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Múzeumok Hosszú Éjszakái Tokajban
Két éjszaka, két múzeum, kétszeres programkínálat
A Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz csatlakozva Tokajban kellemesen
hosszúra nyúltak az éjszakák. Családias kikapcsolódást kínált a Világörökségi Bormúzeum
június 24-én, a Tokaji Múzeumba június 25-én éjjel vártuk látogatóinkat!
Június 24-én a nyári napfordulót, az északi és szláv népeknél szokásos nagyszabású
ceremónia keretében ünnepeltük meg. A Világörökségi Bormúzeum 20 órától fogadta
vendégeit. Felnőtt látogatóink egy pohár bor kíséretében fedezhették fel régi-új
kiállítótereinket: a funkciójában kibővített állandó kiállítást, így a földszinti kiállítótérben levő
interaktív teríték melletti lekvár- és csokoládé kóstoló sarkot, míg az emeleten a kortól
függetlenül kikapcsolódást nyújtó játszósarkot! Az érdeklődőknek pincétől a padlásig
bemutattuk múzeumunkat, még a látogatóink elől egyébként elzárt területeket, így például
műtárgyraktárunkat is bejártuk!
A 21 órától a Bormúzeum elől indult felvonulást a Hórihorgas Hujákolók gólyalábasai
vezették a tokaji főtér érintésével a Bodrog partjára, ahol több kisebb családi tűzrakó hely és
egy központi, Szent Iváni máglya fogadta az érkezőket!
A nyári napforduló idején a hazánkban szláv hatásra elterjedt, s napjainkra szinte teljesen
„kikopott” szokással, a tűzrakás hagyományával, annak mágikus vonatkozásaival itt
ismertettük meg vendégeinket. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a
jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést és a bő gyermekáldást. 21 óra 30 perctől a
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összeállított műsora következett, amit a programzáró tűzugrás kísért: a táncosok
irányításával fülrepesztő bíztatás közepette készülhettek az ugrásra, hogy „szerelmet
varázsoljanak” és óvják egészségüket egy kerek esztendőre!
Másnap, Június 25-én éjjel a Tokaji Múzeum „hagyományos” múzeumi programra várta
látogatóit! 19 órakor a múzeumi fogadótérben Szegedi K. Alice Torella gyékényfonó népi
iparművész válogatott munkáiból nyílt kiállítás, majd a polgári miliőhöz illő muzsikával,
szalonzenéhez társított borkóstolóra vártuk látogatóinkat az első emeletre. S mivel mindezt
nem fogyaszthattuk üres gyomorra, a múzeumkerti bográcsban a legfinomabb tokaji
1

egytálétel rotyogott!
Megvalósult programok időrendi bontásban:
Világörökségi Bormúzeum 2016. június 24. péntek 2000 – 2300
2000: A XX. sz. tokaji borai c. időszaki kiállatás nyílt meg
- A vén alkimista meséje : Az aranyvessző legendája
- Vendégünk volt a kádármester: rendhagyó tárlatvezetés zajlott a szerszámok és hordók
között (Hogyan, miből készült, miért ekkora, hova és mivel szállították? A kérdéseidre a
mester válaszol)
- Címerjáték: Kérdeztünk – a vendégek válaszoltak
2100: Maskarás kivonulás a Bodrog partra
2130: Tűzgyújtás
Szent Iván-éji hujákolók: ea. Hórihorgas Hujákolók – Gólyalábas Társulat
2215: Tánc a tűz körül ea.:Szabad Tánc Mívesek Egyesülete
2300: tűzugrás és táncház
Tokaji Múzeum 2016. június 25. szombat 1900 – 2300
1900: (BE)Csalogató tárogató: közreműködött Nagy Csaba tárogatóművész
- A vendégeket fogadták a ház egykori tulajdonosai: a borkereskedő és felesége.
- Torella gyékényvilága : időszaki kiállítás nyílt Szegedi Torella iparművész anyagából
1930: A Tokaji Várat bemutatta a feltárást végző régész
2000: Padlás-mesék
Magyar népmesék a néprajzi tárgyak világában
2100: Reneszánsz zenés est a szalonban
közreműködött: Nagy Veronika gitáron és Nagy Csaba tárogatón
2200: Élőzene melletti borkóstoltatás és falatozás.
Közreműködők listája:
Tokaji Múzeum és Világörökségi Bormúzeum
Kulturális és Konferencia Központ
Hudák István kádármester:
Hórihorgas Hujákolók
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Szabad TáncMívesek Egyesülete
Nagy Csaba tárogatóművész
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