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HETEDHÉT JÁTÉKMÚZEUM – MOSKOVSZKY ÉS RÉBER GYŰJTEMÉNY • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.  (Hiemer-Font-Caraffa épületegyüttes)
Tel.: ???? ??? ??? • E-mail: ???? ??? ??? • Honlap: www.hetedhetmuzeum.hu • GPS: 47.1912617, 18.408883

NYITVA TARTÁS:
április 1 – október 31.: kedd–vasárnap 10–18
november 1 – március 31.: kedd–vasárnap 9–17 óráig
hétfő szünnap • zárva: január 1-jén, Húsvét vasárnap, 
november 1-jén, december 25-26-án • más munkaszüneti 
és ünnepnapokon (Pünkösd vasárnap, március 15., május 1., 
augusztus 20., október 23.) nyitva

BELÉPŐJEGYEK: 
Felnőtt: 700,- Ft. • Kedvezményes (diák, nyugdíjas, cso-
portos 10 főtől): 500,- Ft. • Sajtóigazolvánnyal, szakmai 
belépővel, segítséggel élőknek, 6 éves kor alatt, 70 éves kor 
felett ingyenes.

Tárlatvezetés (előzetes bejelentkezés alapján, előre egyezte-
tett időpontokban): 2.500,- Ft. / csoport. 
Múzeumpedagógiai foglalkozások előre egyeztetett időpont-
ban: 300,- Ft. / fő

SZOLGÁLTATÁSOK:
A múzeumban ajándéktárgyakat és a kiállításhoz kapcso-
lódó kiadványokat, játékokat lehet vásárolni. Mozgáskor-
látozottak és babakocsival érkezők látogatását lift segíti. 
Az épületegyüttesben Tourinform iroda, városi ajándékbolt, 
étterem működik.

MEGKÖZELÍTÉS: 
A múzeumnak otthont adó Hiemer-ház a belváros szívé-
ben, a Székesfehérvár jelképeként ismert Országalma kö-
zelében található. 
Vonattal: vasútállomástól 36, 37, 38, 13, 43, 44 számú 
buszokkal Piac tér (buszpályaudvar) megálló, 33, 34, 35 
Várkörút megálló, 31, 32 Fehérvár Áruház megálló.
Autóbusszal: a buszpályaudvarról két perces séta; különjá-
ratok a Fehérvár Áruház parkolójában parkolhatnak (József 
Attila u.), öt perc a belvárostól.
Autóval ingyen parkolni az Alba Pláza parkolójában lehet.

A MÚZEUM 2012. MÁJUS 12-TŐL VÁRJA A VENDÉGEKET.

RÉBER-GYŰJTEMÉNY

Ki ne emlékezne a gyerekkorából a ragyogó 
színekben pompázó, nagyravágyó feke-
terigóra, vagy a Négyszögletű Kerek Erdő 
híres-neves lakóira? A szövegek mellett 
felbukkanó egyszerű vonalrajzok egy bölcs, 
emberszerető művész humorral átitatott 
és merészen a végletekig leegyszerűsített 
művei. Réber László (1920-2001), e mű-
vek alkotója, elsősorban meseillusztrációi 
révén vált ismertté. Rajzai olyan neves 
szerzők munkáit kísérik, mint Lázár Ervin, 
Janikovszky Éva. Ugyancsak kimagasló jel-

entőségűek azok a gyakran ironikus hangvé-
telű grafikái, melyek a felnőtteknek íródott 
szépirodalmi művekben jelentek meg. Az ő 
rajzai kíséretében olvashatjuk többek köz-
ött Örkény István egyperces novelláit, Kurt 
Vonnegut regényeit, Murhy törvénykönyvét 
és Gerald Durrell könyveit. Több mint négy-
száz könyvhöz készített rajzokat, s munkái 
tankönyvekben is megjelentek. 
Kevesen tudják róla, hogy nemcsak illuszt-
rációkat, hanem autonóm grafikákat, plasz-
tikákat, valamint három rövid rajzfilmet is 

készített. Alkotótevékenységét számtalan 
szakmai elismeréssel jutalmazták itthon és 
külföldön egyaránt. Szuggesztív, csak pár 
vonallal kialakított rajzai a XX. századi ma-
gyar grafika műfajának kiemelkedő jelen-
tőségű darabjai, amelyek 2012. tavaszától 
immár a Hetedhét Játékmúzeum kiállítását 
gazdagítják.



MOSKOVSZKY-GYŰJTEMÉNY

A Hetedhét Játékmúzeum Székesfehérvár törté-
nelmi belvárosában, a város leggyönyörűbb épü-
letében, a Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben 
található. A múzeum két gyűjteményből létrejött 
állandó kiállítása a gyermeki lét varázslatos vi-
lágába kalauzolja a látogatót. Moskovszky Éva 
és édesanyja, Auer Erzsébet Magyarországon 
egyedülálló, és Európában is elismert játékgyűj-
teménye a 18-19. századi játékkultúra rendkívül 

míves tárgyi világát mutatja be. A Moskovszky-
gyűjtemény játékszerei saját korukról és a haj-
dani gyerekek vágyairól mesélnek. Réber László 
gyerekkönyv illusztrációi a mesék világából 
merítenek. Kiváló érzékkel ragadja meg a sze-
replők és környezetük karakterét. Szerethető, 
szeleburdi hősei otthonosan mozognak minden 
gyerekszobában. Rajzai máig sem szűnő vará-
zsának egyik titka, hogy apró, játékos részletek 

Hol volt, hol nem volt, élt a világon egy 
kislány. Auer Erzsébetnek hívták. Jómódú 
polgári családban nőtt fel, boldog gyermek-
kora volt. Szerető szüleitől – különösen édes-
apjától – szebbnél szebb játékokat kapott. A 
boldog gyermekkor hamar véget ért, mert 
az édesapa korán meghalt. A család másik 
lakásba költözött. Erzsébet édesanyja úgy 
gondolta, hogy 11 éves lányának nincs már 
szüksége babákra, s a férje iránt érzett gyá-
szában megfeledkezett arról, hogy egy alig 
felcseperedett gyermek számára a játékok az 
otthon melegét, a család semmivel sem pó-
tolható biztonságát jelentik, akkor is, ha már 
csak ritkán játszik velük. Auer Erzsébet 1914-
ben egyszerre vesztette el rajongva szeretett 
édesapját, és legkedvesebb játékait.  
A Moskovszky-gyűjtemény története ezzel a 
szomorú történettel kezdődik, és úgy folyta-

tódik, hogy ennek az időközben felnőtté vált 
kislánynak – és később lányának, Moskovszky 
Évának is – szenvedélyévé vált a játékgyűjtés, 
a régi játékok megbecsülése és szeretete. 
Moskovszky Éva tudományos szinten, több 
síkon is foglalkozott játéktörténettel, s a 
hazai játékkutatás kiemelkedő egyéniségé-
vé vált. A nevével fémjelzett gyűjtemény 
azért különleges, mert a babákkal benépe-
sített, antik bútorokkal berendezett, apró 
porcelánszervizekkel és egyéb használati 
tárgyakkal felszerelt parányi babaszobákba 
bepillantva megismerhető egy hosszú, több 
mint 100 éven átívelő időszak játékkultúrája, 

és a polgári életmód számtalan aspektusa 
(lakáskultúra, porcelán, divat, stb.) A több 
ezer apró játékeszköz egy része eredetileg is 
játéknak készült, a műtárgyak más része ké-
sőbb vált játékká (pl. mesteremberek reme-
kei, mintadarabjai). A tárgyegyüttesek szinte 
kivétel nélkül olyan babaszobák, amelyeket 
eredetileg maguk a gyűjtők rendeztek be és 
láttak el valamilyen történettel, jelentéssel. 
Tevékenységük mozgatórugója a játszás, 
ha úgy tetszik a szerepjáték volt, amelynek 
köszönhetően a kiállítás látogatói könnyedén 
beleélhetik magukat régi korok világába, és 
azonosulhatnak elődeink örökségével.

sokaságával és sok humorral hinti tele a könyv-
oldalakat.
Mindkét gyűjtemény gyönyörködtet, ámulatba 
ejt, miközben piacorientált felnőtt világunk-
ban arra emlékeztet, hogy a játék minden, ami 
az élet, de elsősorban tevékenység, és nem 
fogyasztás. Hiszen igazi örömet szerezni nem 
a játékszerrel, hanem annak használatával 
lehet.


