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2016. 



A Kecskeméti Katona József Múzeum a 2016-os Múzeumok Éjszakája rendezvénynek a város 

szívében elhelyezkedő, szecessziós kiállítóhelyén, a Cifrapalotában nyújtott helyet.  

Csak úgy, mint az eddigiekben, főként időszaki kiállításokra épülő programokra helyeztük a 

hangsúlyt. Az idei központi tematikához, a Hősök, felfedezők, újítókhoz könnyedén 

kapcsolódhattunk, hiszen A magyar huszár-kiállításunk a magyar vitéz katonák történetéről szól, 

a kezdetektől a 20. század közepéig. A tárlatban bemutatott szablyák, huszáregyenruhák, csákók, 

hímzett tarsolyok, tölténytáskák, fegyverek grafikák, festmények és fotók segítségével a hősi 

harcokba, és a huszárélet mindennapjaiba nyerhetünk betekintést. Ehhez a kiállításhoz három 

programot is fűzhettünk. A főtéri „A huszárnak jól megy dolga...” című hagyományőrző bemutató 

valamint a Kecskeméti Magyar Szablyavívó Iskola nyílt tréningje a család apraja-nagyja számára 

szolgálhatott érdekességekkel, míg a legkisebbeknek huszárbáb, és huszár-hűtőmágnes készítést 

biztosítottunk. 

Egy különleges, kizárólag a felnőtt közönségnek szóló kiállítás nyílt meg június 16-án a 

Cifrapalota falai között, The museum presents: Lovers in the war ― A háború pillangói címmel. A 

tárlat az első világháborús tárbori bordélyok témáját járja körül, valamint a Kecskemét várost 

érintő prostitúció történetéről nyújt egy összefoglalót. Az előbbi az Érosz a hadszíntéren, osztrák-

magyar tábori bordélyok a Nagy Háborúban című kiállítási egység, (a Nagy Háború Blog és a 

Székesfehérvári Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény vándorkiállítása) mely fotók, eredeti 

tárgyanyag és enteriőrök segítségével mutatja be a háború lövészárkainak borzalmaiból 

szabaduló bakák világát. A kecskeméti vonatkozásokról pedig Az „éjszaka virágai” Kecskeméten a 

levéltári iratok tükrében mesél az ideérkezőknek. Ehhez a kollekcióhoz a tárgyhoz szorosan 

illeszkedő előadást szerveztünk. Eredetileg Molnár Tibor történészt, a zentai Történelmi 

Levéltár munkatársát szerettük volna meghívni, de végül Takács Róbert történész, a Nagy 

Háború blog egyik szerzője tudott elszabadulni erre az estére, s előadását Ágyúcsatákból 

ágycsatákba a Nagy Háborúban címmel hirdettük meg. Az első világháború azonban nem csak 

ezt a rendhagyó témát kínálta nekünk, hiszen egy klasszikus tárgykörről, a korszak 

fegyverkezéséről is szerettünk volna szót ejteni. Így a Had-, és Kultúrtörténeti Egyesület 

jóvoltából vendégeink számos információt megtudhattak az 1914-1918 közötti időszak katonai 

felszereléseiről.  

Mindezek mellett további időszaki kiállításaink is nagyszámú közönséget vonzottak. Ezen az 

éjjelen az Eltűnő Núbia ― Válogatás Lantai-Csont Gergely szudáni képeiből, valamint a 65 éve 

Kecskeméten ― A Repülőbázis évfordulós kiállítása is megtekinthető volt. 

Állandó kiállításaink közül idén az újrarendezett képzőművészeti részleghez tartottak 

tárlatvezetéseket kollégáink. Az est különleges hangulatát a Pénzügyőr- és Adózástörténeti 

Múzeum kiállítása, és játékos programjai, valamint a Birkás Pincészet finom borai teremtették 

meg. Idén is kiemelt figyelmet szenteltünk a programok magas színvonalú megvalósításának, 

neves előadók, odaadó szakértők meghívásának, melyet azonban az NKA Közgyűjtemények 

Kollégiumának pályázati lehetősége nélkül nehezen tudtunk volna megvalósítani, s ezúton 

köszönjük, hogy a támogatási összeggel hozzájárultak a rendezvény megvalósításához. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programok ismertetése: 

 

Program: A Had-, és Kultúrtörténeti Egyesület I. világháborús fegyverbemutatója 

Időpont: 18.00 – 24.00 

Leírás: Immár második alkalommal fogadtuk a Cifrapalotában a Had-, és Kultúrtörténeti 

Egyesület tagjait, akik ezúttal I. világháborús fegyverekről és katonai öltözékekről tartottak 

előadásokat. A program témája a The museum presents: Lovers in the war ― A háború pillangói 

című kiállításhoz fűződött. A látogatók ismét közelről megnézhették és kézbe vehették a 

kikészített felszereléseket. A tavalyi évben ez volt az egyik legsikeresebb programunk, és ezúttal 

is sok-sok lelkes fiatalember, kisfiú és apuka érkezett, akik szerettek volna közelebbről 

megismerkedni a magyar katonai múlt tárgyi emlékeivel.  

 

 

 

 

Program: Ágyúcsatákból 

ágycsatákba a Nagy Háborúban― 

Takács Róbert történész előadása 

Időpont: 20.00 – 20.30 

Leírás: A Nagy Háború emberek 

milliónak életére volt hatással. A 

katonák kiszakadtak megszokott 

környezetükből, és a lövészárok lett a 

mindennapjaik színtere. Az előadás a 

The museum presents: Lovers in the 

war ― A háború pillangói című kiállításhoz kapcsolódott. 

Megtudhattuk, hogyan jutott a katona a halálos lövészárokból a 

bordélyok fülledt világába, vagy hogyan került a szolgáltatást 

nyújtó hölgy a halál torkából érkező bakák karjaiba. Arról is 

értesülhettünk, hogy hogyan írnak ezekről a "légyottokról" a 

szépirodalmi alkotások, vagy milyen hatása volt a Nagy Háborúnak az erkölcsök átalakulására.  

 



Program: Borkóstoló a Cifrapalotában ― Birkás Pincészet  

Időpont: 18.00 – 24.00 

Helyszín: A Cifrapalota belső udvara 

Leírás: A Cifrapalota hangulatos udvarán, 

kellemes környezetben kínálta borait a 

Birkás Pincészet. Birkás Zoltán borász így 

mutatkozott be a Cifrapalota látogatóinak: 

„A nagypapám, Birkás Menyhért már 1940-ben művelt szőlőt 

Orgoványon. Mai napig dolgozunk a 2,5 hektáros ősi birtokon, amely 

területen a környékre jellemző Izsáki Arany sárfehér és Kadarka fajta 

található. Édesapámmal az örökölt birtokot, a hagyományoknak 

megfelelően alacsony művelésmódban műveljük, Izsák és Szabadszállás 

környékén próbálkozunk más fajták termesztésével is. Az ősi birtokon 

van egy kis tanya, melyben a nagypapa öreghordói és szőlőművelő 

eszközei kaptak helyet. Ezeket az eszközöket a mai napig megőriztük az 

utókor számára.”  

 

 

Program: Cifra kincsek ― Feladatmegoldó játék 

Időpont: 18.00 – 22.00 

Leírás: A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, a Magyar Naiv 

Művészek Gyűjteménye, a Ráday Múzeum és a Cifrapalota közös 

játéka. 

A Cifra kincsek múzeumi barangoló játékkal várta a családokat a 

Múzeumok Éjszakáján. Rejtvénnyel, szókeresővel és játékos 

kérdésekkel találkozhattak a négy múzeumba ellátogatók. A 

múzeumtúra végállomása a Cifrapalota volt, ide vártuk a feladatok 

megoldásait. Eredményhirdetés 22 órakor lesz, ugyanitt. A helyes 

megfejtőknek 3 múzeumpedagógiai foglalkozáscsomagot 

kínáltunk, melyek tartalma 1-1 ingyenes foglalkozás volt az 

érintett múzeumokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program és kiállítás: „Bemutatkozik a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum” 

Időpont: 18.00 – 24.00 

Leírás: A 2016-os Múzeumok Éjszakáján vendégül láttuk a Pénzügyőr- és Adózástörténeti 

Múzeumot. A múzeum munkatársai ismeretterjesztő tablók segítésével mutatták be a 

Magyarország egykori és mai határain szolgálatot teljesítő pénzügyőrök munkáját. A tárlat mellé 

különféle szórakoztató 

programokat kapcsoltak, így 

lehetőség nyílt történelmi és 

retró pénzügyőr egyenruhák 

felöltésére és fotózkodásra, vagy 

a vendégek felülhettek egy retró 

pénzügyőr motorra. Emellett 

részt vehettek a Wanted! Körözés 

a Cifrapalotában! című játékban, 

melyen belül egy-egy képrészlet 

segítségével kutathatták fel az 

„eltűnt” tárgyakat, de kitölthették 

például a Nav-totót is. A rendezvényen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- 

és Vámigazgatóság munkatársai ügyfélkaput biztosítottak az érdeklődők részére.  

 

 

Hősök, felfedezők, újítók központi tematikához kapcsolódó programok 

 

Program: „A huszárnak jól megy dolga...” A Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző 

Egyesületének történeti egyenruha, fegyver, nyereg és lószerszám bemutatója, a Főtéren. 

Időpont: 18.00 – 24.00 

Leírás: A program során a magyar huszárok történeteiről hallhattak a Főtéren sétáló járókelők. 

Az egyesület Mária Terézia korától a II. világháborúig a magyar huszárok öltözékét, fegyverzetét, 

lovas felszerelését, és tábori életét ismertette, különféle tárgyak bemutatásával. Az Egyesület a 

magyar huszár vitézségéről, hazaszeretetéről, áldozatvállalásáról szóló előadásokkal is készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program: Kézműves foglalkozások A magyar huszár kiállításhoz 

Időpont: 18.00 – 24.00 

Leírás: Most is, mint minden alkalommal, kézműves foglalkozásokkal vártuk az alkotni vágyó 

apróságokat. A huszár egy kimeríthetetlen téma a gyermekfoglalkozások szempontjából, hiszen 

színes, szemrevaló öltözékét és híres szablyáját a mai napig csodálják a gyerekek. Így született 

meg a kicsik jóvoltából sok-sok papír-huszárbáb, vagy huszár-mágnes színes dekorgumiból a 

Múzeumok Éjszakáján. A foglalkozást Merinu Éva múzeumpedagógus vezette. 

 

 

 

Program: Kecskeméti Magyar Szablyavívó Iskola ― Bemutató és nyílt tréning 

Időpont: 19.00 – 19.30, 20.30 – 24.00 

Leírás: A Cifrapalota díszterme hangos volt a kardcsattogástól ezen az estén. A Magyar Királyi 

„Toldi Miklós" Honvéd –Sporttanár és Vívómesterképző intézet fő vívómesterének Borsody 

László őrnagy katona vívómester oktatásmódszertana alapján fennmaradt eredeti Magyar 

kardvívás elemeiből láthattak különleges mozdulatokat vendégeink. A meghirdetett bemutatón 

kívül az iskola egész este a látogatók rendelkezésére állt, és lehetőséget biztosított a 

kardforgatás kipróbálására.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program: Tárlatvezetések az újrarendezett képzőművészeti állandó kiállításban 
Időpont: 20.00, 21.00, 22.00 és 23.00  

Leírás: A Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményének fő gyűjtési 

területe a 19–20. századi, illetve a mindenkori kortárs magyar képző- és iparművészet, mely 

kategóriájában az egyik legnagyobb, legrangosabb műtárgy-együttes Magyarországon. A 

többezres kollekció leghíresebb alkotásai Nemes Marcell adományának, és az ún. Farkas–Glücks-

gyűjtemény Kecskemétre kerülésének köszönhető. Az új állandó tárlat 6 egységből áll: 1. 

Válogatás a 20. század első felének magyar festészetéből (pl. Ferenczy Károly, Czigány Dezső, 

Egry József, Ámos Imre, Márffy Ödön, Rippl-Rónai József); 2. Kecskeméti Művésztelep (pl. 

Perlrott Csaba Vilmos, Bornemisza Géza, Iványi Grünwald Béla); 3. Tóth Menyhért; 4. 

Mednyánszky László; 5. Nagy István; 6. Farkas István. A kiállítás újdonságai a kétnyelvű (angol-

magyar), fotókkal és reprodukciókkal bővített tájékoztató táblák és feliratok, melynek révén 

például Mednyánszky néhány – az 1. világháborúban készült – vázlatkönyvi rajzát is be tudjuk 

mutatni. A tárlatvezetéseket ifj. Gyergyádesz László és Osztényi Éva Gizella 

művészettörténészek, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai tartották.  
 

Programismertető az intézmény honlapján: 

 

http://muzeum.kecskemet.hu/muzej2016/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://muzeum.kecskemet.hu/muzej2016/


A megvalósított program rövid ismertetése a célcsoportok szempontjából: 

 

 

A Had-, és Kultúrtörténeti Egyesület 18.00 órától 24.00 óráig tartó, a Cifrapalota földszinti 

folyosóján megrendezett fegyverbemutatója volt az egyik leglátogatottabb esemény a 

Múzeumok Éjszakáján. Az ilyen és ehhez hasonló, rengeteg részletes információval tarkított 

haditechnikai bemutatók annak köszönhetik népszerűségüket, hogy a látogatók közvetlenül a 

szakértőkkel beszélgethetnek a kiállított tárgyakról, fegyverekről, és testközelből szemlélhetik 

meg azokat. A célcsoport az ilyen foglalkozások esetében mindig széles korosztályt fed le, mind a 

kisgyermekek, mind pedig a felnőttek szívesen részt vesznek ezeken az alkalmakon. 

Természetesen leginkább a férfiak érdeklődtek a téma iránt, így számos apuka érkezett a 

kisfiával, és csodálta meg a kikészített felszereléseket.  

Az első világháborúhoz fűződő másik programunk, Takács Róbert az Ágyúcsatákból 

ágycsatákba a Nagy Háborúban című előadása, mely 20. 00 órától 20.30 óráig a Cifrapalota 

dísztermében kapott helyet, inkább elméleti síkon közelített a korszak történelmi, 

kultúrtörténeti vonatkozásaihoz, ezért elsősorban egy szűkebb, felnőtt, értelmiségi réteget 

vonzott.  Ezzel a programponttal az volt a célunk, hogy könnyed hangvételű, ismeretterjesztő 

jellegű prezentációt nyújtsunk, ezért végül azok is kedvet kaphattak rá, akik eredetileg 

kikapcsolódási lehetőséget keresve érkeztek hozzánk. 

A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum a fölszinten rendezte be állomását, és szintén egész 

este, 18. 00 órától 24.00 óráig állt a látogatók rendelkezésére, s első sorban a kisgyermekes 

családoknak kínálta programjait. A legnagyobb sikere a Wanted! Körözés a Cifrapalotában- 

játéknak volt, hiszen a résztvevő gyerekek nagy izgalommal nyomoztak az eltűnt képek után, de 

szép számban kitöltötték a NAV totót is, valamint nagy élvezettel fényképezkedtek a retró 

motoron, vagy a fényképes paravánok mögé lépve. Ezen programok célkitűzése a családtagok, 

baráti társaságok közös játékra buzdítása, ami legtöbb esetben pozitív visszajelzéseknek örvend, 

s ez most sem maradt el.  

„A huszárnak jól megy dolga...” A Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesületének 

történeti egyenruha, fegyver, nyereg és lószerszám bemutatója 18.00 órától 24.00 óráig zajlott le 

a Főtéren, mely úgyszintén a legkisebbektől a legidősebb korosztályig bárkit megszólíthatott.  

A nagyérdemű itt is kézbe vehette a huszárok fegyvereit, közelről megtekinthette a színes 

egyenruhákat, és a történelmi érdekességekre reflektáló előadásokat hallgathatott meg a 

témával kapcsolatban. Ez a program is kiválóan bizonyította, hogy a hagyományőrző 

rendezvények még mindig nagy érdeklődére tartanak számot. 

A magyar huszár kiállításhoz fűződő kézműves foglalkozások 18.00 órától 24.00 óráig voltak 

elérhetők a második emeleten, melyet a legkisebb, 5-10 év közötti gyerekek számára állítottunk 

össze. A saját kézzel való alkotás öröme a múzeumi foglalkozások elmaradhatatlan része, s a 



legfiatalabb látogatók is kihasználták az éjfélig tartó lehetőséget a vágásra, ragasztásra, 

színezésre. 

Tavaly a török kávé frissítette fel a látogatókat, idén pedig a borozgatást tettük lehetővé a 

kikapcsolódni vágyóknak. A Birkás Pincészet a Cifrapalota udvarán 18.00 órától 24.00 óráig 

kínálta borait a megpihenni vágyó felnőtt vendégek számára. A borozó-sarok egy hosszú ideje 

bevált ötlet nyomán valósult meg ismét. Mindenképpen szeretnénk kihasználni az ilyen 

rendezvények alkalmával a helyszín adottságait, a kellemes, árnyas belső udvart, ahol a 

vendégek egy ital mellett megpihenhetnek. 

   A Kecskeméti Magyar Szablyavívó Iskola díszteremben megrendezett egész estés fellépése főleg 

a fiatal felnőttek számára volt érdekfeszítő. Sokan kipróbálták a szablyavívás alapjait, és jelentős 

létszámú publikum csodálta meg a szablyások bemutatóját. A gyakorlati alkalmakat nem csupán 

a gyerekeknek szeretnénk biztosítani, hiszen programszervezői filozófiánk szerint a felnőtt 

közönség részére rendezett interaktív foglalkozásokra is van igény, és szükség.  

A tavalyinál elenyészőbb figyelmet kapott az intézményközi együttműködésben 

megvalósított múzeumi barangoló, feladatmegoldó játék. Ez a kezdeményezés idén a Cifra-

kincsek címet kapta, és a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, a Magyar Naiv Művészek 

Gyűjteménye, a Ráday Múzeum és a Cifrapalota közös akciójaként hirdettük meg. A játék során az 

egyes múzeumokba ellátogató családoknak a helyszínen fellelhető feladatokat kellett volna 

teljesíteni, a megoldásokat egy lapra felírni, majd a Cifrapalotában leadni, s a helyes megfejtők 

között egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozáscsomagot szerettünk volna kisorsolni. A 

sorsolásra azonban nem kerülhetett sor, mivel nem érkeztek meg a feladványok. A játék 

népszerűtlenségét annak tudhatjuk be, hogy ennyi intézmény bejárása nehézséget okozott a 

látogatóknak, hiszen valószínűleg a város más helyszíneinek kínálatát is sokan szerették volna 

megtekinteni. A következő évben kisebb területet átfogó játékot tervrezünk, kevesebb múzeum 

bevonásával. 

  2016-ban látogatói rekordot döntöttünk. Az épületbe belépők száma 6220 fő volt, míg a 

főtéri programjainkon 1200 fő vett részt, így összesen 7420 fő látogatott el hozzánk. A sikerhez 

hozzájárult az önálló szórólapok és plakátok legyártása, melyek révén megfelelően hirdethettük 

programjainkat, és valamennyi kolléga és közreműködő áldozatos munkája.  

 

 

 

 

 

 

 



Fotómelléklet 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal autója a Cifrapalota előtt 

Fotózkodás a Pénzügyőr- és 
Adózástörténeti Múzeum paravánjával 

Gyülekezés a Cifrapalota előterében Wanted! Körözés a Cifrapalotában 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Had-, és Kultúrtörténeti Egyesület 

Birkás Pincészet Takács Róbert előadására várva 

Kecskeméti Szablyavívó Iskola Kézműves Foglalkozások 


