
 

Szakmai beszámoló 

„Múltunk felfedezői” - Múzeumok Éjszakája a Tragor Ignác Múzeumban 

 

Felbecsülhetetlen értékű kultúrtörténeti kincs került napvilágra 1994-ben Vácon, amikor a 

Domonkos templom helyreállítási munkálatai során a templom alatti kripta több, mint 150 

évvel ezelőtt elfalazott lejáratára bukkantak az építők. A megtalált kriptában 262, többnyire 

jó állapotú színes, díszített koporsóban a 18. század középső harmadától kezdődően, illetve a 

19. század elején elhunyt és betemetett, a különleges klímának köszönhetően jó állapotban 

fennmaradt, spontán mumifikálódott váci polgárok testei nyugodtak; férfiak, nők, gyermekek, 

mesteremberek, szerzetesek, papok, katonatisztek, hivatalnokok... 

Az idei Múzeumok Éjszakája tematikájának középpontjában ez a szenzációs lelet együttes 

áll, abból az okból kifolyólag, hogy az 1998-ban létrehozott tárlat június 25-ére, 22 év után 

teljesen felújított, korszerűsített állapotban került átadásra a nagyközönségnek! 

 

A program megvalósításának helye: 

A váci Tragor Ignác múzeum kiállítóhelyei 

 

A projekt megvalósítója: 

Tragor Ignác Múzeum 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumvac.hu/aktualitasok/122/Muzeumok-Ejszakaja-a-Tragor-Ignac-Muzeumban.html


A megvalósítás partnerei: 

Madách Imre Művelődési Központ Pannónia Ház Muzeális Kiállítóhely – közös belépőjegy, 

összehangolt programok 

Tourinform Iroda, Vác – turisztikai partner 

ES Tv - médiapartner 

 

Programjaink 
 

18:00-19:30 – A váci múmiák az orvostudomány szolgálatában 

A szenzációs kultúrtörténeti leletek mellett, a felfedezett múmiák az elmúlt 22 évben nem 

csupán a történészek, illetve néprajzkutatók számára szolgáltattak kutatási lehetőséget, hanem 

az antropológia és az orvostudományok területén dolgozó szakemberek számára is. Dr. 

Szikossy Ildikó antropológus előadásában ismertette a legújabb kutatási eredményeket. 

 

       
 

18:30-19:30 – Múzeumpedagógiai foglalkozás 

Párhuzamosan az előadásokkal a múzeumudvaron a gyermekeknek interaktív 

foglalkozásokat szervezünk, melyek a múmiákhoz, illetve a 18. századi Váchoz kapcsolható. 

Lehetőség volt nagyobbaknak a kriptából előkerült szakrális ábrázolások felhasználásával 

készült memóriajátékra, valamint megismerkedhetnek a világ nagyobb múmialeleteivel. A 

kisebbek pedig különböző, kriptából előkerült szentképek fekete-fehér másolatait 

színezhették, vagy a kiállításhoz kapcsolódó kirakóval játszhattak. 

 

 
 



 

19:30 – 20:30 – Kapuk a múltra – a váci múmiák az oktatás és a turisztika szolgálatában 

A váci múmiák korát, életét bemutató állandó helytörténeti kiállítás, melynek teljesen 

felújított, korszerűsített pincerészét első ízben a Múzeumok Éjszakáján tekinthették meg a 

látogatók kurátori tárlatvezetéssel!  

 

       
 

 
 

 

21:00 – 22:00 – Történelem és történetek – Száraz Miklós György író előadása 

"Kész regény, gondoltam. Talán meg is írhatnám. Nem is kellene törni a fejemet, a 

regényszerkezet adja magát. A templom építésével kezdenék. A kripta kong, üres még a 

földmélyi, nagy tér, meszelik a falakat." 

 

 
 

 



 

22:00 – 22:30 – Elvinus kórus előadása Laczhegyi Imre fuvolaművész közreműködésével 

18 századi kórusművek csendültek fel a helyi Elvinus kórus közreműködésével. A 

kórusvezető Galbács Gabriella a zeneművekhez kapcsolódó információkat érdekes, izgalmas 

formában tárra a hallgatóság elé.  

 

 
 

 

21:30 – 22:30 - Éjszakai tárlatvezetés a Szent Mihály Altemplom kiállítóteremeben  

Elemlámpával és telefonok fénye mellett tekinthették meg az érdeklődők a különleges 

régészeti kiállítást a főtéri kiállítóhelyünkön.  

 

        
 

22:30 – 23:30 – Tűzugrás a Múzeumudvaron 

A Múzeumok Éjszakája Szent Iván éji népi hagyománnyal, nevezetesen a tűzugrással 

fejeződik be. A tűzgyújtás során Csukovits Anita néprajzkutató ismerteti az érdeklődőkkel a 

jeles naphoz kapcsolódó népi szokásokat, hagyományokat. Majd ezt követi a tűzugrás 

attrakciója, melyre az érdeklődők is vállalkozhatnak! 

 

        



 

 

Kommunikációs terv megvalósítása 

 

A program népszerűsítése mindenképpen több szintű kommunikációt igényelt, mely során 

egyaránt használtuk a vizuális és audiovizuális csatornákat, valamint az internet nyújtotta 

különféle lehetőségeket.  

 

I. Előkészítő fázis  

 

a, Kommunikáció a városban 

 

 Mivel 2013. január 1. óta városi intézménnyé lettünk, így egyre inkább a helyi sajtó 

számára is nagy fontossággal bír a Múzeum programjainak ajánlása. Programajánlónk 

megjelent a Váci Naplóban. 

 A helyi ElektroSignal televízióban Molnár Róbert ismertette a Múzeumok éjszakája 

programjait.  

 Programunk propagálásában segítségünkre volt a helyi Tourinform iroda.  

 

 

b, Országos média 

 Programunkat feltöltöttük a Múzeumok éjszakáját népszerűsítő felületre, így a 

látogatók a központi tájékoztató anyagban is megtalálhatják múzeumunkat.   

 

c, Internet adta lehetőségek 

 A Múzeum Facebook oldalán népszerűsítettük a programot, kiemelve azt, hogy ezen 

a napon láthatják először az érdeklődők a megújult állandó kiállítást is.  

 A Múzeum saját honlapján www.muzeumvac.hu is megjelent a részletes 

programkínálat.   

 A Tragor Ignác Múzeum Múzeumok éjszakája programjai megjelentek regionális és 

városi internetes felületeken, a helyi televízióban, valamint a múzeummal 

kapcsolatban álló kulturális intézmények és civil szervezetek programajánlóiban. 

www.vac.hu  www.vaconlinr.hu  www.dunakanyarregio.hu  www.estv.hu  

 

Közvetlenül a program előtt: 

 A Múzeumok éjszakája programját és az új állandó kiállítás megnyitását együttesen 

propagáltuk a helyszínen és környékükön több helyütt elhelyezett plakátokkal és 

szórólapokkal.  

 

A program utáni média megjelenés 

 A múzeum Facebook oldalán jelentettünk meg összefoglalót a programról. 

  http://www.origo.hu/.../20160626-muzeumok-ejszakaja-vaci-mumi...  „Múmiákat 

találtam egy pincében” címmel jelent meg egy hosszú cikk a Tragor Ignác Múzeum 

Múzeumok éjszakája programjairól az Origo internetes oldalon. 

http://www.muzeumvac.hu/
http://www.vac.hu/
http://www.vaconlinr.hu/
http://www.dunakanyarregio.hu/
http://www.estv.hu/
http://www.origo.hu/.../20160626-muzeumok-ejszakaja-vaci-mumi


 

Látogatottsági adatok: 

Fizető látogató: 93 fő 

Tiszteletjegy: 58 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forró Katalin 

muzeumigazgató 


