
Pályázati beszámoló 

Múzeumok Éjszakája 2017  

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és tagintézményei 

2017. június 17 és 24. 

 

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat a legkedveltebb múzeumi programok egyike Szombathelyen, amely 

a látogatók lehető legszélesebb körét képes megszólítani az óvodáskorúaktól a nyugdíjas korú érdeklődőkig, a 

több tudományterület összekapcsolása mellett több művészeti ág felsorakoztatásával. 

A rendezvényt a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum két, egymást követő hétvégén rendezte meg,  

A szombathelyiek és környékbéli településen lakók várták idén is rendezvénysorozatot, melyet két egymást 

követő szombaton, hat helyszínen zajlott 2017-ben. 

 

Az intézmények kapcsolódási pontja a rendezvény tematikája idén a fotográfia volt. 

A fotográfia kortársművészeti, régészeti, helytörténeti, néprajzi jelentőségét tekintjük át, ehhez kapcsolódott a 

két társintézmény tematikája is: a Szombathelyi Törvényszék programjában a rendőrségi nyomozati anyagokban 

felmerülő fotó jelentőségébe is bepillantást nyertünk, a Vas Megyei Levéltárban a XX. századi amatőr fotózással 

kapcsolatban volt látható kiállítás, illetve ehhez kötődő ismeretterjesztő előadásokkal színesítették a rendezvényt. 

 

Az est folyamán a társművészetek összefonódásával erősítettük a múzeumokban rejlő kincsek befogadását,. Az 

előadások kultúrantropológiai, történeti, helytörténeti, művészettörténeti, néprajzi és régészeti szempontokat 

foglaltak össze. 

 

Rendezvénytársulás kialakítása: A Vas Megyei Levéltár, a Szombathelyi Törvényszék már több éve sikeres 

együttműködésben rendezi meg a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeummal együtt a Múzeumok Éjszakáját. 

Tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkoztatóval, illetve tudományos előadásokkal várták ők is a látogatókat. A 

Törvényszék programja a Szombathelyi Képtárban kapott helyszínt, ahol játékos fiktív perek részesei lehettek az 

érdeklődők, vádlottak és károsultak, védők, illetve bírák lehetnek a mesebeli szituációban. 

Részletes program: 

2017. június 17. 

Savaria Múzeum 

18.00 NemdeBár: …mert holdvilágos éjszakán szerelemhez nem kell szépség - (Lehőcz-Takács-Maronics 

Kreatív Zenei Műhely) - zene a múzeumparkban 

18.30 Ezüstbe zárt világegyetem - Kovács József csillagász előadása 

19.30 NemdeBár – zene a múzeumparkban 

20.00 Fénytörténetek - Bartis Attila íróval Kelbert Krisztina történész beszélget 

21.00 Tárlatvezetés a Fényérzék- Személyes című kiállításban 

22.00 Radioaktivitás – fotoaktivitás - Vig Károly muzeológus előadása 

22.30 NemdeBár - zene a múzeumparkban 

23.00 A TOTÓ játék eredményhirdetése 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások: 

Van képed hozzá? - Ha nincs, keress, alkoss, csinálj magadnak! Vedd alapul a Fényérzék- Személyes kiállítás 

fotóinak részleteit, ne törődj a tér és idő korlátaival, használd a képzeleted és varázsolj! Fekete-fehérből színeset, 

személyeset, káoszból rendet. 

Fotóretus ceruzával - restaurátor gyakorlatok kezdőknek 

Camera obscura és előhívó kísérletek 

Fészket, tojást, madarat – játékos ismerkedés környezetünk madárvilágával 

 

 



Szombathelyi Képtár 

 

18.00 Rendhagyó tárlatvezetés és beszélgetés T. Takács Tibor képzőművésszel és Gálig Zoltán 

művészettörténésszel 

18.30 A fotográfia kezdetei - Varga Eleonóra történész előadása 

19.00 Fókuszban – Fotográfia a képzőművészet tükrében 

Réz András filmesztétával Készman József művészettörténész beszélget 

20.00 Stílusok - Tárlatvezetés a Fotó/Szintézis kiállításban 

21.00 Portrék ma - kerekasztal-beszélgetés Baráth Noémivel, Benkő Péterrel, Dallos Lászlóval és Szilárdi 

Bélával; Vezeti: Vágvölgyi András 

22.00 Portrék - Tárlatvezetés a Fotó/Szintézis kiállításban 

 

Vendégünk a Szombathelyi Törvényszék:  
Fiktív perek, jogi esetek, kihágások 

18.30; 20.30; 22.00 Paparazzi - Fotográfia a bűnüldözésben 

Helyszín: Szombathelyi Képtár, konferenciaterem 

 

Kézműves foglalkoztató 18.00-23.00  

Instagram másként – „ki vagyok én?” – önálló alkotások létrehozása újságok, képek, fotók felhasználásával 

Hogy készül a linómetszés? 

Hálót szövünk, mint a pók – szövés vessző alapra, fonalak és textilcsíkok felhasználásával 

 

Iseum Savariense 

 

18.00 Iseum Highlights - "Nyalánkságok" az Iseum állandó kiállításában - rendhagyó tárlatvezetés Bíró Szilvia 

régésszel 

19.00 A látható és a láthatatlan. Virtuális séta Savaria romjai között - túravezető: Sosztarits Ottó régész 

21.00 Légből kapott régészet és más csudaságok - Különleges módszerek az archeológiában - Szabó Máté régész 

(Pécsi Tudományegyetem) 

22.00 Mi is lapul Szombathely alatt? – kerekasztal-beszélgetés Csapláros Andrea, Pap Ildikó Katalin, Sosztarits 

Ottó, Anderkó Krisztián régészekkel 

18.00-24.00 FényHangÁr - Fényfestés és zene az Iseum udvarán 

 

Kézműves foglalkozás: 

18-23.00 Papírból márványt - Készítsd el a savariai Iseum templomának makettjét! 

 

Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 

 

18.00–23.00 A börtöncellák sötétje 

Az egykori vármegyei börtön – a levéltár régi épülete – pin¬¬cé¬jé¬nek egyéni megtekintése, kínzóeszközök 

„kipróbálása”.  

 

Kísérőprogramok az előadó- és kiállítóteremben:  

Szombathely mindenkép(p)en. A szombathelyi amatőr fotózás története, 1899–1990 - Időszaki tárlat. 

Sötétkamra. A fényírás megjelenítése Foglalkozásvezető: Sikné Pászti Eugénia  

Levéltári kiadványok vására. 

 

18.00–19.00; 21.00–22.00 A szombathelyi amatőr fotózás története  

Előadó: Bajzik Zsolt 

19.00–20.00; 22.00–23.00  

Vizmathy Géza (1865–1932), az amatőr fotográfus  

Előadó: Melega Miklós 

19.30–20.30; 21.30–22.30 Az éjszaka leple alatt – levéltári raktárak és iratok megtekintése  

Vezető: Pál Ferenc 



20.00–21.00; 23.00–24.00 Műkedvelő – profi. Kiss Zoltán (1867–1924), a fényképész és szakíró  

Előadó: Mayer László 

A program elérhetősége az intézmény honlapján: 

http://www.savariamuseum.hu/?muzeumok-ejszakaja-i-savaria-muzeum-keptar-iseum-leveltar,522 

 

Június 24. 

Vasi Skanzen 

Jön a szerelem 

20.00 Kép-átmenetek. Fényképek a hagyományos közösségek életében 

Kiállításmegnyitó 

20.30 A legénybúcsútól a menyasszony-búcsúztatóig a Szili Hagyományőrző Együttes és a vitnyédi Énekes 

Lenke Néptáncegyüttes közreműködésével 

21.15 Álmenyasszonyoktól a „paptánc”-ig 

21.45 A Kánai menyegzőtől a menyecsketáncig 

22.30 Lakodalom lesz a mi utcánkban… - filmvetítés a pajtában 

23.00 Tűzgyújtás, söprűtánc és más lakodalmi tréfák 

(Tűzugrás csak saját kötésű virágkoszorúval!) 

23.30 Szalonnasütés felnőttmesékkel 

 

20.00-23.00 Kézműves foglalkoztató: 

szűrrátétes könyvjelzőkészítés, szűrrátét ruhára a folktrend jegyében, 

vadvirág-koszorúkötés, jegyajándékok készítése 

A program elérhetősége az intézmény honlapján: 

http://www.savariamuseum.hu/?muzeumok-ejszakaja-ii-vasi-skanzen,524 

 

Látogatószám:  
Savaria Múzeum : 247 fő 

Szombathelyi Képtár  303fő  

Iseum Savariense  161fő  

MN Levéltár  102fő  

Vasi Skanzen: 200 fő  

Összesen: 1013 fő 

 

Sajtó 

Sajtótájékoztató 

Szombathelyi Tv Híradó 

http://szombathelyhirado.hu/a-feny-es-a-fotozas-lesz-a-kozponti-tema-a-muzeumok-ejszakajan-

szombathelyen 

Magyar Rádió 

Frisss.hu 

http://vaol.hu/kultura/linometszes-es-szelfibot-1840802 

http://www.credoradio.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-szombathelyi-programjai 

http://www.savariamuseum.hu/?muzeumok-ejszakaja-i-savaria-muzeum-keptar-iseum-leveltar,522
http://www.savariamuseum.hu/?muzeumok-ejszakaja-ii-vasi-skanzen,524
http://szombathelyhirado.hu/a-feny-es-a-fotozas-lesz-a-kozponti-tema-a-muzeumok-ejszakajan-szombathelyen
http://szombathelyhirado.hu/a-feny-es-a-fotozas-lesz-a-kozponti-tema-a-muzeumok-ejszakajan-szombathelyen
http://frisss.hu/
http://vaol.hu/kultura/linometszes-es-szelfibot-1840802
http://www.credoradio.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-szombathelyi-programjai


http://www.hirmutato.hu/most/?2763233-muzeumok_ejszakaja#.WUjwXGjygdU 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/a-muzeumok-ejszakaja-programjai-20170614 

http://www.hirado.hu/2017/06/16/feny-es-fotozas-muzeumok-ejszakaja-szombathelyen/# 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/muzeumok_ejszaka_szombathely_2017_program 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/13612/muzeumok_ejszakaja_i_fokuszban_a_fotozas_jun_17/ 

 

Múzeumok éjszakája 2017. június 17. 

SZTV Műhely - Beharangozó beszélgetés: Baki Orsolya, Melega Miklós 

sztv.hu 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/13668/hova_tunt_a_valosag_avagy_hihetunk-e_meg_a_fotoknak-

rez_andras_a/ 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/13660/a_fotozas_fal_kozottem_es_a_valosag_kozt_bartis_attila_a_

muzeumo/ 

http://przoli.blogin.hu/2017/06/18/muzeumok-ejszakaja-negy-az-egyben/ 

http://vaol.hu/kultura/fenyerzekeny-ejszaka-tele-voltak-elettel-a-szombathelyi-muzeumok-1841339 

Vas Népe 

http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5856/Muzeumok_Ejszakaja_2017/ 

http://www.hirado.hu/2017/06/16/feny-es-fotozas-muzeumok-ejszakaja-szombathelyen/ 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/temerdek-program-varta-az-erdeklodoket-a-muzeumok-

ejszakajan-20170619 

Szombathelyi Tv híradó 2017. június 19. 

 

Múzeumok éjszakája 2017. június 24.  

SZTV Műhely - Beharangozó beszélgetés: Horváth Sándor 

http://www.frisss.hu/hirek/rabakozi-lakodalom-es-fotokiallitas-varta-az-erdeklodoket-a-vasi-

skanzenben-a-muzeumok-ejszakajan 

http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5872/ 

https://www.evensi.com/muzeumok-ejszakaja-rabakozi-lakodalom-vasi-skanzen/215973069 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/tuzgyujtas-es-fotokiallitas-a-skanzenben-20170626 

Szombathelyi Tv magazin 

Szombathelyi Tv Híradó 2017. június 26. 
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http://vaol.hu/kultura/fenyerzekeny-ejszaka-tele-voltak-elettel-a-szombathelyi-muzeumok-1841339
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Fényképek  

a Múzeumok éjszakája 2017. június 17-i  Szombathelyi Képtárban tartott 

rendezvényéről 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


