
Szakmai beszámoló 
Múzeumok éjszakája 

„Akkor volt érdemes élni…” 
Hangulatok és dallamok a boldog békeidőkből! 

 
Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum 2015. június 19-29. 

 
A több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Múzeumok Éjszakája az idei esztendőben 
megújulva várta a látogatókat. A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum, karöltve a 
környékbeli települések kiállítóhelyeivel, falumúzeumaival hét estére kínált tartalmas 
időtöltést. Június 19. és 27. között koncertek, rendhagyó tárlatvezetések, kiállítás-megnyitók, 
tűzugrás és táncház, varázslatos mesék (nem csak gyerekeknek) szerepelt a palettán. Közös 
célul tűztük ki, hogy minél többet mutassunk meg a Szigetköz gazdag kulturális, természeti 
és gasztronómiai értékeiből, és hogy minél különlegesebb s változatosabb élményeket 
kínáljunk az itt lakóknak és az idelátogatóknak.  
A Hansági Múzeum a századforduló, a boldog békeidők világát idézte meg. „Akkor volt 
érdemes élni…” – a programok mottója Krúdy felejthetetlen hősétől, Szindbádtól való: őt 
követve utazhattunk vissza a kávéházak s polgári szalonok világába, megismerkedhettünk a 
korabeli divattal és egy régi magyaróvári úriember is feltűnt a színen. Ügyvéd volt és régész, 
no meg múzeumalapító: munkássága ablakot nyitott az itt élt népek évezredes múltjára. A 
Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatban idén kiemelt helyet kapott Erdély 
kultúrája: e kezdeményezéshez csatlakozva a Gyurkovich-gyűjtemény erdélyi művészeivel és 
erdélyi képeivel ismerkedhettek meg a látogatók. Programjaink állandó kísérője a muzsika: a 
különböző zenei irányzatok között mindenki megtalálhatta a kedvére való hangzásvilágot.  
Gazdag kínálattal várta az érdeklődőket Lébény városa is, ahol a letűnt paraszti világ egykori 
eszközeit próbálhatták ki a látogatók, egy kortárs kiállítás megnyitóján vehettek részt s 
hajnalig rophatták a táncházban. 
Jánossomorja „herba-mesékkel”, míg Máriakálnok és Levél rendhagyó tárlatvezetéssel várta 
látogatóit. 
 
Programjaink: 
 
2015. június 19. Mosonmagyaróvár, Cselley-ház 
RizikóFaktor koncerjte – Századfordulós kávéházi történetek 
 
2015. június 20. Mosonmagyaróvár, Cselley-ház 
Székely Zoltán – Erdélyi ecset, erdélyi táj. Erdélyi alkotók és műveik a Gyurkovich-
gyűjteményben. 
Écsi Gyöngyi – „Az égnek helyin, a Hódnak hátán” – esti mesék nem csak gyerekeknek 
 
Várudvar 
Séta a Várban – építéstörténeti kalauz 
Séta a Várpincében  
Tárlatvezetés az Intézménytörténeti Múzeumban 
Moson Big Band koncertje 
 
Mosonvármegyei Múzeum 



Rendhagyó régészóra a „SŐTÉR a múzeumalapító régész” c. időszaki kiállításban 
Székely Zoltán – Atilla-Bocskai-Díszmagyar. nemzeti viseletünk évszázadai. 
„Nyáréji Szerenád” – Az Európa Koncert Szalon-együttes hangversenye a Múzeumkertben. 
Közreműködött: En l”air táncsoport. 
 
2015. június 20. Lébény 
Éjszaka a múzeumban – interaktív válogatás a Lébényi Agrártörténeti Gyűjtemény tárgyaiból. 
 
2015. június 20. Jánossomorja 
Kocsis Julianna – Herba-mesék. Patika kiállítás a helyismereti gyűjteményben. 
 
2015. június 23. Máriakálnok 
Tárlatvezetés a Szigetköz Múzeumban és műtárgymásolatok bemutatása. Géber József 
néprajzkutató vezetése. Közreműködött a Ballagó Idők Nyugdíjasklub Énekkara. 
 
2015. június 24. Lébény 
Szent Iván éji tűzugrás és táncház. 
 
2015. június 25. Levél 
Könyvbemutató – Nagy Pál levéli alkotó Kötelék című verses kötetének és Irma című 
kisregénye második részének bemutatása 
Muzsika Tanya – A Levéli Harmonikások koncertje 
A rendezvény után éjszakai tárlatvezetés. 
 
2015. június 24. Mosonmagyaróvár, Cselley-ház 
Kép-mutatás – Barangolás a Gyurkovich-gyűjteményben. Kép-mutató: Kiss Miklós 
evangélikus esperes, aláfestő: Günther János kántor. 
 
2015. június 27. Lébény 
Fényárnyék – Szűts Károly amatőr lébényi grafikus kiállításának megnyitója. 
 
A rendezvény összes látogatói létszáma 1082 fő. 



 
 

 



 

 



 
 


