
Aktuális Időszakos kiállításaink  

 

Görög Templom Kiállítóteremben : 
 

 „Rózsa-rózsa mit csinálsz?”- a rózsa szimbólum 

megjelenései: június 11- szeptember 12.  

 

Hincz Gyula Állandó Kiállítás Időszakos Termében: 
 

Adorján Attila Kisvárosi Vakáció: június11-augusztus 

31. 

- Fekete István fotóművész kiállítása: szeptember 3-31.  

„Vác és környéke szőlő és borkultúrája”: 
 október 9 -2005 január 

 

továbbá:  

,,Ő Fölségeik eljövetelére” 
- Mária Terézia Vácon -  

időszakos kiállítást rendezünk az  

Egyházmegyei Gyűjteménnyel 

közösen a Nagypréposti Palotában, 
az egykori királyi szálláshely szomszédságában. 

 (Vác, Március 15. tér 4.) 
A kiállítás megtekinthető: július 23-október 31. 

Tel: 27/ 315-124, 27/500-750 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGOR IGNÁC MÚZEUM  
 

  VÁC 



Tragor Ignác Múzeum 
H- 2600 Vác, Zrínyi u. 41/a 
www.muzeum.vac.hu 
muzeum@dunaweb.hu 
Tel: (06-27) 500-750 
Fax: (06-27) 500-758 
 

Kiállításaink: 
 
1.„Vác évszázadai” 
Vác, Káptalan u. 16. Tel.: (06-27) 313-463 

 

 

 

1993-ban nyílt meg a régészeti, néprajzi és képzőművészeti tárgyakat 

bemutató kiállítás a Hincz Gyűjtemény épületében. A régészeti leletanyag 

segítségével a város és a váci vár története ismerhető meg az őskortól a 

török kor végéig terjedő időszak alatt. Kiemelkedő emlékek a vác-

kavicsbányai kelta és avar temető tárgyai vagy a csörögi honfoglalás kori 

karoling típusú kart. A 18-19. századot bemutató egység a török alól 

felszabaduló város újjáépítését, Migazzi Kristóf püspöksége alatt élt 

virágkorát, a reformkor és az 1848-49-es szabadságharc emlékeit, majd a 

kapitalizálódó város mindennapjait mutatja be. Különösen értékesek a 18. 

századi váci nyomdatermékek, közülük is az első magyar nyelvű 

szépirodalmi folyóirat, az Uránia, valamint a váci mesterek keze munkáját 

dicsérő órák. 

Az emeleten Hincz Gyula festő és grafikus (1904-1986) 
munkái láthatók. Berlini, párizsi és római utazásai során a művész 

magába szívta az avantgárd eredményeit, és szintetizálta a hazai festészet 

tradícióival.  

 

Kiállításunk egész évben látogatható, nyári időszakban hétfő kivételével 

 10-18óráig, a téli időszakban rövidített nyitva tartással. 

2. „Emlékek a Széchenyi utca múltjából” 
Középkori Pince, Vác, Széchenyi u. 3-5. Tel.: (06-27) 500-750 

 

A Mátyás király korában épült XV. Századi kőpincében azokat a régészeti 

leleteket mutatjuk be amelyek a jelenleg itt álló épület alapozásakor történő 

ásatás során kerültek elő. Az egymás feletti rétegekből származó kerámia-, 

fém- és üvegtárgyak  a város ezen részének több évszázadon átívelő 

történetét reprezentálják az 1200-as évektől a 19. századig. 

 

Kiállításunk a nyári időszakban hétfő kivételével 10-16 óráig, téli időszakban 

csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.  

 

3. „Memento Mori” 
Vác, Március 15. tér l9. tel (06-27) 500-750, (06-27) 313-463 

 

A város főterén álló, egykori domonkos templom kriptája a polgárság és a 

papság temetkezőhelyeként 1731-1808 között működött, majd később 

feledésbe merült. A templom felújítási munkálatai során került elő a kripta 

lejárata 1994-ben. A különleges klimatikus körülmények között a 

koporsókban természetes módon mumifikálódtak a tetemek, meglepő 

épségben maradtak fenn koporsók, viseletek, temetkezési kellékek.  

 

Kiállításunk a nyári időszakban hétfő kivételével 10-18óráig  

téli időszakban előzetes bejelentkezéssel látogatható.  

 

Időszaki kiállítások láthatók a Hincz Galériában (Káptalan u. 16.) és a 
4. Görög Templom Kiállítótermében Tel.:(06- 27) 305-988 (Március 15. 

tér 19.) a kiállítások a  nyári időszakban hétfő kivételével 10-18óráig 

látogathatóak. 

 

A téli nyitva tartásról kérjük informálódjanak  a múzeum weboldalán vagy 

központi telefonszámán: (06-27) 500-750 vagy (06-27) 313-463  

 
Intézményünk a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozik  
(www.pmmi.hu) 

 
Fenntartónk: Pest Megye Önkormányzata (www.pestmegye.hu) 


