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1. A PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE 

 

Az országos múzeumi rendezvényekre mindig kiemelt eseményként készül a Tatabányai Múzeum 

kollektívája. A Múzeumok Éjszakáján hagyományosan szerepet vállal az intézmény, szem előtt tartva – 

az alapvető múzeumi funkción túl – a változatos és szórakoztató közönségprogramok kidolgozását. 

2015-ben – kapcsolódva a városi sörfesztivál programjához – Sör és perec címmel sikerült egy nagy 

látogatószámot produkáló, egyben rendhagyó estével magasra tenni a lécet. 

 Az idei, 2016-os Múzeumok Éjszakája nívódíj pályázatát három kategóriában – Hősök, felfedezők, 

újítók – írta ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága. A 

Tatabányai Múzeum pályázatát, melynek címe „És igyekezzetek a városnak jólétén… mert annak jóléte 

lesz a ti jólétetek” (Jer 29, 7) – Egy újító bányamérnök, Ranzinger Vince emlékezete, az „Újítóké a jövő” 

kategóriában közönségdíjra jelölték, azaz bejutott az országos öt legjobb pályázó közé.  

A program összeállításakor több szempontot is figyelembe kellett venni, hogy a lehető legjobban ki 

tudjuk használni az éjszakában és a témában rejlő remek és izgalmas lehetőségeket. A rendezvény 

elsődleges célja Ranzinger Vince munkásságának bemutatása volt, emiatt az OMBKE Tatabányai Helyi 

Szervezetének tagjaihoz fordultunk szakmai segítségért, akik készséggel álltak a múzeum 

rendelkezésére. A Bányászati és Ipari Skanzenben, valamint a Ranzinger-kilátónál tartott előadásaikból 

sok mindenre fény derült ezen a nyári éjen. A program egyébként három helyszínen valósult meg, a 

már említett skanzen mellett a Tatabányai Múzeum központi kiállítóhelyét és a Kő-hegyről induló 

éjszakai, bányászlámpás túrát kell megemlíteni.  

Az est a Bányászati és Ipari Skanzenben indult Balogh Csaba (OMBKE) előadásával, amit Kovács Éva 

múzeumpedagógus játékos ráhangolója követett. A résztvevők ezután tollat és feladatlapot ragadva 

igyekeztek megoldani a skanzen különböző pontjain kijelölt feladványokat, amelyben a Tatabányai 

Múzeum Baráti Körének tagjai is segítségükre siettek. A kasházban Pápai Zoltán fotográfus készült 

kreatív fényképezéssel: bányászlámpa, kobak és egy kis szénpor, na meg pár vállalkozó kedvű látogató, 

és máris készen álltak a leszállásra (értsd: lefotózásra) bányászaink. A fotókat a rendezvény után e-

mailben küldtük el a résztvevőknek.  

A skanzen után buszra szálltunk, és a város fölé magasodó, több látványosságot is a hátán hordó Kő-

hegyre érkezett csapatunk. Kisné Cseh Julianna régész-történész vezetésével először a Turul 

Emlékműnél, majd a Szelim-barlangban ismerhették meg az érdeklődők Ranzinger Vince és a MÁK Rt. 

szerepvállalását a térség kulturális, szociális és infrastrukturális fejlődésében. A barlangból kiérve már 

tapintható volt a félhomály, és az est is beszőtte lassan a tájat, így már indokolt volt a kis 

bányászlámpák bekapcsolása, melyek szolid fénye csodás hangulatot varázsolt a kilátóhoz vezető úton. 



Megérkezve az impozáns fémszerkezethez, mintegy akklimatizálódás gyanánt, a frissebbek a kilátó 

tetején, a többiek a környező padokon fújták ki magukat, majd Bársony László, az OMBKE Tatabányai 

Helyi Szervezetének elnöke mondott el pár értékes gondolatot Ranzingerről. A Bányászhimnusz közös 

eléneklése után a harmadik, egyben utolsó állomása következett az éjszakának.  

Az akkor még megnyitás előtt álló, de már kész állapotban lévő új, kétszintes, interaktív állandó 

kiállítás, a Metamorfózis bemutatásával zárult a Múzeumok Éjszakája Tatabányán. A tárlat egy-egy 

jellegzetes egységében (Honfoglalás kora, ill. a ’70-es évek lakáskultúrája) az adott kornak megfelelő 

zenei produkciók (sámándobolás, ill. korabeli magyar slágerek szájharmonikán) várták a látogatókat. A 

kiállítás ember és természet kapcsolatát mutatja be az őskortól napjainkig, s az általa nyújtott kiváló 

audiovizuális „miliőt” a muzeológus kollégák, A. Pál Gabriella, Kisné Cseh Julianna és Kiss Vendel 

szakvezetése tette igazán teljessé.   

Az éjszaka sikerét a látogatói visszajelzések mellett a nagy médiaérdeklődés is mutatja, hiszen a helyi 

sajtó mellett országos publicitást is nyert a program. Az MTVA M1 hírműsora élőben jelentkezett be a 

múzeum rendezvényéről, ráadásul többször is – jelen cikk írójának tudomása szerint ezt az országban 

csak a Tatabányai Múzeum mondhatja el. 

A programot a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatta. 

 

A rendezvény szórólapja 

 

A program során a következő intézményekkel, szervezetekkel működött együtt a Tatabányai Múzeum: 

1. OMBKE Tatabányai Helyi Szervezet: előadások a skanzenben és a Kő-hegyen 

2. Fortuna Jegyiroda: a rendezvény népszerűsítése szórólapok és plakátok kihelyezésével 



3. Tatabányai Múzeum Baráti Kör: segítség a rendezvény lebonyolításában 

4. Pápai Zoltán Photography: a kreatív fotózás operatív munkálatai, képfeldolgozás  

Elérhető: http://www.tbmuzeum.hu/97/55/LEZARULT_PALYAZATOK 

Galéria: http://www.tbmuzeum.hu/Galeria/109/Muzeumok_Ejszakaja_2016_16_6_25_ 

  

http://www.tbmuzeum.hu/97/55/LEZARULT_PALYAZATOK
http://www.tbmuzeum.hu/Galeria/109/Muzeumok_Ejszakaja_2016_16_6_25_


 

2. A PROGRAM CÉLCSOPORTJAI 

 

 Családok 

A tatabányai Múzeumok Éjszakájának első szakasza, a skanzenben zajló vetélkedő, a fotózás, a ráhangolódást 

segítő régi tanítási óra a múzeumok – általánosságban véve is – egyik legfontosabb célcsoportjának, a 

családoknak az igényeit vette figyelembe. A vetélkedő kidolgozásakor igyekeztünk olyan kihívások elé állítani a 

látogatókat, hogy azok lehetőleg ne okozzanak nehézséget például se a kisiskolásoknak, se a nyugdíjasoknak, 

ugyanakkor ne fulladjon unalomba se a túlzott egyszerűsége miatt. Természetesen egy-egy nehezebb 

állomáson a Múzeumbaráti Kör, illetve az OMBKE tagjai adtak útmutatást a helyes megfejtésekhez.  

 Baráti társaságok 

A programelemek közül az állomásokra bontott vetélkedő, a kreatív fotózás és a túrázás szolgálta leginkább a 

kommunikációt, meglévő társaságok, csoportok tagjai közötti kötődések elmélyülését, azaz a Múzeumok 

Éjszakájának egyik fontos célcsoportja a közös programokat szervező baráti társaságok voltak. Azonban a 

rendezvény új emberi kapcsolatok, ismeretségek kialakulásában, a közösség formálódásában is nagy szerepet 

játszott. Így elmondható az, hogy érkeztek baráti társaságok, de az éjszakának köszönhetően újak is 

kialakultak.  

 Múzeumbaráti kör 

A Tatabányai Múzeum kiterjedt támogatói és múzeumbarát körrel rendelkezik, akik nemcsak rendezvényeink 

rendszeres látogatói, de megvalósításuk aktív segítői is. Most is támaszkodhattunk rájuk a program 

megvalósításában (az első helyszínen, a skanzenben támogatták a rendezvény zökkenőmentes alakulását).  

  



 

3. A PROGRAMOK, FOGLALKOZÁSOK HELYE, IDŐPONTJA 

2016. június 25., 18.00-18.15 Balogh Csaba okl. bányamérnök (OMBKE) előadása (helyszín: Bányászati és Ipari 

Skanzen, Tatabánya, Vágóhíd u. 1.), résztvevők száma: 40-45 fő  

2016. június 25., 18.15-18.30 Kovács Éva múzeumpedagógus ráhangolója (helyszín: Bányászati és Ipari 

Skanzen, Tatabánya, Vágóhíd u. 1.), résztvevők száma: 40-45 fő 

2016. június 25., 18.30-20.00 Hat állomásból álló vetélkedő menetlevéllel (helyszín: Bányászati és Ipari 

Skanzen, Tatabánya, Vágóhíd u. 1.), résztvevők száma: 40-45 fő 

2016. június 25., 18.30-20.00 Kreatív fotózás (helyszín: Bányászati és Ipari Skanzen, Tatabánya, Vágóhíd u. 1.), 

résztvevők száma: 40-45 fő 

2016. június 25., 20.00-20.30 Buszos utazás a Kő-hegyre (helyszín: Tatabánya) 

2016. június 25., 20.30-21.30 Kisné Cseh Julianna régész bemutatja a Kő-hegy látványosságait (Turul-emlékmű, 

geológiai tanösvény, Szelim-barlang) (helyszín: Tatabánya, Kő-hegy), résztvevők száma: 55-60 fő 

2016. június 25., 21.30-22.30 Bányászlámpás túra a Ranzinger-kilátóig (helyszín: Tatabánya, Kő-hegy), 

résztvevők száma: 55-60 fő 

2016. június 25., 22.30-23.00 Buszos utazás a Tatabányai Múzeumba (helyszín: Tatabánya) 

2016. június 25., 23.00-24.00 Tárlatvezetés az átadás előtt álló METAMORFÓZIS c. új állandó kiállításban 

(helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.), résztvevők száma: 60-65 fő 

  



 

4. A PROGRAM SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE 

A Múzeumok Éjszakája alapvető célja felhívni a figyelmet a múzeumok kiállításaira, munkájára, az ott folyó 

szakmai és közönségprogramokra. Mindezt olyan, a múzeumokban nem vagy csak alkalmakként 

megvalósítható eszközökkel, programokkal, melyek eredményeképp nagy és heterogén tömeget tud egyszerre 

a múzeumba vonzani, s ezáltal megadni a lehetőségét, hogy a későbbiek során potenciális múzeumlátogatóvá 

váljanak. Ugyanakkor a Múzeumok Éjszakája évről évre kiváló és izgalmas lehetőséget nyújt a szervező 

intézmények számára is, hogy kreatív és rendhagyó programmal tegyék élmény dússá és emlékezetessé a 

múzeumlátogatást. Ennek a célnak érdekében állítottuk össze mi is az „És igyekezzetek a városnak jólétén… 

mert annak jóléte lesz a ti jólétetek” (Jer 29, 7) – Egy újító bányamérnök, Ranzinger Vince emlékezete című 

programot.  

Fontos szempontok voltak a szervezéskor, hogy minden korosztály számára legyen benne – lehetőleg minél 

több – élvezetes, interaktív elem, valamint a tematika szerint a lehető leghatékonyabban kihasználjuk a 

múzeum és a környék adottságait. A rendezvényt ezért három helyszínen (Bányászati és Ipari Skanzen, Kő-

hegy, Tatabányai Múzeum) valósítottuk meg, szellemi (vetélkedő) és fizikai (túra) kihívások egészséges 

elegyeként. A program megtervezésekor szerettünk volna megfelelő ívet adni az estének, mind a logisztikát, 

mind a különböző helyszíneken megvalósuló programok dinamikáját tekintve. Figyelembe kellett venni 

azonban azt is, hogy mindhárom helyszínre olyan program kerüljön, ami önmagában is teljes élményt tud adni, 

de közben a helyszínek közti összhang és ritmus is megmaradjon. Ez azért is volt fontos, mert a regisztrációkor 

voltak olyanok, akik előre jelezték, hogy csak a hegyen, vagy az utolsó állomáson tudnak bekapcsolódni a 

programba. Hangsúlyt szerettünk volna fektetni a múzeum új állandó kiállításának a bemutatására is, hiszen a 

Múzeumok Éjszakája után alig két héttel került sor a kiállítás harmadik, egyben utolsó szakaszának az 

ünnepélyes megnyitójára. A Metamorfózis – Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében c. kiállítás 

megnyitó előtti bemutatása a programon résztvevőknek egyrészt jól illeszkedett az esemény koncepciójába és 

a pályázati tematikához, másrészt promóciós célokat is szolgált is, valamint a ma uralkodó marketingfelfogás 

három kulcsszava is visszaköszönt: exkluzív, egyedi és személyre szabott lehetőséget kínált a tárlat 

megismerésére.         

A bevezetés és a ráhangolódás a Bányászati és Ipari Skanzenben Balogh Csaba okl. bányamérnök előadásával, 

majd Kovács Éva múzeumpedagógus régi tanítási órájával kezdődött. Ezt követően a látogatók játékos 

vetélkedő során ismerkedhettek meg a Ranzinger nevéhez köthető bányászati újításokkal, és közben kreatív 

fotózás keretein belül bújhattak a bányászok bőrébe.  

Az est, ill. éjszaka második helyszíneként a Kő-hegy szolgált. Az itt található turisztikai látványosságok, és a 

kialakított túraútvonal önmagukban tartalmas időtöltésnek számítanak. Kisné Cseh Julianna régész a Turul-

emlékművet, a geológiai tanösvényt és a Szelim-barlangot is a tematikával összecsengő aspektusból 

(bányászat, MÁK Rt, Ranzinger Vince) mutatta be a túra során. A Ranzinger-kilátóhoz vezető út során 

beesteledett, a parkolóban korábban kiosztott apró bányászlámpák fényei igazán varázslatos hangulatot 

teremtettek az erdei út során. A kilátónál Bársony Lászlónak, az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének 

elnökének előadását a Bányászhimnusz közös eléneklése követte. 

Harmadik helyszínnek, egyben az est lezárásának múzeumunk új állandó kiállításának bemutatását gondoltuk. 

A Metamorfózis című tárlat amellett, hogy a környéken folyó bányászati tevékenységről sok hasznos 

tudnivalóval szolgált, igencsak exkluzívnak számított a Múzeumok Éjszakáján, hiszen akkor még átadás előtt 

állt, azaz a program résztvevőit érte az a megtiszteltetés, hogy még a megnyitó előtt szakvezetéssel 



megtekinthették, és kipróbálhatták, hiszen sok-sok interaktív elemet csempésztek bele a kiállítás tervezésekor. 

A kiállítás egy-egy pontján az adott kort reprezentáló zenés produkció várta az érdeklődőket. 

A program szakmai értékelését érdemes kvalitatív és kvantitatív oldalról is megközelíteni.  

A számokat tekintve elmondható az, hogy sikerült az előre eltervezett feszes menetrendet tartani, az egymást 

követő programok és helyszínek gördülékenyen követték egymást, így nem volt csúszás. A látogatószámnál 

eleve kénytelenek voltunk az előzetes regisztrációval meghúzni egy felső határt, hiszen egy esti, erdei túra 

lebonyolításakor a biztonsági és egyéb, praktikus szempontok miatt kizárólag megfelelő kontroll mellett lehet 

felelősségteljesen és probléma nélkül levezényelni egy ilyen jellegű rendezvényt. Az előzetes regisztráció során 

a szabad helyek végül elfogytak, és az eseményen a regisztráltak – nagyjából – 95%-a, azaz mintegy 60-65 

ember vett részt (ebből 10-12 fő a hegyen, míg páran a múzeumban csatlakoztak a többiekhez). A számoknál 

maradva, a rendezvényt övező médiaérdeklődés is magas volt, ráadásul ezek között országos médiumot is 

találunk, jelesül az MTVA M1 hírműsora kétszer is élő bejelentkezéssel tudósított Tatabányáról.  

A rendezvény minőségét, színvonalát tekintve megfelelt az előzetes várakozásoknak, és mind a szervezők, 

mind a látogatók elégedetten mehettek haza. A rendezvény megvalósulása előtt a Tatabányai Múzeum 

pályázatát a 2016-os Múzeumok Éjszakája nívódíjának „Újítóké a jövő” kategóriájában közönségdíjra jelölték, 

amelyet végül nem sikerült megnyernie, de a jelölés ténye önmagában pozitív visszajelzés a szakma részéről. A 

látogatói feedbackek alapján szintén egy élményekkel teli éjszaka képe rajzolódik ki előttünk. Nagy sikere miatt 

a Pápai Zoltán vezette kreatív fotózás hosszú távú együttműködést eredményezett a múzeum és a fotós 

között, hiszen bekerült a Tatabányai Múzeum Múzeumok Őszi Fesztiváljához kidolgozott programcsomagjába 

is, amelynek zárásaként (Múzeumi őszbúcsúztató) a skanzen idei legérdekesebb és legnépszerűbb 

programelemeit felidézve búcsúztatjuk a Bányászati és Ipari Skanzen 2016-os esztendejét.     

  



   

5. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

 

BALOGH CSABA OKL. BÁNYAMÉRNÖK ELŐADÁSA A SKANZENBEN (FOTÓ: VÁGÓ-LÉVAI KATALIN) 

 

 
KOVÁCS ÉVA MÚZEUMPEDAGÓGUS RÁHANGOLÓ TANÍTÁSI ÓRÁJA (FOTÓ: VÁGÓ-LÉVAI KATALIN) 

 



 
KREATÍV FOTÓZÁS BARÁTI TÁRSASÁGGAL (FOTÓ: PÁPAI ZOLTÁN) 

 



 
KREATÍV FOTÓZÁS CSALÁDDAL (FOTÓ: PÁPAI ZOLTÁN) 

 

 
A VETÉLKEDŐ MENETLEVELÉT KÖVETVE ZAJLOTT A SKANZEN FELFEDEZÉSE (FOTÓ: VÁGÓ-LÉVAI KATALIN) 



 

 
CSOPORTKÉP A TURUL-EMLÉKMŰNÉL (FOTÓ: VÁGÓ-LÉVAI KATALIN) 

 

 
MEGÉRKEZTÜNK A SZELIM-BARLANGBA (FOTÓ: VÁGÓ-LÉVAI KATALIN) 

 



 
A BÁNYÁSZHIMNUSZ KÖZÖS ELÉNEKLÉSE A RANZINGER-KILÁTÓNÁL (FOTÓ: VÁGÓ-LÉVAI KATALIN) 

 

 
A. PÁL GABRIELLA MÚZEUMIGAZGATÓ TÁRLATVEZETÉSE A METAMORFÓZIS C. KIÁLLÍTÁSBAN (FOTÓ: VÁGÓ-LÉVAI KATALIN) 

 



 
SÁMÁNDOBOLÁS (FOTÓ: VÁGÓ-LÉVAI KATALIN) 

 

 

 

 

 

 


