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A Kecskeméti Katona József Múzeum 2017-ben is a városközpontban lévő, szecessziós stílusú
kiállítóhelyén, a Cifrapalotában tartotta meg a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programjait.
Az idei időszaki kiállításaink közül A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum vándorkiállítását, Az
erényöv titkos történetei című tárlatot, A magyar kardot, valamint a Kincses Kecskemét című régészeti
kiállítást emeltük ki látogatóink számára, s ezekhez fűztük változatos, gyermekeknek és
felnőtteknek szóló kínálatunkat.
Az erényöv titkos történetei a legendás tárgy köré épülő történetek homályos pontjait tárgyalta, s
rámutatott a nem mindennapi eszközhöz fűződő orvostörténeti és muzeológiai tévedésekre. A 16
éven felülieknek szóló tárlat szórakoztató elemeit a Kecskeméti Színjátszó Műhely A Pletyka című
előadása, valamint Orosz Csaba és Jámbor Zsolt A jó erkölcs dalai című koncertje emelte ki.
A magyar kard a magyar szablya és vívás történetét állította a középpontba. A fegyverek mellett
metszetek szemléltették a kardok típusait és történelmünkben betöltött szerepét. Ehhez a
tárlathoz az intézményünkben már többször bemutatkozó Kecskeméti Magyar Szablyavívó Iskola
tartott kardforgató alkalmat és nyílt tréninget. Az Értékőrzés központi tematikához fűződően a
Kincses Kecskemét című régészeti kiállításunk biztosított izgalmas és látványos kollekciót az
érdeklődőknek. A bemutatott anyag a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti és történeti
osztályának az elmúlt évtizedben gyűjtött tárgyaiból állt össze, s olyan értékes leleteket
tartalmazott, mint a kiskőrösi bronzkori aranykincs, a szanki tatárjárás kori aranyak, a
szalkszentmártoni avar vezér sírmellékletei, vagy a bugaci, 12. századi Szent Péter-ereklyetartó.
A különféle korokat megidéző kiállításhoz az Eltűnt idők zenéinek nyomában című koncert nyújtott
tartalmas kikapcsolódási lehetőséget, Sipos Gergő és barátai előadásában. Képzőművészeti
állandó kiállításunkat és az épületet ifj. Gyergyádesz László művészettörténész Kecskemét szecessziós
építészeti öröksége című vetítettképes előadása népszerűsítette.
A legkisebbek számára kézműves foglalkozásokkal készültünk Merinu Éva múzeumpedagógus
vezetésével, melyek a Kincses Kecskemét és a Nagy urak és vezérek régészeti tárlatok témáit
egészítették ki. A játékos kedvű családokat a Bozsó Gyűjteménnyel közösen szervezett Édes estjátékkal vártuk, melyhez egy édesipari témájú kamarakiállítást is összeállítottunk. Az árnyas belső
udvarunkon a Birkás Pincészet borai frissítették fel a látogatókat. Az estét Vizin Viktória Hang –
kép – mozgás című performansza zárta.
Az idei célkitűzéseink között a széles korosztályt megszólító, rendhagyó kulturális programok
kidolgozása volt a cél, melyeken belül az összművészeti, többféle érzéket megragadó
programfüzér összeállítását tartottuk szem előtt. Tapasztalataink szerint a Múzeumok Éjszakája
látogatói ilyen és ehhez hasonló rendezvény reményében térnek be hozzánk, s várakozásaikban
idén sem kellett csalódniuk.

Programleírás:
Program: Pletyka – Vidám, zenés
előadás Jean-Michel Ribes
azonos című drámája alapján
Időpont: 18.00. – 18.30.
Helyszín: A Cifrapalota földszinti
termei
Leírás: A Kecskeméti Színjátszó
Műhely tagjai egy mulattató
színpadi produkcióval készültek a
megannyi érdekfeszítő
kultúrtörténeti témát kínáló Az
erényöv titkos történetei kiállításhoz. Három középiskolás fiú és három lány fél órás műsorban mesélt
a mendemondák gyártásának művészetéről, mely csodálkozást, nevetést vált ki, ám sok esetben
tragédiába is torkollhat.
A darabot Orbán Edit, a Színjátszó Műhely egyik vezetője rendezte. A társulat modern előadásra
hangolt tréfás produkcióját nagy örömmel fogadta a helyi ifjúság.

Program: A jó erkölcs dalai – Vidám és
szomorú énekek a Kájoni- és
Vietorisz-kódexből, valamint Pálóczi
Horváth Ádám Ötödfélszáz énekeiből
Időpont: 19.00. – 19.30.
Helyszín: Díszterem
Leírás: A koncert szintén Az erényöv titkos
történetei kiállításból merített ihletet, s az
előadott darabok nagy részét a magyar
nyelvű világi líra szerelmes énekei, az úgynevezett virágénekek alkották. A virágénekekben jelen van
az egyházi himnuszköltészet virágszimbolikája és a középkori vágáns líra olykor gúnyos, erotikus
hangneme is. Szomorkás, néha sikamlós, NŐ és ERÉNY központú dallamok csendültek fel a

Cifrapalota díszes, pávás termében Jámbor Zsolt ének-zene tanár, valamint Orosz Csaba
gitárművész kitűnő műsorában, megalapozva a jó hangulatú estét a közönség számára.

Program: A Kecskeméti Magyar Szablyavívó

Iskola bemutatója
Időpont: 20.00. – 21.30.
Helyszín: Díszterem
Leírás: A Magyar Szablyavívó Iskola tagjai A magyar

kard kiállítás kísérőprogramjában idén is híres
kardvívómestereinktől mutattak be számos fontos
mozdulatot, és átadták a magyar vívásoz fűződő
eszméket. A gyerekek és fiatalok nem csupán elméleti
bemutatón, hanem nyílt tréningen is részt vehettek,
ahol kipróbálhatták a kardforgatás alapjait. A
Szablyavívó Iskola minden évben lelkesen segíti a
Múzeumok Éjszakája lebonyolításában a Kecskeméti
Katona József Múzeumot.

Program: Eltűnt idők zenéinek

nyomában – Koncert |
Közreműködnek: Sipos Gergő
és barátai
Időpont: 22.00. – 22.30.
Helyszín: Díszterem
Leírás: A Kincses Kecskemét
kiállítás több korszakot
feldolgozó, szemet
gyönyörködtető tárgyanyagához
különleges koncertet
szerveztünk. A zenei kalandozás az őskortól a török időkig tartott, Sipos Gergő és barátai
komoly-, könnyű- és világzenei elemekből merített produkciójában. Költött és gyűjtött, elképzelt
és ránk maradt zenei kincsek szórakoztatták a nagyérdeműt, modern hangszerekkel és régi
dallamokkal.

Program: Kecskemét szecessziós építészeti

öröksége – ifj. Gyergyádesz László
művészettörténész előadása
Időpont: 21.00. – 22.00.
Helyszín: A Cifrapalota II. emelete
Leírás: Gyergyádesz László a kecskeméti városképet
meghatározó

századfordulós-szecessziós

építészeti

irányzatokról tartott vetítettképes előadást. Kecskemét
több szempontból is különleges főtéri építészeti
együttese egyedülállónak számít, legközelebbi rokonai,
Szabadka,

Marosvásárhely,

Nagyvárad,

ma

már

határainkon túl találhatóak. Az előadás archív fotók
segítségével

ismertette

a

három

Kecskeméten

fellelhető szecessziós építészeti irány példáit, a 120 éves Városházától, Lechner Ödön egyik
főművétől kezdve, a Lechner-iskolához tartozó Cifrapalotán és Iparos Otthonon át, az 1910-es
évek elején megjelenő, ún. „Fiatalok” elnevezésű csoport számos épületéig. Az előadás mellett a
Képzőművészeti állandó kiállításunkhoz (Farkas István, Mednyánszky László, Tóth Menyhért) ifj.
Gyergyádesz László és Osztényi Éva Gizella művészettörténészek tartottak tárlatvezetéseket
20.00, valamint 22.30 órától.
Program: Édes-est
Időpont: 18.00. – 22.00.
Helyszín: A Cifrapalota II. emelete, Bozsó
Gyűjtemény
Leírás: A szecessziós tematikához egy
szórakoztató családi játékot fűztünk, melyet a
Bozsó Gyűjteménnyel közösen szerveztünk. A
téma a 19. század végének, 20. század
fordulójának cukrászata volt. A látogatók a
Cifrapalotában egy kamarakiálltás segítségével
képzeletbeli utazást tehettek Kugler, Gerbeaud és
a korabeli híres cukrászok világába, valamint egy
cukrászsegéd vizsgán vehettek rész, melyen a
Gerbeaud cukrászda kirakatát kellett ízlésesen
berendezniük.
A Bozsó Gyűjteményben egy rejtvénykaland várta

a család apraját-nagyját, melyben a vitrintárlatok között fedezhették fel, hogy mik lehettek az
„életédesítők”.
A játékban eredményesen szereplők között a Birkás Pincészet borait, valamint szubjektív
tárlatvezetésre szóló családi belépőket sorsoltunk ki, melyeket 2017 folyamán a két múzeum
valamelyikében használhatnak fel a szerencsések. A résztvevők számára finom tejkaramellával
kedveskedtünk, a Mester-Sweet KFT felajánlásából.

Program: Kézműves foglalkozások gyerekeknek
Időpont:18.00. – 24.00.
Helyszín: A Cifrapalota első emelete
A felnőtt programok mellett az apróságok is találhattak
kedvükre való alkotótevékenységet a Cifrapalotában. Az
egész este folyamán kézműves foglalkozásokkal
készültünk számukra a Kincses Kecskemét, valamint a
Nagyurak és vezérek, avar korszakot bemutató állandó
kiállításunkhoz kapcsolódva: például agyagedényeket vagy
griffes-indás övveretek készíthettek a gyerekek.

Program: HANG – KÉP – MOZGÁS │

Összművészeti előadás – Viktória Vizin
Production
Időpont: 23.00 – 23.30
Helyszín: Díszterem
Egy közel 30 perces performanszot
láthattak nézőink a Múzeumok Éjszakája
záróakkordjaként, melyen ókori
hangsorok, csakra mudrák, jógából
merített mozgás, a színek kavalkádja, a
sámán dob és az aroma rituáléja volt a
főszereplő. Vizin Viktória énekét és
különleges mozdulatait Bokor Balázs festői tevékenysége és Szedresi Attila sámán dob
produkciója kísérte.
A koreográfiát Benkő Ildikó állította össze.

A program értékelése a célcsoportok szempontjából:

A Múzeumok Éjszakájára érkezett vendégek 2017-ben is változatos programokra lelhettek a
Cifrapalota falai között. Az előadások mindegyike a tágas dísztermünkben kapott helyet.
A Kecskeméti Színjátszó Műhely 18.00 – 18.30-ig tartó előadását kifejezetten a középiskolás,
fiatal felnőtt korcsoport számára hirdettük, hiszen Az erényöv titkos történetei kiállítás kitűnően
alkalmas volt arra, hogy 16 éven felüli fiataloknak szóló vásári komédia formában dolgozzák fel és
vigyék színre a társulat rendezői. A közönség sorai között természetesen idősebbekkel is
találkozhattunk, s a produkció kiváló kedvcsináló nyitánynak bizonyult.
Az ezt követő A jó erkölcs dalai című koncertre 19.00-tól 19.30-ig került sor. Ezt az alkalmat
már az idősebb, 40-en felüli látogatóinknak szántuk a téma pikantériája és a különleges műfaj, a
virágénekek miatt. A szép számmal összegyűlt publikum lelkes tapsa bizonyította számunkra a
koncert sikerét.
20.00. órától 21.30-ig a Kecskeméti Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója fogadta a kardok
szerelmeseit, melynek végén a fegyverforgatás alapjaival is megismerkedhettek az érdeklődők. Ez
a program már sokszor szerepelt nálunk a Cifrapalotában, a látogatók azonban minden
alkalommal örömmel fogadják, kifejezetten pedig a kisgyermekes családok, hiszen az ilyen
bemutatók legérdeklődőbb nézői mindig a gyerekek. A Szablyavívó Iskola munkája a nemzeti
hagyományok átörökítésében vállal kiemelt részt évről-évre intézményünkben.
22.00. órától 22. 30-ig az Eltűnt idők zenéinek nyomában koncertre került sor, mellyel változatos
célcsoportokat igyekeztünk megszólítani, 16-17 éves kortól akár 99 éves korig. A Sipos Gergő és
barátai által összeállított zenei kultúrcsemege egyszerre bizonyult szórakoztató időutazásnak, és
izgalmas kalandozásnak a zenei műfajok, stílusok kavalkádjában. A koncert eredményesen hívta
fel a látogatók figyelmét a Kincses Kecskemét kiállításra is, s kedvet csinált a tárlat későbbi
megtekintéséhez. A dísztermi produkciókat egy idősebb korosztálynak szánt összművészeti
előadás, Vizin Viktória, Bokor Balázs és Szedresi Attila Hang – kép – mozgás című performansza
zárta, 23.00. órától 23. 30-ig, melyre szintén hatalmas tömeg gyűlt össze, és élvezhette a nem
mindennapi hang- és látványtöredékeket. Ez a program már nem csupán a kikapcsolódni
vágyókhoz szólt, egy speciális célcsoportot, a művészetben elmerülni kívánó értelmiségi
közönséget vonzotta.
A Cifrapalota második emeletén megtartott Kecskemét szecessziós építészeti öröksége című előadásra
21.00. órától 22.00. óráig vártuk vendégeinket. Ifj. Gyergyádesz László művészettörténész egy
ismeretterjesztő prezentációval készült a 30-40-50 éves korcsoport számára, s ez a programrész

azon látogatók érdeklődésére számíthatott, akik építészeti ismereteik bővítésével kívánták elütni
az időt.
A legkisebbek idén is a Kézműves foglalkozásainkon élhették ki kreativitásukat 18.00. órától
egészen 24.00. óráig a Cifrapalota földszintjén. A kicsik a saját kézzel készített tárgyakban mindig
örömüket lelik, s most gipszből alkothattak griffes övcsatokat, vagy kipróbálhatták a hennafestést.
Ezek az alkalmak kiváló beharangozói a Cifrapalota egész éves múzeumpedagógiai
programjainak, kézműves családi napjainak, melyekre visszavárjuk a Múzeumok Éjszakáján
megjelent gyermekeket, felnőtteket, pedagógusokat.
A családokat az Édes-est játékkal igyekeztük bevonzani, mely 18.00. órától 22.00. óráig tartott a
Cifrapalotában. A játék célja az volt, hogy megismertessük az embereket a századfordulós
cukrászat és édesipar történetével. Emellett egy korabeli ruhába öltözött kolléga − Gerbeaud
asszony képében − egy tréfás erőpróbára invitálta a kicsiket és nagyokat. A feladatot helyesen
teljesítő cukrászsegédnek kinevezett vendégek sorsoláson vehettek részt, s három szerencsés
család 2017 folyamán egy-egy szubjektív tárlatvezetésre térhet majd vissza a Cifrapalotába.
A program párja szintén ugyanebben a témában a Bozsó Gyűjteményben volt, s így a sorsoláson
az ott megjelent látogatók és helyes megfejtők is részt vehettek. A játék mindkét múzeumban
nagy sikerrel szerepelt az érdekfeszítő téma, és a feladatok könnyedsége miatt. A korábbiakban −
szintén intézményközi összefogás keretében – kvízjátékokkal kecsegtettük a családokat ám ezek
kisebb lelkesedést keltettek, a szerepjátékos feladatot szívesebben fogadták a múzeumlátogatók.
A fentiek alapján látható, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve a kisgyermekektől a
legidősebbekig terjedő korosztálynak terveztük kínálatunkat, s a mulattató, szórakoztató
alkalmaktól az ismeretterjesztésig, sőt, a magasművészeti produkcióig terjedt programjaink
skálája. Általánosságban elmondható, hogy a Múzeumok Éjszakája közönsége olyan rendhagyó
rendezvényre kíváncsi, mellyel az év többi részében nem találkozhat, vagy nem ilyen formában.
Most is, mint minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy a Múzeumok Éjszakája az egyik legjobb
lehetőség azon látogatók megszólítására, akik más alkalommal talán nem térnének be hozzánk, s
ezzel a lehetőséggel kívántunk élni 2017-ben is. Tavaly 6220 fő lépett be a Cifrapalotába, és 1200
fő vett részt a főtéri programjainkon. Mivel idén nem települtünk ki a főtérre, 6018 látogatót
számolhattunk, így ennek fényében a tavalyi látogatószámot sikerült tartanunk. Idén is egy sikeres
rendezvényt zárhattunk, melynek színvonalához az NKA pályázata is hozzájárult.
Programismertető az intézmény honlapján:
https://muzeum.kecskemet.hu/palyazat
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