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A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat  

2020. szeptember – októberi hírlevele 

 

 

Tisztelt Tagtársaink! 

 

Sajnos a járványhelyzet miatt az őszi évadot sem tudjuk a hagyományos módon elkezdeni: 

szeptember és október hónapokban nem vállalkozhatunk közös, szervezett programokra. Mivel a 

múzeumok egyelőre nyitva vannak, egyéni megtekintésre ajánlunk kiállításokat, mellékelve a 

rájuk vonatkozó információkat, illetve online tesszük elérhetővé a korábban meghirdetett 

előadásokat. Megújult honlapunkon számos régészeti, műemléki vagy múzeumi tárgyú tartalmat 

kínálunk tanulmányozásra.  

 

Márciusban elhalasztott közgyűlésünket sem áll módunkban megtartani: 2020. október 5-én 

azonban a honlapon közzétesszük Feld István díszelőadását, és olvashatják, esetenként 

láthatják/hallhatják is majd a kitüntetéseket felvezető laudációkat. Mivel alapszabályunk szerint a 

kitüntetésekre szavazni kell – a Választmány javaslatát szeretnénk elfogadtatni a tagsággal –, egy 

egyszerű kérdőív segítségével kérjük majd Önöket a levélbeli szavazásra, hogy azután egyénileg, 

de legkésőbb a decemberi választmányi ülésen személyesen is átnyújthassuk a jelölteknek a 

kitüntető érmeket.  

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk tehát az alábbi programokat: 

 

Új kiállítás a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban az első világháborút feldolgozó 

emlékezet- és emlékezéskultúráról: 

Amikor minden más lett... Élet a nagy háború alatt és után   

Szentendrei Skanzen, Magtár 

 

 
http://skanzen.hu/hu/latogatas/kiallitasok/amikor-minden-mas-lett-kiallitas   

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 

Nyitva keddtől vasárnapig 9–17 óráig. 

 

 

Grafikai kiállítás a Szépművészeti Múzeumban: 

Dürer kora – német metszetek és rajzok a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből 

Szépművészeti Múzeum, Michelangelo-terem, 2020. június 20 – október 18. Kurátor: Bodnár 

Szilvia 

A Szépművészeti Múzeumban őrzött, mintegy kilencezer lapot magába foglaló rangos nemzetközi 

rajzgyűjtemény gazdag és változatos szegmense a korai német rajzok együttese. A tárlatra az 

http://skanzen.hu/hu/latogatas/kiallitasok/amikor-minden-mas-lett-kiallitas
http://skanzen.hu/hu/latogatas/kiallitasok/amikor-minden-mas-lett-kiallitas
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internacionális gótika világától a reneszánsz korszakon át a manierizmus időszakáig ívelő két 

évszázadban német nyelvterületen készült művekből válogatottunk.  Ezeket a kompozíciókat 

kiegészítettük a német reneszánsz virtuóz grafikusművésze, Albrecht Dürer néhány réz- és 

fametszetével, így összesen 54 művel találkozhatnak a kiállításon. 

https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/durer-kora-nemet-rajzok-a-szepmuveszeti-muzeum-

gyujtemenyebol/?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQmF0BVrrIFScDs6TzaVKkkuJ-

2GVUE0tWFluoh-19RDnT  

 

Grafikai kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában: 

Összetartozunk. Magyarország Trianon előtt. Az Osztrák-Magyar Monarchia rajzokban  
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai kamaraterem (C épület 1. emelet) 

2020. október 1 – 2021. január 15. Kurátor: Hessky Orsolya 

https://mng.hu  

 

 

Grafikai kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban: 

Helbing Ferenc (1870–1958), a magyar plakátművészet mestere   

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 

2020. szeptember 11 – december 6. Kurátor: Veress Kinga 

 

 
 

https://mkvm.hu/ 1036 Budapest, Korona tér 1. 

Nyitva keddtől vasárnapig 10–18 óráig. 

 

 

A Budapesti Történeti Múzeum új kiállításai: 

 

Zseniális találmányok, innovatív ötletek 

Időszaki kiállítás az Aquincumi Múzeumban, 2020. július 31 – 2021. október 31. 

 
Az ókori tudomány fejlődésében a Kr. e. 3. század és a Kr. u. 1. század közötti időszak technikai 

szempontból különösen termékeny volt. Ekkor rengeteg innovatív ötlet született, szinte egy technikai 

forradalom zajlott le. Méghozzá egy elfelejtett technikai forradalom, mert ma már nem is tudjuk, hogy 

az újkori találmányok, sőt esetleg a ma is használt gépek, eszközök, berendezések eredete sokszor az 

ókorig nyúlik vissza. Elfelejtett azért is, mert bizonyos, korukat talán megelőző ötletek lángelmék 

kísérletei maradtak csupán és már az ókorban feledésbe merültek, miközben más újítások a 

https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/durer-kora-nemet-rajzok-a-szepmuveszeti-muzeum-gyujtemenyebol/?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQmF0BVrrIFScDs6TzaVKkkuJ-2GVUE0tWFluoh-19RDnT
https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/durer-kora-nemet-rajzok-a-szepmuveszeti-muzeum-gyujtemenyebol/?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQmF0BVrrIFScDs6TzaVKkkuJ-2GVUE0tWFluoh-19RDnT
https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/durer-kora-nemet-rajzok-a-szepmuveszeti-muzeum-gyujtemenyebol/?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQmF0BVrrIFScDs6TzaVKkkuJ-2GVUE0tWFluoh-19RDnT
https://mng.hu/
https://mkvm.hu/
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mindennapi élet szerves részévé váltak. Az ókori mérnökök terveztek, egységes mértékrendszert 

használtak, vízszinteztek, szöget és derékszöget állítottak, mérték az időt és a megtett utat. A római 

városokba vízvezetékek szállították a friss forrásvizet, a későbbi topográfiát is meghatározó utak 

épültek, az utcákat csatornázták, hatalmas boltozott, kupolás épületeket emeltek, emelők és csigasorok 

segítségével nehéz súlyokat mozgattak. A fürdőkben mindennapi komforttá vált a fűtés és a meleg víz, 

a bányákban, kutakban szivattyúzták a vizet. Különböző gépeket, szerkezeteket építettek, feltalálták az 

orgonát. Ekkor készültek az első robotok, sőt a világ első „autóját” is megtervezték. Ebbe az elfeledett, 

de rendkívül izgalmas világba kalauzolja el a látogatókat az Aquincumi Múzeum új kiállítása.   

 

Ugyanitt négy virtuális kiállításrésszel: http://www.aquincum.hu/kiallitas/zsenialis-talalmanyok-

innovativ-otletek/ 

 

 

Hajnóczi 100 

Időszaki kiállítás az Aquincumi Múzeum „Dirké” védőépületében. 2020. szeptember 4 – 2020. 

október 31. 

 
A BTM Aquincumi Múzeuma „Hajnóczi 100” című kiállítása a 100 évvel ezelőtt született dr. Hajnóczi 

Gyulának állít emléket. A Budapesti Műszaki Egyetem professzora nemcsak kiváló régész, de 

nemzetközi hírű építész és műemlékes szakember is volt. Személyében az Aquincumi Múzeum 

műemléki helyreállításának vezetőjét tisztelhettük a XX. század második felében. A kiállítás a gazdag 

szakmai életút mellett betekintést enged annak a kornak a műemlékvédelmébe, amelyben élt és 

alkotott.   

 

Az Aquincumi Múzeumnak saját Youtube csatornája van, ahol az előadásainkat, illetve virtuális 

tárlatvezetéseinket gyűjtöttük össze:  

https://www.youtube.com/channel/UCfq4faQpRsWb-sQb7xURrpg/videos 

 

Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 135. Nyitva keddtől vasárnapig 10–18 óráig. 

 

 

Lovasíjászok Budapest múltjából – a szkítáktól az oszmánokig 

A BTM Vármúzeum időszaki kiállítása, 2020. augusztus 1 – október 18. 

 

A BTM Vármúzeum és a Magyar Történelmi Íjász Társaság közös kiállítása a sztyeppei népek 

lóhátról használt fegyvere, a reflexíj történetét, készítési technikáit mutatja be, s röviden áttekinti 

7, a nagy sztyeppei országúton kalandozó, majd a Kárpát-medencébe megérkező és letelepedő nép 

(a szkíták, hunok, avarok, magyarok, kunok, mongolok, oszmánok) íjászati stílusát a Kr. e. 8. 

századtól a Kr. u. 17. századig.   

 

Bővebb leírás és letölthető pdf-anyag: http://www.varmuzeum.hu/lovasijaszok.html 

1014 Budapest, Szent György tér 2. Nyitva keddtől vasárnapig 10–18 óráig, 

 

 
Az Iparművészeti Múzeum meghosszabbított időszakos kiállítása a Ráth György-villában: 

Drágakőre festve – Antonio Tempesta újonnan felfedezett képe(i) az Iparművészeti 

Múzeumban 

Iparművészeti Múzeum, Ráth György-villa, 2020. január 17 – december 31.  

 

http://www.aquincum.hu/kiallitas/zsenialis-talalmanyok-innovativ-otletek/
http://www.aquincum.hu/kiallitas/zsenialis-talalmanyok-innovativ-otletek/
https://www.youtube.com/channel/UCfq4faQpRsWb-sQb7xURrpg/videos
http://magyartortenelmiijasz.com/
http://www.varmuzeum.hu/lovasijaszok.html
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http://www.imm.hu/hu/exhibits/view/531,Dr%C3%A1gak%C5%91re+festve+%E2%80%93+id%

C5%91szaki+ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s  

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 12. 

Nyitva keddtől vasárnapig 10–18 óráig. 

 

A kiállításhoz kapcsolódóan  

Gálos Miklós művészettörténész, a kiállítás kurátora előadása:  

Antonio Tempesta eddig ismeretlen képe a Barberiniek és Jankovich Miklós gyűjteményéből 

 

Elérhető az MRMT honlapján 2020. szeptember 23-tól. 

 

 

Idén 2020. szeptember 19–20. között kerülnek megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai. Az 

előzetes tervek szerint több száz érdekes műemléket tekinthetnek meg az érdeklődők, akik egy-

egy izgalmas programon vagy tematikus sétán is részt vehetnek. A program honlapján  

(http://oroksegnapok.gov.hu/ ) elérhető programok listája, a rendezvények, helyszínek és séták 

köre folyamatosan bővül. Amennyiben a járvány miatt nem lesz lehetőség a műemlékek 

személyes felkeresésére, a helyszíneket virtuális formában ismerhetik meg az érdeklődők. 

 

 

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2020. március 23-ról elhalasztott, majd részben 

online lebonyolított évi rendes közgyűlésének alábbi programpontjaira 2020. október 5-től, a 

honlapon található linkre kattintva lesz elérhető, amikor  

 

Feld István: 

Magyarországi várépítészet 

című díszelőadása 
és 

a Társulat kitüntető érmeinek, okleveleinek várományosait bemutató méltatások felkerülnek 

a honlapra. 

 

A Társulat Választmánya által kitüntetésre jelöltek: 

Rómer-érem: Bánffy Eszter, laudatio: Anders Alexandra 

Ipolyi-érem: Százados László, laudatio: Szipőcs Krisztina 

Kuzsinszky-érem: Rosta Szabolcs, laudatio: Pálóczi Horváth András 

Pasteiner-érem: Bubryák Orsolya, laudatio: Jávor Anna 

Tiszteleti tag: Galavics Géza, laudatio: Kusler Ágnes 

Tiszteleti tag: Dankó Katalin, laudatio: Ringer István 

 

A közgyűlést megelőző napokban újabb körlevelet fognak kapni a kitüntetésekre történő 

szavazással kapcsolatosan.  

 

http://www.imm.hu/hu/exhibits/view/531,Dr%C3%A1gak%C5%91re+festve+%E2%80%93+id%C5%91szaki+ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s
http://www.imm.hu/hu/exhibits/view/531,Dr%C3%A1gak%C5%91re+festve+%E2%80%93+id%C5%91szaki+ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s
http://oroksegnapok.gov.hu/
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Egy korábbi programunk, Dani János előadása elérhető a Youtube-on:   

Kurgánok és építőik – az Alföld a bronzkor hajnalán   
 

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat által 2018. évben Kuzsinszky Bálint-

emlékéremmel kitüntetett Dr. Dani János (Déri Múzeum, Debrecen) régész előadása a Magyar 

Nemzeti Múzeum Pollack-termében Kurgánok és építőik – az Alföld a bronzkor hajnalán címmel 

2019. január 30-án délután 3 órakor hangzott el. 2020. október 21-én szerdán megnézhetik 

videófilm-változatát az alábbi csatornán: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGNepGleD_8 

 

 

Fentiek a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat honlapján (https://mrmt.blog.hu) is 

olvashatók, társulati híreket, információkat rendszeresen frissülő facebook-oldalunkon is talál.  A 

társulat új honlapja (www.mrmt.hu) szeptember végétől lesz elérhető, az átállásról a régi honlap 

ad majd tájékoztatást. 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 9. 

 

 

 

Láng Orsolya   Jávor Anna    Wollák Katalin 

titkár       elnök    főtitkár 

https://www.youtube.com/watch?v=VGNepGleD_8
https://mrmt.blog.hu/
http://www.mrmt.hu/

