
 
 

 
 
 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2015 
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT - 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A Múzeumok Éjszakájáról 
Szent Iván éjhez igazodva 2015. június 20-án többszázezer ember egyetlen éjszakára – a 
hagyományoknak megfelelően este 18 és hajnali 2 óra között – ismét birtokba vehette 
Magyarország több mint 300 múzeumát és kiállítóhelyét. A közreműködő intézmények több 
ezer programmal – többek között koncertekkel, divatbemutatókkal, kézműves 
foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel – várták az érdeklődőket. 
 
A szervezők kiemelten fontosnak tartják, hogy a vidéki helyszínek is kiemelt figyelmet 
kapjanak. A programok népszerűsítésében szakmai partnerként a Magyar Turizmus Zrt. helyi 
szervével, a Tourinform Irodával működtünk együtt, akik helyi turisztikai szolgáltatók, 
leginkább a szálláshelyek irányába propagálták az eseményt.  
 
A Múzeumok Éjszakája ismét hasznosnak bizonyult, hogy más, kevéssé ismert arcát mutassa 
meg a múzeumnak - válogatva a gyűjtemények kincseiből és a vásárhelyi kiállítóhelyekről, az 
ott folyó munkáról. A kuriozitás jellege – éjszaka a múzeumban – az, ami a rendezvény sava-
borsát adta. Az est programjait az ötletesség és az interaktivitás mellett a kulturális értékek 
újszerű közvetítési formái határozták meg.  
 
A rendezvénysorozat kiváló alkalmat adott új célközönség bevonására azzal, hogy közérthető, 
nagy tömegek számára csábító, szórakoztató jellegű programot kínáltunk a 21. századi 
technikai újításokat is bevetve.  
 
Közös cél sikeres volt: becsábítottuk a nagyközönséget a közgyűjtemények, intézmények falai 
közé, és felülírtuk azt a rossz beidegződést, hogy egy múzeumban poros, élettelen tárgyakat 
láthat unalmas séták alkalmával az ember.  
 
Programok Hódmezővásárhelyen 
A Múzeumok Éjszakája hódmezővásárhelyi programjai .egy háromnapos, az intézmény által 
szervezett fesztivál köré kapcsolódtak, melynek fő attrakciói a szombat éjszakára estek. 
 



 
Három napos fesztivállal, fiatalos koncertekkel és különleges múzeumi programokkal 
várták az érdeklődőket június 20. és 22. között Hódmezővásárhelyen, a város főutcáján.  
 
Június 19-én, pénteken este vette kezdetét a három napos Hó(l)dfényfesztivál 
Hódmezővásárhelyen. A rendezvénysorozatra koncertekkel, színes múzeumi és utcai 
szórakoztató programokkal várták az érdeklődőket. A nyitónapon fellépett a StabilFrazir és a 
Bohemian Betyars, valamint Szabó Balázs rendezésében és zenei aláfestésével látványos 
Sárkányverő gólyalábas, óriásbábos tűzzsonglőr szuperprodukció szórakoztatta a közönséget.  
 
Szombaton, a Múzeumok Éjszakáján este hattól éjfélig egy belépő árért három helyszínen hat 
kiállításon számtalan programmal várták a látogatókat. Az Emlékpontban az első világháború 
fronthétköznapjai elevenedtek meg: volt egyenruhapróba, lövészárok koszt kóstoló, és tábori 
posta is érkezett a doberdói harctérről. A Tornyai-múzeumban Barcsay Jenővel személyesen 
is találkozhattak a nagyszabású kiállításra ellátogatók; a mester maga tartott órát a művészeti 
anatómiából, sőt a gyerekek és vállalkozó kedvű szüleik ismert rajzfilmhősök testfelépítését is 
megrajzolhatták. Az Alföldi Galériában Kósa Ferenc öt világrészen készült felvételei 
invitálták "világkörüli útra" a látogatókat. Szombat este a sétálóutcán felállított színpadon 
koncertet adatt a New Balance, a Honeybeast és a nyár végén búcsúzó Heaven Street Seven. 
 
Az esten mintegy kétezren fordultak meg a muzeális intézményekben. Alföldi Galéria 
látogatószám közel 500 fő, Emlékpont kicsit több, mint 500 fő, Tornyai-múzeum mintefy 
1000 fő. 
 
A programsorozat utolsó napján a Chevrolet Band lépett fel, a Bessenyei színháztermében a 
Metamorf Színház előadásában Rejtő Jenő Tévedésből jelentik darabja zárta a fesztivált.  
  
 
Tornyai János Múzeum 
Rajzfilmhősök anatómiájának tanulmányozása, csontváz-nyomat "felépítése" és 3D-és 
Barcsay művek alkotása is szerepelt a Tornyai János Múzeum szombat esti programjai 
között. Június 20-án, a Múzeumok éjszakáján este hattól Barcsay Jenő a festő, a tanár 
szellemét is megidézték, a látogatók közös fotót készíthettek a mesterrel művei között. 
 
Szombat este, a Múzeumok éjszakáján Barcsay Jenő páratlan, közel háromszáz remekművét 
felvonultató kiállítása kapta a főszerepet a Tornyai János Múzeumban. Az éjszaka folyamán 
feltűnt maga a mester is, aki közös fotóra is összeállt a látogatókkal. Bukor Tibor 
festőművész, a Tömörkény István művészeti iskola tanára tartott anatómia foglalkozást az 
érdeklődőknek. A Barcsay életmű két jellegzetes fejezetét Szabó Noémi művészettörténész 
mutatta be a látogatóknak. Az este fél 8-kor és fél 9-kor induló szakmai tárlatvezetéseken a 
kiállítás kurátora segített feltérképezni Barcsay életművében az emberi alak és test 
ábrázolásának alakulását, illetve feltárja Barcsay titkait is korai festményein és kétoldalas 
képein keresztül. Az est folyamán egy Barcsay kvízzel várták a múzeumba betérőket, a 
feladatsor helyes megfejtői között Barcsay ajándékcsomagokat sorsoltak ki. 
 
A múzeum bejáratánál gyerekfoglalkozásokkal, klasszikus rajzfilmfigurák anatómiájának 
megrajzolásával, illetve egy csontváz-nyomat izommal és bőrrel való "felöltöztetésével" 
várták a legfiatalabbakat. 14 év alattiak díjtalanul tekinthették meg a kiállításokat és vehettek 
részt a vásárhelyi Múzeumok Éjszakájának programjain. A közgyűjtemény Szegfű utcai 



udvarán Barcsay tili-toli és észpörgető játék volt, de a vállalkozó kedvűek 3D óriáskirakóval 
alkothatták meg a Barcsay kiállítás címképét, a Szentendrei templom kereszttel című művet. 
 
Emlékpont 
A Nagy Háború katonáinak öltözhettek be és "lövészárok-menüt" is kóstolhattak az 
Emlékpontba ellátogatók szombaton, a Múzeumok Éjszakáján. Június 20-én este hattól 
a Fronthétköznapok kiállításhoz kapcsolódó "csillagfényes nyáréjszakai" tárlatvezetésre, 
versolvasásra és a doberdói harctér relikviáival várták a közgyűjteménybe betérőket. 
 
Az Emlékpont a lövészárkok világába, az első világháború olasz hadszínterére vezette az idei 
múzeumi éjszakájára ellátogatókat: lehetőség nyílt világháborús ruhába öltözött 
hagyományőrzőkkel fotózkodni, az egyenruhákat, a kellékeket és a kiegészítőket fel is lehetett 
próbálni. A "frontszolgálatra beosztottak" nem maradtak esti betevő nélkül: a közgyűjtemény 
kávézójában gulyással, krumplis tésztával, kétszersülttel - háttérben halk katonanótákkal - 
várták a múzeumlátogatókat. A Hódmezővásárhelyen és a város kiterjedt határában található 
hősi emlékművekről Nagy Gyöngyi, az Emlékpont történésze tartott előadást 19 órától az 
intézmény előadótermében, ezt követően Tintaceruzával írott tábori levél… címmel háborús 
versekből és novellákból rendeztek felolvasóestet. Az irodalmi műsor résztvevői maguk 
ad(hat)ták elő a szervezők által összegyűjtött műveket. Az Emlékpont állandó kiállítása 
éjfélig volt látogatható, a Fronthétköznapok - Szanka József első világháborús gyűjteményét 
bemutató - tárlaton este 10 órai kezdettel indult tárlatvezetés a múzeumi éjszakáján. 
 
Múzeumok Éjszakája kommunikációs 
 
Sajtóesemények 
1. Ismét Hó(l)dfény Fesztivál  és Múzeumok Éjszakája Hódmezővásárhelyen 
Studióbeszélgetés a Rádió 7-ben 
Tervezett időpont: 2015. június 16. (kedd) 
Műsor: Napraforgó közszolgálati magazin 
Megszólalók: 
- Varga Anikó kulturális referens 
- Lucza-Vígh Erna programszervező 
http://promenad.hu/cikk/megvan-a-hetvegi-program-ho-l-dfeny-fesztival-
hodmezovasarhelyen-155048 
 
2. Sajtótájékoztató a programokról 
Tervezett időpont: 2015. június 17. (szerda) 
Helyszín javaslat: Dr. Rapcsák András út  
Megszólalók: 
- Nagy Imre múzeumigazgató  
- Varga Anikó kulturális referens 
Téma: 
- programismertető 
http://promenad.hu/cikk/haromnapos-kulturalis-kavalkad-vasarhelyen-ho-l-dfenyfesztival-es-
muzeumok-ejszakaja-155095 
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=6714 



 
Sajtóközlemények 
1. Múzeumok Éjszakája Hódmezővásárhelyen 
Sajtóanyag a főbb üzenetetekkel és legfőbb programokkal 
Kiadás időpontja: 2015. június 15. 
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=6701 
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=6723 
 
2. Az első világháború hadszínterei az Emlékpontban 
Az Emlékpont programjainak ismertetése 
Kiadás időpontja: 2015. június 19. 
http://promenad.hu/cikk/riado-es-sorakozo-az-emlekpontban-a-muzeumok-ejszakajan-155149 
 
5. Sajtómeghívó a Barcsay-programok sajtótájékoztatójáról 
Kiadás időpontja: 2015. június 18. 
http://tornyaimuzeum.hu/cikk/barcsay_mestert_is_varjuk_a_tornyai_muzeumba_499 
 
7. Így zajlott... 
Beszámoló és részvételi adatok a Múzeumok Éjszakájáról. 
Kiadás időpontja: 2015. június 21. 
http://promenad.hu/cikk/egy-este-barcsay-jeno-festo-szellemisegeben-galeriaval-155196 
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=6738 
http://www.vasarhely24.hu/cikk/programok/4076/rajzfilmhos-
anatomia_a_tornyaiban_loveszarok-menu_az_emlekpontban 
 
Marketing 
1.) Szórólap: figyelemfelhívó, helyszínek programok, időpontok 
méret: A5-ös, 1 oldalas 
pldszám: 2000 pld 
célcsoport: helyszíni kihelyezés 
 
2.). Plakátok: 
A2-es méretben az összes városi hirdetőtáblára (70 db). 
 
3.). Hirdetések 
- bannerek a helyi internetes oldalakon, illetve a Délmagyar.hu-n 
- helyi ingyenes, heti újságokban (Szuperpress, Szuperinfó) 
- nyomtatott: Délmagyarország napilapban 
- rádió és tv spot és reklám a helyi elektronikus médiában (Vásárhelyi Televízió, Rádió7) 
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