 18.00 és 24.00 között a Dobó István Vármúzeum következő kiállításait 

lehetett ingyenesen megtekinteni: 

Az egri vár története 

Börtönkiállítás 

Egri Képtár 

 

Időszaki kiállítások a Palotában és a Dobó-bástyában: 

Múlt-Kirakó 

Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei 

Árpád népe, Gyula népe… (A honfoglaló magyarok emlékanyaga a Közép-Tisza vidéken) 

 

 

 

 



 

 
 

Látogatók létszáma: 

 

Déli kapu Északi kapu

férfi nő férfi nő

15.00-16.00 135 144 33 44

16.00-17.00 203 227 97 71

17.00-18.00 375 353 87 110

18.00-19.00 427 486 180 186

19.00-20.00 830 935 180 185

20.00-21.00 835 782 195 250

21.00-22.00 321 403 147 250

22.00-23.00 215 266 80 98

23.00-24.00 55 70 17 49

összesen 3396 3666 1016 1243

Mindösszesen 9310  

 

A látogatottságot iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok mérték. 

A sok és változatos programnak, az országos és helyi reklámnak köszönhetően minden 

eddiginél nagyobb látogatói számot könyvelhettünk el. 

Köszönjük az NKA támogatását! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A foglalkozások helye, időpontja, résztvevők száma 

 

Eger, A Nemzet csillaga 

Egy éjszaka, amelyen megelevenedik a múlt és elkezdődik a jövő… 

 

Múzeumok Éjszakája  

Dobó István Vármúzeum  

Eger, 2015. június 20. 

 

 

Ha nem hiszed, járj utána! 

Valójában hogy néztek ki? 

A honfoglalók viselete és magyarok a honfoglalás korában.  Könyvbemutató és előadás Előadó: 

Sudár Balázs (17.00 óra, Dobó-bástya Rendezvényterem) 

Résztvevők száma: 40 fő 

 

Lépj be a történelembe! Egyél, igyál, harcolj! 

Az Ómagyar Hagyományőrzők élőképe a Gótikus palota mellett és Dr. Hidán Csaba 

bemutatója (17.00-21.00 óra) 

Résztvevők száma: 250 fő 

     

 

 

Mindent a szemnek!  

Múlt-Kirakó. A régészeti kiállítást Farkas Csilla régész muzeológus mutatta be. (20.30, Dobó-

bástya) 



 

 
 

Résztvevők száma: 30 fő 

 

Mindent a szemnek!  

Árpád népe, Gyula népe… (A honfoglaló magyarok emlékanyaga a Közép-Tisza vidéken). A 

kiállítást Tóth Zoltán régész muzeológus mutatta be. (21.30, Gótikus palota földszint) 

Résztvevők száma: 25 fő 

 

Mindent a kéznek! 

Várműhely – Nemezelés és tarsolylemez készítése (16.00-22.00, Műhelysátor az udvaron) 

Résztvevők száma: 350 fő 

 

        

 

Lépj be a történelembe! Egyél, igyál, öltözködj, harcolj! 

Történelmi játszóház a Szent László vitézeivel – íjászat, küzdelem a vitézzel, vívólépések, 

íjászat (17.00-24.00, a Cipóosztó háznál) 

Résztvevők száma: 750 fő 

 

    



 

 
 

 

 

Mindent a kéznek! 

Várműhely – Tervezz Mátyás király leveléhez iniciálét! (16.00-22.00, Műhelysátor az 

udvaron) 

Résztvevők száma: 270 fő 

 

Mindent a szemnek, mindent a kéznek! 

„Kincsek a talpunk alatt” 

Az elmúlt években óriási érdeklődés kísérte a város-rehabilitáció és várrekonstrukció során 

előkerült leletek bemutatóit. 2014-ben újabb szenzációkra bukkantak régészeink, melyeket ezen 

az éjszakán úgy mutattak be, hogy a műtárgyak útját tovább kísérik. Restaurátoraink 

megnyitották műhelyüket és bemutatták a tárgyak útját, a restaurálás számos technikáját. 

(17.00-23.30,  Dobó-bástya Rendezvényterem) 

Résztvevők száma: 4.500 fő 

 

 

„Amit te észre sem veszel!”  

Városrehabilitáció a föld alatt. Halász Ágoston régész muzeológus előadása (20.00, Dobó-

bástya Rendezvényterem) 

Résztvevők száma: 40 fő 

 

Mindent a kéznek! 

Várműhely – Készítsd el Balogh Kristóf (Dobó István apródja) pajzsát!  (16.00-22.00, 

Műhelysátor az udvaron) 

Résztvevők száma: 250 fő 

 

Ha nem hiszed, járj utána! 

Az Egri csillagok és a valóság.  

Berecz Mátyás és Sz. Király Júlia előadása (18.00, Dobó-bástya Rendezvényterem) 

Résztvevők száma: 45 fő 

 

Ha nem hiszed, járj utána! 

Egri hősök…nem csak 1552-ből.  



 

 
 

Hermann Róbert előadása (19.00, Dobó-bástya Rendezvényterem) 

Résztvevők száma: 45 fő 

 

Minden-más! 

Hassan & Layla, avagy egy halandó álma a bajadérral. Valide Szultána – Lázár Attila 

bábművész nézőcsalogatója a Dobó szobornál, Eger belvárosában, majd felnőtteknek szóló 

pajzán bábjáték (19.20, Valide Szultána Fürdőrom) 

Résztvevők száma: 35 fő 

 

Mindent a szemnek! 

Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei. Az új fegyverkiállítást Berecz Mátyás 

múzeumigazgató, történész mutatja be. (22.30, Dobó-bástya) 

Résztvevők száma: 60 fő 

 

Boszorkányok pedig vannak… Éjszakai boszorkányper (23.00 Börtönkiállítás) 

Résztvevők száma: 110 fő 

 

 

Minden-más 

FÉNYKERT - Gárdonyi otthona a nyugalom szigete 

Az Arkt Művészeti Ellátó és a Brancs kávézó megnyitója a Gárdonyi-parkban (17.00-24.00) 

A történelmi kavalkádban elfáradtaknak  Gárdonyi kertjében csendes zene, fényfestéssel 

elővarázsolt különleges látvány és hangulat, rövid kerti séta, finom kávé és tea valamint baráti 

társalgás várta.  

Résztvevők száma: 1200 fő 

 

       



 

 
 

 

         

 

Minden-más 

Fáklyás kaland a nyugati várfalsétányon  

(Előzetes bejelentkezés alapján) 

Séta a megnyitás előtt álló úton, majd borkóstoló a borteraszon. 

Résztvevők száma: 650 fő 

 

             

 

„Tisztes légy, hasznos légy.” 

Szent Iván tüze átugrásának kultikus mozzanatai. 

Császi Irén etnográfus előadása. (21.30, Dobó-bástya Rendezvényterem) 

Résztvevők száma: 40 fő 

 

 



 

 
 

                         

 

 

    

 



 

 
 

 

 

 

A programok ismertetése 

a célcsoportok szempontjából 

 

A programok összeállításnál figyelembe vettük, hogy számos célcsoportot meg tudjunk 

szólítani, azokat is, akik kevésbé érdeklődnek a múzeumok után. Elsődleges célcsoportunk a 

családok voltak.  

 

A program csúcspontjai  

 

4. A magyarok bejövetele  

A történelmi felvonulással becsalogattuk az embereket a várba, elindítottuk őket a történelmi 

úton, a zenés, színes, hangos kavalkáddal megadtuk az est alaphangulatát. A Vármúzeum jó 

hely!! Ez a program valamennyi érdeklődőnek szólt, igyekeztünk minden korosztályt illetve 

társadalmi réteget megszólítani.  

 



 

 
 

 

  

 

5. Az éjszakai tűz meggyújtása, tűzijáték 

A látogatók izgatottan várták ezt a programelemet, kicsik és nagyok állták körül a tüzet. A 

táncok kedvelői örömmel táncoltak. Elsődleges cél a közösen szerzett élmény biztosítása volt.  

 

 

 

 

 



 

 
 

6. A jövő elkezdődött. A várfundáló és a High tech 

Ezzel a programmal elsősorban egri látogatóinkat szólítottuk meg, hiszen ők kísérik 

folyamatosan figyelemmel a felújítási munkálatokat, őket érintik elsősorban a változások. 

Számos építész, szakember kapcsolódott be az előadás hallgatásába. 

 

8. Ha nem hiszed, járj utána! 

Ebbe a tematikába tartoztak a tudományos titkokat felfedő programjaink, ezeken tártuk fel 

legfrissebb kutatása eredményeinket. Itt kapott hangsúlyt a muzeológia, ezekkel a 

programokkal szólítottuk meg a tudományos érdeklődésű vendégeinket.  

 

9.  Mindent a szemnek! 

A nap folyamán több kiállítást is megnyitottunk, illetve számos ismeretterjesztő programot 

terveztünk a múzeum kiállításaiba. A programok a kiállítások szerelmeseinek szóltak, illetve a 

szokatlan tárlatvezetési módszerekkel igyekeztünk kedvet csinálni a kiállítások 

meglátogatásához. A kiállításokban külön nem mértük a látogatói létszámot: folyamatos volt 

az érdeklődés. gyerekek, felnőttek együtt mélyültek el a kiállításokhoz kapcsolódó 

programokon.  

 

 



 

 
 

10. Mindent a kéznek! 

Várműhelyünkben minden korszakhoz és témához kapcsolódóan kézműves munkákat lehetett 

elkészíteni kicsiknek és nagyoknak. Számos újfajta, különleges technikát lehetett kipróbálni. 

Noha elsősorban gyermekeket csalogattuk ehhez a programhoz, sok szülő, nagyszülő is 

szívesen letelepedett és kézműveskedett.  

 

11. Öltsd magadra a történelmet! Egyél, igyál, harcolj! 

A történelmi és katonai hagyományőrzők életképei megelevenítették az egyes korok 

életmódját, öltözködési, étkezési szokásait, bepillantást engedtek őseink hétköznapjaiba. A 

hagyományőrzők fegyver és viselet bemutatókat tartottak a látogatóknak. Az életmód 

bemutatása testközelbe hozta, kézzel foghatóvá tette a történelemkönyvekben olvasott 

ismereteket, illetve a tárlókban látott tárgyakat. A Szent László Vitézei által óránként tartott 

„ostrom” a gyerekek kedvelt időtöltésévé vált, míg az Alba Societas, Mare Temporis, Egri 

Vitézlő Oskola bemutatóit, életképeit inkább a felnőttek látogatták. Az életképekben 

folyamatos volt az érdeklődés, nem csak a fegyverek, hanem az öltözetek, edények, egyéb 

használati tárgyak is érdekelték a látogatókat. Minden korosztályt meg tudtak szólítani, s nem 

csak a történelem, a hagyományőrzés iránt érdeklődők, hanem a más jellegű programok iránt 

érdeklődők is szívesen megálltak a táborokban.  

             

 



 

 
 

12. Fényben, tűzben, táncban, zenében 

Ezek a programjaink a leglátványosabbak, legtöbb réteget megszólító bemutatók voltak. Zene, 

tánc, fény, tűz – egy folyamatosan nyüzsgő közösségi tér bizonyította látogatóinknak, hogy a 

MÚZEUM élő, élvezhető, izgalmas, sokarcú hely, ahol mindenki megtalálja a kedvére való 

kulturált szórakozási lehetőséget. A Szederinda Néptánctalálkozó gálaműsora folyamatosan 

teltházas nézőteret biztosított, de megtelt a nézőtér és a színpad környéke az Egri csillagok című 

musical idején is. Ez utóbbi nagy katarzissal zárta be a fesztivállá alakult Múzeumok Éjszakáját. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a zenés, táncos produkcióra érkezők szívesen elmerültek a 

múzeumi látnivalókban, vettek részt szakmai programokon. Az összművészetiség egyik nagy 

haszna éppen ez: egy program, művészeti ág miatt érkező látogató számos más programot is 

felfedez.  

 

 

 

13. Minden-más 

A leginkább MÁS és leginkább érdeklődésre tartó programelem a Gárdonyi-park megnyitása 

volt. Gárdonyi Géza egri otthona az egyik leglátogatottabb irodalmi emlékház, és nagy öröm, 

hogy nem csak a mellette lévő épület kapott megújult külsőt és új funkciót, hanem az évtizedek 



 

 
 

óta lezárt park is megnyílhatott a nagyközönség előtt. Gyerekek, felnőttek vették birtokba nagy 

örömmel Gárdonyi közel 2 hektáros otthonát. Elsődlegesen a leg kisebbeket szólítottuk meg a 

különleges és egyszerű technikák alkalmazásával. 

 

 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy széles rétegeket és változatos  érdeklődésű embereket 

sikerült megszólítanunk, kicsiktől kezdve egészen az idősebb korosztályig mindenki 

megtalálhatta a neki leginkább tetsző elfoglaltságot. A korosztályok sajátosságait figyelembe 

véve izgalmas szórakozást és tanulási, ismeretszerzési lehetőségeket biztosítottunk.  

 

 

 

 

 

 


