
 
 

     

 

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

a Múzeumok Éjszakája című rendezvénysorozathoz. 2003-ban a Néprajzi 

Múzeumban szerveztünk egy, a két múzeum baráti körének egy találkozót. Azon az 

estén a Vármúzeum munkatársai különböző bemutatókkal, foglalkozásokkal 

színesítették a Néprajzi Múzeum éjszakai programját. 

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

Táncházzal, fáklyás felvonulással, heves megyei népszokások felelevenítésével. Ez a 

nap a nyári napforduló és az örömtűz ünnepe, így mindig éjszakába nyúló 

programokkal várjuk Látogatóinkat.  

Azóta töretlen népszerűségnek örvend programunk, melynek állandó elemei a fáklyás 

felvonulás az Egri Vitézlő Oskola vezetésével, valamint a Tűzugrás Fesztivál. 

 



 
 

Az idei Múzeumok Éjszakáját különlegessé tette, hogy egybe esett a 37. alkalommal 

megrendezésre kerülő Kaláka Fesztivállal. A négy napos zenei fesztivál fő helyszíne 

évről évre az Egri Vár és időpontja június utolsó hétvégéje. A két állandónak 

mondható programelem összefonódásából egy igazán izgalmas éjszaka lehetősége 

bontakozott ki. 2016 a hősök, a felfedezők és az újítók éjszakája volt az Egri Várban. 

A Dobó István Vármúzeum abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindhárom 

kalandorban bővelkedik. Az idei téma hűen tükrözi a Vármúzeum életét, mely immár 

2014 óta jellemzi a mindennapokat. Hőseink felfedező útra indultak az egri vár több 

mint ezer éves múltjába és újító gondolatokkal igyekeztek bemutatni a hősies 

helytállás mintájaként emlegetett egri vár történetét. 

 

A Múzeumok Éjszakája minden évben ingyenesen látogatható. Június 25-én a 

látogatók 16.00 órától belépőjegy megváltása nélkül léphettek be és tekinthették meg 

a Vármúzeum kiállításait. Az ingyenesség ezen az éjszakán igen fontos tényező, 

mellyel új célcsoportokkal tudjuk megismertetni a múzeum kiállításainak tartalmát és 

a tovább adni a kultúrát azoknak is, akik egyébként ezen az alkalmon kívül nem 

látogatnának el intézményünkbe.  

Az egri vár története 

A végvári mindennapokhoz és a török kori várhoz kapcsolódó műtárgyak mutatják be a vár több 

száz éves múltját a Gótikus Palota emeletén. 

Gárdonyi Géza Emlékház 

Az író egykori alkotóháza - Eger, Gárdonyi Géza utca 28. 



 
 

„Lőporfüst – Kövek között” 

Állandó kiállítás a megújult Kazamatában – egyháztörténeti, végvár harcászati és Egri csillagok 

kiállítás. 

Valide Szultána Fürdőrom 

XVII. századi gőzfürdő, mely népszerű volt a török hódoltság idején – Eger, Tinódi S. tér 3. 

Múlt-Kirakó 

Régészeti leletek az őskortól a honfoglaláskorig Heves megye területéről. 

„Repülő nemzet leszünk…” 

A Magyar Honvéd Királyi Légierő relikviáit bemutató tárlat a Gótikus Palota földszinti kiállító 

termeiben. 

Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei 

A magyar és török vonatkozású hideg- és tűzfegyverekből álló kiállítás a végvári időket idézi. 

Az újjászületés kapujában 

Remekművek a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményéből a Dobó-bástyában. 

Mint minden évben, idén is igyekeztünk a kiállításainkhoz és a Vármúzeum 

gyűjteményeihez, tudományos munkájához kapcsolódó előadásokat szervezni. A 

programok a kiállítások szerelmeseinek szóltak, a programelemek célcsoportja a 

kultúra iránt érdeklődő közönség. A Múzeumok Éjszakájának sajátos 

látogatóforgalmára tekintettel a legtöbb szakmai előadást az éjszaka folyamán kétszer 

tartottuk meg, így a látogatóknak esélyük volt a többrétű programkínálat ellenére is 

részt venni az előadásokon. 

 

 

 



 
 

18.00 – 19.00 Szent Iván tüze átugrásának kultikus mozzanatai 

Császi Irén (Dobó István Vármúzeum) etnográfus előadása a Dobó-bástya rendezvénytermében. 

A néprajzi előadás az év legrövidebb éjszakájához kapcsolódó népszokásokat elevenítette fel és 

mutatta be az érdeklődő közönségnek. Résztvevők száma: 10 fő 

18.30 – 18.45 „Lőporfüst – kövek között” a török kori erőd tüzérsége 

Kelenik József (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) hadtörténész előadása a Kazamatában (felső 

ágyúterem). A frissen megnyitott Kazamata kiállítás érdekessége, a 16. századi végvári hadászat 

ismertetése. A kiállítás kurátorának előadása az egri vár 1552-es ostromakor használt „tüzes-

tárgyak” bemutatásáról szólt. Résztvevők száma: 50 fő 

19.00 – 19.30 Az Egri csillagok és a valóság 

Domokos György (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) hadtörténész előadása a Kazamatában (felső 

ágyúterem). Az Egri Vár Kazamatájának felső kaszárnya termeiben megnyitott hiánypótló 

kiállítást bemutató előadás. Az Egri csillagok című regényben és filmben megelevenedő történet és 

a valós 1552-es eseményeket összevető előadásra 50 fő volt kíváncsi. 

19.00 – 19.30 Gárdonyi közelében 

Sz. Király Júlia (Dobó István Vármúzeum) irodalomtörténész előadása a Dobó-bástya 

rendezvénytermében. Résztvevők száma: 10 fő. 

19.30 – 20.00 A történelem és a virtuális valóság 

Balogh András (Pazirik Informatikai Kft.) ügyvezető előadása a Kazamatában (felső ágyúterem). 

Szintén a frissen a megnyílt „Lőporfüst - Kövek között” című interaktív kiállításhoz kapcsolódó 

előadást hallhattak az érdeklődők. A számítógépes interaktív elemeket felvonultató kiállítás 

legnagyobb fejlesztését mesélte el az előadó. A 3D, az animáció készítés és a számos, az egri várra 

vonatkozó építészeti és hadászati kutatás folyamatát ismerhették meg a látogatók. Résztvevők 

száma: 40 fő. 

 

 

 



 
 

19.30 – 20.15 Fény a képzőművészetben 

H. Szilasi Ágota (Dobó István Vármúzeum) művészettörténész előadása a Dobó-bástya 

rendezvénytermében. Szintén a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó témakör a Szent Iván 

éjszakájára, az év leghosszabb nappalára kívánt reflektálni. Részvevők létszáma: 30 fő. 

20.30 – 20.45 „Lőporfüst – kövek között” a török kori erőd tüzérsége 

Kelenik József (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) hadtörténész előadása a Kazamatában (felső 

ágyúterem). A „tüzes-tárgyakat” bemutató előadást másodjára 40 fő hallgatta meg. 

20.30 – 21.30 Felkészülés a túlvilágra: az egyiptomi halotti kultuszról 

Horváth Zoltán (Szépművészeti Múzeum) egyiptológus előadása a Dobó-bástya 

rendezvénytermében. A legtöbb érdeklődőre számot tartó előadás a Szépművészeti Múzeum 

Egyiptomi Gyűjteményéből rendezett időszaki kiállításhoz kapcsolódott. Az újjászületés 

kapujában című tárlat a Dobó-bástyában került megrendezésre. Résztvevők létszáma: 60 fő. 

21.00 – 21.30 Az Egri csillagok és a valóság 

Domokos György (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) hadtörténész előadása a Kazamatában (felső 

ágyúterem). A második előadáson 30 fő vett részt. 

21.30 – 22.00 A történelem és a virtuális valóság 

Balogh András (Pazirik Informatikai Kft.) ügyvezető előadása a Setét-kapu felépítményben. Az 

interaktív előadást 40 fő hallgatta meg. 

 

A szakmai előadások mellett az éjszaka folyamán jelen voltak a rendhagyónak 

számító tárlatvezetések is. A Dobó István Vármúzeum mindennapi tárlatvezetései 

mellett a programba került három tárlatvezetés, amelyeket az adott kiállítások 

kurátorai tartottak. A célcsoport ebben az estben a teljesen heterogén korosztályú, 

de a kiállítások iránt mélyebben érdeklődő közönség volt. 

  



 
 

18.00 – 18.30 „Kő-kövön” egyházi építészet az Egri Várban 

Buzás Gergely (Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeum igazgató) régész rendhagyó 

tárlatvezetése a Romkertben zajló ásatáson és a Kazamata egyházépítészeti kiállításában. 

Résztvevők létszáma: 70 fő. 

18.00 – 23.00 Fáklyás kaland 

Tárlatvezetés fáklyákkal a Kazamata aknafigyelő folyosóiban. Résztvevők létszáma:  

20.00 – 20.30 „Kő-kövön” egyházi építészet az Egri Várban 

Buzás Gergely (Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeum igazgató) régész rendhagyó 

tárlatvezetése a Romkertben zajló ásatáson és a Kazamata egyházépítészeti kiállításában. 

Részvevők létszáma: 60 fő. 

20.00 – 20.30 Múlt-kirakó 

Farkas Csilla (Dobó István Vármúzeum) régész, a kiállítás kurátorának tárlatvezetése a Múlt-

kirakó régészeti kiállításban, 40 fő részvételével. 

22.00 – 22.30 Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei 

Berecz Mátyás (Dobó István Vármúzeum igazgató) történész előadása és rendhagyó 

fegyverbemutató a Péterváry-gyűjteményben az Egri Históriás közreműködésével. Részvevő 

látogatók létszáma: 50 fő. 

 

A Múzeumok Éjszakája csúcspontja minden évben a máglya meggyújtása, mely a 

legnagyobb érdeklődésre számot tartó programelemünk. Idén, mint minden évben 

az Egri Vitézlő Oskola hagyományőrző tagjainak fáklyás felvonulása vezette fel a 

máglyagyújtást, majd a Lobbanáspont Zsonglőr Kulturális és Művészeti Egyesület 

látványos tűzzsonglőr előadása tette felejthetetlenné az attrakciót.   

20.00 – 21.00 Történelmi felvonulás 

21.00 – 21.30 A máglya meggyújtása 



 
A Lobbanáspont Zsonglőr Kulturális és Művészeti Egyesület előadása az alsó várudvaron. 

Részvevők: 700 fő. 

A Kaláka Fesztivál Kelet-Közép-Európa legrégebbi folkzenei fesztiválja, mely idén 

ötödik alkalommal került megrendezésre Egerben. A rendezvénysorozat 

összművészeti: koncertek, kiállítások, kézműves vásár, gyerekprogramok, templomi 

hangverseny, Eger-regE Túra városismerkedési játék. 

A Kaláka Fesztivál időpontja – hagyományosan – június utolsó hétvégéje, ami ebben 

az évben egybeesett a Múzeumok Éjszakájával. 

A fesztivál rendezvényeivel a városban több helyen is találkozhattak a nézők: 

Eszterházy tér, Bródy Sándor Könyvtár, Vitkovics-ház, Templom Galéria, de a fő 

helyszín a Dobó István Vármúzeum volt, ahol az esti koncerteket tartottuk. Itt 

felváltva két színpadon (Palota Színpad a Gótikus palota terén és Panoráma Színpad 

az Ispotály-pince felett) zajlottak a programok. A Múzeumok Éjszakáján a Kaláka 

Fesztivál koncertjeit ingyenesen tekinthették meg a látogatók: 

 

17.30 – 18.30 Góbé zenekar koncert – Panoráma Színpad 

18.30 – 19.30 Cimbaiband koncert – Palota Színpad 

19.30 – 20.30 Hungarikum Együttes koncert – Panoráma Színpad 

20.30 – 21.30 Palya Bea koncert – Palota Színpad 

21.30 – 22.30 Bognár Szilvia és Kónya István koncert – Panoráma Színpad 

22.30 – 23.30 Karaván Família koncert – Palota Színpad 

22.30 – 23.30 Eger sziporkázó csillagai – Panoráma Színpad 



 

A Múzeumok Éjszakája programfolyamát kiegészítő elemek a Vármúzeum szakmai 

törekvéseinek eredményei. Célcsoportok: Történelem testközelben – fegyveres 

interpretáció esetében mindenki, aki az Egri Várba látogat, a Kincsek a talpunk alatt 

program esetében a várrekonstrukció és a restaurálás iránt érdeklődő látogatók. Az 

Éjszaka a Tarisznya-Várban, azaz a Várműhely foglalkozásai a kisgyermekes családok 

és a kézműveskedés szerelmeseinek kedvelt programeleme. 

16.00 – 23.00 Történelem testközelben 

Fegyver- és viselet bemutató a Zászlódombon az Egri Históriás közreműködésével. Korhű ruhába 

öltözött hagyományőrzők mutatták be a végvári vitézek életét és az egri hősök mindennapjait. 

Résztvevők az este folyamán: 1500 fő. 

 

17.00 – 21.00 Kincsek a talpunk alatt 

Az elmúlt években nagy érdeklődés kísérte a város rehabilitáció és várrekonstrukció során előkerült 

leletek bemutatóit. A Dobó István Vármúzeum restaurátorainak bemutatója a Dobó-bástya 

rendezvénytermében idén is megrendezésre került. Részvevők létszáma: 300 fő. 

18.00 – 23.00 Éjszaka a Tarisznya-Várban 

Vitézi próba családoknak, Apródvár és Várműhely a Vármúzeum új gyermekfoglalkoztató 

tereiben a Dobó utca 12. szám alatt. A közművelődési programokon 164 fő vett részt. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Látogatói adatok 2016. június 25. 16.00 – 24.00 óráig 

  

 

 

 

 

 

 

A szakmai beszámoló elérési útvonala a Dobó István Vármúzeum honlapján: 

http://www.egrivar.hu/?module=cFileStore&c=downloadFullList&id=1 

 

Északi kapu felől érkezők: 1756 fő 

Déli kapu felől érkezők: 4663 fő 

Valide Szultána Fürdőrom: 522 fő 

Gárdonyi Géza Emlékház: 311 fő 

Várműhely (Dobó utca 12.): 164 fő 

Összesen: 7416 fő 

http://www.egrivar.hu/?module=cFileStore&c=downloadFullList&id=1


 



 



 



 



 



 



 



 


