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Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 

 
„UTAZÓ MÚZEUM”- programok 

 
 

Íme egy program, amelynél át sem kell lépnünk az épület kapuját! A Múzeum házhoz megy! 

Az „Utazó Múzeum” című programcsomag keretében múzeumpedagógus, muzeológus vagy művész 
kollégák vezetésével a résztvevők virtuális sétát tehetnek kiállításainkban. A felnőtt- és 
diákcsoportok részére szóló, vetített filmes és képes, 45-120 perces történeti, irodalmi és művészeti 
programok során lehetőség nyílik műtárgymásolatok kézbe vételére vagy akár eredeti műtárgyak 
megtekintésére, de a bemutatott képzőművészek és a történelem is megelevenedik a vásznon.  

A felnőttek számára is kínált interaktív előadásokat képzőművészeti szakmai bemutatóval 
színesítjük, melyek formabontó részei lehetnek szakmai napoknak, rendezvényeknek, 
klubdélutánoknak. 

A diákok számára rejtvények, feladatlapok, művészeti játékok, alkotótevékenység gazdagítja a 
programot iskolai környezetben, akár tanórákhoz kapcsolódva, akár az iskolai témanapok, 
projekthetek alkalmával! 

Várjuk azon pedagógusok / programszervezők / klubvezetők jelentkezését, akik izgalmas, mégis 
ismeretekben gazdag programot szeretnének biztosítani diákjaiknak, csoportjaiknak! 

 
A/  „SZALAGON A TÖRTÉNELEM”- régészeti, történeti, helytörténeti órák és foglalkozások 
 
1. MESTERSÉGEM CÍMERE - RÉGÉSZ 
Foglalkozás időtartama: 45 perc  
Ajánlott korosztály: 1-4 osztály 
 
Az Utazó régész foglalkozás bemutatja az ásatások világát, a régész eszközeit, a leletek 
feldolgozását. A régész munkája feltárja a földben lévő régiségek titkait, melyek több ezer évvel 
ezelőtti világba röpítenek vissza minket. 
 
2. VÁROS és LAKÓI filmsorozat 

GYŐR, AZ ERŐDVÁROS TÖRTÉNETE A 16-19. SZÁZADBAN  
Az órák időtartama: 45 perc 
Tantárgyi koncentráció: történelem, helytörténet, művelődéstörténet, művészettörténet 

 
A tananyaghoz illeszkedő órák mellett, Győr történetének megismerése a honismereti szakkörök 
anyagát is gazdagíthatja. A filmélmény elősegítheti a tanultak hatékony rögzítését. A filmek 
sorozatban és egyenként is megtekinthetők, a filmekhez kapcsolódó feladatlapok segítik az 
információk megértését. 
 
Választható témák: 

1. Győr török kori vára 
Ajánlott korosztály: 4-8; 9-12. évfolyam, hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A filmsorozat első részében a győri vár keletkezése, annak történelmi háttere bontakozik 
ki. Az európai jelentőségű erőd 1529-1809-ig fennálló időszaka a múzeumban őrzött 
tárgyak, metszetek és dokumentumok felhasználásával elevenedik meg és nyújt igazi 
filmélményt. 



2 
 

2. Győr a végvári harcok idején 
Ajánlott korosztály: 7-8; 9-12 évfolyam, hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A filmben bemutatásra kerül az oszmán és keresztény hadak fegyverzete, harcmodora, 
valamint az e korban használt tűzfegyverek különböző fajtái.  
 

3. A vár élete békeidőben 
Ajánlott korosztály:5-8; 9-12. évfolyam,  hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A film a céhes időket eleveníti fel. A program lehetőséget ad a céhek eszmeiségének, 
felépítésének, feladatainak, szerepének megértésére, feldolgozására. 
 

4. A barokk Győr templomai 
Ajánlott korosztály: 9-12. évfolyam,  hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A program során bemutatjuk és feldolgozzuk Győr barokk templomait, kolostorait és 
kápolnáit, valamint barokk szobrait, szobor-együtteseit történeti és művészettörténeti 
szempontból is. 
 

5. Kultúra 
Ajánlott korosztály: 7-8., 9-12. évfolyam, hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A barokk Győr kulturális életének, a felekezetek és a szerzetesrendek iskola-alapító 
szerepének bemutatása mellett a program a könyvnyomtatást és az egészségügy emlékeit 
is feldolgozza. 
 

6. Jogtörténet 
Ajánlott korosztály: 7-8., 9-12. évfolyam, hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A film, a foglalkozás az 1743-ban szabad királyi város rangra emelkedett Győr város 
rendjét, a bíró, az esküdtek, a jegyző választásának módját, a polgárok esküjét dolgozza 
fel és elősegíti a győri polgárok mindennapjait meghatározó rendeletek, adók megértését. 
 

7. Élet a város otthonaiban 
Ajánlott korosztály: 4-8., 9-12. évfolyam, hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A program a 18. századi városunk családjainak mindennapjaival, ház körüli teendőivel, 
lakáskultúrájával ismerteti meg a résztvevőket. 
 

8. Gyermekélet 
Ajánlott korosztály: 5-8., 9-12. évfolyam, hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A gyermek megszületésétől felnőtté válásáig, azaz házasságkötéséig mutatjuk be a 
korabeli érzelemmentes nevelési szokásokat, gyermeklétet.  
 

9. Közigazgatás, jogszolgáltatás 
Ajánlott korosztály: 5-8., 9-12. évfolyam, hallgatók és felnőttcsoportok számára 
Bemutatjuk városunk jogszolgáltatási eseteit, a bűnöket, bűnösöket és büntetéseket, egy-
egy eset, pör fényében, köztük a lőcsei fehér asszonyét is. Kiderül az is, hol álltak 
Győrben a büntetés-végrehajtás eszközei, a pellengér és a bitófa. 
 

10. A franciák Győrben 
Ajánlott korosztály: 8., 9-12. évfolyam, hallgatók és felnőttcsoportok számára 
A látványos animációk bemutatják az 1809-es győri ostromot, a csata lefolyását. A 
filmsorozat záró darabja is hangsúlyozza a győri vár fennállásának időszakát, a vár 
születését és pusztulását. 
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3. A GYŐRI VASKAKAS 
Ajánlott korosztály: 3-4., 5-8., 5-8., 9-12. évfolyam részére 
Az órák időtartama: 45-90 perc 
Tantárgyi koncentráció: történelem, helytörténet, rajz- és vizuális kultúra 
 
A Győr török kori vára vagy a Győr a végvári harcok idején című film vetítése, feldolgozása 
után Győr várának metszeteit hasonlítjuk össze a mai Győrrel. 

 
4. MESTEREK, LEGÉNYEK, INASOK… 

Ajánlott korosztály: 5-8., 5-8., 9-12. évfolyam részére 
Az órák időtartama: 45-90 perc 
Tantárgyi koncentráció: történelem, helytörténet, néprajz, rajz- és vizuális kultúra 
 

 A vár élete békeidőben című film vetítése, feldolgozása után a céhek életéhez kapcsolódóan 
vándorleveleket olvasunk, készítünk, és az osztály játékosan megalapítja a „saját céhét” melyhez 
elkészülhet a szegődtető könyv, persely, pecsétnyomó, céhzászló, céhláda, és legfőképp a céh 
szabályzata (artikulus).  
 
Bejelentkezés: Varga Attiláné Veronika; varga.veronika@romer.hu; +36-30/304-6635 
A programok díja: 3000 Ft/alkalom + utazási költség (Győrön belül is) 
Létszám mindegyik program esetén: max. 30 fő  
 
A vetítés technikai feltételeinek biztosításához előzetes egyeztetés szükséges. 
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B/ „GYŐRI KARCOLATOK” - Helytörténeti el őadások 
 
 
 

1. NAGY IDŐK NAGYSZERŰ VÁROSA – GYŐR A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 
Ajánlott korosztály: 7-8., 11-12. évfolyam és felnőtt csoportok részére 
Időtartam: 45 perc 

     Tantárgyi koncentráció: történelem, helytörténet 
 
   Ismerjük meg a reformkori Győrt, a jelentős kalmárvárost! Betekintést nyújtunk a korabeli 
gazdasági és mindennapi életbe. Bemutatjuk, miként vette ki a részét városunk az 1848-49-es 
szabadság harcból. 
 
2. GYŐR, A MODELLVÁLTÓ VÁROS – AVAGY EGY IPAROSODÓ VÁROS 
SZÜLETÉSE 
Ajánlott korosztály: 11-12. évfolyam és felnőtt csoportok részére 
Időtartam: 45 perc 
Tantárgyi koncentráció: történelem, helytörténet 
 
Megmutatjuk, miként hanyatlott le a nagy kalmárváros, és hogyan tűnt el végleg a céhes ipar. 
Bepillantást nyújtunk a modern iparosodás kezdeteibe, ismertetjük Győr első és legjelentősebb 
gyárait. 
 
3. AZ ELSŐ HÁBORÚ, AMI MEGRÁZTA a VILÁGOT 
Ajánlott korosztály: 11-12. évfolyam és felnőtt csoportok részére 
Időtartam: 45 perc 
Tantárgyi koncentráció: történelem, helytörténet 
 
Az emberiség első legborzasztóbb háborújába utazunk vissza gondolatban. Milyen hatása volt 
ennek hazánkra és városunkra? A szörnyű veszteségek mellett milyen haszna származott 
Győrnek mindebből? Mi a közös egy grófné naplójában és egy katona keresztfájában?  
 
4. A MÚZEUMALAPÍTÓ RÓMER FLÓRIS 

 
Ajánlott korosztály: 5-8. évfolyam és 9-11. évfolyam 
Időtartam: 40 perc (általános iskoláknak kézműves foglalkozással 
Tantárgyi koncentráció: történelem, helytörténet és osztályfőnöki órák alkalmával is kérhető 
(pályaválasztási orientáció céljából a 9-11. évfolyam számára) 
 
A 19. század jeles tudósa, Rómer Flóris bencés szerzetes széleskörű érdeklődése révén a 
természettudományokban, a történelemben, a régészetben és a művészettörténetben-
műemlékvédelemben egyaránt korszakos jelentőségű tevékenységet folytatott; megalapította 
többek között a győri múzeumot is. Hogyan jutott el egy pozsonyi származású, német és szlovák 
anyanyelvű fiú oda, hogy ma a magyar régészet és műemlékvédelem atyjának hívjuk? 

 
Bejelentkezés: Simoncsics Lilla; simoncsics.lilla@romer.hu; +36-20/5060-408 
A programok díja: 3000 Ft/alkalom + utazási költség (Győrön belül is) 
Létszám: max. 30 fő  
 
A vetítés technikai feltételeinek biztosításához előzetes egyeztetés szükséges. 
 



5 
 

 
 
C/ „TOLLAL-TINTÁVAL”- irodalmi témájú programok 
 
 

1. Szabó József Madách-gyűjteménye 
 
Ajánlott korosztály: 10-12. évfolyam és felnőtt csoportok részére 
Időtartam: 45 perc 
Tantárgyi koncentráció: irodalom 

 
Az előadás a szenvedélyes Madách-gyűjtő, irodalomtörténész, evangélikus püspök Szabó 

József életéről és életművéről, a győri Madách-gyűjteményről és különleges értékeiről szól, egy-egy 
érdekesebb tárgy kiragadásával. A mára közel tízezer tételt számláló gyűjtemény olyan ritkaságokat 
tartalmaz, mint Madách Imre eredeti levele, Az ember tragédiájának első kiadása a szerző saját kezű 
ajánlásával, a Lant-virágok első kiadása, vagy a cserepoveci hadifogolytáborban előadott Tragédia 
rendezői példánya 1946-ból.  
 
 

2. Madách Imre, az ember 
 
Ajánlott korosztály: 10., 12. évfolyam és felnőtt csoportok részére 
Időtartam: 45 perc  
Tantárgyi koncentráció: irodalom 
 
 Madách Imrét többnyire komor hangulatú, visszafogott személyiségként ismeri a 
közvélemény, kinek magánélete két nő – anyja és felesége, Majthényi Anna és Fráter Erzsébet – 
közti vívódásban telt, és akinek legnagyobb műve Az ember tragédiája. Azt azonban már kevesen 
tudják róla, hogy családfáját egészen az Árpád-korig lehet visszavezetni, Zrínyi Miklós vér szerinti 
leszármazottja, magánéletében pedig „hölgyalakok egész sorozata: Etelka, Mária, Luiza, Amália, 
Ida, Erzsike szorítja ki egymást a költő sovár, eszményszomjas szivéből”. (Palágyi Menyhért: 
Madách Imre élete és költészete, 1900) 
 
 
Bejelentkezés: Kácsor Zoltán; kacsor.zoltan@romer.hu; +36-20/362-9174 
A programok díja: 3000 Ft/alkalom + utazási költség (Győrön belül is) 
Létszám: max. 30 fő  
 
A vetítés technikai feltételeinek biztosításához előzetes egyeztetés szükséges. 
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D/  „BŐRÖNDBEN A MŰVÉSZET”- m űvészeti programok 
 

1. CSIKÓCA A HÁTIZSÁKBAN 
Ajánlott korosztály: alsó tagozat 
Időtartam: 90 perc 
Tantárgyi koncentráció: rajz- és vizuális kultúra 
 
Mi az, ami egy gyerekszobában és a múzeumban is megtalálható? Hogyan alakultak ezek a 
tárgyak és mire használták őket? Hozzá szabad nyúlni egy porcelánbabához? Merre 
vándorolnak a léggömbök, talán meglátogatják az éjjeli portyára induló zsiráfokat? Mesével 
egybekötött vetítés, játék és a Gyerekszoba című kiállításról szóló füzet segítségével 
elevenednek meg a gyermekkor régi és új emlékei a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér 
kínálatában. Igény szerint a program pop-up-könyv készítésével egészíthető ki. 

 
Bejelentkezés: Turzai Erika, turzai.erika@romer.hu ; +36-20/532-2644 
A programok díja: 3000 Ft/alkalom + utazási költség (Győrön belül is); szakmai anyagköltség: 150 
Ft/fő 
Létszám: max. 30 fő 
A vetítés technikai feltételeiről és a manuális tevékenységek megvalósításához előzetes egyeztetés 
szükséges. 

 
2. „ÁLLATI JÓ” MÚZEUM 

Ajánlott korosztály: 3-4., 5-6. évfolyam 
Időtartam: 90 perc 
Tantárgyi koncentráció: rajz- és vizuális kultúra 
 
Virtuális kalandozás a Rómer Múzeum több kiállításának állatábrázolásai között, mely 
program során a résztvevő gyerekek ismereteket szerezhetnek az állatokról, a műtárgyak 
történetéről, a műfajok sokféleségéről, műtárgymásolatokat tapinthatnak és fémdomborítást 
készíthetnek. Az 5-6. évfolyam tanulói ókori mitológiai lényekkel és történetükkel 
ismerkedhetnek. 

 
Bejelentkezés: Turzai Erika, turzai.erika@romer.hu ; +36-20/532-2644 
A programok díja: 3000 Ft/alkalom + utazási költség (Győrön belül is); szakmai anyagköltség: 150 
Ft/fő 
Létszám: max. 30 fő 
A vetítés technikai feltételeiről és a manuális tevékenységek megvalósításához előzetes egyeztetés 
szükséges. 
 

3. Lapozzunk a művészetben! – A művészkönyv 
Ajánlott korosztály: 7-8.; 9-12. évfolyam és felnőtt csoportok részére 
Időtartam: 60 perc 
Tantárgyi koncentráció: rajz- és vizuális kultúra, képzőművészet 
 
Könyvet lapozgatni nem csak a könyvtárban lehet! Előfordulhat, hogy kevesebb a betű, de 
több a fém, a kő, a gyapjú, a fonál… mindez egy könyvben. Szívesen megmutatjuk! 
A program során a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ritkán látott, raktárban 
őrzött kortárs műtárgyai mutatkoznak be vetített képes előadás segítségével. 
 

Bejelentkezés: Farkas Zsuzsanna, farkas.zsuzsa@romer.hu; +36-20/508-5929 
A programok díja: 3000 Ft/alkalom + utazási költség (Győrön belül is) 
Létszám: max. 30 fő 



7 
 

A vetítés technikai feltételeinek biztosításához előzetes egyeztetés szükséges. 
 

4. „EGY M ŰVÉSZ - EGY TÖRTÉNET” 
 
Ajánlott korosztály: 7-8.; 9-12. évfolyam és felnőtt csoportok részére 
Időtartam: 60-90 perc 
Tantárgyi koncentráció: rajz- és vizuális kultúra, képzőművészet 
 
Hajdan volt művészek – újszerű megközelítések. A Rómer Múzeum gyűjteményeinek neves 
művészeit egy-egy műtárgy helyszínen történő bemutatásával, elemzésével közelíti meg az 
utazó múzeum programja, mely nemcsak az életművet, hanem a művészeti technikákat is 
ismerteti. 
 
Választható témák: 

 
1. Kincs a szivárvány lábánál – Egry József és az olajpasztell 

Igen, az olajpasztell egy kréta. Egry József pedig tudta, hogy milyen gyönyörűen lehet 
vele festeni. Különösen akkor, ha olyan szép ihlető tájra talál, mint a Balaton. 
Ezt most mi is megmutatjuk, hogyan oldható fel egy ilyen ellentmondás a 20. század 
egyik meghatározó alkotójának életművében. 

 
2. Vésővel, kalapáccsal szelíd galambot – Borsos Miklós és a szobrászati technikák 

Milyen puha és kedves állat egy fehér galamb – még akkor is, ha éppen márványból 
faragták? Mi kell ahhoz, hogy valaki így meg tudjon puhítani egy kemény anyagot? 
Mindenképp erő, kitartás, szorgalom és lélek. Borsos Miklós sokrétű életművén keresztül 
tárul elénk, hogyan lehet megannyi művészeti technikának mesterévé válni.  

 
Bejelentkezés: Farkas Zsuzsanna, farkas.zsuzsa@romer.hu; +36-20/508-5929 
A programok díja: 3000 Ft/alkalom + utazási költség (Győrön belül is) 
Létszám: max. 30 fő  
A vetítés technikai feltételeinek biztosításához előzetes egyeztetés szükséges. 
 
 
 
A bérletes iskolai kedvezmény az Utazó Múzeum programok esetén nem vehető igénybe. 


