
1. Apátúr-ház
Az épület zárása: 24.00
17.00–20.00
MESTER TÉR – Utcaszínház és játéksor a Karzat Színház közremű-
ködésével
A Mester tér nyolc házában egy-egy mesterember lakik, akiknek mestersé-
gét cégtábla jelzi. A játékosok feladata a régi magyar mesterségek cégéreinek 
megtalálása és helyükre akasztása. A játék szülői segítséggel óvodás kortól 
játszható.

18.00–18.45
A rendtartás a dolgoknak éltető lelke – dr. Nemesné dr. Matus 
Zsanett PhD. főmuzeológus előadása 
Az előadás a múzeumban őrzött, országosan is jelentős céhes dokumentu-
mokra építve kalauzolja az érdeklődőket a győri céhek világába.

19.00–19.45
Az Apátúr-ház barokk díszterme – Székely Zoltán múzeumigazgató, 
művészettörténész előadása
A díszterem, a hajdani ebédlő freskói a győri születésű Schaller István 1756- 
ban készült munkája. A falak stukkómárvány borítása fölötti festett kerülő 
jeleneteken a bencés rend államalapításban betöltött szerepét, az oldalfalak 
emblémáin a szerzetesi élet szabályait láthatjuk.

20.00–21.00
„Mesél a Bécsi Erdő„ 
Az Európa Koncert Szalonegyüttes szerenádestje
Művészeti vezető: Farkas Árpád
Helyszín: díszterem

21.00–21.15
Ágyúlövés imitáció –  Katonai hagyományőrző bemutató 
az Apátúr-ház előtt
Az ágyúlövés imitációt egy hivatalos dokumentáció alapján pogári 
célra átalakított, 1917-ben Győrben gyártott 7,5cm-es 15M löveggel 
hajtja végre Magyar Tüzér Egyesület.

21.30–23.00
Búm elfelejtésére – régi magyar énekek szerelemről és mulatságról.  
A Musica Historica együttes borbemutatóval egybekötött koncertje*
A régi magyar énekköltészet kincseiből a Musica Historica együttes Szent 
Iván éjjeléhez kapcsolódóan a szerelmi és a mulattató-mulató énekek közül 
válogat. A koncert közben a Pannonhalmi Főapátság pincészetének borbemu-
tatója segíti a szívek vidámítását és a borról szóló dalok könnyed előadását.
A zenekar tagjai a győri koncerten: Palócz Réka (szoprán, hárfa, fúvósok), Pri-
bay Valéria (viola da gamba, kemençe), Csörsz Rumen István (ének, lant, ko-
boz, tambura, duda), Széplaki Zoltán (ének, furulyák, reneszánsz és barokk 
fuvola, zergekürt, töröksíp)

*A borkóstolón való részvételhez a helyszínen pohár vásárlása szükséges, 
mely nyugta ellenében visszaváltható
Esőhelyszín: díszterem (korlátozott befogadóképességű)

2. Esterházy-palota
Az épület zárása: 24.00
18.00–19.00
Tárlatvezetés a Zsidó esküvő című időszaki kiállításban
“Nincs férfi nő nélkül, sem asszony férj nélkül, egyikük sem lehet Isten 
nélkül.” (Genesis Rábá 8:9.)
A zsidó hagyomány szerint a fogantatás előtt negyven nappal kihirdeti 
egy égi hang, hogy ez és ez az ember ennek és ennek a házastársa lesz 
– mert a házasságok az égben köttetnek. A tárlat bemutatja azokat 
a szokásokat, szertartási elemeket és tárgyakat, melyek elengedhe-
tetlen hozzávalói a zsidó esküvői szertartásnak, az előkészületektől 
kezdve egészen a heted héten át tartó lakomáig.

19.00–23.00     KÓD -JÁT(S)SZ- MA – Kódkereső játék a régé-
szeti kiállításban. A kutatás instrukciók alapján egyénileg és cso-
portosan is végigjátszható, a célja egy számsor („szabadulókód”) ösz-
szeállítása.

19.00–19.45, 20.00–20.45, 22.00–22.45 
Sírhalomtól halomsírig – őskori temetkezési rítusok – Czigány 
Dávid régész, főmuzeológus és Ujvári Ferenc régész, muzeo-
lógus tárlatvezetései 
A kiállítás termeiben bemutatott temetkezési eljárások hazánk, pon-
tosabban szűkebb pátriánk, Győr-Moson-Sopron megye bronz- és 

vaskorából származnak. A tárlattal azt kívánjuk megmu-
tatni, hogy a történelmileg viszonylag rövid, alig két-há-
romezer éves időszak alatt is milyen sokszínű, egymás-
tól alapjaiban eltérő módon búcsúztatták el szeretteiket 
őseink.   

19.30–21.00
Ephemere
Az Ephemere egy hivatalosan 2020-ban alakult formáció, 
melynek magja két énekes; Caussanel Izabella és Orbay 
Lilla. Világuk a jazz, sanzonok és egy kevés népzene fú-
ziója, amely leginkább egy ‚30-as évekbeli dohányfüstös 
bár hangulatát idézik elő. A koncert szünetében kóser 
borkóstoló Nagy Róbert bortörténész, borász előadásá-
ban, a Therápia – Bor, Párlat, Gourmet támogatásával, 
korlátozott létszámban.
A borkóstolón való részvételhez a helyszínen pohár vá-
sárlása szükséges, mely nyugta ellenében visszaváltható.

21.15–22.00 A háromezer éves farádi temető 
a késő bronzkor idejéből 
Czigány Dávid régész, főmuzeológus előadása

3. Fruhmann-ház
Az épület zárása: 22.00
18.00–20.00
Agyagmíves IPARkodás – agyagos foglalkozás gyerekeknek
Foglalkozásvezető: Hegedűsné Haszonits Dóra

19.00–20.00
Egy közép-európai sikertörténet: a cserépkályha. A gyári kályhakészítés 
virágkora az Osztrák-Magyar Monarchia idején
Dr. Paál Zsuzsa PhD muzeológus előadása
A 13. századtól készítenek agyagból rakott kályhákat, azóta tart a minták és a technológia 
fejlődésével párhuzamosan e közép-európai sikertörténet. Győr kiemelkedő szerepet ját-
szott a kályhakészítés terén, mint azt a Fruhmann dinasztia házában megrendezett kiállítás 
gazdag forma- és színvilága érzékelteti.

20.00–21.00 A Szigetközi Csutora Hagyományápoló Egyesület táncháza
Repertoárjukban a Kárpát-medence tánc és zenei hagyományai szerepelnek, nagy hangsúlyt 
fektetve a Szigetköz és Rábaköz népi kultúrájának felelevenítésére.

21.00
Győr legnagyobb fazeka – Fazekasremekek 1874-ből
A Fruhmann-házban látható, 266 literes fazékról és 106 literes lábasról, valamint az azt kö-
zel 150 évvel ezelőtt készítő Dachauer Ferenc kályhásmester munkásságáról mesél Heitter 
Péterné tárlatvezető.

4. Kreszta-ház
Az épület zárása: 22.00

18.30–19.15 és 21.00–21.45
Az újrarendezett Kovács Margit Állandó Kiállítás – Pápai Emese művészet- 
történész kurátori tárlatvezetése
Az idei Múzeumok Éjszakáján egy megújult, a gazdag életmű egészét reprezentáló tárlat vár-
ja az érdeklődő közönséget. A modern magyar kerámia neves úttörője és európai rangú ve-
zéregyénisége nagyszabású alkotásainak zömét egyházi megrendelésre készítette, amelyek 
eddig nem voltak láthatók az 1974-ben nyílt kiállításban.

19.00–21.00
Nyomozz a szobrok között! – térképes nyomozójáték gyerekeknek
Tarts velünk egy izgalmas kalandra és ismerd meg Kovács Margit keramikus művész varázs-
latos világát.

A programon kép/videofelvétel készülhet. 
Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a RFMTM a 
felvételeket közösségimédia-felületein és honlapján 
felhasználja.

A programok és kiállítóhelyek csak az érvényben lévő 
járványügyi szabályok betartásával látogathatók!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
www.romer.hu
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Jelmagyarázat

Parkolóház

Ingyenes parkoló

Ingyenes turistabusz-parkoló

Ingyenes turistabusz-megálló (15 perces megállásra)

Vízparti sétaútvonal

FREE

FREE

15 MIN.

INFORMÁCIÓK A HELYSZÍNEKRŐL ÉS A BELÉPŐJEGYEKRŐL
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM
9022 Győr, Liszt F. u. 11. (főépület)
Tel.: +36/20/425-2572 www.romer.hu

Belépőjegy:
A Múzeumok Éjszakája minden programjára és kiállítóhelyére érvényes 
a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítóhelyein:
felnőtt napijegy: 1 500 Ft
kedvezményes napijegy: 750 Ft

ELŐVÉTELES JEGYÁRUSÍTÁS 2022. június 21-től:
ESTERHÁZY-PALOTA /9021 Győr, Király u. 17./*

JEGYÁRUSÍTÓ HELYEK:
2022. június 25-én 18.00 órától
1. APÁTÚR-HÁZ /9022 Győr, Széchenyi tér 5./
2. ESTERHÁZY-PALOTA /9021 Győr, Király u. 17./*
3. FRUHMANN-HÁZ /9022 Győr, Kiss János u. 9./*
4. KRESZTA-HÁZ /9021 Győr, Apáca u. 1./*
5. MAGYAR ISPITA /9022 Győr, Nefelejcs köz 3./*
6. PÜSPÖKI UDVARBÍRÓHÁZ /9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2./*
7. VASTUSKÓS HÁZ /9022 Győr, Széchenyi tér 4./*
8. VÁRKAZAMATA–KŐTÁR /9022 Győr, Bécsi kapu tér 5./*
9. ZSINAGÓGA /9025 Győr, Kossuth L. u. 5./*

Kapunyitás: 17.30

5. Magyar Ispita
Az épület zárása: 22.00
17.00–18.00 Schwéger Zsófia Belső tér című kiáll ításának megnyitója
A tárlatot a festőművész mutatja be. A Londonban élő ifjú tehetség Budapest után Győrött is bemutatkozik. 
A részvétel díjtalan.

19.00–22.00 Tűzzománc-foglalkozás
Részvétel érkezési sorrend alapján, 19.00-19.30 óra között, ezt követően nem lehet csatlakozni a foglalko-
záshoz. Maximum létszám: 15 fő. Foglalkozásvezető: Mile-Tóth Judit

19.30–20.00 A Magyar Ispita épületének bemutatása Ritly Jenő gyűjteménykezelő 
vezetésével
Az épületet 1666-tól a Széchényi György püspök által létrehozott alapítvány működtette menhelyként az első vi-
lágháborúig. Az 1700-as évek első harmadában az eredetileg két önálló, földszintes épületet több alkalommal bő-
vítették és ekkor kapta a reneszánsz korát idéző oszlopos udvarait, mely a program során elénk tárul, bepillantást 
engedve az ódon épület többi titkába.

21.00–21.45 A Váczy Péter-gyűjtemény gyöngyszemei  – Fülöp Szabolcs segédkönyvtáros 
tárlatvezetése
A Magyar Ispita 1995 óta ad otthont a dr. Váczy Péter (1904–1994) történészprofesszor műgyűjteményéből rendezett 
állandó kiállításnak. A gyűjtemény legfőbb értéke a XVI–XVIII. századból származó, rendkívüli típus- és formagazdag-
ságot felvonultató nyugat-európai és magyar bútoranyag, melyben tálaló- és ruhásszekrények, utazóládák, író- és 
konzolasztalok, különböző kárpitozású karos- és hátas székek sora lelhető fel.

6. Püspöki Udvarbíróház    
Az épület zárása: 23.00
18.00–18.45
Borsos Miklós,  az ezerarcú művész –  Turzai 
Erika Anna múzeumpedagógus tárlatvezetése
A program során betekintést nyerhetünk a 20. századi 
modern magyar szobrászat jelentős alakjának munkás-
ságába és megismerhetjük életművének műfaji, temati-
kus sokféleségét.

18.45–19.20 és 20.00–20.30
Győr a haza szolgálatában. Pil lanatképek 
a győri  hadiipar múltjából  –  Nagy János 
múzeumpedagógus tárlatvezetése
A kiállítás a győri ipar hadi termelését, valamint 
háborús beszállításait villantja fel a két világé-
gés idején. Nemcsak a közismert harci jármű- és 
nehézfegyvergyártás kerül górcső alá, hanem 
a könnyűipar állami megrendelései is. Betekintést 
nyerhetünk többek között olyan patinás győri üze-
mek hadi termelésébe, mint pl. a Cardo bútorgyár 
elődje, vagy a hajdani híres textil és viaszosvászon 
gyárak.

19.00-20.00 Borsos Miklós,  az ezerarcú 
művész –  Major Lilla múzeumpedagógus tárlat-
vezetése

20.30-21.30 A múlt  szövedékei  –  Életké-
pek a győri  textil ipar történetéből
Cserhalmi Zoltán történész, muzeológus előadása
Interaktív, vetített képes előadás, amely hajdani híres 
győri textilipar történetébe enged bepillantást. A város 
nagy szövőgyárai a rendszerváltás után sorra bezártak, 
ám emlékük sok győriben mind a mai napig elevenen él.
A program, mintegy nosztalgiaest keretében, ezeket 
az emlékeket szeretné felidézni a résztvevőkben. 
 
21.30-23.00  Találd meg az útvesztőbe 
rejtett  Borsos-kincseket!  Művészeti társas-
játék felnőtteknek, diákoknak 
Interaktív asztali társasjáték keretében ismerke-
dünk Borsos Miklós műveivel. Folyamatos jelentke-
zés a helyszínen egyénileg, párban és kis létszámú 
csapatban.
Játékmester: Turzai Erika Anna múzeumpedagógus

7. Vastuskós ház 
Az épület zárása: 22.00
18.00–18.45 és 19.00–19.45
Képkereső kalandozó!
Egyéni felfedező program gyermekeknek, csalá-
doknak ajándék múzeumpedagógiai kiadványok 
segítségével 

18.30–19.15 Festmények és költemé-
nyek –  verses tárlatvezetés Csillag Veronika 
dráma- és múzeumpedagógussal 

19.30–20.30 Gondolatok mindenKÉPpen 
– Horváth Ákos grafikus és Pápai Emese mű-
vészettörténész szubjektív tárlatvezetése a 
Patkó Imre-gyűjteményben. Moderátor: Csillag 
Veronika dráma- és múzeumpedagógus

21.00–22.00 Lelkemben élő han-
gulat –  interaktív tárlatvezetés a Pat-
kó Imre-gyűjtemény alkotásairól Csillag 
Veronika dráma- és múzeumpedagógussal

8. Várkazamata-Kőtár
Az épület zárása: 24.00

18.00–19.00 Történelmi divatbemu-
tató

19.30 Utazás a római mitológia és 
vallás földjére  – Hargitainé Bartha Anna-
mária történész-segédmuzeológus tárlatve-
zetése a Várkazamata-Kőtár római kori anya-
gában

21.00 Ércnél  maradandóbb  – Hargitai-
né Bartha Annamária történész-segédmuzeo-
lógus tárlatvezetése a Várkazamata-Kőtár ró-
mai kori anyagában

22.00 Szexualitás a Római Biroda-
lomban – Mosoni Molki régész előadá-
sa (18+)

23.00 Utazások halálon innen és túl 
– Hargitainé Bartha Annamária történész-segédmuzeológus tárlatvezetése a Várkazamata-Kőtár római kori 
anyagában 

18.00–23.00 Római mozaik készítése – Ács Viktor bemutatója
Római ékszerek  – Pintér Attila ékszerkészítő bemutatója

18.00–23.00 Fotósarok:  Öltözz te is  római viseletbe! |  Kincskereső játék gyerekeknek  | 
Kézbe vehető tárgymásolatok

9. Zsinagóga       
Az épület zárása: 22.00

18.30–19.15 Ország Lil i  művei  – zenés 
tárlatvezetés a Vasilescu-gyűjteményben
Ország Lili (1926–1978) festőművész alkotásai egyik 
fő részét képezik a Győrben 2004 óta őrzött és állan-
dó kiállításon a Zsinagógában bemutatott Vasiles-
cu-gyűjteménynek. A zenés tárlatvezetés keretein 
belül Ország Lili művészetével ismerkedhetünk meg. 
Tárlatvezető: Pápai Fruzsina Menta muzeológus, 
közreműködnek: a Széchenyi István Egyetem Művé-
szeti Karának növendékei.

19.30-20.30 és 21.00-22.00
A Zsinagóga kettős kupolájának meg-
tekintése Szabadvári  Atti la grafikus-
művész vezetésével
A kupola két turnusban látogatható, előzetes regiszt-
ráció szükséges 2022. 06. 23-ig a következő címen: 
regisztracio@romer.hu 
Minden regisztrációt visszaigazolunk. Megjelenés 
laza, sportos öltözetben ajánlott.

*bankkártyás fizetésre is van lehetőség

Kedvezményes jegy:
nyugdíjas (érvényes igazolvánnyal) • 70 év felettiek • pedagógus 
(érvényes igazolvánnyal) • diák (6. életévének betöltésétől 26. 
életévének betöltéséig, érvényes diákigazolvánnyal)
Ingyenes:
6. életévét be nem töltött kiskorúaknak • a fogyatékos szemé-
lyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy és annak 
egy fő kísérője • a Győri Múzeumbarátok Köre tagok számára 
(érvényes igazolvánnyal) • Ukrán menekült státuszt igazoló 
okmánnyal vagy útlevéllel rendelkezőknek
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6.
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