múzeumi

programok

2019. január,
február, március

A Modenaban őrzőtt
un. Phanes dombormű
részlete, csillagjegyek és
szélisten ábrázolásával.
Kr.u. 1-2. század

S z o m b a t h e ly

2019. január, február
Január 23. szerda 16.00

Febuár 20. szerda 17.00

SaVaRIa mÚzeUm
 New Pilgrim Age-workshop

SzombathelyI KÉPtÁR
 Válogatott művek
a Szombathelyi Képtár gyűjteményéből

Szervező: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Szent Márton Intézet
Január 24. csütörtök 17.00

ISeUm SaVaRIeNSe
 Varázslás és csillaghit a rómaiaknál 1.
Az elátkozott kocsihajtó.
Az antik mágia szöveges emlékei

Kiállításmegnyitó
Febuár 21. csütörtök 17.00

ISeUm SaVaRIeNSe
 Varázslás és csillaghit a rómaiaknál 3.
Abrasax Savariában.
Átoktáblák az ókori Szombathelyről

Előadás

Előadás

Febuár 7. csütörtök 17.00

Febuár 28. csütörtök 15.00

ISeUm SaVaRIeNSe
 Varázslás és csillaghit a rómaiaknál 2.
Sötét varázslatok Aquincumban

SzombathelyI KÉPtÁR
 Az év élőlényei 2019-ben

Előadás
Febuár 13. szerda 16.00

SaVaRIa mÚzeUm
 New Pilgrim Age-workshop
Szervező: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Szent Márton Intézet
Febuár 14. csütörtök 17.00

SzombathelyI KÉPtÁR
 Tagozati tárlat
A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium kiállítása
Kiállításmegnyitó

Előadóülés

2019. március
Március 7. csütörtök 17.00

ISeUm SaVaRIeNSe
 Varázslás és csillaghit a rómaiaknál 4.
A csillaghit emlékei Pannoniában
Előadás

iDŐsZaKi KiáLLÍTásOK :
SaVaRIa mÚzeUm

 ASTRO – Planetária
Megtekinthető 2019. augusztusig.

Március 15. péntek 10.00-17.00

SmIDt mÚzeUm
 1848-49 Vas megyében

SmIDt mÚzeUm
 ASTRO – Az idő – „keresve az igazságot”
Megtekinthető 2019. májusig.

Március 15. péntek 12.00-17.00

VaSI SKaNzeN
 Huszártoborzó

ISeUm SaVaRIeNSe
 ASTRO – Varázslás és csillaghit
a rómaiaknál

Március 21. csütörtök 17.00

Megtekinthető 2019. júliusig.

ISeUm SaVaRIeNSe
 Varázslás és csillaghit a rómaiaknál 5.
A Mithras-kultusz
asztronómiai és asztrológiai háttere
Előadás
Március 27. szerda 16.00

SaVaRIa mÚzeUm
 New Pilgrim Age-workshop
Szervező: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Szent Márton Intézet
Március 30. szombat 10.00

Szombathely belVÁRoS
 Szombathelyi séták:
Verses Szombathely 4.
A 19. század szombathelyi
költői nyomában

a

P R o g R a m V Á l t o z Á S

j o g Á t

f e N N t a R t j U K

saVaria mÚZeum
 New Pilgrim Age - workshop
A Szent Mártonhoz kapcsolódó kulturális örökség 21. századi
megújításának lehetőségét keresi az Interreg CENTRAL EUROPE
NPA-projekt, amelynek partnere a Savaria Megyei Hatókörű
Városi Múzeum Szent Márton Intézete.
Havonta egy alkalommal a workshop-találkozók tapasztalatés intenzív véleménycserét tesznek lehetővé. Az előzetesen
ajánlott témák interaktív elemzésére, megoldási javaslatok
kidolgozására, akár új szellemi termékek létrehozására irányul
a munkacsoportban végzett tevékenység.

 Január 23. szerda 16.00-18.00
Szent Márton örökségének XXI. századi újrahasznosítása:
közös ötletkidolgozás a New Pilgrim Age projekt keretében.

 Február 13. szerda 16.00-18.00
Az UNESCO Világörökségi Listára, az UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottsága Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékre
kerülés lehetőségei, ennek érdekében elvégzendő feladatok
meghatározása. Munkacsoport megalakítása, nemzetközi
szimpózium előkészítése

 Március 27. szerda 16.00
Szent Márton témakörében a legutóbb megjelent könyvek,
tanulmányok ismertetése, elemzése, érdekességek kiemelése
• Regine Pernoud: Szent Márton a katona, püspök és szent;
• Sághy Marianne: Szent Márton Krisztus katonája;
• Rab Gusztáv: Sabaria avagy Szent Márton köpenye
című művek bemutatásával.

sZOmbaTHeLYi KÉPTár
 Tagozati tárlat

Február 14. csütörtök 17.00

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium kiállítása
Kiállításmegnyitó
Ismét beleadtunk mindent, és megmutatjuk, mit tudunk!
A megszokott módon a tél végén kivonulunk a városba, és
színes összművészeti élménnyel csalogatjuk a tavaszt.
Szemezgettünk a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium
képző- és iparművészeti tagozatának 2017-18-as tanévben
készült legjobb diákmunkáiból.
Tagozatunk legfontosabb éves eseményén a művészeti
alapozó és szakmai munka mellett a díjnyertes alkotásokat
is prezentáljuk.
A megnyitó hangulatához hagyományosan hozzájárulnak
az iskola zeneművészetis diákjai.
A kiállítás 2019. március 17-ig tekinthető meg.

sZOmbaTHeLYi KÉPTár
 Válogatott művek
a Képtár gyűjteményéből
Február 20. szerda 17.00

A Szombathelyi Képtár megnyitásának
34. évfordulója alkalmából
Kiállításmegnyitó
A Szombathelyi Képtár közel tízezer darabos képzőművészeti
és textilművészeti gyűjteményéből mutat be a kiállítás egy új
szempontok szerinti válogatást. A tárlaton olyan festmények,
szobrok, kisplasztikák, graﬁkák, fal- és tértextilek, valamint
minitextilek kerülnek a közönség elé, melyek a Képtár
karakterét, gyűjtési körét és nemzetközi jelentőségét
hivatottak szemléltetni. Láthatók lesznek a közönség számára
még ismeretlen művek, régi és friss szerzemények, hazai
és külföldi alkotók munkái.

iseum saVariense
Varázslás és csillaghit a rómaiaknál
e l ő a D Á S S o R o z at
 Az elátkozott kocsihajtó.
Az antik mágia szöveges emlékei
Január 24. csütörtök 17.00

előaDó: Németh György (ELTE, Ókortörténeti Tanszék)

sZOmbaTHeLYi KÉPTár
 Az év élőlényei 2019-ben
Február 28. csütörtök 15.00

Tudományos előadóülés

Örvendetes, hogy hazánkban az Év élőlényei kezdeményezés
egyre nagyobb népszerűségre tett szert, és egyre többen adják
le szavazatukat az általuk legkedvesebbnek választott állat-,
vagy növényfajra. A kezdeményezés sikerét bizonyítja,
hogy az élőlények mellett már az év ásványára vagy az év
ősmaradványára is szavazhatunk.
A Savaria Múzeum és az MTA VATT rendezésében a 2019-es év
élőlényeit vetített képes előadás keretében mutatják be a
megye botanikus és zoológus szakemberei.
A Savaria MHV Múzeum és az MTA Vas Megyei Tudományos
Testülete közös rendezvénye.

Az ókori görögök és rómaiak számos olyan problémájukat,
amelyek megoldásához nem állt rendelkezésükre megfelelő
törvényes eszköz, a mágia segítségével próbálták meg
elrendezni. A varázsigéknek csak akkor lehetnek régészetileg
megfogható emlékei, ha azokat egy-egy tárgyra, többnyire
ólomból készült átoktáblára írták fel.
Az előadás bemutatja az évszázadok során készült antik
átoktáblák változatos, de mindenképpen sötét világát.

Az előadássorozat a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

iseum saVariense
Varázslás és csillaghit a rómaiaknál
e l ő a D Á S S o R o z at
Február 7. csütörtök 17.00

 Sötét varázslatok Aquincumban

 A csillaghit emlékei Pannoniában

előaDó: Lassányi Gábor (BTM Aquincumi Múzeum)

előaDó: Sosztarits Ottó (Iseum Savariense)

„Bizony mindenki fél attól, hogy borzalmas ráolvasásokkal
megátkozzák” – írta Idősebb Plinius közel kétezer évvel ezelőtt.
Azt, hogy a rómaiak Pannoniában sem voltak biztonságban
a gonosz varázslatoktól, mi sem bizonyítja jobban, mint az
a három, ólomlapra karcolt és sírok között elásott átokszöveg,
melyet a közelmúltban Aquincumban találtak meg. Az előadás
a római kori mágia e különleges, tiltott területét, a rontó
varázslatokat mutatja be, valamint azokat a védőeszközöket,
amelyekkel az ártó erőket akarták távol tartani maguktól
az emberek.

A bolygóisteneket megjelenítő szobrocskák, csillagképeket
megjelenítő gyűrűkövek és más apró tárgyak az égitestekhez
kötődő vallási képzetek jellegzetes emlékei. Az Iseum
Savariense időszaki kiállításán látható leletek alapján
bepillantást nyerhetünk a rómaiak hitvilágának e jellegzetes,
de a mai emberek számára alig-alig ismert területébe.

 Abrasax Savariában.
Átoktáblák az ókori Szombathelyről
Február 21. csütörtök 17.00

előaDó: Bartha Andrea (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Savaria sírjaiból és az Iseum területéről három apróra
összehajtott ólomlemezke került elő az elmúlt években. A rajtuk
olvasható latin és görög nyelvű szövegek az ókori világ minden
részén ismert és használt mágia írásos emlékei. Közvetlen
betekintést nyújtanak a savariai hétköznapok reménytelen
helyzeteibe, ahol elkeseredett emberek csak az alvilági erők
közbenjárásában bízhattak - akár magánéleti ellenfeleikkel
szemben, akár a római államot megtestesítő katonák vagy
hivatalnokok ellenében.

Március 7. csütörtök 17.00

 A Mithras-kultusz asztronómiai
Március 21. csütörtök 17.00

és asztrológiai háttere

előaDó: Nagy Levente ( JPTE, Régészeti Tanszék)
A Kr. u. 2. század elején meglepetésszerű gyorsasággal
terjednek el a római birodalomban egy új (?) vallás emlékei:
a feliratokon Mithrasnak, a Legyőzhetetlen Napnak nevezett
isten misztériumai. Titkos beavatási szertartásai a rómaiak
többsége számára ismeretlenek voltak, csak a beavatottak
ismerhették meg a titkos tudást a világmindenség működéséről,
az emberi lelkek sorsát irányító Mithras valódi természetéről.
Írott forrásaink, felirataink, a szentélyek ábrázolásai és az ókori
asztrológia segítenek nekünk abban, hogy megfejthessük
és újra felfedezhessük Mithras és a Mithras-hívők titkait, jobban
megértsük az ókori ember vallási elképzeléseit.

smiDT mÚZeum
 1848-49 Vas megyében
Március 15. péntek 10.00-17.00

10.30 Tárlatvezetés az állandó kiállításban
14.00 „Forradalmi tárlatvezetés” a múzeum 1848-49-es
emlékei között
15.00 A polgári társadalom Vas megyében a XIX. század derekán
- dr. Hollerné Mecséri Annamária történész előadása
15.30 Az 1848-49-es szabadságharc katonai eseményei
Vas megyében - dr. Feiszt György főlevéltáros előadása
16.00 Szabó Vince, az 1848-49-es szabadságharc
szombathelyi hőse - beszélgetés Szabó Vince leszármazottjával,
Prisztavok Tamással
folyamatoSaN:
• kézműves foglalkozások
• társasjáték gyermekeknek
• különleges tárlat Szabó Vince szombathelyi alezredes
1848-49-es szabadságharcos emlékeiből
Ezen a napon a múzeum és a programok ingyenesen
látogathatók!

Vasi sKanZen
 Huszártoborzó

Március 15. péntek 12.00-17.00

PRogRam:
• Huszárpróba gyerekeknek
(pontszerző játékok a falu területén)
• Ismerkedés a huszártábor életével (készülés a csatára,
lovak ápolása, felszerelése, fegyverek ágyúk használata,
tábori kórház, sebesültek ellátása stb.)
• Kishuszár-avató
• A labancok kiűzése a falu területéről
egyÉb lehetőSÉgeK: ólomhuszár-öntés, bőrtárgyak,
kokárdák készítése, sétakocsikázás, lovaglás
A rendezvényt a Klapka György Lovas Polgárőr és
Hagyományőrző Egyesület szervezi a Savaria MHV Múzeum,
az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, a Fekete Sereg
Hagyományőrző Csoport, a Szökős Néptáncegyüttes,
a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és
Művészeti Iskola, az Őrvidék Ház közreműködésével.

sZOmbaTHeLY beLVárOs
 Szombathelyi séták:
Március 30. szombat 10.00

Verses Szombathely 4.
A XIX. század szombathelyi költői
nyomában
talÁlKozó: a Fő téri Szentháromság-szobornál 16 órakor
a SÉtÁt VezetI: Orbán Róbert (Szent Márton Intézet)

Savaria Múzeum
9700 Szombathely, KISfalUDy SÁNDoR Utca 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00
2019. március 15-én NYITVA.

Szombathelyi Képtár
9700 Szombathely, II. RÁKóczI U. 12.
szerda-szombat: 10.00-17.00
2019. március 15-én NYITVA.

Iseum Savariense
9700 Szombathely, II. RÁKóczI feReNc U. 6-8.
szerda-szombat: 10.00-17.00

Smidt Múzeum
9700 Szombathely, hollÁN eRNő Utca 2.
kedd-péntek: 10.00-17.00
2019. március 15-én NYITVA.

J.P.I. Romkert
9700 Szombathely, mINDSzeNty józSef tÉR 1.

zÁRVa

Vasi Skanzen
9700 Szombathely, ÁRPÁD Utca 30.
zÁRVa, kivéve: 2019. március 15-én

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 Szombathely, PÁSztoR Utca 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00
A Látványtár előzetes
bejelentkezéssel látogatható!

INgyeNeS lÁtogatÁSI lehetőSÉg:
26 éven aluliaknak és 18 évesnél ﬁatalabb
gyermek kísérőjének:
Január 26-án, február 23-án, március 30-án:
Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár,
Iseum Savariense

INgyeNeS tÁRlatVezetÉS:
Január 26-án, február 23-án, március 30-án 15.00:
Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár,
Iseum Savariense

Szombathely
Megyei Jogú
Város

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
F. k.: Csapláros Andrea múzeumigazgató

