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Hosszú évek óta a pécsi Janus Pannonius Múzeum közönségkapcsolati szempontból leggazdagabb 
és leglátogatottabb programja a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat. Az intézmény muzeális 
gyűjteményeinek, időszaki és állandó kiállításainak sokszínűsége – földrajzi szétszórtságuknak, 

műemléki hangulatuknak is köszönhetően – minden évben több ezer látogatót vonz. A Múzeumok 
Éjszakája vonzerejét Pécsett elősegíti a városban ez idő tájt szervezett más kulturális fesztiválokhoz 
való csatlakozás lehetősége; a Káptalan utcai kiállítóhelyeinkhez közeli Szabadtéri Színpadon ill. a 

Sétatéren . A múzeumi helyszínek széttagoltsága rendkívüli erőpróba elé állítja intézményünk 
minden munkatársát a teremőröktől a közönségkapcsolati munkatársakon át a muzeológus 

kollégákig; önkéntesek segítették a látogatókat a pécsi Önkéntes Centrum ill. a Pécsi Tájak Korok 
Múzeumok Klub Egyesület részéről.  2015-ben az eddigi megszokott helyszíneken túl – az előző 

években intézményünk kezelésébe került - a Vasváry Házban ill. a Mecseki Bányászati Múzeumban 
valósítottunk meg sikeres programokat. Az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalatai alapján a legtöbb 

eseményt a Természettudományi, Néprajzi és Várostörténeti Múzeumok munkatársai valósították 
meg, hogy vonzóvá tegyék a kevésbé ismert gyűjteményi anyagaikat a helyi polgárok számára. 

Mindösszesen 15 helyszínen 57 programot szervezett intézményünk. Ez a kínálat felülmúlta a 2014-
es év hasonló programját mind a helyszínek mind az események számát illetően. 

A programok látogatottságát minden helyszínre érvényes napijeggyel segítettük elő (amelynek volt 
kedvezményes 50%-os diák és nyugdíjas változata, családi jegy ill. csak egyes helyszínekre 

érvényes belépő (kisgyerekes családoknak, akik életkori okokból 1-2 programon tudtak csupán részt 
venni).

  2015.ben időszaki kiállításaink közül kiemelkedett az „Álom ihlette valóság”, amely a 20. 
századkiemelkedő orosz-zsidó művészének,  Marc Chagallmak a litográfiáit vonultatta fel. A másik 

jelentős képzőművészeti kiállítás a pécsi születésű Victor Vasarely fiának, Pierre Yvaralnak a 
munkásságába nyújtott betekintést. Vonzónak bizonyult a földalatti terekben látogatható Mecseki 

Bányászati kiállítás is. A Néprajzi Múzeumban lehetőséget kínáltunk az időszaki kiállításhoz 
kapcsolódóan a gabonafélék felhasználásának kipróbálása az őrléstől a dagasztásom, kelesztésen át 
a sütésig. A Természettudományi Múzeum programját a Fény Évéhez igazították a kollégák. Sok 
látogatót vonzott az új, római kort bemutató régészeti állandó kiállításunk is. Az állandó múzeumi 

helyszíneken túl kirándulási – természettudományos és régészeti jellegű - alkalmakkal 
gazdagítottuk a kínálatot. 

A rendezvény sikeres megvalósításához az NKA Közgyűjtemények Kollégiumán túl szükséges volt 
a Janus Pannonius Múzeum ill. civil együttműködő partnerünk a Pécsi TKM Klub Egyesület 
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nagyvonalú anyagi támogatására.

2015. június 20., szombat, 18.00-24.00
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PÉCSETT 

Janus Pannonius Múzeum
7621 Pécs, Káptalan u. 5. 

Tel.: 72-514-040
www.pecsimuzeumok.hu

E-mail: jpm@jpm.hu
Múzeum utca, művészeti kiállítások (Káptalan utca – Papnövelde utca)

Modern Magyar Képtár
7621 Pécs, Papnövelde u. 5. és Pécs, Káptalan u. 4.
Tel.: 72-891-334
20.00 Nagy András esztéta-főmuzeológus tárlatvezetése
Látogatók száma: 129 fő

Zsolnay Múzeum
7621 Pécs, Káptalan u. 2.
72-514-045

Tárlatvezetések:
20.00 Dr. Kovács Orsolya művészettörténész
21.00 Dr. Kovács Orsolya művészettörténész
22.00 Gardánfalviné Kovács Magdolna restaurátor-múzeumpedagógus

20.00 Kígyós Borbála ékszerbemutatója
Látogatók száma: 666 fő

Victor Vasarely Múzeum
7621 Pécs, Káptalan utca 3.
Tel.: 30-934-6127

19.00 Brass & Roll zenekar (dixieland- és swingzene)
20.00 / 22.00 Tárlatvezetés a Vasarely és Jean-Pierre Yvaral kiállításban 
Látogatók száma: 818 fő

Mecseki Bányászati Múzeum (Pécs, Káptalan u. 3.)

„Bányászattörténeti barangolások”
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18.00 és 19.00 
Gardánfalvi László múzeumpedagógus tárlatvezetése
Látogatók száma: 818 fő

Martyn Múzeum
7621 Pécs, Káptalan u. 4.

MARCUS AURELIUSTÓL A KRISZTOGRAMIG 
Sopianae – Baranya római kori leletei
Tárlatvezetések:
18.30 Tillai Gábor történész
21.00 Kovaliczky Gergely régész 

19.00-22.00
Ékszerkészítés 
(Gardánfalviné Kovács Magdolna restaurátor, múzeumpedagógus)

ÁLOM IHLETTE MŰVÉSZET (CHAGALL-KIÁLLÍTÁS)
Tárlatvezetés:
19.30 Tillai Gábor

„Erotikus álmok” ihlette művészet:
22.30 Tillai Gábor
Látogatók száma: 897 fő

Reneszánsz Kőtár
7621 Pécs, Káptalan u. 4.

18.00-20.00 „Nagy válogatás”
19.00 Tárlatvezetés (Kárpáti Gábor régész)
19.30-21.30 Mi történt az elmúlt évben?- három régész  és két restaurátor mini előadása az 
elmúlt időszak érdekes régészeti eseményeiről
Látogatók száma: 115 fő

Csontváry Múzeum 
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11., tel.: 72-310-544
22.00 Nagy András esztéta-főmuzeológus tárlatvezetése
Látogatók száma: 425 fő

Természettudományi Múzeum
7621 Pécs, Szabadság u. 2., tel.: 72-213-419
Egy éj a fény jegyében...



Délelőtt:
Fénykedvelők – botanikai kirándulás a mecseki parkerdő napos déli lejtőin, Dénes Andrea 
botanikus (JPM TT Oszt.) vezetésével. (Találkozó az Éger-völgyi tónál)

Délután:
Gyermek- és családi programok 16-19 óráig
16.00 A Fény-fürkészet pályázat eredményhirdetése, a Fényfürkészek témahetének 
projekt-záró kiállításának megnyitása
16.00-17.00 Az Év rovara, a nagy szentjánosbogár - vetítés, ismertetés, sztereómikroszkóp 
használata. Fény és festmény –művészettörténeti témájú előadás Pál Rita grafikus 
vezetésével, családi kvízzel
17.00 Napsugaras, csillagfényes jókedvünkben… zenés-táncos gyermekjátszó Dénes 
Anettel 
17.00-19.00 Játszóházak és műhelyek folyamatosan:
Színpompás trópusi rovarok gyűjteményünkből, fényigényes dísznövények a botanikus 
kertből – ezekhez kapcsolódó rejtvényes feladatok;
Fényes játékok játszóháza: játékok az égitestekkel, kirakók, bolygó-készítés papírmaséból, 
mécsestartó készítése, társasjáték a fényről;
Mi fénylik a sarokban? Fényes „kincsek” keresése lámpással, a raktár sötétjében;
Fény és árnyék alkotóműhely: autentikus árnyjáték-figurák Pál Rita grafikussal
18.30 Tóth Klára- a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke – rendhagyó 
tárlatvezetése a Páratlan élvezet járni a Mecseket kiállításban
Esti program: 
19.30-24.00
 A fényszennyezés hatása az élővilágra - Hohmann Balázs környezetmérnök előadása
A látás képessége az állatvilágban - Kisbenedek Tibor tematikus  tárlatvezetése a múzeum 
gyűjteményében
Fény, te csodás! Látványos és fényes kísérletek Szász János fizikussal  
 „Fényév távolság" – a fény az Univerzumban – Gyenizse Péter előadása és távcsöves 
foglalkozás
24.00 Tűz-zsonglőrök ,  Szent Iván éji tűzugrás
Közreműködők: Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, PTE Botanikus Kert, DDNPI
Látogatók száma: 315 fő

Néprajzi Múzeum 
7621 Pécs, Rákóczi út 15., tel.: 72-315-629

18.00-24.00 kenyérdagasztás és hagyományos cipósütés a pécsi Kemencés Pékséggel!
Az éheseket frissen sült házi kenyérrel és egyéb kemencés finomságokkal, a szomjazókat 
kézműves sörökkel és házi szörpökkel várjuk!

Dagasztom-kelesztem-szakajtom-bevetem-kisütöm... 
Gyerekeknek: gyere és süsd ki te is a saját kemencés kenyeredet!



Vállalkozó kedvű kicsiknek és nagyoknak: búzaőrlés kézimalommal a múzeum udvarán. 

Kézműves portékák bemutatója és vására: kukorica csuhé tárgyak, kerámia és fazekas 
áruk, faragott fa játékok.

Az est során fuvolajátékkal közreműködik: Kutas Éva

18.00-20.00 Báb- és mesekuckó 
Bábelőadás – A búza útja 
Meseolvasás – válogatás magyar és más népek meséiből
Bábkészítés – madárijesztő- és állatbábok 
Bábozik és mesél: Sturm Melitta

19.00 Könyv-ismertető táncbemutatóval
"Tüzet viszek" - Tánchagyományok és táncos népszokások a történelmi Baranyában
Balogh János és Gunszt Andrea közös munkája a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi 
Osztályával együttműködésben
A kötetet ismerteti: Gunszt Andrea
A helyszínen lehetőség lesz a szerzővel való beszélgetésre és a kötet kedvezményes 
megvásárlására.

20.00 Rendhagyó tárlatvezetés
A kereszténység és a kenyér
A „Búza – Kenyér – ÉLET” című időszaki kiállításban vezetést tart: Bencze Róbert, a Pécsi 
Egyházmegye munkatársa, a székesegyház gondnoka. 

22.00 kiállítás másként
Miért füstös a füstös konyha? Bepillantás az Ormánság egykori népéletébe
Az állandó kiállításban vezetést tart: Burján István és Pulszter Zsuzsanna házigazdák. 

23.00 Szent Iván éji tűzugrás a Természettudományi Múzeum udvarán
Látogatók száma: 199 fő

Vasváry-ház (Pécs, Király u. 19.)

„Egy ház – öt kiállítás” - tárlatvezetések:

18.00 Vasváry-Szalon  –  bemutatja Dr. Nádor András; részletek Dr. Vasváry Ferenc 
Naplójából, felolvassa: Gál Éva

19.00 Lantos Ferenc életmű-kiállítás – bemutatja Dr. Aknai Tamás művészettörténész

20.00 órakor Péchy Blanka Emlékszoba, a pécsi színjátszás történetéből – bemutatja Márfi 



Attila ny. főlevéltáros 

21.00 órakor 111 év – 111 kesztyű, a kesztyűk világa – bemutatja: Gál Éva 

22.00 órakor Parajmos-Roma holokauszt –  bemutatja:  Márfi Attila ny. főlevéltáros
Látogatók száma: 172 fő

Várostörténeti Múzeum
7621 Pécs, Felsőmalom u. 9., tel.: 72-310-165 

19.00 Die Neun Branauer Musikanten fúvószenekar koncertje 

Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak című időszaki kiállítás:
20.00 Vörös István történész tárlatvezetése, helyi vonatkozásokkal 
22.00 órakor Pécsi részvétel az iraki régészeti kutatásokban – Bertók Gábor régész 
előadása

21.00 Brass & Roll zenekar (dixieland- és swingzene)

Pécs története című állandó történeti kiállítás:
20.00 és 23.00  órakor  tárlatvezetés, tartja Pásztor Andrea

 „Leporolt társasjátékok a Padláson” 
 18.00–23.00 óra,  játszóház, társasjáték készítő verseny – vezeti: Gál Boglárka

18.00–24.00 Ólomkatona öntés – bemutató és árusítás, vezeti: Ludván Zsolt 
Látogatók száma: 175 fő

Helyszíni szemle – római kori ásatási bemutató Pécs belvárosában
Pécs, Irgalmasok u. 16.

18.00-20.00
Vezeti: Tóth Zsolt régész
Látogatók száma: 52 fő

A JAKAB-HEGY SZELLEMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKEI
Fáklyás felvonulás a Jakab-hegyre

Indulás: 17.30-kor az Éger-völgyből. Érkezés 23 óráig az Éger-völgybe.
Útvonal: Éger-völgy – Éger-tető – Jakab-hegy (Pálos kolostor romjai) – Éger-tető – Éger-
völgy. Vezető: Gábor Olivér régész.
A  pálos  kolostor  megtekintése  –  A  Szabolcs  Fejedelem  Hagyományőrző  Csoport 



íjászbemutatója
Fontos tudnivalók: enni- és innivalót, zseblámpát vagy fáklyát mindenki hozzon magával!
Látogatók száma: 35 fő

Mindösszesen 5087 fő belépését, részvételét regisztráltuk a JPM programjain

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A 100 ÉVES PALATINUS SZÁLLODÁBAN

Pannónia Grand Hotel néven 1915-ben nyitotta meg vendégei előtt kapuit a mai Hotel 
Palatinus.  A Hamerli  család  által  alapított  régi  kesztyűgyár  és  üzlet  helyén  építtette 
Hamerli Imre a ma is működő szállodát.
A múzeumok éjszakáján beleshet a szállodai kulisszák mögé, továbbá bemutatkozik a ma 
is működő Hamerli kesztyűmanufaktúra és a nyitáskor itallapon megtalálható Pécsi Sör és 
a Pécsi Pezsgő.
Programok:
A szálloda teraszán bemutatkozik a Pécsi Sörfőzde Zrt, a Francia udvar vendége a Hamerli 
Kesztyűmanufaktúra.
18.00-tól folyamatosan exkluzív kesztyűbemutató, fotófal és egyéb meglepetések
22.00-kor - „Sörkultúra a századfordulótól napjainkig” c. előadás a Palatinus Étteremben 
sörkóstolóval
18.00-23.00 között  minden fél  órában háznézés  indul  a  szállodában,  melyre  előzetesen 
regisztrálhat. A háznézések alkalmával megkóstolhatja a Pécsi Pezsgőt.
Regisztráció a háznézésre és az előadásra: +36 889 462; pecs.info@danubiushotels.com
A programon  részt  vevők  között  a  Hotel  Palatinus,  a  Pécsi  Sörfőzde  és  a  Hamerli 
Kesztyűmanufaktúra nyereményeit sorsoljuk ki!

KISVONAT A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
A Múzeumok Éjszaka program látogatóit a Pécsi Városnéző Kisvonat szállítja a helyszínek 
között. 



FOTÓK










