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2017. június 24. 

Dobó István Vármúzeum 

 

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 máglyagyújtás, melyet idén a KURUL Dobosok 

koncertje követett. A fáklyafényes est csúcspontja a Fire Fantasy Tűzzsonglőr Csoport 

bemutatója volt. 

Az idei Múzeumok Éjszakáján ismét bemutattuk a Dobó István Vármúzeum szakmai eredményeit. 

Az előadások során szóba került a jövőbeni várfejlesztés, az idei évben megvalósult és tervezett 

vári régészeti ásatások és az Egri vár ágyúinak bemutatása. Az érdeklődők kurátori 

tárlatvezetésekkel ismerhették meg mélyebben a Vármúzeum kiállításait. 

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a Vármúzeum éjszakai „vendége” a VIZSOLYI 

BIBLIA volt. A Vizsolyi Bibliát Rákóczi Zsigmond egri várkapitány birtokán, az ő hathatós 

támogatásával fordították és nyomtatták. Egerben fontos események kapcsolhatók a reformáció 

magyarországi térhódításához. A Vizsolyi Bibliát az Országos Széchenyi Könyvtár kölcsönözte erre 

az éjszakára.  



Az ingyenes szakmai programok és kiállítások mellett a múzeum műhelyei is megnyitották kapuikat, 

a „Kincsek a talpunk alatt” restaurátor bemutató a Balassi-teremben, a Várműhely pedig a Dobó 

utca 12. szám alatti Apródvárban várta az érdeklődőket. 

Az est kiemelt programeleme az exkluzív fáklyás történelmi séta volt a Kazamatában. 

 

 

Megvalósult részletes program 

 

Nyitva tartó kiállítások  

A Múzeumok Éjszakája minden évben ingyenesen látogatható. Június 24-én a látogatók 18.00 

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 továbbadni a kultúrát azoknak is, akik egyébként ezen az 

alkalmon kívül nem látogatnának el intézményünkbe.  

Nyitva tartó kiállítások a várban 

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. 

 „Lőporfüst – Kövek között” 

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

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. 

Börtönkiállítás 

Kivégzés, tortúra és megszégyenítés eszközei a középkori Magyarországon. 

 

Nyitva tartó kiállításaink a városban 

Ziffer Sándor Galéria 

A galéria jelenlegi kiállítása a Schreiber-Gyermek-Színház – mesés papírjátékok a Dobó István 

Vármúzeum játékgyűjteményéből és „A szabadság ott kezdődik…” Az 1956-os forradalom 

Egerben és Heves megyében című kiállítások – Eger, Kossuth Lajos utca 17. 

Gárdonyi Géza Emlékház 

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

Valide Szultána Fürdőrom 

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

 

 

 



PROGRAM 18.00 – 24.00 

Fáklyafényben a múzeum 

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 KURUL 

Dobosok vérpezsdítő koncertje és a Fire Fantasy Tűzzsonglőr Csapat látványos előadása tette 

felejthetetlenné az attrakciót. 

21.00  Fáklyás felvonulás 

Az Egri Vitézlő Oskola vezetésével Eger történelmi belvárosán keresztül 

21.30  A máglya meggyújtása 

21.30  KURUL Dobosok  

Koncert a Gótikus Palota előtti téren 

22.00  A Fire Fantasy Tűzzsonglőr Csapat bemutatója a Gótikus Palota előtti téren 

 

 

Szakmai Előadások 

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 Dobó-bástya rendezvénytermében: 

 

18.00-24.00  Reformáció 500 – programok az évfordulóhoz kapcsolódóan  

Programok a Reformáció 500 éves évfordulójához  kapcsolódóan a Dobó-bástya rendezvénytermében 

 

Vendég: a Vizsolyi Biblia 

A Vizsolyi Bibliát Rákóczi Zsigmond egri várkapitány birtokán, az ő hathatós támogatásával fordítottak és 

nyomtatták. Egerben fontos események kapcsolhatók a reformáció magyarországi térhódításához. Ezért 

választottuk a Múzeumok Éjszakája „vendégének” a Vizsolyi Bibliát, melyet erre az éjszakára az Országos 

Széchenyi Könyvtár a rendelkezésünkre bocsájt. 

19.30   A Vizsolyi Biblia története 

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

rendezvénytermében 

  A reformáció és Eger 

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

rendezvénytermében 

 

 

A Nagy Nyüzsgés 

Szakmai előadások a várfejlesztésről a Dobó-bástya rendezvénytermében: 



 

20.30  Berecz Mátyás (Dobó István Vármúzeum) igazgató: Az Egri vár megújulásáról 

22.00  Rákóczi Gergely (Dobó István Vármúzeum) régész: Előadás a 2017-es várásatásokról 

22.30 Kelenik József (Dobó István Vármúzeum) igazgatóhelyettes: Az egri vár tüzes fegyverei 

 

 

Tárlatvezetések 

A szakmai előadások mellett az éjszaka folyamán jelen voltak a rendhagyónak számító 

tárlatvezetések is. A Dobó István Vármúzeum mindennapi tárlatvezetései mellett a programba 

került öt tárlatvezetés, amelyeket az adott kiállítások kurátorai tartottak. A célcsoport ebben az 

estben a teljesen heterogén korosztályú, de a kiállítások iránt mélyebben érdeklődő közönség volt. 

 

19.00  „A szabadság ott kezdődik…” 

Bujdosné dr. Pap Györgyi (Dobó István Vármúzeum) igazgatóhelyettes és Papné Fejér Ingrid muzeológus 

tárlatvezetése a Ziffer Sándor Galériában, az ’56-os kiállításban 

20.00  Papírba zárt világ 

Császi Irén (Dobó István Vármúzeum) etnográfus tárlatvezetése a Ziffer Sándor Galériában, a Schreiber-

Gyermek-Színház című kiállításban 

22.00  „Az ég mennyezetei…” 

H. Szilasi Ágota (Dobó István Vármúzeum) művészettörténész előadása a noszvaji református templom egykori 

kazettás famennyezetéről Az egri vár története című kiállításban. 

Fakazetták festése az előadáshoz kapcsolódóan tárgyalkotó műhelymunka keretén belül a Várműhelyben (Dobó 

utca 12.) 

22.30  Múlt-kirakó 

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

kiállításban 

23.00  Boszorkányok pedig vannak… 

Éjszakai boszorkányper a Börtönkállítás mellett 

 

18.00 – 23.50 Exkluzív fáklyás történelmi séta a Kazamatákban 

Csoportok az Információs ponttól indulnak. 

Részvételi díj ellenében! 

 

 

Múzeumi műhely 

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. A Várműhely az Apródvárban, azaz a Várműhely 

foglalkozásai a kisgyermekes családok és a kézműveskedés szerelmeseinek kedvelt programeleme. 

18.00, 19.00 és 20.00  Élő történelem 



Az Egri Vitézlő Oskola fegyverbemutatója a Gótikus Palota előtti téren 

18.00 – 21.00  Történelem testközelben 

Az Egri Vitézlő Oskola életképe a Palota udvaron 

18.00 – 21.00  „Kincsek a talpunk alatt” 

A Balassi-teremben a restaurátorok megnyitják műhelyüket és bemutatják a műtárgyak útját, a restaurálás számos 

technikáját. 

18.00 – 21.00  Várműhely az Apródvárban (Dobó utca 12.) 

Foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek részvételi díj ellenében (fafestés, üvegfestés, papírmerítés, kékfestés, 

játékok a Gárdonyi-kuckóból) 

 

 

Egy este Gárdonyival 

A Dobó István Vármúzeumhoz idén a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár csatlakozott a 

Múzeumok Éjszakáján. A könyvtár éjszakai vendége: Gárdonyi Géza volt. 

 

Előadások 

17.30  Sz. Király Júlia: Gárdonyi műhelytitkai 

 

19.30  Vassné Varga Zita: Könyvek, rejtélyek: kalandozás Gárdonyi Géza könyvtárában 

 

 

Látogatói adatok 2017. június 24. 18.00 – 24.00 óráig: 

  

 

 

 

 

 

 

 

A szakmai beszámoló elérési útvonala a Dobó István Vármúzeum honlapján: 

www.egrivar.hu/dobo-istvan-varmuzeum/szakmai-munka/palyazatok 

 

 

Dobó István Vármúzeum – Északi kapu 
felől: 

1340 fő 

Dobó István Vármúzeum – Déli kapu 
felől: 

5340 Fő 

Gárdonyi Géza Emlékház:  109 fő 

Valide Szultána Fürdőrom:  248 fő 

Ziffer Sándor Galéria:  184 fő 

Vizsolyi Biblia (Dobó-bástya): 935 fő 

Összesen (a Vizsolyi Bibliát 
megtekintő látogatókat kivéve): 

 7.221 fő 

http://www.egrivar.hu/dobo-istvan-varmuzeum/szakmai-munka/palyazatok


Fotódokumentáció 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



A szakmai beszámoló feltöltésre került a hungarikana.hu oldalon: 

 


