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Kedves Múzeumlátogató!

A június 23-áról 24-ére virradó éjszaka egy szűk nemzedék óta 
már nem csak a nyári napforduló ünnepe, Szent Iván napjának 
előestéje, a Szent Iván-éj, melybe még William Shakespeare is 
varázslatos szerelmi kalamajkát álmodott. Idén 16. alkalommal 
ezen az éjszakán megnyílnak a múzeumok kapui, és ezernél 
több program közül választhat az évről évre népesebb, csak-
nem félmillió álmatlan érdeklődő és látogató. 

A Múzeumok Éjszakája programegyüttesnek több megkezdett 
és formálódó hagyománya van. Ezek közé tartozik az is, hogy 
a Kultúráért Felelős Államtitkárság 2015 óta kiválaszt egy ki-
emelt témát és egy főszereplő várost. 

Az idei fő gondolat a családok évéhez kapcsolódik. Ami összeköt: Család és Kultúra – ezzel a sokfelé 
elágazó, megannyi értéket, mint amennyi felfedezendő titkot rejtő mondattal segíteni és ösztönözni sze-
retnénk a Múzeumok Éjszakájához csatlakozó intézményeket. Ha a történelem horizontján nézzük, min-
den múzeum történetében szerepel egy vagy akár több fontos család, amelynek szerepe és jelentősége 
köré múltat és jelent is fel lehet építeni. Másik oldalról a család az az egység, amelyet meg tud szólítani 
egy múzeum: nagyszülő unokájának, a szülő gyermekének tanítja meg, hogy egy múzeumban ne csak 
nézzen, hanem lásson is. 

Az idei év főszereplő városa Pécs lesz: az a városunk, mely már Európa Kulturális Fővárosa is volt. Ahogy 
akkor egész Európa láthatta déli városunk kulturális pezsgését, most egy nyári éjszakára újra ez a virtus 
és sokszínű kavalkád kerül a figyelem középpontjába. 

Minden évben van egy arca is a rendezvénynek: idén a választás Oláh Gergő zenészre esett, aki az elmúlt 
két hónapban számos izgalmas múzeumi kalandba keveredett. Az ezekről készült filmek megtekinthetők 
a facebook.com/muzeumokejszakaja oldalon. 

Kedves Múzeumlátogatók! Az országos és a fővárosi közlekedési társaságok idén is segítik, hogy minél 
könnyebben és gyorsabban eljussanak egyik helyszínről a másikra: a különjáratokról és kedvezmények-
ről részletes információkat a rendezvény honlapján találnak. 

A szervezők és valamennyi részt vevő intézmény munkatársai nevében azt kívánom, hogy éljük meg 
együtt e varázslatos éjszaka hangulatát, a család és kultúra egymást erősítő közösségteremtő erejét!

Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár
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megjelenő adatok valóságtar talmáért és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít az ország bármely 
belföldi állomásáról Budapestre, Debrecenbe, Miskolcra, Szegedre, Szolnokra és Nagykanizsára, vala-
mint Püspökladányba, Vámosgyörkre, Sopronba, Nagycenkre, Győrbe, Szombathelyre és Pécsre mint 
kiemelt helyszínre azoknak, akik vonattal utaznak a Múzeumok Éjszakája 2018. június 23-án estétől 
másnap hajnalig tartó rendezvényeire.
A kedvezményes menetjeggyel az utazás legkorábban a rendezvény napját megelőző napon, június 22-én, pénteken 00.00-tól 
kezdhető meg. A visszautazást legkésőbb a rendezvény zárását követő napon, június 25-én, hétfőn 24.00-ig kell befejezni.
A Budapestre látogatók esetében a kedvezmény a látogatást igazoló karszalag és az 50 százalékos alkalmi menettérti jegy 
visszautazáskor történő felmutatása mellett érvényes. A vidéki városokba utazók esetében az 50 százalékos alkalmi menettérti 
jegyet az érvényesítéshez a rendezvény helyszínén – a programban részt vevő múzeumok valamelyikében – le kell bélyegeztetni.
A kedvezményes jegyváltási lehetőségről és a felhasználás feltételeiről részletes tájékoztató található a MÁV-csopor t 
honlapján, a www.mavcsopor t.hu oldalon. További információér t hívja a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatát  
a 06 (40) 49 49 49-es telefonszámon.  

A START Klub kártyával rendelkezők a Múzeumok Éjszakája bármely programján ingyenesen vehetnek részt, kár tyájuk 
felmutatásával díjmentesen léphetnek be a rendezvényekre. 
Az előzetes regisztrációhoz kötött programok esetében a START Klub kártyákkal belépni szándékozóknak is jelezniük kell 
részvételi szándékukat az adott intézménynél.

A Múzeumok Éjszakája programjait Budapesten belépőjegy-karszalaggal lehet látogatni.  
Az egyszer megváltott karszalagok a programban részt vevő összes múzeum és egyéb helyszín 
valamennyi programján érvényesek, beleértve az állandó és időszaki kiállítások megtekintését is.
Múzeumok Éjszakája-karszalaggal ingyenesen igénybe vehetők a múzeumi buszjáratok  
június 23-án 18.00 órától június 24-én 02.30 óráig. 

Jegyáraink: felnőttjegy: 1700 Ft • gyermekjegy: 800 Ft (6–18 éves korig)
 6 éves kor alatt a belépés ingyenes

A karszalagok megvásárolhatók a részt vevő intézményekben, a BKK kiemelt jegypénztáraiban, vala-
mint az interneten a jegymester.hu weboldalon.
A fogyatékkal élők kedvezményein kívül az egyébként megszokott múzeumi kedvezmények ezen  
az estén nem érvényesek.



6

Számomra a család  
és a kultúra igazi érték 
– Interjú Oláh Gergővel 

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatnak elő-
ször a tavalyi évben volt „szóvivője” vagy még 
divatosabb kifejezéssel élve „arca”. Akkor Für 
Anikó Jászai Mari-díjas színésznő és érdemes 
művész vállalta a feladatot, azazhogy általa minél 
több emberhez jusson el a rendezvény üzenete. 
Idén a szervezők választása Oláh Gergő énekes-
zenészre esett, aki örömmel tett eleget a felkérés-

nek. Bevallása szerint Gergő nem vérbeli múzeumlátogató, de nagyon szereti a művészeteket,  
és kellően nyitott, így nagy lelkesedéssel vett részt – helyenként a családjával – a számára szervezett 
tárlatvezetéseken, interaktív programokon azért, hogy az idei Múzeumok Éjszakáján, június 23-án 
már számos saját élménnyel gazdagabban számolhasson be múzeumi kalandjairól, és ajánlhassa 
azokat a nagyközönségnek.

 – A Múzeumok Éjszakája „arcának” lenni nyilvánvalóan egy szép feladat. De mégis mi volt az, ami 
téged leginkább motivált abban, hogy igent mondj a felkérésre? 

 – Nagyon megörültem, amikor értesültem a felkérésről, különleges dolognak tartottam, és egyúttal meg-
tiszteltetésnek is vettem, hogy rám gondoltak a szervezők. Szeretem a művészeteket, annak több műfa-
ját is, és azt gondolom, hogy ez a rendezvény pont ezeknek a műfajoknak az egymást erősítő hatásairól 
szól: egy időben az ország sok-sok pontján, a nagy múzeumoktól a kis, ámde fontos értékeket őrző 
gyűjteményekig különböző művészeti ágakhoz tartozó eseményekkel tarkítva ismerkedhetnek meg a 
közgyűjtemények kincseivel az érdeklődők, akár egészen újszerű felfogásban, látásmóddal. Ez volt az, 
ami miatt egyértelmű volt számomra, hogy az esemény mellé állok. 

 – Van-e olyan múzeumi élményed, amit szívesen megosztanál velünk? 

 – Ha csak a közelmúltra visszatekintek, nagyon tetszett a Magyar Nemzeti Galériában a Minitextúrák kiállí-
tás, amin a családdal vettünk részt. A gyerekek azóta is emlegetik a múzeumi élményt, olyannyira, hogy 
Denisz fiamat nem is tudtam rábeszélni, hogy a két héttel későbbi kecskeméti Leskowsky Hangszer-
gyűjtemény-látogatás helyett óvodába menjen. Hozzáteszem, örömmel igazoltam az óvodai hiányzását, 
mert éreztem, hogy ez mindkettőnk számára nagy élmény lesz, hiszen a zene – bár még alig több mint 
6 éves – az ő életét is meghatározó tényező. A hangszergyűjteményben tett látogatásunk olyannyira 
fantasztikus volt, hogy még most is beleborzongok, amikor eszembe jut. Ennyi különféle és különlege-
sebbnél különlegesebb hangszer, ami egyúttal ki is próbálható, és mindez egy karnyújtásnyira Budapest-
től, maga volt mindkettőnk számára a csoda. Legszívesebben órákig örömzenéltem volna még a fiammal 
és a gyűjtemény vezetőjével, Szilágyi Áronnal, aki nemcsak nagyszerű tárlatvezető, de kiváló zenész is, 
nem volt ugyanis olyan hangszer, amit ne tudott volna megszólaltatni. Az egyik szemem sírt, a másik 
nevetett, amikor a hatéves Denisz fiam gyakorlatilag bármibe belefújt, csodás hangokat adott ki, nekem 
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pedig úgy tűnik, órákat kellene vennem ahhoz, hogy az alpesi kürtből vagy a didzseriduból hangokat 
csaljak ki. Gyerekkoromban is többször jártam múzeumban, de arra úgy emlékszem vissza, hogy ott 
csendben kell lenni, nem szabad semmihez hozzányúlni. Örülök, hogy ez a szemlélet mára teljesen át-
alakult, és az interaktivitásra, a kipróbálásra és a cselekvő részvételre helyeződött át a hangsúly.

 – Az idei Múzeumok Éjszakája kiemelt témája az „Ami összeköt – Család és kultúra”. Nálad ez hogy 
találkozik, milyen értékek mentén kapcsolódik?

 – Azt gondolom, hogy mindkettő külön-külön is a legcsodálatosabb ér tékeket hordozza. Vegyük például 
a családot, ami nekem és a feleségemnek is az egyik legfontosabb ér ték. Ezért is vállaltunk nagy 
családot, három gyermeket – és hamarosan érkezik a negyedik, ez mindkettőnket boldogsággal tölt 
el. A család szerintem az embernek sokkal inkább tar tós boldogságot tud adni a pillanatnyi örömök 
helyett, és számomra a tar tós boldogság a valódi ér ték. Ami a kultúrát illeti, fontosnak tar tom, hogy a 
gyermekeimmel együtt megismerjük, felfedezzük és megértsük a kultúra kiemelkedő alkotásait, és 
nagyon remélem, hogy a magam részéről hozzá is tudok tenni a hazai zenei kultúra épüléséhez, sok-
színűbbé válásához. 

 – Korábban vettél-e már részt a Múzeumok Éjszakáján látogatóként?

 – Bevallom őszintén, még nem. Olyan volt több alkalommal is, hogy terveztem, de végül különböző 
fellépések, programok miatt nem tudtam ezt megvalósítani, hiszen nekem jellemzően a hétvége a 
munkanap. És így vissza is tudok csatlakozni az első kérdésedhez, hogy miért is vállaltam el a felké-
rést. Hát ezért is. Most végre „hivatalból” leszek ott a rendezvényen, nincs olyan egyéb kötelesség, 
ami elszólítson erről a nagyszerű alkalomról. Már alig várom az újabb múzeumi élményeket, családi 
programokat. Most ez lesz a „munka”, ami legalább annyira feltölt, mint amikor a színpadon vagyok, 
és énekelhetek, zenélhetek a közönségemnek. 

 – Előfordult-e már, hogy valamilyen képzőművészeti alkotás, valamilyen műtárgy megihletett,  
és zene lett belőle, mondjuk egy dal?

 – Műtárgy, épület, helyszín még nem ihletett meg, de érdekesnek találom a felvetést, akár el is tudom 
képzelni. Ami viszont már buzdított alkotásra, azok a mesék. A mesékből ihletődött a Győz a jó című 
dalom. A mesék alapvetően arról szólnak, hogy azokban mindig a jó, a nemes lelkű, a tiszta, az őszin-
te szereplő győz, úgy, hogy ha a mesét is művészeti alkotásnak fogjuk fel, akkor a válaszom a kérdé-
sedre mégiscsak inkább igen.

 – Mit üzennél a hozzád hasonló, esetleg még fiatalabb generációnak, miért érdemes múzeumba járni?

 – Az eddigi tapasztalataim alapján is bátran mondhatom, hogy ma a múzeumok minden igényt ki tudnak 
elégíteni. Olyan széles körű a kínálat tematikus tárlatokban, kiállításokban, múzeumi programokban, 
hogy szerintem mindenki megtalálja az érdeklődéséhez leginkább passzolót. Amellett, hogy ezek a 
programok szórakoztatóak, véleményem szerint hasznosak is, mert sokat lehet tanulni belőlük. Min-
den múzeum értékeket hordoz, és azt gondolom, hogy ez ma kell a fiataloknak. Úgy látom ugyanis, 
hogy az ér tékrendjük kicsit átformálódott, és nem a legjobb irányba. Ha képesek egy-egy alkotás 
mögöttes tar talmát felfedezni, rálelni a benne rejlő ér tékekre, az őket megszólító mondanivalóra, akkor 
sok-sok egyedi, építő élménnyel gazdagodhatnak. Tehát arra buzdítok mindenkit, különösen a fiatalo-
kat, hogy járjanak múzeumba, kezdhetik ezt akár az júniusi Múzeumok Éjszakáján is. Várunk minden-
kit! Találkozzunk a MÚZÉJ-en!
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Budapesti múzeumok

 « 3D Gallery Budapest 18.00–24.00

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17. • 30/887-8351 • info@3dgallerybudapest.hu • 3dgallerybudapest.hu

A galéria, ahol szórakozhatsz, játszva tanulsz, miközben átéled a művészet csodáit, azok részévé válsz! Mert minden, ami 
művészet, belőled fakad! Légy Te is fotós, profi festő, művész vagy rendező, miközben a 3D hatás, optikai illúziók és térjátékok 
csalfa világán keresztül szemléled saját alkotásod! Kreáld meg az egyedi kompozíciód! Valósítsd meg saját elképzelésed, a kép 
adott, légy Te is részese a csodának! Minden korosztály számára, kicsiknek és nagyoknak, hiszen mindenki megtalálja saját 
elképzelését, a képet Te ihleted, a művészet Te magad vagy!
A galéria interaktív jellege lehetővé teszi, hogy a festményeket szabadon megérinthesd, aktívan részt vegyél képed megkom-
ponálásában. 
Kérünk minden résztvevőt, hozzon fényképezőgépet vagy okostelefont!
Amit a belépő tar talmaz:
• korlátlan fényképezési lehetőség
• ingyenes tárlatvezetés, profi fotósok által készített közös képek
• kinyomatott fotók
• e-mailben elküldött képek
Légy részese a művészetnek!
Be a part of ar t!

 « Ady Emlékmúzeum 18.00–24.00

1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6. • 1/337-8563 • muzeuminf@pim.hu ∙ www.pim.hu

Legyen Ady és Csinszka hajdani otthonának vendége!
Akinek kedve van, kérjük, hozza el kedves Ady-versét, és olvassa fel az este folyamán! Közreműködnek az Ady Versmondó 
Szalon tagjai.
21.00 Az Isten balján – Csuja Imre kiváló művész műsora
22.00  KÁVÉSZÜNET – Közreműködik: Németh Ferenc és Popovics György
Háziasszony: Havas Judit

 « Aeropark – Légiközlekedési Kulturális Központ 18.00–24.00

1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Kettes Terminál közelében • 20/617-4141 
• info@aeropark.hu ∙ www.aeropark.hu

• Sétarepülés Ferihegyről a világ egyetlen Liszunov Li–2 típusú repülőgépével (regisztráció: www.repterlatogatas.hu/li2)
• Repüléstörténeti kiállítás a MALÉV első IL–18-asának fedélzetén

17.00–24.00  Éjszakai pilótafülke-bemutató, híres régi MALÉV-kapitányokkal 
16.00–02.00 Fotózkodás repülőgép-fedélzeten, MALÉV-egyenruha-elemekben 
17.00–17.30 / 17.30–18.00 / 19.30–20.00    Légiutaskísérő-tanfolyam gyerekeknek
19.00–19.30 Tűzszerész-bemutató 
18.00–18.30 Tűzoltó- és mentőbemutató
16.00–24.00  Vitorlázórepülőgép-bemutató
09.00–02.00 Repülőgépszimulátor-vezetés
09.00–02.00 Historikus és modern földi kiszolgálóeszközök megtekintése 
18.00–22.00 Autózás Oldtimer Zsiguli (rampás) és Wartburg (Follow Me) kocsikkal
• Reptérlátogatás sok csoporttal, éjszaka is a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kulisszái mögött (külön díjtétele van, és előze-

tes regisztrációhoz kötött, regisztráció: www.repterlatogatas.hu/booking) 
• A repülős ajándékbolt, kávézó és büfé egész nap és egész éjszaka várja a látogatókat!
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 « Állatorvos-történeti Gyűjtemény 16.00–24.00

1071 Budapest, Bethlen Gábor u. 20–24. • 1/478-4226 • library@univet.hu • konyvtar.univet.hu

Kiállítások (16.00–24.00)
•  Egyetemtörténeti kiállítás (új állandó kiállítás)
 – Tárlatvezetés: Egyetemtörténet anekdotákkal Dr. Kótai István vezetésével – Indulási időpontok: 19.00; 21.00 és 23.00
• Dr. Juhász Alexandra PhD-hallgató fotókiállítása és jótékonysági fotóvására a Kruger Nemzeti Parkban készült képeiből  

(ideiglenes kiállítás)
• Jakab Flóra harmadéves állatorvostan-hallgató természetfotó-kiállítása (ideiglenes kiállítás)
• Tudtad-e? Érdekességek a lovak világáról (ideiglenes kiállítás)
Programok (16.00–24.00)
• Tudtad-e? Állat- és egyetemismereti kvíz 
• Kreatív foglalkozások gyerekeknek: papírból ló készítése, lovas rajzverseny, lovas színezők
• Emlékezz! – Állati memóriajáték
• 3D puzzle – Rakd ki síkban és térben!
• Simogatni jó! – Állatsimogató kicsiknek és nagyoknak
• Én pici pónim – Pónisimogatás, -lovaglás és kocsikázás
• Állati kincsvadászat kicsiknek és nagyoknak – a Campus kertjében
Előadások (18.45–23.00)
18.45  Megnyitó
 Eredményhirdetés
19.00–19.30 Nemzeti kincsünk, a ló – Előadó: Dr. Sótonyi Péter
19.30–20.00 Kullancsok: babonák és tévhiedelmek. Mi igaz mindezekből? – Előadó: Dr. Farkas Róbert
20.00–20.30 Ma már meggyógyítják a törött lábú lovat – Előadó: Dr. Bodó Gábor
20.30–21.00 Bennünk élő baktériumok és molekuláik – a lótól a szarvasmarhán át az emberig – Előadó: Dr. Mátis Gábor
21.00–21.30 Bolha- és kullancsfertőzöttség, valamint a szívférgesség megelőzésének lehetőségei kutyák és macskák  
 esetében – Előadó: Dr. Karancsi Zita
21.30–22.00 „Állati (jó) kémia” – Előadó: Dr. Vincze Zoltán
22.00–22.30 Mérgező és hallucinogén növények a (szép)irodalomban – Előadó: Dr. Cserhalmi Dániel
22.30–23.00  Képalkotó eljárások alkalmazása a lovak belgyógyászatában – Előadó: Dr. Bakos Zoltán
23.00  Zárás
Vizsgálódj velünk! (19.30–20.15)
• Mi lakozik a lovak beleiben...? Előadók: Dr. Vincze Boglárka és Dr. Solymosi Norbert – A háziállatainkban élő baktériu-

mok száma meghaladja a gazda testi sejtjeinek a számát. A hallgatók új generációs szekvenálással nyert adatok alapján 
metagenomikai elemzést végeznek lovak belében élő baktériumok fajösszetételének leírása céljából.

 « Aquincumi Múzeum  16.00–02.00 

1031 Budapest, Szentendrei út 135. • 1/430-1081 • aquincum@aquincum.hu • www. aquincum.hu

Ezen a napon nyílik meg a nagyközönség számára is az Aquincumi Múzeum romkertjének legújabb épületrekonstrukciója, 
a Symphorus Mitraeum, vagyis a Mithras-szentély.
16.00 és 17.00 Tárlatvezetés az Aquincumi Múzeum romkertjében
17.00–20.00  Ingyenes kézműves-foglalkozások
17.00–21.00  A Mithras-kultusz legendás állatai a valóságban
17.00–23.00  Interaktív kalandtúra a romkertben: Mithras nyomában
18.00–19.00  Tárlatvezetés a „Mindeközben – Egyidejű történések a Tiberis és a Duna partján” c. kiállításban
18.00 és 20.30 Tárlatvezetés a „Stop.Shop-Műhelyek és boltok világa Aquincumban” c. kiállításban
19.00–21.00 Koncert
21.00 és 23.45 Tárlatvezetés a Mithras-szentélyben
21.30–22.15 Gladiátorbemutató
22.30–23.30 Fáklyás vezetés az Aquincumi Múzeum romkertjében
00.30 Ókori temetkezési szertartás (bemutató)
Egész este ökörsütéssel várjuk a látogatókat!
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 «

Artpool Művészetkutató Központ / Szépművészeti Múzeum 18.00–23.00

1061 Bp., Liszt Ferenc tér 10., 1. em. 1., kapucsengő 65. • 1/268-0114 • artpool@artpool.hu • www.artpool.hu

A művészeti archívum titkai – Mit őriz az Artpool?  
A csak kutatók számára nyilvános, 1979 óta működő, a mindenkori underground, avantgárd és újító művészet aktív archívuma fon-
tos szerepet játszik a művészeti élet alakulásában és az innovatív hazai és nemzetközi művészet történéseinek dokumentálásában.
Szeretnéd tudni, hogy milyen a vizuális és a hangköltészet? Érdekelnek a tiltott művészeti szamizdatok? Kíváncsi vagy a 25 évvel 
ezelőtti művészeti fanzine-okra, megnéznél egy 50 évvel ezelőtti happening-videót vagy egy 30 évvel ezelőtti performanszt? Akkor 
jó helyen jársz! Munkatársaink vezetésével megmutatjuk ezeket a kincseket is, és válaszolunk a kérdéseidre.
A vezetések másfél óránként indulnak, igény szerint angolul is (18.00, 19.30, 21.00, 22.30).
A másfél óránként induló vezetéseken maximum 15 fő vehet részt, ezekhez előzetes regisztráció szükséges: artpool.hu@gmail.com

 « Bajor Gizi Színészmúzeum 18.00–02.00 

1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 16. • 1/375-1184 • oszmi@oszmi.hu • www.oszmi.hu

Kortársaink: Csehov és Bubik István
18.00–19.00 „Holdvilágos éjszakán.…” – A Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés-színész hallgatói koncertje  
 (osztályvezető tanár: Novák Eszter)
19.00–19.30 Tárlatvezetés a Kortársunk Csehov című kiállításban (földszinti kiállítóterek)  
 valamint a Ritka magyar – Bubik 60 című kiállításban 
19.30–20.00 A „Színházi emlékezet” projekt keretében rövidfimeket vetítünk – neves színészek vallanak a színháztörténet  
 fontosságáról I. (Für Anikó, ifj. Vidnyánszky Attila, Fodor Annamária, Orosz Ákos és mások)
19.30–20.45 Kortársunk Csehov címmel beszélgetés Csehov-előadások alkotóival – Vendégek: Szakács Györgyi  
 jelmeztervező és mások
21.00–22.30 Bubik István és a film – a  Kanyaron túl című film vetítése, beszélgetés az alkotókkal: Dér Denisa, Dér András,  
 Hir tling István, Csukás Sándor
22.00–23.00 Titkos randevú Bajor Gizivel I. (rendhagyó villaséta – előzetes regisztrációval!)
22.30–23.00 A „Színházi emlékezet” projekt keretében rövidfimeket vetítünk – neves színészek vallanak a színháztörténet  
 fontosságáról II. (Adorjáni Bálint, Petrik Andrea, Trill Zsolt, Szűcs Nelli és mások)
22.45–23.15 Tombolasorsolás 
23.00–24.00 Szubjektív tárlatvezetések és játék az időszaki kiállításokban 
24.00–01.00 Titkos randevú Bajor Gizivel II. (rendhagyó villaséta – előzetes regisztrációval!)
24.00–02.00 Kis éji zene a kertben. Közreműködik: Mentes Júlia Virginia és Hunyadi Máté (SZFE zenés-színész hallgatói)    
Nagy sikerű villasétáink exkluzív különkiadása az Éjszakán. Titkos zugok a Bajor-villában, az éjszakai város panorámája a tetőtéri 
teraszon. Közben megismerkedhetünk Bajor Gizi színpadon túli életével, a két háború közötti művészvilág különleges minden-
napjaival. A séták háziasszonya: Papp Kinga Lívia.
A villasétákra kizárólag előzetes regisztrációval lehet jelentkezni az alábbi címen: szebenyi.agnes@oszmi.hu

 « Bálna Budapest – 306-os Kortárs Teremgaléria 19:00–23:00

1093 Budapest, Fővám tér 11-12. • 30/418-5805 • kapcsolat@balnabudapest.hu • www.balnabudapest.hu

SZÉLSŐSÉGES RELATIVITÁS, PARTTALAN KOMPLEXITÁS
(A szeretetmegnyilvánulások restaurációja)
Mindig különleges kihívás a viszonylagosságoknak és a komplexitásnak ilyen nagyságrendjét éppen egy olyan fogalom és 
érzelem megjelenítésekor érzékeltetni, ami egyben a szó minden ér telmében a mindennapi lét és mindennapi tudat szerves, 
magyarázatokra nem szoruló alapjelenségének számít.
A kiállítás installációi olyan törvényszerűségeket próbálnak feltárni, amelyek bizonyos behatások eredményeképpen dőlhetnek 
vagy gyengülhetnek meg, alakulhatnak át, vagy legalább tudatosulhatnak az egymástól olykor nagyon különböző, a szeretet 
megnyilványulásaként ismert cselekvéseket körülölelő tabuhalmazok társadalmi, esetleg egyéni szintjein is.
A szeretet élő, mutatkozó és ér téktar talomként tar tósított interakcióit vesszük szemügyre, ideértve a kommunikatív környezet 
kölcsönhatásait is, vagyis mindazt, ami körülveszi, provokálja, válaszra készteti és változó ér tékrendi hatások során további 
változásra sarkallja a legtöbb hagyománykövető mikroközösséget, köztük a családot is.
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 « Bélyegmúzeum 18.00–24.00

1074 Budapest, Hársfa u. 47. • 1/342-3757 • iroda@belyegmuzeum.hu • www.belyegmuzeum.hu

Programjaink ebben az évben Asztro-trilógia című időszakos kiállításunk köré szerveződnek. Tárlatvezetések az állandó és 
időszaki kiállításban igény szerint indulnak.
16.00 InFusion Trió-koncert – A Bélyegmúzeumban vásárolt karszalag a koncertre is érvényes. Már meglévő karsza- 
 laggal, illetve karszalag nélkül a koncert 1000 Ft-os belépőjegy ellenében látogatható. Időtar tam: kb. 60 perc
18.00  Both Előd (Űrkutatási Iroda) vetített képes előadása: „Először a Holdon”
 Ezt követően az Űrvilág.hu játékának eredményhirdetése.
19.30  Mesekuckó: Csillag-mese – Mesét olvas Albert Péter színművész.
20.00  Bolygóról bolygóra a kis herceggel – Interaktív expedíció az időszakos kiállításban felnőtteknek és gyerekeknek.  
 Óriás társasjáték óriás dobókockával.
22.00  Zombori Ottó csillagász vetített képes előadása: „A legrövidebb éjszaka”
23.00  Bélyeges lézershow
Tombolasorsolás: 19.00; 21.30; 23.30
 
Folyamatos programok:
• Baader-gömb – egy izgalmas szerkezet, mely betekintést nyújt a Naprendszer mozgásába
• Star Wars- és Warhammer-figurák bemutatója és tematikus személyes képeslap készítése
• Bolygóközi tér-ugró-iskola
• Alkotósarok: csillagkép-kreációk
• Titokszoba: látogatóink megtekinthetik azokat a szabad szemmel észrevehetetlen apró csodákat, melyek csak UV-fényben 

vagy sokszoros nagyítás alatt tárulnak fel a nyomdatechnika csúcsteljesítményeivel készült magyar bélyegeken.

 «

Bibliamúzeum és Műemlékkönyvtár (Ráday Gyűjtemény) 18.00–23.00

1092 Budapest, Ráday utca 28. • 1/218-0266/161-es mellék • bibliamuzem@bibliamuzeum.com • www.bibliamuzeum.com

Megtekinthető helyszínek és kiállítások az est folyamán:
• Ráday Műemlékkönyvtár (csak vezetéssel látogatható!)
• A Bibliamúzeum állandó kiállítása
• A Bibliamúzeum új, eddig még nem látott terei
• A Bibliamúzeum időszaki kiállítása: „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” – 20. századi magyar mesterművek
18.00 Színekben álmodva – gyermekfoglalkozás a „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” – 20. századi magyar  
 mesterművek című időszaki kiállításban – Vezeti: Hartmann Éva múzeumpedagógus
18.00  Vallások együttélése egykor és most – Németh Pál református lelkész, iszlámszakértő előadása
19.00  Találkozás a Pál utcai fiúk nagy családjával – Kovácsné Pázmándi Ágnes könyvtáros, lelkész előadása
20.00  A technikától a művészig – nyomtatás Jánváry Zoltán grafikusművésszel
20.00  A Ráday család és a bibliofília, avagy érdemes-e könyveket gyűjteni? – Bíró Gyöngyi régi könyves könyvtáros előadása
21.00  A kereső nő, a garçonne, a diáklány és a vágyak – Új női típusok az 1920-as, 30-as években – Sárai Szabó  
 Katalin PhD történész társadalomtörténeti reflexiói a „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” című kiállítás kapcsán
22.00  Koncert: Eötvös Vonósnégyes – Tagok: Kollár Edit, Gyimóthi Viola, Mezei Mónika, Kirsch Klára – Műsor:  
 Beethoven: 2. tétel (Adagio affettuoso) az F-dúr vonósnégyesből (Op. 18. Nr. 1.), Haydn: D-dúr vonósnégyes  
 Op. 64. Nr. 5. (A pacsir ta), Rahmanyinov: Első vonósnégyes, 2. tétel (Romance) 

 « Blinken OSA Archívum 17.00–24.00

1051 Budapest, Arany János utca 32. • 1/327-3250 • info@osaarchivum.org • www.osaarchivum.org

Kiállítás a Centrális Galériában:
Búcsú a tavasztól – 1968 a vasfüggöny mögött
Az 1968-as év nagyon reménytelien indult néhány közép- és kelet-európai országban: úgy tűnt, hogy a szigorú ideológiát felváltja 
a politikai pragmatizmus. A nyugati protestmozgalmak szele is elérte a régiót, ahogy az ellenkultúra is jelentősen éreztette hatását 
Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Lengyelországban és Magyarországon egyaránt. A kiállítás ezt a diáktüntetésekkel, happenin-
gekkel és hippi megmozdulásokkal teli időszakot mutatja be, melynek a Varsói Szerződés csehszlovákiai bevonulása vetett véget.
17.00, 19.00 Tárlatvezetés a kiállítás kurátorának részvételével
16.00–22.00 Jelképek, jelszavak ’68-ból – Interaktív foglalkozás éjfélig

Protestálj, gépelj, tiltakozz! A résztvevők röplapot gépelhetnek hagyományos írógéppel és ’68-as szimbólumokat 
stencilezhetnek a Blinken OSA Archívum munkatársai segítségével.
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16.00–24.00   Épülettúrák: Kiállítóterem, levéltár és kulturális központ együtt egy muzeális épületben. Az ipari műemlék  
 Goldberger-ház alagsorát, melyben a Szabad Európa Rádió kutatóintézetének háttéranyagait, hidegháborús és  
 emberi jogi gyűjteményeket őrzünk, évente egy éjszakára megnyitjuk a nagyközönség előtt. 

A túrák minden páros órában indulnak, igény szerint angolul is.
23.00  Filmvetítés

 « Budafoki Barlanglakás Emlékkiállítás 16.00–22.00

1222 Budapest, Veréb utca 4. • 20/261-7888 • info@klauzalhaz.hu • www.klauzalhaz.hu

Kőbe vájt rejtelem – A Barlanglakás bemutatkozik
Tudja ön, mit rejt a budafoki Verebes mélye?
Ismerje meg, hogy hogyan éltek 100-150 éve a budafoki szőlőművesek és utódaik. Élje át a XX. század mikrotörténelmét özvegy 
Tóth Győzőné „kőházában”.
14 órától óránkénti tárlatvezetéssel és népzenei bemutatóval várjuk önöket a Budafoki Barlanglakás Emlékkiállításon. 
16 órától óránkénti tárlatvezetéssel és sváb harmonikazenével várjuk önöket a Budafoki Barlanglakás Emlékkiállításon. 
Közreműködik: Berendi Nándor

 « Budapest Art Brut Galéria 18.00–23.00

1083 Budapest, Üllői u. 60–62. • 20/663-2875 • bpartbrut@gmail.com • artbrut.hu

Mónus Viktor Nőstényördögök c. kiállításának finisszázsa
18.00–23.00 Nyitott esti alkotóműhely – Idén is lehetőség nyílik a közös, kötetlen alkotásra Üllői úti galériánk előtt és galériánkon  
 belül. A felszerelést és a festőállványokat a helyszínen biztosítjuk. A rendezvényen készített alkotások adomány  
 fejében hazavihetők.
19.00–19.30 Tárlatvezetés Mónus Viktor vezetésével
20.00–20.30 Kerényi Viktória: „Út önmagunkhoz” című, vetítéssel egybekötött előadása a művészetterápiáról
20.45–21.45 és 22.00–23.00  „Saját élmény” workshop az előadáshoz kapcsolódóan* 
*Regisztrációt a workshopokra e-mailben kérünk, legkésőbb június 20-ig: bpartbrut@gmail.com

 « Budapest Főváros Levéltára 16.00–23.00

1139 Budapest, Teve utca 3–5. ∙ 1/298-7500 ∙ bfl@bparchiv.hu ∙ www.bparchiv.hu

A levéltárat egy régi, unalmas épületnek képzeled, tele poros iratokkal, netán levelekkel? Kíváncsi vagy, miből áll az a 36 000 iratfolyó-
méter iratanyag, amit őrzünk? Érdekel, mit csinálnak a levéltárosok? Szeretnél betekintést nyerni a kulisszák mögé? Gyere el, és ismerd 
meg Budapest Főváros Levéltárát! Levéltári sétákkal, levéltár-pedagógiai foglalkozással, gyereksarokkal várjuk a látogatókat, valamint 
még megtekinthető – egyénileg vagy kurátori vezetéssel – a Városliget történelmét bemutató időszakos kiállításunk, A Liget egykor.

 «

Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom 16.00–24.00

1056 Budapest, Március 15. tér • 1/318-3108 • turizmus.belvarosiplebania@gmail.com • www.belvarosiplebania.hu

19.00–19.45  A „Trónoló Madonna” freskó titkai
 Előadó: Derdák Éva festő-restaurátor – Az előadás helyszíne: a „Trónoló Madonna” freskó előtti terület
20.00–23.45  „A négy sarkalatos erény”
 Beszélgetések, valamint irodalmi és zenei programok az okosságról, igazságosságról, lelki erősségről és  
 mértékletességről. – A programok helyszíne: a templomtér 
24.00–01.00  Éjféli gyertyafényes szentmise 
 A szentmisét végzi: Dr. Osztie Zoltán plébános – A szentmise helye: az Altemplom

 « Budapesti Művelődési Központ 17.00–22.00

1119 Budapest, Etele u. 55/a • 1/371-2760 • informacio@bmknet.hu • www.bmknet.hu

17.00–21.00  „Direct From Müpa” – Sorozatunk első vetítéseiként két emblematikus felvételt tekinthet meg a közönség.
17.00–18.00 – Recirquel Újcirkusz Társulat: Trükkök
18.15–19.15 – A Budapest Bár 2015. márciusi koncertje

A fotózás múltja – Izgalmas fotótörténeti időutazásra hívjuk látogatóinkat, melyben betekintést nyerhetnek a fotózás múltjába 
és műhelytitkaiba.
18.00–19.00 Budai Fotó- és Filmklub vetített képes fotóbemutatója
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18.00–21.00 Interaktív kiállítás és eszközbemutató mellett meg lehet csodálni az elmúlt 60 év különleges fényképezőgépeit.
Nyitott labor várja azokat, akik kíváncsiak, hogyan készültek a levilágítva előhívott papírképek.
Képzőművészeti tárlat is színesíti az estét.

 « Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma 16.00–01.00 

1014 Budapest, Szent György tér 2. (Budavári Palota E épület) • 1/487-8871 • btm@mail.btm.hu • www.btm.hu

Szívmelengető történetek a múltból – A Vármúzeum idei tavaszi időszaki kiállítása, a „Szívmelengető középkor” a régmúlt talán 
már nagyszüleink számára sem ismert történeteit, meséit idézi fel a kiállított tárgyakon keresztül. Megtudhatjuk belőlük pl., ki volt 
Meluzin, hogyan prédikált a róka a libáknak, miként menti meg a királylányt a lovagkirály. A régmúlt mellett a közelmúlttal is talál-
kozhatunk itt, e napon, hiszen Budapest közlekedését egykor jellemző járművek is fel fognak sorakozni a múzeum főbejárata előtt.
Oroszlános udvar
16.00–17.30 „Guruló múzeum” – Oldtimer autók az Oroszlános udvarban – a BTM Vármúzeum és a Budapest Classic Grand  
 Prix közös programja. – 16.00 órától vonul fel a Budapest Classic Grand Prix oldtimer autós túra mezőnye a Budapesti  
 Történeti Múzeum Vármúzeuma előtt, a budai Vár Oroszlános udvarában. Mintegy hetven, hibátlan állapotban lévő old-  
 és youngtimer autóval – az 1938-as Mercedes-Benztől a 2002-es, egyedi gyártású BMW-ig –, valamint Budapest  
 közlekedésének történeti érdekességeivel ismerkedhet a látogatóközönség. A „Guruló múzeum” igazi ínyencség  
 a történelem és az autók szerelmeseinek. – Látogatóink kvízjátékban vehetnek részt, a helyes kitöltők között  
 nyereményeket sorsolunk ki. Sorsolás 19.20 órakor a kertben (a Harcsa Veronika-koncert után).
Kert 
18.30–19.15  Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint koncertje – Harcsa Veronika a jazz műfajának kiemelkedő és sokoldalú  
 énekese, akinek legfontosabb zenésztársa Gyémánt Bálint gitáros. Együttműködésükhöz eddig hat lemez,  
 valamint számtalan külföldi és hazai koncert kötődik. A koncertre ellátogató közönség a kortárs jazz és az  
 improvizatív popzene egyedi találkozásának lehet fültanúja.
Gótikus terem
19.30–21.00  Da Vinci élményóra 7–13 éves gyermekek számára – Filmvetítés, tudományos kísérletek, játékok és közös  
 alkotás a tör ténelem és más izgalmas témakörök segítségével. Fedezzük fel együtt a tudományok mögött rejlő  
 tényeket és titkokat! Da Vinci TV – Csodálkozz rá ezen az estén is!
Királypince
17.00–19.00  Tervezzünk és készítsünk kályhacsempét! – Kézműves foglalkozás

Hogyan fűtötték a középkori várak vastag falú termeit? Hogy kerülnek a gótikus katedrálisok mérműves osztásai 
a kályhacsempékre? Milyen közös tulajdonsága van a mézeskalácsnak, a pénzérmének és a kályhacsempének? 
Hogyan mérték az idő múlását a mechanikus órák elterjedése előtt? Minderre fény derül kézműves foglalkozása-
inkon, ahol geometrikus mintákat tervezünk, kályhacsempét és napórát készítünk.

Tárlatvezetések:
18.00    Akik Budapestet építették 3.0 – Kurátori tárlatvezetés az I. emeleti kiállítótérben lévő időszaki kiállításban.  
 Gyülekező: a kiállítás bejáratánál
19.30    Szívmelengető középkor – Kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 14–16. század

Kurátori tárlatvezetés a földszinti kiállítótérben lévő időszaki kiállításban. Gyülekező: a kiállítás bejáratánál
19.30    Ups and Downs – Lights in the Night – angol nyelvű tárlatvezetés a Budapest tör ténetét bemutató, Fény és  
 árnyék című állandó kiállításban. Gyülekező: az I. emeleten, a kiállítás bejárata előtt
20.00    A királyi palota – a kultúra vára – Kurátori tárlatvezetés a földszinti és I. emeleti kiállítótérben lévő időszaki  
 kiállításban. Gyülekező: földszinten a három monitor előtt
20.30    Knights in the Night, Kings in the Light – angol nyelvű tárlatvezetés a középkori palotában. Gyülekező: földszinten  
 a Mária Terézia-festmény előtt
21.00    Buda, a királyi méltóság széke és trónusa – Tárlatvezetés a középkori királyi palotában. Gyülekező: földszinten  
 a Mária Terézia-festmény előtt
21.15   Budapest/Fény és árnyék – Budapest 1000 éves története – Tárlatvezetés az I. emeleti állandó kiállításban.  
 Gyülekező: a kiállítás bejárata előtt
23.00    Sárkányok a mélyből – rendhagyó tárlatvezetés a középkori királyi palota állandó kiállításában. Gyülekező:  
 földszint, a Mária Teréziát ábrázoló festmény előtt

 «

Budavári Palota nyugati pincerendszer – Mikve Galéria 18.00–24.00 

1014 Budapest, Palota út 1. • 1/225-0554; 1/356-1773; 1/356-1991 (munkaidőben 8.30–17.00 óráig) •  
info@varkertbazar.hu • www.varkertbazar.hu

V4 Art Connects: Structures / Illusions / Interactions című kiállítás 
A generációs szemléletű, tehát a fiatalabb alkotói nemzedékre összpontosító csoportos válogatás zömében új, esetenként még 
a mostanihoz hasonló jelentőségű nemzetközi művészeti program keretében nem bemutatott alkotásokra épít. A szerephez 
jutó művészek praxisa szinte minden médiumot és alkotói technikát lefed, a V4 ART CONNECTS: STRUCTURES / ILLUSIONS 
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/ INTERACTIONS olyan művészek bevonásával igyekszik a visegrádi országokra jellemző alkotói látásmódot bemutatni, akikre 
gyakran a korábbi művészeti hagyományokkal, így például a régióra a korábbi évtizedekben jellemző konceptuális megközelí-
téssel való szakítás, a szokványos műfaji kötöttségektől való függetlenedés, a műfajok közötti határok fellazítása és átlépése 
jellemző. Ez a megközelítés, a különböző technikákkal való kísérletezés és gyakran a kifejezett törekvés arra, hogy az alkotói 
üzenet a hagyományos technikáknál látványosabb formában kerüljön megjelenítésre, sajátja az adott alkotói nemzedéknek.
STRUCTURES / szobrászati szekció
Kiállított művészek: Adam Garnek (PL), L’ubo Mikle (SK), Szabó Kristóf (HU), Szabó Ottó (HU)
ILLUSIONS / videóművészeti szekció
Kiállított művészek: Alžběta Bačíková (CZ), Cséfalvay András (SK), Daniel Pitin (CZ), Wojciech Gilewicz (PL), Szabó Kristóf (HU)
INTERACTIONS / képzőművészeti szekció
Kiállított Művészek: Paweł Blecki (PL), David Böhm & Jiř í Franta (CZ), Csató József (HU), Viktoria Langer (CZ), Makai Mira 
Dalma (HU), Lucie Mičíková (CZ), Kinga Nowak (PL), Milan Vagac (SK), Honza Zamojski (PL)
Mikve-túra – regisztrációhoz kötött!
Tudta, hogy a budai Várban található a város legrégibb rituális fürdője? Fedezzük fel együtt a régi zsidó utca rejtett kincseit!  
A túra során bejárjuk a nyugati pincerendszer zegzugos folyosóit, miközben a látogató megismerkedhet a középkori Buda első 
zsidónegyedének tör ténetével.
Figyelem! Az útvonal nem akadálymentesített, a lépcsők meredekek, kérjük, ezt vegye figyelembe jelentkezéskor. Találkozás  
a Korona Cukrászdával szemben (Palota út 1.)
A túra kezdete: 20.00 óra, 22.00 óra. Regisztráció: www.varkertbazar.hu

 «

Cinkotai Tájház – Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 18.00–22.00

1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16. • 1/604-8342 • info@helytortenet16.hu • www.helytortenet16.hu

18.00–22.00 Gyermekjátékok a paraszti hétköznapokban – játékkészítés – csuhébaba, kosárka, nemezállatkák
Asszonyi hétköznapok – vasalás szenes vasalóval, tarhonya- és csigatészta-készítés
Tájházlátogatás idegenvezetéssel

Megközelíthető: éjszakai 908-as busszal. A belépés díjtalan. Karszalag vásárolható.

 « Creator Nyitott Műhely 10.00–22.00

1141 Budapest, Mályva u. 15. • 1/613-5979 • hello@creatorbudapest.hu • www.creatorbudapest.hu

Idén is Szent Iván-éji „hordótűzzel”, zsíroskenyér-partival és kreatív alkotási lehetőségekkel vár Zuglóban a Creator Nyitott Műhely!
Indítsd nálunk az éjszakát! Kényelmesen beszerezheted karszalagodat, és ajándékot is kapsz: készíts egy családiünnep-naptárt 
vagy egy vagány, fakötésű jegyzetfüzetet, és vidd magaddal az éjszakába! 
Nevezz be a buherabajnokságba ér tékes nyereményekért!
Munkaasztalainkon gyorsan, kényelmesen elkészítheted idei emléktárgyadat. Legyen egy maradandó emléked is erről az éjszakáról!

 « Cseh Tamás Archívum 17.00–22.00

1014 Budapest, Úri utca 54–56. • 1/308-5529 • info@csehtamasarchivum.hu • csehtamasarchivum.hu

ISTI – HÚSZ ÉVE MÁR…
Paál István (1942–1998) emlékestje
Program:
17.00–21.50  Zuhanás… – Árvai György és Árkosi Árpád folyamatos performansza 
17.00–18.30  „Archív ravatal” – Moderátor: Balog József

Az összegyűjtött dokumentumok bemutatása – rendezői példányok, jegyzetek, levelek, fotók, műsorfüzetek, pla-
kátok és mozgóképek (forrás: Szegedi Egyetemi Színpad, Pécsi Nemzeti Színház, Szolnoki Szigligeti Színház, 
Veszprémi Petőfi Színház, Színházi Intézet)

18.30–19.00  Petőfi napja – filmvetítés – Paál Isti legendás, 1973-as előadásának, a Petőfi-rocknak Vági László által archivált- 
 összevágott, filmbe rendezett változata
19.00–19.35  Omlik, ami épül – Isti-tréning

A tréninget vezeti Keserű Imre, a Szegedi Egyetemi Színpad egykori tagja, a tréning résztvevői fiatal színészhallgatók.
19.45–20.45 Meddig él egy rendező? – Moderátor: Nánay István

Beszélgetés Paál Istvánról, s ennek apropóján a színház (és az élet) tünékeny természetéről. Résztvevői Paál István 
egykori munkatársai Szegedről, Szolnokról, Budapestről, Veszprémből…

21.00–21.45  Uránbányászok – Énekel-zenél: Víg Mihály
1976 márciusában Paál Isti rendezésében a Pécsi Nemzeti Színház bemutatta az Uránbányászok című darabot. Az 
előadásban elhangzó dalokat Cseh Tamás és Bereményi Géza írták. Ezeket énekli el Víg Mihály.

21.50–22.00  … és megérkezés – Árkosi Árpád és Árvai György performanszának fináléja



16

 «

Csekovszky-gyűjtemény Kiállítóháza 17.00–24.00

1172 Budapest, XVI. u. 1. • 20/299-2624 • alapitvany@csekovszky.hu • www.csekovszky.hu

Egy éjszaka a szoborkertben 2018
17.30–19.00 Agyagműves foglalkozás gyermekek részére
19.00–19.45 Baltazár: Kovács Katalin bábművész komolyzenére komponált némajátéka gyerekeknek és örök ifjak számára
19.45–20.15  Fedezd fel a tárlatot! – Családi program
20.30–21.30 Tárlatvezetés, filmvetítés. A látogatókat kíséri Albrecht Júlia képzőművész.
21.30–22.00 Lovas Judit és barátai, koncert a pop, a soul és a blues jegyében
22.00–22.45 Képek, történetek. Válogatás Csekovszky Árpád fotóalbumából. A fotókról a művészfeleség, Csekovszky Edit mesél.
22.45–23.15 Lovas Judit és barátai koncert 2. rész
23.15–23.45 Firebirds utcashow tűzzsonglőr módra. Önfeledt bolondozás, bravúros tűzforgatás és humor. 
Vendéglátás, pálinkakóstoló, nemez- és kerámiabemutató és -vásár egész éjszaka.

 « Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 17.00–23. 00 

1213 Budapest, Szent István út 230. (a Királyerdei Művelődési Ház épületében) • 1/278-2747 
• kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu • www.csepelivaroskep.hu/kiralyerdei/

17.00-tól sötétedésig: népi játszótér, állatbemutató, lepénysütés és tésztakészítés a tájháznál, utazás Csepel teherautóval, 
színpadi programok
17.30  Ejtőernyőzés Moha bácsival, a bohóccal 
18.00  II. világháborús vasbeton légvédelmi őrbódé átadása         
19.00  Máglyagyújtás, szalonnasütés (a hozzávalókat biztosítjuk), élő zene 
20.00  Koltai Róbert színművész zenés kabaréja                            
22.30  UV-fényes táncbemutató 
Megtekinthető kiállítások:
Királyerdei Tájház, Csepel és a gyár története, Az 1838-as árvíz emlékkiállítása, Gyufacímke-kamaratárlat
További helyszíneink:
• 1956-os Csepeli Büszkeségpont (Tamariska-domb, 1213 Bp., Fenyves úti bejárat) – A bunker bejelentkezés nélkül, folyama-

tosan látogatható 17 és 22 óra között, minden egész órakor vezetéssel.
• Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhely (1214 Bp., Tejút u. 12.) – Az egész órakor induló látogatásokra előzetes bejelentkezés 

szükséges a fenti elérhetőségeken.
 « Csodák Palotája 20.00–24.00 

1036 Budapest, Bécsi út 38–44. • 1/814-8060 • info@csopa.hu • www.csopa.hu

A Csodák Palotája az elmúlt 22 évben játszóházból világszínvonalú, több tudományágat felölelő, minden korosztályt játszva 
tanító, 5000 m2 -es tudományos szórakoztatóközponttá fejlődött, mely Óbudán 2 szinten több mint 250, tudományos jelenséget 
demonstráló játékkal, 3 élményvetítővel, 4 tematikus szabadulószobával, az Öveges teremben látványos előadásokkal, a Richter 
Gedeon laborban workshopokkal, 8 interaktív egységgel és 27 érintőképernyős asztalon számos logikai játékkal várja látogatóit.
A Múzeumok Éjszakáján meghosszabbított nyitvatar tással – 24 óráig – és „Tudománysimogató” programokkal várjuk az érdek-
lődőket, akik – ha a Csopában váltják meg a karszalagjukat, illetve online vásárlás esetén a Csopát jelölik meg kedvezménye-
zettként a jegymester.hu, oldalon és nálunk veszik át karszalagjukat – másnap, június 24-én, vasárnap 10 órától (is) jöhetnek 
játszani a Csodák Palotájába. Bővebb infó: www.csopa.hu

 « A 104 éves Danubius Hotel Astoria 18.00–23.00 

1053 Bp., Kossuth L. u. 19–21. • 1/889-6000 • marketing.astoria@danubiushotels.com • cafeastoriabudapest.hu

Időutazás Budapest ikonikus szállodájában
Krúdy Gyula azért szerette, mert a csendes takarítók mellett sokáig tudott reggel aludni, Károlyi gróf itt hirdetett ellenkormányt 
1918-ban, de a Nemzeti Kaszinó is itt üzemelt. Falai között filmek forogtak, az Astoriát szívesen választották és választják kora-
beli hangulatot felidéző filmek helyszínéül. Itt forgatták például a külföldiek közül a Csodálatos Júlia, a Perlasca, a magyar filmek 
közül A miniszter félrelép és a Rokonok egyes jeleneteit is.
Különleges épülettör téneti sétára vár a 104 éves Hotel Astoria a Múzeumok Éjszakáján.
A tárlatvezetésen végigjárhatjuk az épületet, és titkokat is megtudhatunk a legendás szállodáról. Az Astoria regényes száznégy 
éve, a pincéjében rejtőző, kincset érő műtárgyai és vendégkönyvei mutatkoznak be a kamarakiállításon.
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Épülettörténeti séta és kamarakiállítás
Az épülettör téneti séták a kamarakiállítással regisztrációhoz kötöttek, és limitált létszámúak. A turnusok minden egész órában 
indulnak 18.00 órától, az utolsó séta 22.00 órakor indul.
Regisztrálni az astoria.marketing@danubiushotels.com e-mail-címen lehet.

Család és kultúra büfévacsora (gasztronómia)
A meseszép Café Astoria kedvezményes árú büfévacsorájának nagy attrakciója a finom ízek mellett az az eszmei ér tékű,  
19. században készült, kézzel festett Sévres porcelánváza lesz, amely Napóleont ábrázolja az 1806-os jénai csatában, és amely 
csak a vacsora alatt tekinthető meg.
Érvényes Múzeumok Éjszakája-karszalaggal rendelkezők részére a belépés előzetes regisztrációval, korlátlan ételfogyasztással 
3990 Ft. Az italfogyasztás à la carte tör ténik.
Regisztráció nélkül a belépő a kivételes büfévacsorára 5990 Ft. • A büfévacsora időpontjai: I. ültetés: 19.00–21.00 és II. ültetés: 
21.00–23.00 • SZÉP-kártyát elfogadunk. Részletes program: cafeastoriabudapest.hu; www.muzej.hu

 « De la Motte – Beer-palota 16.00–24.00

1014 Budapest, Dísz tér 15. • 1/202-1967 • delamottebeer@forsterkozpont.hu

19.00; 20.00  Muzsikáló palota
A látogatók nemcsak az egykori, misztikus falfestményeket és titokzatos ékszereket tekinthetik meg, hanem a 
háttérben fel-felhangzik a korszakot idéző, dinamikus hangvételű barokk zene is, 20 perces kamarakoncertek 
zongora-hegedű, zongora-cselló kamaraformációban.

17.00–24.00 Kiállítás: „ A cseh bábművészet három arca” a De la Motte – Beer-palotában lakó Beer József Kajetán, cseh  
 származású patikus korától napjainkig.

A prágai Művészeti és Színházi Intézet Budapesten vendégeskedő kiállítása a fentiekkel összhangban a cseh báb-
művészet három aspektusát ajánlja a látogatók figyelmébe: az egyik maga a bábszínház, a bábszínjátszás története 
és fejlődése. A másik téma a báb mint képzőművészeti alkotás. Végül a harmadik a bábszínjátszás technikai oldala. 
Milyen típusú a báb, hogyan lehet mozgatni? Milyen érzelmek és állapotok kifejezésére képes?  

 « Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 18.00–22.00

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. • 1/266-0482 • deak17galeria@gmail.com • www.deak17galeria.hu

Mesél a család!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt június 23-án 18.00–21.30 között a Deák17 Galé-
riába. Gyertek, és alkossatok egy-egy mikrovilágot különböző technikákat és anyagokat felhasználva. Építsétek össze a csa-
ládtagok, barátok által készített világokkal, és már kész is a síkból térbe kihajtható apró könyvecske, szárnyalhatnak a mesék!
Ajánlott korosztály: 6 éves kortól • Időtar tam: min. 1 óra • Létszám: maximum 30 fő

 « Elektrotechnikai Gyűjtemény 15.00–24.00 

1075 Budapest, Kazinczy u. 21. • 30/353-1242 • elektro@kozlekedesimuzeum.hu • www.kozlekedesimuzeum.hu

A Múzeumok Éjszakáján az Elektrotechnikai Gyűjteményben a tudomány és a művészet közös együtthatóját, párhuzamait ke-
ressük és vizsgáljuk rendhagyó módon a családok életében, otthonában. Délután a 70 éves Széchenyi-hegyi Gyermekvasút 
tör ténetével robogunk az estébe egy izgalmas kerekasztal-beszélgetéssel, amit különleges „tárlatbemutató” követ egy fantasz-
tikus koncerttel zárva az éjszakát.

 « ELTE BTK Trefort-kert 15.00–19.00

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. • 30/592-9680 • manhercz.orsolya@btk.elte.hu • www.btk.elte.hu

15.00–19.00  A Történeti Intézet által kínált programok
Fedezd fel a Trefort-kertet és környékét!
Történeti sétáink során a Trefort-kert és a környező utcák építményeivel, szobraival és kincseivel ismerkedhetnek meg a látogatók:
15.30 Forradalmárok nyomában (kb. 60 perc) – Indulj el a forradalmárok nyomában, és juss el a Grundig!
16.30  Fedezd fel a Trefort-kertet! (kb. 45 perc) – Séta játékos feladatokkal
17.30  Városfalon innen és túl (kb. 60 perc) – A séta fő iránya az egykori pesti városfal vonalán húzódik
Folyamatos programok a délután során:
Szabadkőműves összeesküvés a Bölcsészkaron
Játéklehetőség a Mistory Game (http://www.mistorygame.com/) és a Történeti Intézet közös mobilapplikációja segítségével. 
(Letölthető a Google Playből.)



18

Ugrálj és uralkodj!
Nem csak gyerekeknek: óriás ugróiskola, kitüntetések, királyi fotózás.
16.00–19.00  Kínai kikapcsolódás a Konfuciusz Intézet szervezésében

A hozzánk látogatók kipróbálhatják magukat az olyan tradicionális kínai sportokban, mint a kong zhu (azaz kínai jojó), 
a jian zi (vagyis kínai tollaslabda), megismerkedhetnek a hagyományos kínai társasjátékokkal, mint például a wei 
qi (azaz gó), megkóstolhatják finom kínai teáinkat, vagy kalligráfiát készíthetnek intézetünk tanárainak segítségével.

A Műhely Café egész délután különleges finomságokkal várja a látogatókat.

 « ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 18.00–24.00

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. • 1/411-6500/3417 mellék • info@lib.elte.hu • www.konyvtar.elte.hu

18.00–19.00  Könyvtártúra (élőben követhető online is)
19.00–19.30  A restaurátorműhely bemutatása (élőben követhető online is)
19.00–20.00  Meglepetéskoncert
19.30–20.00  Könyvtártúra (angol), Guided library tour (english)
20.00–20.30  Könyvtártúra (német), Bibliotheksführung (deutsch)
20.30–21.00  Könyvtártúra
21.00–21.30  A restaurátorműhely bemutatása 
21.30–22.00  Tárlatvezetés a kiállításon és egy meglepetéskönyv bemutatása
22.00–22.30  Könyvtártúra
22.30–23.00  A restaurátorműhely bemutatása
23.00–23.30  Könyvtártúra
23.30–00.00  A restaurátorműhely bemutatása

Folyamatos programok
18.00–23.00  „Betű az ember” – Buzogány Dezső kalligráfiai foglalkozása kicsik és nagyok számára
18.00–00.00  „Család az ember” – kiállítás. A világ különböző népeinek, népcsoportjainak ábrázolásai metszeteken,  
 könyvekben a tizenhatodiktól a tizenkilencedik századig.

 « ELTE Füvészkert 17.00–22.00

1083 Budapest, Illés u. 25. • 1/314-0535 • botanikuskert@yahoo.com • www.fuveszkert.org 

17.00–20.30  Kézműves gyerekfoglalkozás
18.30-tól  Szakvezetés a gyógynövénykertben
20.00  Szakvezetés a kertben
• Növénysimogató – Viktória-ház előtere
A kert 22.00 órakor zár.

 « ELTE TTK Természetrajzi Múzeum 15.00–23.00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c • 1/381-2208 • info@muzeum.elte.hu • muzeum.elte.hu

Kiállítások:
Ásvány- és Kőzettár: 1000 ásványfaj – ásványrendszertani kiállítás; 81 elem forrása – a periódusos rendszer és az ásványok; 
Meteoritok és becsapódásaik; Drágakövek; Ásványok, kőzetek és ércek az emberiség tör ténetében; Láva – fotó- és kőzetkiállítás
Biológiai és Őslénytani Kiállítás: Párhuzamban a jelen és a földtör téneti múlt élővilága: egésztest-készítmények (nedves ké-
szítmények, kitömött állatok) és ősállatok maradványai; A biológia csodálatos világa: anatómiai preparátumok, állati és emberi 
csontvázak, koponyák, embertani mérőeszközök, biológiai kutatóeszközök és műszerek a kezdetektől a közelmúltig; Dinoszau-
rusz-sarok: az iharkúti lelőhely élővilága és megismeréstörténete.
Matematikai Gyűjtemény: A matematika tárgyakban – játékok, modellek
Speciális kiállítási szakvezetések:
16.00 Ásvány- és Kőzettár, Harman-Tóth Erzsébet: Világritkaságok az ásványok országából
17.00 Biológiai és Őslénytani Kiállítás, Zboray Géza: Agystruktúrák – beszélgetések az emberi agyról
Minden egész órakor: Matematikai Gyűjtemény: Matematikai csodák palotája – 20 perces előadás, majd ismerkedés a gyűj-
temény érdekességeivel



19

Okostelefonos felfedezőjáték az Ásvány- és Kőzettárban: Nézz más szemmel a telefonodra!
Fedezd fel a konfliktusásványokban megbúvó kémiai elemeket és az aranyat mint a mobiltelefonok kritikus alkotóit! (20 perces 
felfedezőjáték a rendezvény teljes ideje alatt)
Mesés tekergések a Tekergő Meseösvény Egyesület közreműködésével
(http://tekergomeseosveny.hu, Facebook: Tekergő meseösvény egyesület – itthon – hu):
15.00, 16.00 és 17.00  Mesetekergő (gyermekprogram 4–13 éves korig)

Gyere, hallgasd meg mesénket, majd válj te is mesehőssé, küzdd le az akadályokat, lépj be az őslények világába, 
és keresd meg az elveszett kincseket! (Regisztrációköteles, max. 30 fő/turnus)

21.00 Titokszoba (felnőtteknek szóló program, 14 éves kor felett) – Titkos tekergések a felnőttmesék világában egészen  
 a kezdetektől napjainkig.
Ismeretterjesztő előadások:
16.00  Holló-Szabó Ferenc: Érdekességek a KöMaL 125 évéből
18.00  Juhász Árpád: Geológuskalandok a világ körül
19.00  Szente István: A 2018-as év ősmaradványa, a Balatonites
20.00  Harman-Tóth Erzsébet: Színek az ibolyán innen és túl – A 2018-as év ásványa, a fluorit
21.00  Holló-Szabó Ferenc: A szimmetria csodálatos világa (nem csak gyerekeknek)
Interaktív tudományos játszóház kicsiknek és nagyoknak az ásványtan, a biológia és az őslénytan témakörében
A játszóház a természetet és a természettudományokat hozza közel a látogatókhoz. Kirakók, fejtörők, csodás mikrovilág. Idén 
fókuszban az év ásványa, a fluorit és az év ősmaradványa, a Balatonites. Így működik az agyunk – agysapkakészítés.

 « EMIH – BTM – Középkori Zsidó Imaház 22.30–02.00

1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 26., Budavári Imaterem • 1/268-0183 • posta@zsido.com • www.zsido.com

• A zsinagóga bemutatása óránként. 
• „Kérdezd a rabbit” stand, ahol bármilyen kérdés feltehető. 

 « EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 22.30–03.00 

1052 Budapest, Károly körút 20. • 1/268-0183 • posta@zsido.com • www.zsido.com

Rabbi a buszon
A Múzeumok Éjszakája „Nyitott Zsinagógák” programjának elemeként június 23-án, szombat este, illetve éjszaka az EMIH 
szervezésében 4 budapesti zsinagóga között egy különleges buszjárat fog közlekedni. A járat 23:00-kor és 24:00-kor indul. 
Gyülekező minden esetben a Keren Or Központban (1052 Budapest, Károly kr t. 20.), a járat mind a négy fővárosi helyszínt érinti. 
Igazi különlegesség, hogy a buszon – az este egy részében – Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija is jelen lesz, és autentikus 
idegenvezetést nyújt az érdeklődők számára. A buszjáratra a posta@zsido.com címen lehet előzetesen regisztrálni.
Útvonal: Keren Or Chábád Központ – Vasvári Pál utcai zsinagóga – Imaház a várban – Óbudai zsinagóga – Keren Or  
Chábád Központ.

 « EMIH – Keren Or Központ – Zsinagóga 22.30–03.00 

1052 Budapest, Károly körút 20. • 1/268-0183 • posta@zsido.com • www.zsido.com

„Zsinagóga a belváros szívében”
• A zsinagóga bemutatása óránként.
• Filmes összeállítás a magyarországi zsinagógákról.
• „Kérdezd a rabbit” stand, ahol bármilyen kérdés feltehető.
• Tóratekercs bemutatása – „Írasd le a neved a Tóra betűivel!”
• Kóser ételek kóstolója.

 « EMIH – Óbudai Zsinagóga 22.30–03.00 

1036 Budapest, Lajos utca 163. • 1/268-0183 • posta@zsido.com • www.zsido.com

„Óbudai zsinagóga – A legrégebbi budapesti zsinagóga” 
• A felújított zsinagóga bemutatása óránként.
• Filmes összeállítás a magyarországi zsinagógákról.
• „Kérdezd a rabbit” stand, ahol bármilyen kérdés feltehető.
• TudáShalom Kiállítás-részlet: a hazai zsidóság kulturális és tudományos eredményei.
• Kóser ételek kóstolója. 
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 « EMIH – Vasvári Pál utcai zsinagóga 22.30–03.00 

1068 Budapest, Vasvári Pál u. 5. • 1/268-0183 • posta@zsido.com • www.zsido.com

„Vasvári Pál utcai zsinagóga – A rejtett zsinagóga” 
• A zsinagóga bemutatása óránként.
• Filmes összeállítás a magyarországi zsinagógákról.
• „Kérdezd a rabbit” stand, ahol bármilyen kérdés feltehető. 
• Zsinagógai kegytárgyak bemutatása.
• Kóser ételek kóstolója. 

 « Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér 10.00–22.00

1067 Budapest, Eötvös u. 10. • 1/690-0970 • info@eotvos10.hu • www.eotvos10.hu

Kiállítások
• Szín és vonal – Mártha Albert festőművész kiállítása
    Vendégkiállító: Székelyi Kati Ferenczy Noémi-díjas textilművész
• „FÉNYES és SÖTÉT” – József Attila-emlékkiállítás
 Válogatás a Magyar Elektrográfiai Társaság archívumából
• Négy világ meséje – Füle Viktória grafikusművész kiállítása
• Helytörténeti kiállítás – Válogatás tekinthető meg a 2017-es kerek évfordulóra készült „240 éves Terézváros” című kiállítás 

anyagából, valamint Kerényi Zoltán fotómontázsaiból.
• A Bika és a Szűz – kiállítás Roszkos János fotóiból

Tárlatvezetés
18.00 A „Fényes és sötét” kiállításon HAász Ágnes Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, a MET elnöke tart  
 vezetést.
Koncert
18.00  Viva la musica! – a Bajza Hangkör koncertje
Műhelyfoglalkozások
16.00–20.00  Laza Paca alkotóműhely – ahol Boros Réka divattervező, rajztanár és Farkas Adrienn festő, rajztanár, a Laza  
 Paca rajzszakkör vezetői várnak rád.

A kő sokszínűsége és felületének játéka adja a foglalkozás izgalmasságát: lehet sima, érdes, töredezett, éles, csipké-
zett szélű, lyukacsos, kerek. A kőben rejlő alakzat, forma felismerése már játék, aztán kifestjük és decoupage/szalvéta 
technikával varázsoljuk újjá a formát. Készíthetsz hozzá egy kis szütyőt, amiben haza is viheted a talizmánodat.

16.00–22.00  SpiriTUSz workshop 
A Szilágyi János grafikus- és festőművész által szervezett amatőr alkotókör interaktív programja
(rögtönzött mobil műhelykiállítás, monotípia-készítés, kollázs készítése, a szakkör alkotótechnikáinak bemutatása)

Müpa-filmvetítés
Formabontó projektet indított partnereivel a Müpa: kimozdulva a megszokott keretek közül, a ház falain kívül ingyenes vetítések-
kel ad ízelítőt az elmúlt évek felejthetetlen programjaiból.
17.00 Recirquel Újcirkusz Társulat: Trükkök (2015-ös felvétel)
19.00  Nemzeti Filharmonikusok: Brahms: A párkák éneke, op. 89; Bartók: Concerto

Vezényel: Kocsis Zoltán, közreműködik: Nemzeti Énekkar (2015-ös felvétel)
Kiállításaink megtekintése és a programokon való részvétel ingyenes minden kedves látogatónknak.

 «

Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem 18.00–24.00

1174 Budapest, Báthory u. 31. • 1/256-6062 • erh@erdosreneehaz.hu • www.erdosreneehaz.hu

18.00 Majoros Áron Zsolt szobrászművész kiállításának megnyitója
19.00–20.30 Kézműves foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek
19.00–22.00 Nagy Sándor Endre klarinétművész: Fafúvós hangszerek bemutatója, megszólaltatása
20 30 Majoros Ági Bábszínháza: Az aranyhajú királylány
21.30–22.15 Sam Redbreast Wilson blueskoncertje
22.30 TAPASZTALT ECSETEK zenekar – Wahorn András, Marjay Judit, Kopasz Tamás, Chris Allen, Szurcsik József,  
 Ulrich Gábor, Molnár Gábor
19.00–24.00 Tárlatvezetések az Erdős Renée Ház állandó kiállításaiban. (Elágazások – helytör téneti kiállítás, Metszetek  
 Rákosmente néprajzából, Merzse-mocsár világa diorámakiállítás, Erdős Renée-emlékszoba)
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 « Evangélikus Országos Múzeum 17.00–24.00

1052 Budapest, Deák tér 4. • 20/824-3864 • eom@lutheran.hu • www.evangelikusmuzeum.hu

Luther öröksége – Állandó kiállítás sok interaktivitással és nemzetközi múzeumi nagydíjjal kitüntetetett digitális alkalmazásokkal. 
(Próbáld ki, hogy mit tudsz!) 
Iskola a korszakhatáron – Időszaki kiállítás az I. világháború iskolai vonatkozásairól, melyben ráébredhetünk, hogy a lövész-
ároknál még az iskolapad is jobb.
Kakukktojások a múzeumban – Játék gyerekeknek és játékos kedvű felnőtteknek, akik szeretik felkutatni az eltévedt tárgyakat.
Pince:
17.00–19.00  Játékok gyerekeknek és gyerekes felnőtteknek.
19.00–19.30  Amikor a diák megmondja, diákvezetés az időszaki kiállításban. 
19.30–20.30  A Swing kvartett koncertje – Klasszikus jazz az ország legjobb zeneiskolai jazzegyüttesétől. Művészeti vezető  
 Fodor László, a Kossuth-díjas Hot Jazz Band klarinétosa. 
21.00–22.00  Hit, kultúra, nemzedékek – Apa és lánya, Benczúr László építész és Benczúr Emese iparművész beszélgetését  
 Fabiny Tamás püspök moderálja. 
22.00–22.30  Amikor a diák megmondja, diákvezetés az időszaki kiállításban. 
23.00–24.00  A történész bora – Ungvári Krisztián mutatja be saját hegyaljai borait. A bordalokról Róka Szabolcs gondoskodik.  
 (Fogyasztás kostolójegy ellenében)

 « Fiumei Úti Sírkert – Kegyeleti Múzeum 10.00–23.00

1086 Budapest, Fiumei út 16–18. • 70/642-5090 • muzeum@nori.gov.hu • fiumeiutisirkert.nori.gov.hu  

Az átalakított Kegyeleti Múzeum a Múzeumok Éjszakáján nyit ki újra egy átrendezett állandó és egy időszaki kiállítással.
Programjaink
15.30–17.00 és 17.00–18.30  Tematikus séták – Általános bemutatóséta

Általános bemutatósétánkon a legrégebbi síremlékegyüttes, a falsírboltok mellett indulva fedezzük fel a sírkert történetét, 
felkeressük a legjelentősebb síremlékeket. Megtekintjük a modern magyar nemzet megteremtői, Kossuth Lajos, Deák Fe-
renc és Batthyány Lajos mauzóleumát, az államférfiak politikai pályája mellett emberi küzdelmeikkel is megismerkedünk.
Regisztráció: fiumeiutisirkert.nori.gov.hu/sirkerti-setak

15.30–17.00 és 17.00–18.30  Tematikus séták – Családi titkok
A sírfeliratokat olvasva sok mindent megtudunk a családok történeteiről. Érdekes, hogy ki kivel fekszik egy sírban, és kik azok a 
családtagok, akik távol kerültek egymástól az örökkévalóságban. József Attila többszöri át- és visszatemetés után édesanyjával 
és testvéreivel együtt nyugszik, míg Vörösmarty távol egykori imádott Laurájától. Ady Endre anyjával, Édessel és testvérével 
pihen. Néhány száz méterre tőlük, a költő soraival vésett sírkő alatt alussza örök álmát Léda is. Móricz Zsigmond egyedül van a 
sírjában. Tőle néhány méterre összetört szívű felesége, az öngyilkosságba menekülő Holics Janka lelte meg az örök nyugalmat.
Regisztráció: fiumeiutisirkert.nori.gov.hu/sirkerti-setak

15.30–17.00 és 17.00–18.30  Tematikus séták – Művészparcellák
A Művészparcellák a temető nagyon különleges részei. A terület elnevezésével ellentétben nemcsak képzőmű-
vészek, színészek, írók és zenészek nyugszanak itt, hanem neves sportolók, politikusok, orvosok is. Elsétálunk 
Munkácsy Mihály, Radnóti Miklós és Jókainé Laborfalvi Róza síremlékéhez. Kiderül, ki vett részt a Titanic utasainak 
mentésében, és mi a közös Vörösmartyban és a zserbószeletben.
Regisztráció: fiumeiutisirkert.nori.gov.hu/sirkerti-setak

18.30–19.00  ÉRMEBEMUTATÓ – A Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely tiszteletére megjelenő emlékérme ünnepélyes kibocsátása.
A Magyar Nemzeti Bank a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezésére 2014-ben indította el nemzeti emlék-
helyeket bemutató érmesorozatát. A sorozat ötödik tagjaként kerül sor az ország egyetlen, egészében nemzeti 
emlékhellyé nyilvánított temetőjét megjelenítő emlékérme kibocsátására.

 19.00–20.00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
A megújult állandó kiállítás a Fiumei úti sírkertet mint az emlékezet helyszínét a középpontba állítva a reprezentatív, 
fővárosi temetéseket és kellékeit, valamint a 19. században megjelenő temetkezési vállalkozások virágzását és 
hanyatlását mutatja be. Egyidejűleg Domokos Pál Péter néprajzkutató, a „csángók apostola” rendszerváltás utáni 
temetéséről is nyílik egy időszaki kiállítás.

20.00–21.00  JÓL ÁLL NEKI A HALÁL • A DIVAT MÁS–VILÁGA
Pódiumbeszélgetés Mojzes Dóra divattervezővel és Simonovics Ildikó divattörténésszel 
Az uralkodói gyászszertartások mintájára rendezett pompatemetések elterjedésével együtt született meg a gyász-
divat fogalma. A nagyvárosi hölgyek a 19. századi polgári és uralkodói gyászviseletek mintájára a legutolsó divat 
szerint párizsi és bécsi divatlapok gyászmellékleteiből varrattak maguknak ruhát, hogy abban jelenjenek meg a 
reprezentatív temetéseken. A gyászdivat történetével párhuzamosan a mai hétköznapi, utcai viseleteken lévő halál-
motívumok – koponyák, csontvázak – népszerűségéről is beszélgetünk. Miért ennyire divatosak? Kalózromantika, 
vámpírkultusz vagy csak játék a halállal? 
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21.00–22.00  A ZUGLÓI FILHARMÓNIA KONCERTJE
A sírkert egyik legszebb építészeti emlékénél ad koncertet a Zuglói Filharmónia. A zenei élményt a szecessziós 
stílusú Árkádsorok földöntúli látványa teszi még maradandóbbá.

A programokon való részvétel ingyenes. Karszalag nem szükséges.

 « Földalatti Vasúti Múzeum 18.00–24.00

1052 Budapest, Deák tér, aluljáró • 1/461-6500/41103 • muzeum@bkv.hu • www.bkv.hu

A Múzeumok Éjszakáján 18.00–24.00 óra között várjuk látogatóinkat!
Állandó kiállítás:
A millenniumi földalatti egykori alagútjában kialakított múzeum a kontinens első, 1896-ban átadott földalatti vasútjának állít 
emléket. A kiállított muzeális járművek mellett tárgyi emlékek, eredeti dokumentumok, tervrajzok, térképek, fotók és modellek 
kalauzolnak végig a földalatti vasút tör ténetén az építéstől napjainkig. 
Időszaki kiállítás:
A BKV megalakulásának 50. évfordulója alkalmából új időszaki kiállítással is várjuk látogatóinkat. A tárlaton a fővárosi közösségi 
közlekedés rendkívül eseménydús fél évszázadának tárgyi emlékei köszönnek vissza. A kiállítás bemutatja a BKV egykori és mai 
közlekedési ágazatait. A korszak legemblematikusabb járműveit fotók, makettek és eredeti járműtartozékok (pl. kapaszkodók, lámpák, 
leszállásjelzők) idézik fel. Mindezek mellett az utazóközönség számára leginkább szem előtt lévő közlekedési relikviák is megjelennek: – 
sokak számára ismerős – régi jegyek, bérletek, jegylyukasztók, ma már különlegesnek számító megállótáblák, menetrendi tájékoztatók, 
megmosolyogtató hajdani plakátok, utastájékoztató anyagok vagy például a BKV dolgozói által viselt egykori és mai egyenruhák.

 « Fővárosi Törvényszék 17.00–01.00

1055 Budapest, Markó utca 27. • 1/354-6686 • sajto@fovarosit.birosag.hu • www.fovarositorvenyszek.birosag.hu

Az épületet 1890. augusztus 1-jén adták át. Legdíszesebb tárgyalója az esküdtszéki terem, amely ma is őrzi eredeti formáját.  
A terem legfőbb dísze Feszty Árpád hat táblaképe. A könyvtár kiállítószekrényében megtekinthető az 1822-ben Werbőczy István 
neve alatt megjelent magyar törvénytár, a Corpus Iuris Hungarici, ami a könyvtár legrégebbi kötete.
A Fővárosi Törvényszék épületének látogatása alkalmával az érdeklődők óránként vezetett séta keretében a törvényszék esküdt-
széki termét és könyvtárát tekinthetik meg max. 40 fős csoportokban.
20:00 órai kezdettel az esküdtszéki teremben egy perjátszóköri előadást, 22:00 órai kezdettel pedig egy perszimulációt 
tekinthetnek meg az érdeklődők. Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni június 21-én 12.00 óráig 
lehet a sajto@fovarosit.birosag.hu e-mail-címen. Az előadások ideje alatt az esküdtszéki teremben szünetel a tárlatvezetés,  
ez idő alatt csak a könyvtár látogatható.
Az épületbe történő belépésnél biztonsági okokból a belépők ruházatát és táskáját átvizsgálják. Ruhatár és értékmegőrzés 
nem biztosított. 20 fő feletti csoportok részére előzetes regisztráció szükséges a sajto@fovarosit.birosag.hu e-mail-címen!

 «
Fradi Múzeum 10.00–24.00

1091 Budapest, Üllői út 129. • 06-70-622-6628 • fradimuzeum@fradi.hu • www.fradimuzeum.hu

• ingyenes stadiontúrák (nálunk vásárolt karszalag esetén) óránként indítva 10.00–24.00
• kódfejtő játékok (gyerekeknek és felnőtteknek) ajándékkal
• Archív Fradi-mérkőzések vetítése (regisztrációval)
• labdarúgással kapcsolatos gyerekprogramok 2 órás időközönként (10.00–12.00, 14.00–16.00, 18.00–20.00, regisztrációval)
• „90 éve született a Fradi sas” – exkluzív emléklap
Részletekért látogasson el a fradi.hu és a fradimuzeum.hu internetes oldalainkra.

 « FUGA 17.00–24.00

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. • 1/266-2395 • info@fuga.org.hu • www.fuga.org.hu

Kiállítás
Kockázati tényezők. A kulturális ellenállás archívumai
Börtönből kicsempészett versek, gyufásskatulya-méretű illegális könyvek, másolt, hangalámondásos videokazetták „nyugati” 
filmekkel, egyetemi szamizdatok, punkmagazinok, kommunák, lakásszínházak és titkosrendőrségi akták – a Kockázati Tényezők 
kiállítás az államszocializmus időszaka alatti kulturális ellenállás emlékeit veszi sorra, hogy tör ténelmi emlékezetről, szabad-
ságról, szolidaritásról, az ellenállás egyéni és közösségi lehetőségeiről gondolkodjon. A kiállítás jól és alig ismert hazai és 
közép-kelet-európai archívumok anyagából válogat, és a gyűjtemények kialakulását, létrejöttük célját, társadalmi és politikai 
környezetüket állítja a középpontba. A kiállítás a COURAGE – kulturális ellenállás: az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista 
országokban című projekt keretében valósult meg. http://cultural-opposition.eu
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18.00  Tárlatvezetés Erőss Nikolett-tel, a kiállítás kurátorával
19.00  Kő-Papír-Olló – Fanzinkészítő workshop Szigeti Árpáddal (Hurrikán Press)
21.00  Underground koncertplakátok a nyolcvanas években – Szőnyei Tamás bevezetője      
22.00  Tárlatvezetés Kerényi Szabina kulturális antropológussal, a Courage munkatársával
Mindeközben: Ki nevet a rendszer végén? Közösségi játék élő bábukkal

Koncert
18.00  A Musiciens Libres koncertje – Guillaume Conesson, Huzella Elek, Kedves Csanád, Karosi Júlia, Kodály Zoltán,  
 Laczkó Bálint, Pregun Tamás, Solti Árpád művei

előadja: Bán Máté – fuvola, Mohai Bálint – fagott, Karosi Júlia – jazzének, Környei Miklós – gitár, Pregun Ta-
más – zongora, Razvalyaeva Anasztázia – hárfa, Szűcs Péter – klarinét, vendég: Kiss Diána – szoprán, Kamila 
Slodkowska – cselló  

19.30  Szabad Hangok Nőikar – művészeti vezető: Antal Laura
Bartók Béla, Hanns Eisler, Jeney Zoltán, Ligeti György, Sáry Bánk, Florent Schmitt, Einojuhani Rautavaara művei

21.30  Csíkszerda Női Kamarakórus
A kórus tagjai 2017 szeptemberében kezdték meg a közös munkát a Csíkszerda kóruscsalád oldalhajtásaként.  
A kamarát Eirini Patsea és Szabó György vezeti. A kórust azonban nemcsak az új karnagyok és a Csíkszerdától 
szokatlan igen kis létszám teszi érdekessé, hanem a nem mindennapi hangzásokat, különleges ritmusokat, 
változatos nyelveket felvonultató, jellemzően kortárs repertoár is. Most néhány görög dallal és egy amerikai 
versfeldolgozás- ciklussal készülnek, de Bartókot és Poulencot is megszólaltatnak.

22.30  Koncert a kirakatban

 « Gaál Imre Galéria 10.00–24.00  

1203 Bp., Kossuth Lajos u. 39. • 1/283-1779; 1/283-0031 • info@pesterzsebetimuzeum.eu • www.pesterzsebetimuzeum.hu

Kiállítások:
• Kalmár János szobrászművész és Bátai Sándor festőművész kiállítása
• Molnár Eszter festőművész kiállítása
• Tóth Menyhért festőművész kiállítása
• Szabadtéri Szoborkert
A belépés díjtalan.

 « Galéria ’13 Soroksár 16.00–21.00

1238 Budapest, Hősök tere 13. ∙ 20/333-0257 ∙ iroda@galeria13.hu ∙ www.galeria13.hu

Bolgár „Rózsák napja” 
16.00 Istentisztelet a református templomban
17.00 Kozhuharov Ognjan szobrászművész kiállításának megnyitója
18.00  Színpadi programok a Galéria ’13 előtt

– Bolgár ivókút felállításának 1 éves évfordulója – beszédek
– Közös vízszentelés (református – ortodox)
            – Sebestyén Katja dalai
            – Néptáncprogram
            – Mészáros Árpád Zsolt

20.00  Road Six Sax – Tóth Viktor/altszaxofon, Haaz Imre/tenorszaxofon, Solymosi Milán/ tenorszaxofon, Weisz Gábor/ 
 baritonszaxofon
A műsor ideje alatt REFAN rózsatermékek kiállítása és vására. 

 « Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény 16.00–24.00

1027 Budapest, Bem József u. 20. • 30/353-1242 • ontode@mmkm.hu • www.kozlekedesimuzeum.hu

Családok az Öntödében, Öntöde a családban…
A Múzeumok Éjszakáján idén is izgalmas öntészeti programmal és érdekes kiállításokkal várja látogatóit a Ganz Ábrahám 
Öntödei Gyűjtemény. Kiállításaink segítségével megismerhetik, hogyan vált Ganz Ábrahám öntészeti családi vállalkozása világ-
színvonalú gyárbirodalommá. Időszaki kiállításunk által bepillantást nyerhetnek a hidak változatos, különleges világába. Ezen az 
éjszakán a kiállítások és tárlatvezetések mellett öntészeti bemutatóval és workshoppal is várjuk az érdeklődőket.



24

 « Goldberger Textilipari Gyűjtemény 17.00–24.00

1036 Budapest, Lajos u. 136–138. ∙ 1/250-1020 ∙ info@obudaimuzeum.hu ∙ www.goldbergermuzeum.hu;  
www.textilmuzeum.hu; www.facebook.com/goldbergermuzeum

Kiállítás
„A GOLDBERGER…” – a Goldberger Textilipari Gyűjtemény állandó kiállítása
Programok 
KÉKFES(Z)T a Goldbergerben
17.30 EverBlue – Örökkék divatbemutató

Az Örökkék reform kékfestődizájn-kollekció. A hagyományos motívumokat formatervezőnk újragondolta, megal-
kotva a XXI. század örökkék formavilágát. A textil mintázása itt is kézzel történik, csak korszerű festéket alkalmaz 
a lúgos fedés és a savas fürdő helyett. Így lehetőség van a kék mellett fehér alapszínű termékek készítésére is.
Az EverBlue bemutatóján exkluzív ruhadarabok kerülnek bemutatásra a Goldbergerben.
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

18.00–24.00 Kreatív workshop a Botanikával
19.00 Same in English – angol nyelvű tárlatvezetés „A Goldberger…” című állandó kiállításban.

Regisztráció szükséges: programok@obudaimuzeum.hu
19.00 Guided tour in english language in The Goldberger Textile Collection of The Óbuda Museum (’The Goldberger…’  
 – permanent exibition). Program registration is obligatory: programok@obudaimuzeum.hu
21.00 Főszerepben a textilgyáros zseni, Goldberger Leó – tematikus tárlatvezetés 

A tárlatvezetés bemutatja a Goldberger-textilgyárat, amelynek egyik néhai épülete ad otthont a látványos gyűjteménynek. 
Az igazi elismerést és világsikert a két világháború közötti időszak hozta meg a gyár számára. Ezen az estén tárlatve-
zetésünk kiemelt helyszíne kiállításunk negyedik egysége, amelyben végigkísérhető, hogy a vertikális vállalattá fejlődött 
üzemben készített textíliák miként hódították meg a világot, a folyamatos újításokkal előállított egyedi anyagok mekko-
ra nemzetközi elismerést vívtak ki a „Goldbergernek”, köszönhetően Goldberger Leónak. – Közreműködik Guba Ildikó,  
„A halál nem program” című, Goldberger Leóról szóló könyv szerzője. Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

22.30–23.30 Kéktúra – tárlatvezetés
Tematikus tárlatvezetés a Goldberger-gyár kezdeti tevékenységének bemutatásáról, valamint a hazai kékfestés 
történetéről. Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

A kiváló hangulathoz Eliza Bliss elektronikushegedű-művész különleges tehetségével és stílusával járul hozzá.

 « Hadtörténeti Múzeum 18.00–01.00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. • 1/325–1600 • hm.hadtortenetim@gmail.com • militaria.hu

Manapság több ezer sportágat ismernek és űznek szerte a világon. A népi eredetű játékoktól kezdve a tradicionális sportágakon 
át a nap mint nap születő, extrémnek nevezett sportágakig. A három alapsportág az atlétika, az úszás és a torna. A Hadtörténeti 
Múzeum a Múzeumok Éjszakáján kifejezetten a tradicionális katonai sportágakat, a vívás különböző szakágait, a lövészetet és 
a küzdősportokat kívánja bemutatni az érdeklődőknek. Az este folyamán a látogatók megmérettethetik magukat lövészetben, 
vívásban, akadálypályák leküzdésében, íjászatban, közelharcban is.
Az este folyamán nyitjuk meg „Őfelsége hadihajója, az S. M. S. Szent István 100 éves hadi sírja az Adriai-tenger mélyén” 
című kiállításunkat.
Legyél Te is matróz! A kiállításhoz kapcsolódó programokkal, hagyományőrzőkkel bepillanthatunk a korabeli matrózok életébe.  
A játékos kiképzés keretében a gyerekek kismatrózként végezhetnek.
A Múzeumok Éjszakáján a Lajta Monitor Múzeumhajó ismét megtekinthető a Parlamenti Látogatóközponttal szemközti id. Antall 
József rakparton!

 «

Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum 18.00–23.00

1011 Budapest, Fő utca 6. • 1/225-6068 • muzeum@hagyomanyokhaza.hu • www.hagyomanyokhaza.hu

A múzeum kiállításai:
Alsó szint: „Mesterségek Művészete” – XII. Országos Népi Mesterségek Művészete Pályázat kiállítása
Felső szint: „A gyöngy ezer arca…” – 15 éves a Magyar Gyöngy Egyesület 
14.00–23.00  Fedezd fel a virtuális Hagyományok Háza világát a legmodernebb, 360 fokos képalkotó technológia  
 segítségével! Táncolj a Magyar Állami Népi Együttes táncosaival, bújj egy matyó papucs orrába, szemezz  
 a csanak faragott farkasával!
14.00–17.00 Hogy volt, hogy van? Miből volt, mivé lett? Családi kincskereső népművészetünk nyomában. – A kiállításainkban  
 furfangos kérdések, különleges tárgyak és vir tuális dimenzió vezetik a családokat. Vedd fel a vir tuális valóság  
 szemüvegét, és keresd a kincseket szüleiddel együtt! Családok jelentkezését várjuk. Vezeti: Gál Boglárka múzeumpedagógus
14.00–14.30  Az akkreditált 2018-as tojásfestő tanfolyam résztvevőinek kiállítása a Nyitott Műhelyben.

A kiállítást megnyitja: Szabó Zoltán osztályvezető
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14.30–16.30 „Tegyük otthonossá a konyhánkat!” – Szövött alátétek, sodrott zsinórok, valamint levendulás zsákok készítése a  
 helyszínen, szövésbemutató hagyományos és modernebb szövőszékek segítségével, a Nyitott Műhely alkotóinak  
 közreműködésével.
16.00–17.00  Hogy volt, hogy van? Miből volt, mivé lett? Családi kincskereső népművészetünk nyomában. – A kiállításainkban  
 furfangos kérdések, különleges tárgyak és vir tuális dimenzió vezetik a családokat. Vedd fel a vir tuális valóság  
 szemüvegét, és keresd a kincseket szüleiddel együtt! Családok jelentkezését várjuk. Vezeti: Gál Boglárka múzeumpedagógus
17.00–18.00 Hagyomány és kreativitás a mezőberényi Debreczeni családdal

Debreczeni János (a népművészet mestere, népi iparművész), Debreczeni Jánosné, Debreczeni Klára – Divat-
bemutató és beszélgetés a mai népművészet divatos oldaláról. Moderátor: Farkas Réka iparművész és Kovács 
Bence múzeológus

16.00–16.30 Pillants be a kulisszák mögé! – Rendhagyó tárlatvezetés az aktuális kiállításokban Csákányi Zoltánnal és Péter  
 Szidóniával.
18.00–19.00 „Mátyás és az okos leány” – Mese Róka Szabolccsal 
19.00–20.00 „Táncháztörténelem” –  Kortör téneti filmes beszélgetés Kovács László rendezővel
20.00–21.00 „Vándorjelek – így csináltuk mi...” – Zenés beszélgetés a táncházmozgalomról Lányi György népzenésszel- 
 zenetanárral, (Téka Együttes). Beszélgetőtárs: Szabó Zoltán
21.00–22.00  „A Szereten innen és túl”….  Róka Szabolcs és barátai koncertje
22.30–23.30  „Mátyást budai királlyá választják….” –  Énekek Mátyás királyról Csörsz Rumen Istvánnal és barátaival

 « Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény 18.00–00.30

1121 Budapest, Zugligeti út 64. • 70/429-9448 • info@hegytortenet.hu • www.hegytortenet.hu

Programjaink:
18.00-tól  folyamatosan nosztalgikus képnézegető, helytör téneti kvíz, hegyvidéki üdvözletküldés képeslapokon, óriáskocka- 
 kirakó és memóriajáték gyerekeknek, különbségkereső játék
18.00–19.30  Családi alkotóműhely
18:00–19.00  Hegyvidéki ételkóstoló
19.00–20.00  Jazzkoncert (Nagy-Babos Rebeka & Marczell Márton duó)
22.00–22.30  Legát Tibor újságíró tart tárlatvezetést az Omnibuszok világától a 291-es buszig című helytörténeti kiállítá- 
 sunkon
22:30–00.30  Kertmozi – Kincsem – magyar romantikus kalandfilm, 2017, 121 perc, Rendező: Herendi Gábor, Főszereplők:  
 Nagy Ervin és Petrik Andrea

Blaskovich Ernő mindenét elvesztette a szabadságharc után. Tékozló, kicsapongó életet él, amikor egy nap megje-
lenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a „csodakanca”, akivel sikert sikerre halmoz az európai lóversenypályákon. 

Kedvezőtlen idő esetén a programokat fedett helyszínen tartjuk meg. A belépés díjtalan.

 « Holokauszt Emlékközpont 18.30–02.00

1094 Budapest, Páva utca 39. • 1/455-3320 • info@hdke.hu • www.hdke.hu

19.00  Civil oázis – Változatos programokon keresztül mutatkoznak be a zsidóság sokszínűségét képviselő civil szervezetek.
19.00–24.00  Gasztroudvar – A látogatók megismerkedhetnek a zsidó háztar tással és konyhakultúrával, hallhatnak a vallási  
 ünnepekhez kapcsolódó ételekről és édességekről. A vállalkozó szelleműek megkóstolhatják és ki is próbálhatják  
 az ételek elkészítését. Házigazda: Steiner Kristóf
19.00–24.00  Rendhagyó tárlatvezetések és tárgybemutatók 
19.00  A menedék c. film vetítése
20.00  Táncház – magyar néptánc és cigány tánc
20.30  A Karaván Família koncertje
21.00–22.00  Mincha és Havdala – Délutáni ima a Páva utcai zsinagógában és közös tanulás, „Szombatbúcsúztatás fonott  
 gyertyával” – betekintés a zsidó vallásba.
22.30–24.00  Kérdezd a rabbit! – Az elmúlt évszázadok során számos tévhit, előítélet, legenda született a zsidósággal, zsidó  
 vallással kapcsolatban. A tévhitek eloszlatásáról, hagyományokról, vallási kérdésekről ad tájékoztatást  
 Radvánszki Péter, a Páva utcai zsinagóga rabbija.
22:30  Hóra táncház – Ismerkedj meg a zsidóság zenéjével és táncaival!
23:00  Krav Maga-bemutató
00:30  Oláh Gergő és a Roma Soul koncertje
Tombola értékes nyereményekkel.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



26

 « Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 18.00–00.30 

1062 Budapest, Andrássy út 103. • 1/469-7762 • hopprogram@hoppmuseum.hu •  www.hoppmuseum.hu

Ezerszínű India
Labdazsonglőr bábakrobatákkal, hennafestéssel, hagyományos indiai táncokkal, koncerttel, indiai finomságokkal és a már el-
maradhatatlan kertmozival készülünk az idei Múzeumok Éjszakájára. Mindezt megfűszerezve Abhisék Szingh – kortárs indiai 
festőművész és képregényrajzoló – látványos színpadi festésével. Várunk mindenkit, aki szívesen merülne el a több ezer éves 
India mesés világában. Keleti ízek, hindu imák, Szent Iván-éji szerelmek az egyetlen éjszakára átlényegülő Hopp-kertben.
A Hopp Múzeum Múzeumok Éjszakája-programjait a budapesti Indiai Nagykövetség támogatja. 
Színpadi programok:
18.00–18.10  Megnyitó
18.10–18.45  tánc | Hegedűs Brigitta Móhiníáttam klasszikus táncelőadása
18.45–19.15  performansz | Abhisék Szingh színpadi festése
19.30–20.15  bábszínház | A Márkus Színház bábelőadása: „KATHPUTLI”
20.30–21.15  koncert | A Calcutta Trió indiai klasszikus zenei előadása
21.30–22.15  tánc | Kiranmayee Madupu: Porous Earth – Bharatanátjam klasszikus táncelőadás
22.20–00.30  filmvetítés | Queen (indiai vígjáték, 146 perc, 2014, eredeti nyelven, magyar felirattal)
Kerti események:
19.30–21.00  A fény diadala – Legyél te is fényvivő, és készítsd el saját mécsestar tódat indiai stílusban!
22.00–00.00  Üvegfestés
19.00–22.00  Hennafestés
18.00–22.00  Próbálj fel egy szárit! Száriba öltözés és fotózás
18.00–00.00  Indiai Étterem 

Kiállítás: 
Isten|Nő. A Déví-kultusz és a hagyományos női szerepek Indiában

 « Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt 17.00–21.00

1066 Budapest, Teréz krt. 54. • 1/302-6234 • info@jatekanno.hu • www.jatekanno.hu

Üveggolyók a Játékszerek Annóban 
A Játékszerek Anno kiállításán az üveggolyók fejlődésének lenyomatát őrző játékszereket csodálhatja meg a közönség, a játé-
kokat a folyamatos bemutatók során működés közben is láthatják, és néhány darabot ki is próbálhatnak. A kiállításon többek 
között világítós, csíkos, pöttyös és macskaszemes üveggolyókat, valamint a kínai sakkot, solitaire-t és a kapuk és golyók játékot  
is megcsodálhatják. 
A filmvetítéssel egybekötött előadáson a látogatók nemcsak láthatják és kipróbálhatják a különleges játékokat, de azok tör téne-
tével és gyártásának módjával is megismerkedhetnek. 
A garantáltan színes és látványos főprogram mellett a Játékszerek Anno munkatársai vezetésével idén a vendégek az utcán 
interaktív üveggolyóversenyben próbálhatják ki magukat. A főnyeremény 1 kg üveggolyó! 
A kiállítás már 10 órától látogatható. Előadások félóránként 17:00-tól 20:30-ig. A karszalagokért nem vagy csak kicsit kell sorban állni. 

 « József Attila Emlékhely 15.00–24.00

1095 Budapest, Gát utca 3. • 1/216-6127 • losonczy.attila@fmkportal.hu • www.jaemlekhely.hu

15.00–17.00 Gyereksarok az udvaron:
– „Legyél Te a vers!” – arcfestés gyerekversekből
– Régi idők játékai – XX. sz. eleji táblás és utcai játékok

16.00–17.00 Tárlatvezetés H. Bagó Ilonával, a kiállítás kurátorával és Jordán Tamás színművésszel
17.00  Szonettpárbaj: „J. A. – I. Gy. ír tok szonettet?” Kortárs költők vers-engése

A „párbaj” ideje alatt: irodalmi activity, koncertek, közreműködik: a Viháncos duó, Suhajda Attila, Németh Viktor 
és Demény Gergő

21.00  Heves Hűség József Attila verseire – koncert. Közreműködik: a Membrán együttes
22.30  Fülemile – fanyar Arany – Zenés versszínházi előadás. Előadják: Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek,  
 valamint Csörsz Rumen István régizenész
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 « Kassák Múzeum 17.00–24.00

1033 Budapest, Fő tér 1. • 1/368-7021 • kassakmuzeum@pim.hu • www.kassakmuzeum.hu

17.30–18.30  Titkos helyek a Zichy-kastélyban – A Múzeumok Éjszakáján bepillantást nyerhetünk a kastély elzár t szobáiba,  
 termeibe, és mindeközben az is kiderül, hogy miként került Kassák Lajosnak, a magyar avantgárd vezéralakjának  
 hagyatéka a barokk épület falai közé. Találkozó: a Szentlélek téri HÉV-megállónál (BKK pénztár előtt).
19.00–20.00  Kassák! – Ismerd meg a múzeumot! – A Kassák Múzeum néhány évvel ezelőtt tereiben és koncepciójában  
 is megújult. Arculatával 2012-ben a világ legjelentősebb dizájndíjai közül kettőt is elnyert (red dot:  
 communication design és Good Design). Az állandó kiállításban Kassák Lajos életét nagy hatású folyóiratai  
 mentén ismerheti meg a közönség, a múzeum időszaki kiállításai pedig az avantgárd és a modernizmus  
 művészetét tör téneti, kulturális, társadalmi kontextusba helyezve mutatják be. A tárlatvezetést Dobó Gábor 
 irodalomtörténész tar tja a Kassák! című állandó kiállításon.
20.30–21.30  Albert Ádám: Minden a mienk! – Albert Ádám új műveinek kiindulópontja a fővárosban megrendezett  
 1919. május 1-i ünnepség vizuális képe, koreográfiája, vizuális nyelv és politikai mező összekapcsolása.  
 A kiállítás azonban nem a tör ténelmi eseményekre épülő múltfeldolgozás, hanem a politikai dizájn és a hatalmi  
 reprezentáció ma is aktuális kérdéseinek vizsgálata a kortárs művészet eszközeivel. Albert Ádám 2007-ben  
 a közép-európai művészek körében meghirdetett Essl Award fődíjasa volt, jelenleg az MKE egyetemi docense. 
 A tárlatvezetést Albert Ádám képzőművész és Csatlós Judit, a kiállítás kurátora tartja.
22.00–23.00 Harcsa / Keszég / Márkos / Benkő / Pándi: Kassák – Négy zenész és egy színművész vállalkozik arra, hogy  
 Kassák Lajos válogatott verseit egy rendhagyó koncerten mutassa be. Zenéjük hűen követi a szabadverseiről  
 ismert költő műveinek attitűdjét. A megzenésítések között találunk melodikus, dalszerűen szerkesztett struktú- 
 rákat, verseket követő szabad improvizációkat és konceptuális, avantgárd dalokat.

Előadók: Harcsa Veronika – ének, Keszég László – próza, Márkos Albert – cselló, Benkő Róbert – nagybőgő, 
Pándi Balázs – dob

 « KiscelIi Múzeum 12.00–24.00

1037 Budapest, Kiscelli utca 108. • 1/250-0304 • kapcsolat@kiscellimuzeum.hu • www.kiscellimuzeum.hu 

Koncert:
15.30 Szalóki Ági-gyerekkoncert
20.00 Csaknekedkislány-koncert

Programok óránkénti bontásban:
13.00 Nyomdázás Kiscellben – A márciusban újranyitott Kiscelli Nyomda gépeit próbálhatják ki kicsik és nagyok
13.00 Mágnások lakberendezője – Tárlatvezetés a műtárgy- és bútorraktárban: bútorgyűjteményünk rejtett kincseit  
 nézhetik meg. Történeti stílusok kiváló minőségű kópiái, szecessziós, biedermeier és empire bútorok között kalandozunk.
13.00 Rejtett ösvények – Feltárul a kiscelli domb parkjának tör ténete: a Schmidt Miksa által angolparknak kialakított  
 területet járjuk be, műkő szobrok porló darabjait keresve az óbudai agyagkitermelés hatalmas gödre mentén,  
 Attila egykori favárán is túl. 
14.00 Te jössz?! – Kiállítás a társasjátékokról – Kurátori tárlatvezetés a kiállításban. A társasjátékozás napjainkban  
 virágkorát éli. A vezetésen bebarangoljuk a társasok világát az Országos Kaszinótól a szabadulószobákig,  
 a malomtól a propagandajátékokon át a Catan telepeseiig.
14.00 A kastély titkai – Épületséta és zseblámpás kriptatúra. Ki építette a kiscelli kolostort? Mi köze Mariazellnek  
 Kiscellhez? Na és Mágnás Elzához, a háború előtti Budapest leghírhedtebb rosszéletű nőjéhez? Fény derül  
 minderre – s még jó néhány másik titokra!
15.00 Mágnások lakberendezője – Tárlatvezetés a műtárgy- és bútorraktárban
15.00 Nyári divat a régi Budapesten – POP UP kiállítás – A textilgyűjtemény legcsinosabb nyári ruháiból szemezgetünk.
15.00 Nyomdázás Kiscellben – A márciusban újranyitott Kiscelli Nyomda gépeit próbálhatják ki kicsik és nagyok
16.00 A Fővárosi Képtár gyűjteménye – Tárlatvezetés az állandó kiállításban. A mecénás főváros műgyűjteményé- 
 nek legszebb festményei, portrék, tájképek, aktok tárják fel titkaikat. 
16.00 A kastély titkai – Épületséta és zseblámpás kriptatúra
17.00 Csöndesen – Kortárs magyar csendélet – Szalóki Ági tárlatvezetése gyerekeknek a fotókiállításban
17.00 Rejtett ösvények – Feltárul a kiscelli domb parkjának tör ténete
17.00 Nyomdázás Kiscellben – A márciusban újranyitott Kiscelli Nyomda gépeit próbálhatják ki kicsik és nagyok
18.00 Cellris társasjáték-bemutató – A Te jössz?! című társasjáték-kiállításhoz készült és a Kiscelli Múzeum tárgyait  
 feldolgozó játék bemutatója
18.00 A kastély titkai – Épületséta és zseblámpás kriptatúra
19.00 A Fővárosi Képtár gyűjteménye – Tárlatvezetés az állandó kiállításban
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19.00 Csöndesen – Kortárs magyar csendélet – Tárlatvezetés az időszaki fotókiállításon
19.00 Nyomdázás Kiscellben – A márciusban újranyitott Kiscelli Nyomda gépeit próbálhatják ki kicsik és nagyok
20.00 Te jössz?! – Kiállítás a társasjátékokról – Kurátori tárlatvezetés a kiállításban 
20.00 A kastély titkai – Épületséta és zseblámpás kriptatúra
21.00 Nyomdázás Kiscellben – A márciusban újranyitott Kiscelli Nyomda gépeit próbálhatják ki kicsik és nagyok
22.00 Te jössz?! – Kiállítás a társasjátékokról – Kurátori tárlatvezetés a kiállításban 
22.00 A kastély titkai – Épületséta és zseblámpás kriptatúra

egész estés programok:
16.30–20.00   DJ DRS napfényes lemezeket játszik
12.00–20.00 Barangoló – Óriásszínező – A Barangoló a Kiscelli Múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkoztatókönyvet  
 próbálhatják ki nagyon nagyban látogatóink
15.00–24.00 Játszóházprojekt – A Te jössz?! című társasjáték-kiállításhoz kapcsolódóan társasozhatunk a kastélykertben

 « Kisképző 18.00–24.00 

1093 Budapest, Török Pál u. 1. • 1/217-6833 • info@kiskepzo.hu • www.kiskepzo.hu/index.html

18.00–18.30  Jövőlabor a Kisképzőben – Vir tuális trendek, 3D nyomtatásbemutató az ötvös szak szervezésében
18.00–21.00  Vásár a kisképzős diákok által tervezett tárgyakból – Rétfalvi Orsolya és Nagy Júlia szaktanárok szervezésében
18.00–24.00    Év végi kiállítás – bemutatkozik az iskola valamennyi szakja, és megtekinthető a diákok éves rajzi produkciója
18.30–19.30  a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény bemutatása (Katona Júlia és Nagy Barbara vezetésével)
19.30–20.30   Az iskola diákjainak koncertje Baráth Sándor vezetésével
20.30–21.30  Üvegcsiszolás az üveg szakon – Kátai Miklós csiszolómester segítségével
21.30–23.00  Üvegfúvás – Kecskés Krisztina és Bihari Kristóf üvegművész tanárok segítségével 

 « Kresz Géza Mentőmúzeum 18.00–01.00

1055 Budapest, Markó u. 22. • 1/350-3737/511 • mentomuzeum@gmail.com • www.mentomuzeum.hu

Kiállításainkon megtekinthetők a Magyarországon használatos egykori és mai mentőeszközök és különféle mentési eljárások. Be-
tekintést nyújtunk a korabeli borbélysebészek gyakorlatába, a polgári és katonai mentés indulásába, valamint a nemzetközi hírű 
Budapesti Önkéntes Mentőegyesület színes életébe. A régmúlt mellett kibontakozik a mai mentők, a modern mentőszolgálat világa.

„Mentőpalota-garázs” kiállítótér:
• Menteni a menthetőt – Hogyan segítsünk a bajbajutottakon
• „Te is tudsz segíteni” – szituatív gyermekfoglalkozás, avagy az Ön gyermeke is tud segíteni, ha baj van.

Mentőpalota-udvar
• Mentőmotorok az éjszakában
• A Magyar Gyermekmentő Alapítvány gyermek-mentőorvosi személygépkocsijának bemutatása

Előadások a Mentőpalota Dísztermében:
21:00  Mentőmotorok az Országos Mentőszolgálatnál
20.00  Betegellátás egykoron és napjainkban – mentőorvosi-mentőtiszti munka
22.00  Hét évtized mentéstörténete – 70 éves az Országos Mentőszolgálat
23:00  Kitekintés a nagyvilágba – A hazai és nemzetközi mentés gyakorlatának ismertetése 

Mentéstörténeti tárlat – I. emelet – A kiállítás a rendezvény ideje alatt szünet nélkül látogatható
Pincekórház – Óránkénti tárlatvezetéssel látogatható

 « Kresz Géza Mentőmúzeum – Veteránbázis 18.00–01.00

1035 Budapest, Mohács u. 22. • 1/350-3737/511 • mentomuzeum@gmail.com • www.mentomuzeum.hu 
Megközelítés: a Róbert Károly körúttal párhuzamos Mohács utcai bejárat felől

Mentő oldtimerek a Veteránbázison – a Központi Irányító Csoport látogatóközpontjának megtekintése.
420 m²- es kiállításunkon, a Veteránbázison a Mentőszolgálatnál rendszeresített egykori gépjárműveink tekinthetők meg az 1950-es 
évektől napjainkig. (Figyelem! Előzetesen regisztrálni szükséges a múzeum e-mail-címén)
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 « Labirintus – Panoptikum
1014 Budapest, Uri utca 9. • 1/212-0207 • info@labirintus.eu • www.labirintus.eu

A Várnegyed mélyén húzódó Labirintus 1000 méter hosszan végigjárható, félmillió évvel ezelőtt alakult ki meleg vizes feltörések 
munkája nyomán. Az egyazon szinten húzódó járatrendszereket a XIII. századtól kezdték el összekötni. A Hunyadiak idején 
börtönként és kínzókamraként használták, de volt termeiben borospince és raktár is. Háborús időkben óvóhelyként működött.
Jelenleg látogatható kiállítások:
• Opera Panoptikum, mely annak állít emléket, amikor a budai Vár a hazai zenei élet egyik legrangosabb központja volt  

a XIX. század végéig.
• Magyar királyok szoborcsarnoka, melyben Szent Istvántól Mátyás királyig kerülnek jeles uralkodók bemutatásra.
• Kőemlékek a középkori budai Várból, ahol a Budán működő nagy hírű kőfaragó műhely legszebb darabjai tekinthetők meg.

 « Liszt Ferenc Emlékmúzeum 16.00–24.00

1064 Budapest, Vörösmarty utca 35. • 1/342-7320 • info@lisztmuseum.hu • www.lisztmuseum.hu

16.00  A Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Képzőjének növendékei – a koncerten a jövő zongora-, hegedű- és  
 csellóművészei mutatkoznak be
17.15  Tárlatvezetés a múzeumban, hangszerbemutatóval
18.00  Palojtay János – zongora

Műsor: J. Brahms: 6 Klavierstücke, op.118; F. Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude (Harmonies poétiques et 
religieuses No.3); C. Debussy: Images, I. kötet; S. Rachmaninov: esz-moll etűd, op.39 No.5

20.00  Hutás Erzsébet – hegedű és Andrea Fernandes – zongora
Műsor: F. Liszt: Első és második elégia hegedűre és zongorára; F. Kreisler: Szerelmi üzenet (Liebesgruss), 
Szerelmi bánat (Liebesleid), Szép rozmaring (Schön Rosmarin); P. I. Csajkovszkij: Melódia, Keringő, Scherzo;  
S. Rachmaninov: Énekgyakorlat (Vocalise); A. Dvořak: Humoreszk (Humoresque); N. Paganini: Cantabile;  
E. Elgar: Szerelmi üdvözlet (Salut d'amour); F. Liszt: A három cigány (Die drei Zigeuner)

21.15  Tárlatvezetés a múzeumban
22.00  Az In Medias Brass fúvóskvintett koncertje

Műsor: S. Scheidt: Canzone Aethiopicae; A. Corelli: Karácsonyi concerto; G. Fauré: Pavane
A programok között fanfárok szólalnak meg a múzeum erkélyén. 

 « Lívia-villa 18.00–24.00

1121 Budapest, Költő utca 1/a • 1/2754613 • kortarsvilla@gmail.com • www.facebook.com/liviamuvelodes

Gerber Pál – Líviánál AI – EI – azaz a kortárs művészet Tulajdonságai – Lehetőségei
Gerber Pál Munkácsy-díjas festőművész Lívia-villába tervezett egyedi kiállítása a Múzeumok Éjszakáján vetítéssel, zenével, 
irodalommal, alkotással, koccintással és kötetlen beszélgetéssel a művészet körül. Többek között olyan kérdésekről, hogy mi 
van, ha szép, de mégis tetszik, mi a különbség NEM és NEM között, vagy miről szól a miről szól.

 « Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 16.00–01.00 

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. • 1/555-3444 • info@ludwigmuseum.hu • www.ludwigmuseum.hu

Kezdd a Múzeumok Éjszakáját a Ludwig Múzeumban! Exkluzív tárlatvezetések, irodalom, koncert, filmvetítés, DJ-szett a tera-
szon, homlokzati fényfestés vár a leghosszabb éjszakán! Gyere velünk a kulisszák mögé, ismerd meg a legjobb műtárgysztorikat, 
készíts legóból műtárgyat, és válassz magadnak művészeti könyvet vagy magazint a Könyvturkálóban!
KIÁLLÍTÁSOK
• Permanens forradalom. Mai ukrán képzőművészet
• Minden nem látszik – Türk Péter (1943–2015) életmű-kiállítása
• Westkunst – Ostkunst. Válogatás a gyűjteményből

CSALÁDI PROGRAMOK
17.00  Megnyitó: Tapintható tárlat a Westkunst – Ostkunst című kiállításban – A múzeum által kiírt, vakok és gyengénlátók  
 számára is hozzáférhető, „Tapintható pályázat”-ra beérkezett munkákból rendezett válogatás.
18.00–23.00  Műtárgyat legóból? | 2. emelet, könyvtár – Miért is ne! A program során a nyíregyházi fiatalokból álló Tekerd!  
 csoporttal közösen rakhatják ki az érdeklődők a múzeum egyik sztárját, Roy Lichtenstein Vicki című művét, amihez  
 összesen 31.600 db 1x1 cm-es kockát használnak majd fel. Ezenkívül lesz 3D-s legóobjekt-készítés,  
 és a Tekerd! csoport munkáiból készült pop-up kiállítás is látható lesz!
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18.00–19.00  Rendhagyó pszichológiai tárlatvezetés a Westkunst – Ostkunst című gyűjteményi kiállításban. | 3. emelet,  
 kiállítótér – A népszerű „Kapcsolatunk másokkal – Kapcsolatunk magunkkal” című pszichológiai tárlatvezetés  
 különkiadása. Regisztráció szükséges június 22-ig: szira.henrietta@ludwigmuseum.hu (max. létszám: 15 fő)
17.00–23.00  Kortárs Könyvturkáló | 2. emelet, könyvtár – Vigyél magaddal művészetet! Ingyen elvihető kiadványok, hazai és  
 nemzetközi művészeti albumok, újságok. Csak a Múzeumok Éjszakáján!

EXKLUZÍV PROGRAMOK
18.00–19.00  Ludwig Lounge EXTRA: Mit lát az író? | 1. emeleti kiállítótér – A Dragomán György – Szabó T. Anna szerzőpárossal  
 Valuska László (Könyves magazin) beszélget a Minden nem látszik – Türk Péter (1943–2015) életműkiállításban
19.00–19.30  Kurátori tárlatvezetés a Permanens forradalom. Mai ukrán képzőművészet című kiállításban | 2. emelet,  
 kiállítótér – A tárlatvezetést tar tja: Popovics Viktória, a kiállítás kurátorasszisztense
19.30–20.30  Kollár-Klemencz László estje a Permanens forradalom. Mai ukrán képzőművészet kiállításban | 2. emelet, kiállítótér
21.00–23.00  Éjszakai ragadozók – Exkluzív filmvetítés és filmklub Réz András esztétával | 1. emelet, előadóterem

Rendező: Tom Ford, angol nyelven, magyar felirattal
22.00–22.40  Willany Leó – Grecsó Zoltán improvizációs táncszínháza. A Ludwig Múzeum tereiben a kiállítótérre s az ott  
 található alkotásokra reflektálnak majd a táncművészek és a zenészek, improvizáció útján interpretálva a művek  
 által közvetített benyomásokat, érzeteket. 
22.00–22.45  Éjszakai séta a kulisszák mögött – Gőgös Ágota és Kónya Béla előadásán a restaurátor-műteremben a látogatók  
 közelebbről is megismerkedhetnek a múzeumi műtárgyak felkészítésének rejtelmeivel és a kölcsönzés folyamatával.  
 – Találkozó 22.00-kor az Infopultnál
23.00–23.30  Late Night Stories | 3. emelet, kiállítótér – Rendhagyó tárlatvezetés, kulisszatitkok, műtárgysztorik a Westkunst  
 – Ostkunst című gyűjteményi válogatásban. A tárlatvezetést tartja: Sugár Zsófia

SZABADTÉRI PROGRAMOK
15.00–17.00  Térfoglaló séta a Szabadság hídi vámszedő házikótól a Ludwig Múzeum melletti Valyo Kikötőig – A Velencei  
 Építészeti Biennále Magyar Pavilonjának főszereplője idén a Szabadság híd, illetve a 2016-os „hídfoglalás”, ezért mi  
 is innen indítjuk városi térfoglaló sétánkat. A kétórás séta alatt felfedezzük a pesti Duna-part újfajta használati lehetőségeit.  
 – Találkozási pont: Szabadság híd pesti hídfő, vámszedő házikó (amely ebből az alkalomból kinyit)

Regisztráció szükséges: muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu; Létszám: max. 25 fő
19.00–01.00  Bem aka Matild DJ-szett a múzeum teraszán | P’art Kávézó terasz – Bem Tábornok, a Ludwig Múzeum rezidens DJ-je  
 igazi, vinylből kevert muzeális egzotikával készül, az élvezhető fogyaszthatóság és a kacsintós humor keretein belül.
22.00–01.00  Árnyékképek – fényfestés – Árnyékvetítés a múzeum homlokzatán a Permanens forradalom. Mai ukrán  
 képzőművészet című kiállításhoz kapcsolódóan Nyikita Salennij ukrán művész inspirációjára. 

 « MagNet Közösségi Ház 16.00–24.00

1062 Budapest, Andrássy út 98. • 20/583-4819 • info@magnethaz.hu • www.magnethaz.hu; www.magnethaz.hu

Vedd meg nálunk a belépődet a Múzeumok Éjszakájára! Minden nálunk vásárolt felnőtt karszalag mellé könyvet választ-
hatsz ajándékba

KÜLTÉRI PROGRAMOK
16.00–16.30 SunCity Brass Band „hangolódó” koncertje

BELSŐ UDVAR PROGRAMJAI
16.30–17.30  Spiró György – Család és dráma
18.00–19.00 Pál Feri – Fordulat: a változás kulcsa
19.30–20.30  Feldmár András – Családi színház, családi valóság 
21.00–22.00  Sun City Brass Band-nagykoncert
22.00–24.00  Phunky Pannon Special MÉJ Dj-szett 
ELŐADÁSOK 
16.00–16.40  Csórics Balázs – JADE SPIRIT: A férfi érési útja a családban, párkapcsolatban – REKETTYE terem
16.45–17.30  Kenéz Tünde – JADE SPIRIT: Párkapcsolat-építés, építő kapcsolatok – REKETTYE terem
18.00–19.30  Eötvös György – Egy előadás a családfa- és családtörténet-kutatásról – avagy hogyan kezdjünk neki, ha  
 érdeklődünk a téma iránt – REKETTYE terem
19.30–20.30  Patek Katalin – JADE SPIRIT: A Nő mint a család lelke. Női szerepek – KANKALIN terem
INTERAKTÍV PROGRAMOK 
16.00–19.00  Súlyfelejtő klub – Hány éves vagy valójában? – Testösszetétel-mérés – KANKALIN terem
18.30–21.00  Ami összeköt – Legyen Ami Van! Improvizációs Playback Színház – BOJTORJÁN terem
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CSOPORTBEMUTATÓK
16.00–18.00  György Kata: A család ereje – Lélek-zés önismeret családállítással – LÓTUSZ terem
18.30–20.00  Kapcsolatteremtő – konfliktusoldó hangfürdő – LÓTUSZ terem
GYEREKJÁTSZÓ
16.00–17.30 Kézműves foglalkozás
16.00–17.00  Sing Along Kids
16.00–21.00  Gyerek „dühöngő”
18.00–19.30  Ungár Mariann – Játsszunk színházat!   

 « Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház 09.30–23.00

1065 Budapest, Nagymező u. 20. • 30/505-0455 • maimano@maimano.hu • www.maimano.hu

9.30–11.00 Mai Manó Ház feat. Jóga – Kezdd a Múzeumok Éjszakáját jógával, hogy éjfélig bírd a tempót! Az ászanasorokat  
 Spala Korinna vezeti a Mai Manó Ház századfordulós fényképészműtermében, a Napfényműteremben!  
 Az óra után irány a kiállítótér, ahol Dana Lixenberg kiállítását tekintheted meg. A korlátozott férőszámok miatt  
 jelentkezz időben: maimano@maimano.hu, jelige: jóga. Kérjük, hogy saját matracot hozz magaddal!
11.00–11.45; 12.00–12.45; 13.00–13.45; 17.00–17.45; 19.00–19.45  Házvezetés a Hosszúlépés. Járunk? csapatával!  
 – Ismerd meg az idén 124 éves Mai Manó Ház tör ténetét, fedezd fel Budapest leghíresebb fényképész  
 műteremházát a Hosszúlépés. Járunk? csapatával! A századfordulós épület idén először eredeti állapotában  
 tekinthető meg, a látogatókat egészen a padlástérig vezetjük, az egykori kontaktolószobák titokzatos világába,  
 ahonnan a VI. kerület háztetőit is megpillanthatjuk. Eddig soha nem látott, új helyszínek, melyeket korábbi  
 sétálóinknak is ajánlunk! A túra során a szemfüles látogatók mai manós ajándékokkal gazdagodhatnak.  
 Regisztráció a túrákra: maimano@maimano.hu. Jelige: házvezetés és a túra időpontja 
14.00–15.00 Kurátori tárlatvezetés Claudia Küssellel Dana Lixenberg Imperial Courts című kiállításán – A holland  
 fotográfus közel húsz éven keresztül fényképezte a Los Angeles déli részén található Watts negyed lakóit  
 a Rodney King bántalmazásának hatására kitör t 1992-es Los Angeles-i zavargások után. Hogyan látja Dana  
 Lixenberg a város lakóit, miben rejlik az alkotói ábrázolásának titka, többek között erről is beszél majd a kiállítás  
 kurátora, Claudia Küssel. 
16.00–17.00 Tárlatvezetés Müllner András vezetésével Dana Lixenberg kiállításán – Hogyan látunk és hogyan láttatunk  
 másokat? Az ELTE Média és Kommunikáció Tanszéke docensének szakterülete a vizuális reprezentáció és a  
 főként kisebbségi identitáshoz kapcsolódó képzőművészet-elméletek. Vezetése során az Imperial Courts  
 kiállítás képei garantáltan izgalmas ér telmezési lehetőségekkel bővülnek majd.
18.00–19.00 Tárlatvezetés az Artlocator főszerkesztőjével, Etentuk Inemesittel Dana Lixenberg kiállításán – Az Artlocator  
 főszerkesztője az afroamerikai kultúráról és annak társadalmi reprezentációjáról, a kulturális kisajátítás fogalmáról  
 és a másodlagos állampolgárság láthatatlan intézményéről beszél Dana Lixenberg fotóesszéinek tolmácsolásában. 
21.00–21.45 Jazzkoktélbár a Napfényműteremben – Fenyvesi Márton szólókoncertje – Fenyvesi Márton Junior Prima- és  
 Ar tisjus-díjas gitárművész, producer az idei Múzeumok Éjszakáján első ízben mutatja be saját kísérleti zenei  
 kompozícióit. Készülő szólólemezének anyagát gitárcentrikus, elektronikus zeneművek alkotják, melyek a Mai  
 Manó Ház egyedi adottságait kihasználva negyvenöt perces terjedelemben, surroundban szólalnak meg.
További részletek a Mai Manó Ház honlapján: www.maimano.hu

 « Magyar Írószövetség 18.00–23.00

1062 Budapest, Bajza utca 18. • 1/322-8840 • titkarsag@iroszovetseg.hu • www.iroszovetseg.hu

18.00  Ki viszi át... – Rohmann Ditta és a Szirtes Quintet koncertje. Közreműködnek: Szir tes Edina Mókus (ének,  
 hegedű, brácsa); Rohmann Ditta (cselló), valamint a Szir tes Quintet
19.30  Fülemile – A fanyar Arany János. Zenés versszínházi műsor. Előadják: Tallián Mariann és Lázár Balázs  
 színművészek, Csörsz Rumen István régizenész.
21.30  Hobo: Hármasoltár. József Attila, Vlagyimir Viszockij és Jim Morrison műveiből.
18.00–21.00  Ékszerkészítés gyógyító ásványokból Sütő Évával
18.00–21.00  Origami gyermekeknek és felnőtteknek Borcsiczky Krisztinával
18.00; 20.00  Irodalomtörténeti barangolás a székházban – A nagy múltú székház bemutatása a pincétől a padlásig,  
 a barangolás közben megidézzük a hely szellemét, hagyományait, múltját és jelenét, kézbe vesszük a könyvtár kincseit.
18.30; 20.30  Irodalomterápiás foglalkozás Oroszi Evelin biblioterapeutával. A programok 50 percesek, csak a pontosan  
 érkezők tudnak csatlakozni.
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 «

Magyar Képzőművészeti Egyetem 17.00–24.00   

1062 Budapest, Andrássy út 69–71. • 1/342-1736 • rektorkabinet@mke.hu • www.mke.hu

18.00  Séta és tárlatvezetés az egyetem Andrássy úti épületében Révész Emesével és Radák Eszterrel.
18.00–24.00  „Az első év a képzőn” riport-dokumentumfilm. Csalódások és meglepetések. Sodródás, szabadság,  
 felelősség, időbeosztás. A hallgatók egymás kérdéseire válaszolnak. Folyamatos vetítés
18.30–22.00  Látogatás az MKE könyvárában 

– Könyvek a családban: fókuszban az illusztrált szépirodalom – Minden órában tárlatvezetés a „muzeális” hangu- 
   latú könyvtári miliőben mai és már muzeális illusztrált könyvek között. 
– Hozd el a párodat vagy gyermekedet, és készíts róla festőmodellként képet! – A volt fiú-olvasóteremben felele- 
   venedik a régi vásári fotografálás és a női festőiskola emléke

18.30–20.30  „Csináljunk képeskönyvet!” címmel Metzing Eszter végzős hallgatóval kiállítás- és gyerekkönyv-illusztrá- 
 ciós műhely
19.00  Látogatás az MKE Anatómia Tanszékén Kőnig Frigyes vezetésével
19.00–20.30  Elfeledett magyar népmesék – Szentimrey Borbála tárlatvezetése a kiállításon. Az egyetem hallgatóinak  
 alkotásai egy-egy nem közismert magyar népmesét dolgoznak fel Zalka Csenge Virág feminista mesegyűjteménye alapján. 
19.30  Látogatás az MKE Grafikai Műhelyében Herczeg László vezetésével
20.00–21.00  Cianotípiás nyomatok készítése a látogatók számára, amiket akár hazavihetnek
20.30  Látogatás az MKE Anatómia Tanszékén Kőnig Frigyes vezetésével
21.00  Látogatás az MKE Grafikai Műhelyében Herczeg László vezetésével
21.30  Séta és tárlatvezetés az egyetem Andrássy úti épületében Révész Emesével és Radák Eszterrel
22.00  Intermédia-diploma 2018 – tárlatlátogatás a diplomázó intermédia szakos hallgatók vezetésével
19.00–24.00  koncertek 

– Kő Ábel Holló, Vértesi Ferenc 
– TPRSPRT (Gutema Dávid)
– 0 Orchestra kísérleti zenei munkacsoport

23.00  Séta és tárlatvezetés az egyetem Andrássy úti épületében Romoda Klárával

 « Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 14.00–24.00

1036 Bp., Korona tér 1. • 1/375-6249/113 m. • mkvm@iif.hu; kiss.hajnalka.mkvm@gmail.com • www.mkvm.hu 

Az első 200 nálunk vásárolt karszalag mellé #retro kakasnyalóka jár ajándékba!
#RETRO
Az idei Múzeumok Éjszakáján hamisítatlan #retro hangulattal várjuk vendégeinket! Fókuszban IBUSZ ...mert úton lenni 
jó!, valamint Mit vásárolt Jucika? Nők a szocialista reklámban című időszaki kiállításaink. Hűs sör forró virslivel, céllö-
völde vattacukorral, retro koncert Csinibabával!
14.00  Kapunyitás
14.00–20.00  #RETRO-GASZTRO: Útravaló – A sok játékban hamar megéhezik az ember. Retro miniszendvics-készítő  
 gasztrofoglalkozásunk gondoskodik róla, hogy a finomságok se maradjanak ki a napból.
14.00–22.00  #RETRO JÁTÉKBARLANG – A nagy melegben jólesik megpihenni hűsítő pincénkben, ahol igazi retro  
 társasjátékokkal vár kicsiket és nagyokat egyaránt a homoludens.hu Egyesület. Rubik-kocka, lemezjátékok  
 a Lemezárugyár kínálatából, 12 táblás játék, ugró béka, macska-egér türelemjáték, malom, Rocky, Betűtorony,  
 Egri János-féle Kérdezz-felelek, többféle retro türelemjáték, kétszemélyes stratégiai játékok, többféle Gazdálkodj  
 okosan, snóbli, fonaljáték.
14.00–23.00  #RETRO VURSTLI – Múzeumunk hátsó udvarában céllövölde, dobozdobálás, horgászat és az elmaradhatatlan  
 vattacukorárus várja a látogatókat.
14.00–00.00  #RETRO sörkert a múzeum udvarán – Hangulatos belső kertünkben a Mókus Sörkert Étterem vendéglátásával,  
 tangóharmonika-szóval, valamint korabeli reklámfilmek vetítésével várjuk vendégeinket.
17.00–20.00 #retrozenék tangóharmonikára – Weszely Ernő játszik
20.00–00.00  #RETRO KVÍZ – Mennyire emlékszel? Utazás a márkák, a reklámok és a retro üdülések világába.
20.00–21.30  #RETROLL koncert a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek slágereivel
22.00–23.40  #RETRO mozi – Csinibaba – magyar zenés vígjáték, 100 perc, 1997, r.: Tímár Péter

TÁRLATVEZETÉSEK:
18.00; 18.30; 19.00  Kurátori tárlatvezetés 25 percben a 69/70/85 | Egy európai üvegstúdió Dömsödön című időszaki  
 kiállításban (max. 10 fő!) 
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18.00 Tárlatvezetés a „Nekem soha nem volt otthonom” – Krúdy Gyula budapesti életének színterei című állandó kiállításban
17.00; 21.00 Kurátori tárlatvezetés az IBUSZ ...mert úton lenni jó! című időszaki kiállításban – A kiállítás a lehető  
 legszínesebben igyekszik bemutatni a nagy múltú cégnek az elmúlt több mint 100 évét, ahol megidézzük az  
 1930-as évek turistaparadicsomának számító Budapestet éppúgy, mint az 1970-es évek baráti társasutazásait.
18.00; 22.00 Kurátori tárlatvezetés a Mit vásárolt Jucika? Nők a szocialista reklámban című időszaki kiállításban  
 – A kiállítás a szocializmus időszakának (1947–1989) rekláméletét idézi meg, valamint az ebből kiolvasható női  
 ideálkép, szerepkör változását.
19.00 Tóth József Füles reklámfotós szubjektív tárlatvezetése az IBUSZ ...mert úton lenni jó! című időszaki kiállításban
19.00; 21.00 Tárlatvezetés „A jó kalmár a világ jótevője” – Két évszázad a magyar kereskedelem történetéből című  
 állandó kiállításban
20.00; 22.00 Tárlatvezetés a „Vendéget látni, vendégnek lenni” – Vendéglátás-történeti állandó kiállításban
20.00  Kollin Ria reklámszakember szubjektív tárlatvezetése a Mit vásárolt Jucika? Nők a szocialista reklámban  
 című időszaki kiállításban
Tárlatvezetéseinken egyszerre max. 30 főt tudunk fogadni. A részvétel érkezési sorrendben történik, kérjük, hogy a prog-
ram előtt minimum 10 perccel jelenjenek meg a helyszínen. Vezetéseink max. 45 percesek.

 « Magyar Mezőgazdasági Múzeum 18.00–01.00

1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár • 1/363-2711 • info@mmgm.hu • www.mmgm.hu

KEZEDBEN A GYEPLŐ!
Szereti a lovakat, de nem szereti, ha lóvá teszik? Szeret játszani? Kedveli az igényes szórakozást? Akkor nálunk a helye ezen az éjszakán! 
Múzeumunk ezúttal olyan csemegéket kínál, amelyekben nem lehet része a hétköznapokban. A rendhagyó mesék és játékok mellett olyan 
élményterekben várjuk, ahol minden a lóról, a magyar lovas kultúráról és hagyományainkról szól. A fény, a zene, a játékok feledhetetlen 
szórakozást kínálnak a romantikus éjszakai Vajdahunyadvárban. A közösségi alkotás, a filmek, az esti villámcsődület és a borkóstolók 
pedig az élvezetek még teljesebb tárházát kínálják. Érdemes megnézniük az egyik legérdekesebb kiállításunkat, A ló – Nemzeti lókiállítást is!

PROGRAMJAINK
VÁRUDVAR 
21.00–21.30  UDVARLÓ Flashmob – Játsszunk együtt lovat! Ha időben jön, része lehet a világító megalónak, amit együtt  
 hozunk létre a vár udvarán. Ehhez a produkcióhoz feltétlenül szüksége lesz a mobiltelefonjára vagy egy zseblámpára! 
FOLYAMATOS PROGRAMOK 18.00-tól műsorzárásig
Lovasbemutató | Cirkuszi artisták mutatványai | A fénnyel rajzolók (ElmoStix csapat) | Szelíd vadállatok – állatbemutató 
és -simogató | Toronylátogatás | 9. Kadarka Szalon – kadarka borok kóstolója | Kárpát-medencei borászatok bemutat-
kozása és éjféli KOCCINTÁS

MÚZEUMI BARANGOLÓ – Programok a múzeumban 
LÁTNIVALÓ
• Ritkán látható tárgyak a gyűjteményekből – lovas minikiállítás a múzeumban
• A Ló – Nemzeti lókiállítás
• Kincsem és Imperiál – Híres magyar versenylovak kiállítás
AGYALÓ
• Interaktív lovas tárgyfelismerés, fejtörő és tapintható tárgyak – Ismerjék meg gyűjteményeink kincseit testközelből!
• Az erdők szentélye – Interaktív erdei élménypálya
TOMBOLÓ
• Lórodeó – Ki tud tovább fenn maradni? Várjuk a belevaló jelentkezőket! (Túljelentkezés esetén előnyben részesül, ha nálunk 

veszi meg a jegyét!)
• Ugrálóderbi – Vigyázz, kész, rajt! Pattanjon a felfújható pónik hátára!
• Lemezlovasok – Múzeumi diszkó vetítéssel és kiváló zenékkel!
• Lóvásár – Ismerje meg a régi lóvásárok világát, és hozza el megunt lovas tárgyait, játékait! Egy hozott tárgyért cserébe egy 

tárgyat vihet!
• Lufivadászat nyereményekkel – Játék közben tanulj a lovakról!
• Nemzeti kincsünk az erdő – játszósarok gyerekeknek
LAZULÓ
• Mesekuckó: Retró diavetítés és játékok. Történetek a mitológiai lovak, a táltos paripák és az unikornisok világából.
LÓ–DESIGN
• Alkossunk közösen! A szárnyaló fantáziának ezen az éjszakán semmi sem szab határt. Megelevenedő műalkotások a múzeumban.
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Térkép és közlekedés
Az alábbi számozott múzeumokat megtalálja a következő oldalon a térképen.

A Múzeumok Éjszakája rendezvényen több olyan intézmény is részt vesz, amely a belvárostól távolabb 
található, így a térképen nem tudtuk őket feltüntetni. Az aktuális résztvevői listát és minden múzeum pontos 
térképét megtalálhatja honlapunkon, a www.muzej.hu címen.

1 3D Gallery Budapest
2 Ady Emlékmúzeum
3 Állatorvos-tör téneti Gyűjtemény
4 Aquincumi Múzeum
5 Artpool Művészetkutató Központ / Szépművészeti Múzeum
6 Bajor Gizi Színészmúzeum
7 Bálna Budapest – 306-os Kortárs Teremgaléria
8 Bélyegmúzeum
75 Bibliamúzeum és Műemlékkönyvtár (Ráday Gyűjtemény) 
9 Blinken OSA Archívum
10 Budapest Art Brut Galéria
11 Bp.-belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom
12 Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma
13 Budavári Palota nyugati pincerendszer – Mikve
14 Cseh Tamás Archívum
15 A 104 éves Danubius Hotel Astoria
16 De la Motte – Beer-palota
17 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
18 Elektrotechnikai Gyűjtemény
19 ELTE BTK Trefort-kert
20 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
21 ELTE Füvészkert
22 EMIH – BTM – Középkori Zsidó Imaház
23 EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 
24 EMIH – Keren Or Központ 
25 EMIH – Óbudai zsinagóga 
26 EMIH – Vasvári Pál utcai zsinagóga 
27 Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér
28 Evangélikus Múzeum
29 Fiumei Úti Sírker t – Kegyeleti Múzeum
30 Földalatti Vasúti Múzeum
31 Fővárosi Törvényszék
32 FUGA
33 Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény
34 Goldberger Textilipari Gyűjtemény
35 Hadtörténeti Múzeum
36 Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
37 Holokauszt Emlékközpont
38 Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
39 Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt
40 Kassák Múzeum
41 KiscelIi Múzeum 
42 Kisképző
43 Kresz Géza Mentőmúzeum

44 Labirintus – Panoptikum
45 Liszt Ferenc Emlékmúzeum
46 Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
47 MagNet Közösségi Ház
48 Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
49 Magyar Írószövetség
50 Magyar Képzőművészeti Egyetem
51 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
52 Magyar Mezőgazdasági Múzeum
53 Magyar Nemzeti Galéria
54 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
55 Magyar Nemzeti Múzeum
56 Magyar Természettudományi Múzeum
57 MTA Könyvtár és Információs Központ
58 MTA Művészeti Gyűjtemény
59 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
60 Mária Magdolna-torony
61 Mátyás-templom
62 Mesemúzem
63 Miniversum Élményközpont
64 MTVA – Rádió- és Televíziótör téneti Kiállítóhely
65 Műcsarnok
66 Óbudai Múzeum
67 Óbudai Társaskör
68 Országos Meteorológiai Szolgálat
69 Országos Széchényi Könyvtár
70 Országgyűlési Múzeum
71 Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum
72 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimn. és Szki.
73 Petőfi Irodalmi Múzeum
74 Postamúzeum
76 Rendőrmúzeum
77 Róth Miksa Emlékház
78 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
79 Sziklakórház Atombunker Múzeum
80 Terror Háza Múzeum
81 Törley Pezsgőmanufaktúra
82 Új Budapest Galéria (a Bálnában)
83 Várkert Bazár, Déli Paloták
84 Várkert Bazár, Testőrpalota
85 Vasarely Múzeum Budapest
86 Yunus Emre Török Kulturális Intézet
87 Zenetörténeti Múzeum
88 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum



36

11

4

6

9

12
13

14

22  

61  

16

17

25

28

30

31

33

32

34

35 60

36       

40

41

43

44 

51 

53 

54 

57       
58       

62       

66     

67

68

69

70

78

83

84

79

81

85

87



37

21

88

1

2

35

7
82

8

10

15

23

18

19

42

20

24

26       

27

28

29

30

39

32

37 

38

45 

46

47 

48

49 

50 

52 65 

55 

56       

59       

63

64

71

72

73

74

75

76

77

80
86



Kresz Géza Mentőmúzeum – Veteránbázis 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum; 
Műcsarnok

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum; 
MagNet Közösségi Ház

Terror Háza Múzeum; 
Liszt Ferenc Emlékmúzeum; 
Magyar Képzőművészeti Egyetem; 
Yunus Emre Török Kulturális Intézet; 
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola; 
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér; 
Artpool Művészetkutató Központ

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház; 
Miniversum; 
EMIH – Vasvári Pál utcai zsinagóga

Blinken OSA Archívum; 
Miniversum; 
3D Galéria Budapest

Földalatti Vasúti Múzeum; 
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Galéria; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Evangélikus Múzeum

MTA Könyvtár és Információs Központ; 
MTA Művészeti Gyűjtemény

Tőzsdepalota; 
Országgyűlési Múzeum

Kresz Géza Mentőmúzeum; 
Fővárosi Törvényszék

Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt

Nyugati pályaudvar M

Vágány utca / Róbert 
Károly körút

Honvédkórház 

Rippl-Rónai utca

Kodály körönd M 

Vörösmarty utca M 
 
 
 
 
 

Oktogon M 

Opera M 
 

Bajcsy-Zsilinszky út M 
 

Deák Ferenc tér M 
 
 
 
 

Széchenyi István tér 

Kossuth Lajos tér M 
(Vértanúk tere)

Markó utca 

Nyugati pályaudvar M

 

MTA Könyvtár és Információs Központ; 
MTA Művészeti Gyűjtemény

Magyar Népi Iparművészeti Múzeum – 
Hagyományok Háza

Budapesti Történeti Múzeum – 
Vármúzeum; 
Országos Széchényi Könyvtár; 
Magyar Nemzeti Galéria; 
De la Motte–Beer-palota; 
Labirintus – Panoptikum; 
Budavári Palota nyugati pincerendszer

Bajor Gizi Színészmúzeum

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Budapesti Déli pályaudvar

Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Meteorológiai Szolgálat; 
Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény 

Országgyűlési Múzeum

Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt; 
Kresz Géza Mentőmúzeum; 
Fővárosi Törvényszék

Blinken OSA Archívum; 
Tőzsdepalota

Miniversum; 
3D Galéria Budapest

Földalatti Vasúti Múzeum; 
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági 
Művészeti Galéria; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Evangélikus Múzeum

Deák Ferenc tér M 

Széchenyi István tér 

Clark Ádám tér 

Dísz tér 
 
 
 
 
 

Palota út, gyorslift

Dózsa György tér

Németvölgyi út

Déli pályaudvar 

Széll Kálmán tér M

Széna tér

Mechwart liget 

Margit híd, 
budai hídfő H

Jászai Mari tér

Nyugati pályaudvar M 
 

Arany János utca M 

Szent István Bazilika 

Deák Ferenc tér M 

MU1
MúzeuMbusz 1 
Észak-pesti járat

MúzeuMbusz-  
tájékoztató

Részletes menetRend: bkk.hu/menetrendek

Közlekedik: 18:00-tól 02:30-ig 5-10 percenként

MúzeuMbusz 2 
Budai járat

Közlekedik: 18:00-tól 02:30-ig 7-15 percenként

MU2
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Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; 
Fradi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum; 
ELTE Füvészkert; 
József Attila Emlékhely

Holokauszt Emlékközpont; 
Budapest Art Brut Galéria; 
Ráday Gyűjtemény

Magyar Nemzeti Múzeum; 
Petőfi Irodalmi Múzeum; 
MTVA – Rádió- és Televíziótörténeti 
Kiállítóhely; 
Ráday Gyűjtemény; 
Kisképző

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Danubius Hotel Astoria; 
ELTE BTK Trefort-kert; 
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Ady Emlékmúzeum

Földalatti Vasúti Múzeum; 
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Galéria; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Evangélikus Múzeum

Blinken OSA Archívum; 
Miniversum; 
3D Galéria Budapest

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház; 
Miniversum; 
EMIH – Vasvári Pál utcai zsinagóga

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház; 
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér; 
Artpool Művészetkutató Központ

Terror Háza Múzeum; 
Liszt Ferenc Emlékmúzeum; 
Magyar Képzőművészeti Egyetem; 
Yunus Emre Török Kulturális Intézet; 
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola; 
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum; 
Magyar Írószövetség; 
Postamúzeum; 
MagNet Közösségi Ház

Állatorvos-történeti Gyűjtemény; 
Róth Miksa Emlékház

Fiumei Úti Sírkert – Kegyeleti Múzeum; 
Rendőrmúzeum

Magyar Természettudományi Múzeum; 
ELTE Füvészkert

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; 
Fradi Múzeum

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; 
Fradi Múzeum

Népliget M

Népliget M 

Nagyvárad tér M

Természettudományi 
Múzeum 

Corvin-negyed M 
 

Kálvin tér M 
 
 
 
 

Astoria M 
 
 
 
 

Deák Ferenc tér M 
 
 
 
 

Bajcsy-Zsilinszky út M 
 

Opera M 
 

Oktogon M 
 

Vörösmarty utca M 
 
 
 
 
 

Reformáció park 
 
 

Rottenbiller utca / 
István utca

Munkás utca

Dologház utca 

Nagyvárad tér M 

Népliget M 

Népliget M

 
Törley Pezsgőmanufaktúra

ELTE TTK Természetrajzi Múzeum

Zwack Múzeum és Látogatóközpont

Bálna Budapest; 
Ráday Gyűjtemény

Új Budapest Galéria

Magyar Nemzeti Múzeum; 
Petőfi Irodalmi Múzeum; 
MTVA – Rádió- és Televíziótört.-i Kiállítóhely; 
Ráday Gyűjtemény; 
Kisképző

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Danubius Hotel Astoria; 
ELTE BTK Trefort-kert; 
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Ady Emlékmúzeum

Földalatti Vasúti Múzeum; 
Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Evangélikus Múzeum

Savoyai Jenő tér 
(Törley tér)

Budafoki út / Dombóvári út

Egyetemváros

Boráros tér H

Zsil utca 

Fővám tér M

Kálvin tér M 
 
 
 

Astoria M 
 
 
 
 

Deák Ferenc tér M

MU3
MúzeuMbusz 3 
Dél-pesti járat

Közlekedik: 18:00-tól 02:30-ig 5-10 percenként

MúzeuMbusz 4 
Törley járat     Deák Ferenc tér 

Közlekedik: 18:00-tól 02:30-ig 7-10 percenként

MU4

Törley járat     Törley tér 

Közlekedik: 18:00-tól 02:30-ig 7-10 percenként

Földalatti Vasúti Múzeum; 
Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Evangélikus Múzeum

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Danubius Hotel Astoria; 
ELTE BTK Trefort-kert; 
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Ady Emlékmúzeum

Magyar Nemzeti Múzeum; 
Petőfi Irodalmi Múzeum; 
MTVA – Rádió- és Televíziótört.-i Kiállítóhely; 
Ráday Gyűjtemény; 
Kisképző

Holokauszt Emlékközpont; 
Budapest Art Brut Galéria; 
Ráday Gyűjtemény

Magyar Természettudományi Múzeum; 
ELTE Füvészkert

József Attila Emlékhely

Zwack Múzeum és Látogatóközpont

Ludwig Múzeum – Kortárs Műv.-i Múz.

ELTE TTK Természetrajzi Múzeum

Törley Pezsgőmanufaktúra

Deák Ferenc tér M 
 
 
 

Astoria M 
 
 
 
 

Kálvin tér M 
 
 
 

Corvin-negyed M 
 

Természettudományi 
Múzeum

Nagyvárad tér M

Haller utca / Mester utca

Haller utca / Soroksári út

Ludwig Múzeum 

Pázmány Péter sétány

Budafoki út / Dombóvári út 

Savoyai Jenő tér 
(Törley tér)
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Országgyűlési Múzeum

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény

Csodák Palotája

Kiscelli Múzeum

Csodák Palotája

Goldberger Textilipari Gyűjtemény

Kassák Múzeum; 
Óbudai Társaskör; 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum; 
Óbudai Múzeum; 
EMIH – Óbudai zsinagóga; 
Vasarely Múzeum

Aquincumi Múzeum

Polaris Csillagvizsgáló

Kassák Múzeum; 
Óbudai Társaskör; 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum; 
Óbudai Múzeum; 
EMIH – Óbudai zsinagóga; 
Vasarely Múzeum

Goldberger Textilipari Gyűjtemény

Csodák Palotája

Kiscelli Múzeum

Csodák Palotája

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény

Országgyűlési Múzeum

Kresz Géza Mentőmúzeum; 
Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt; 
Fővárosi Törvényszék

Nyugati pályaudvar M

Jászai Mari tér

Margit híd, budai hídfő H

Kolosy tér

Remetehegyi út

Kolosy tér

Tímár utca H

Szentlélek tér H 
 
 
 
 
 

Záhony utca

Bécsi út / Vörösvári út

Serfőző utca 
 
 
 
 
 

Tímár utca H

Kolosy tér

Remetehegyi út

Kolosy tér

Margit híd, budai hídfő H

Jászai Mari tér

Nyugati pályaudvar M 

MúzeuMbusz 5 
Óbudai járat

Közlekedik: 18:00-tól 02:30-ig 30 percenként

MU5

Sziklakórház Atombunker Múzeum; 
Zenetörténeti Múzeum; 
Labirintus – Panoptikum; 
Mátyás-templom; 
Cseh Tamás Archívum

Zenetörténeti Múzeum; 
Hadtörténeti Múzeum; 
Magyar Nemzeti Levéltár; 
BTM – Középkori Zsidó Imaház – EMIH; 
Mária Magdolna-torony

Dísz tér 

Szentháromság tér 
 
 
 

Bécsi kapu tér 
 
 
 

Széll Kálmán tér M

Közlekedik: 19:15-től 02:30-ig 3-7 percenként

MúzeuMbusz 6 
Budavári járat     Széll K. tér M 

MU6

 

Zenetörténeti Múzeum; 
Magyar Nemzeti Levéltár; 
BTM – Középkori Zsidó Imaház – EMIH

Hadtörténeti Múzeum; 
Cseh Tamás Archívum; 
Mária Magdolna-torony

Sziklakórház Atombunker Múzeum; 
Zenetörténeti Múzeum; 
Labirintus – Panoptikum; 
Mátyás-templom

Budapesti Történeti Múzeum 
– Vármúzeum; 
Országos Széchényi Könyvtár; 
Magyar Nemzeti Galéria; 
De la Motte–Beer-palota; 
Budavári Palota nyugati pincerendszer

Széll Kálmán tér M

Bécsi kapu tér 
 

Kapisztrán tér 
 

Szentháromság tér 
 
 

Dísz tér 

MTA Könyvtár és Információs Központ; 
MTA Művészeti Gyűjtemény

Magyar Népi Iparművészeti Múzeum – 
Hagyományok Háza

Budapesti Történeti Múzeum 
– Vármúzeum; 
Labirintus – Panoptikum; 
Országos Széchényi Könyvtár; 
Magyar Nemzeti Galéria; 
De la Motte–Beer-palota; 
Budavári Palota nyugati pincerendszer

Várkert Bazár Déli paloták; 
Várkert Bazár Testőrpalota; 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum; 
Mesemúzeum

Magyar Népi Iparművészeti Múzeum – 
Hagyományok Háza

MTA Könyvtár és Információs Központ; 
MTA Művészeti Gyűjtemény

Miniversum; 
Blinken OSA Archívum; 
3D Galéria Budapest

Földalatti Vasúti Múzeum; 
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Műv.-i Galéria; 
EMIH – Keren Or Központ; 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 
Evangélikus Múzeum

Deák Ferenc tér M

Széchenyi István tér 

Clark Ádám tér 

Dísz tér 
 
 
 
 
 

Palota út, gyorslift

Dózsa György tér

Várkert Bazár 
 
 

Clark Ádám tér 

Széchenyi István tér 

Deák Ferenc tér M 
 

Deák Ferenc tér M

Közlekedik: 18:00-tól 02:30-ig 2-10 percenként

MúzeuMbusz 7 
Várkert Bazár járat

MU7

Közlekedik: 19:15-től 02:30-ig 3-7 percenként

MúzeuMbusz 6 
Budavári járat     Dísz tér

MU6

2018_Muzeumbuszok_FIDELIO_A5.indd   3 2018.05.31.   15:39:26
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JÁRAI MÁRK
UNPLUGGED KONCERT!
2018. JÚNIUS 23. 18.00 ÓRA

ZWACK MÚZEUM
(IX. DANDÁR U. 1.)

/ZWACKUNICUMMUSEUM
@ZWACKMUSEUM
@ZWACKUNICUMMUSEUM

A koncert a Múzeumok Éjszakája karszalaggal látogatható. Jegyvásárlás és további info:
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 « Magyar Nemzeti Galéria 16.00–02.00

1014 Budapest, Szent György tér 2. • 1/201-9082 • info.mng@mng.hu • www.mng.hu

ALTEREGÓK ÉJSZAKÁJA – Arcok és álarcok
Az Alteregók éjszakáján azt a kérdést járjuk körül vendég-tárlatvezetőként meghívott közismert művészekkel, egy festői sze-
relem történetével, s nem utolsó sorban a magyar képzőművészet remekműveivel, hogy kicsoda a művész, ki a modell; ki 
szerelmes, és ki nem, ki játszik, és ki nem; és kik is vagyunk mi: nézők, festők, múzsák, művészek, látogatók, emberek.  
Az este folyamán találkozunk álarc mögé bújt irodalmi és zenei hősökkel, az önmaguk szerepére folyton rákérdező írókkal és 
előadóművészekkel, az önarckép révén feltáruló és elrejtőző festőkkel. A műalkotásokon alapuló önismereti játék után pedig 
gyönyörködhetünk a teraszokról és a kupolából feltáruló csodálatos éjszakai panorámában.
Az este folyamán megtekinthető JULIAN ROSEFELDT: MANIFESTO című, Cate Blanchett főszereplésével készült 13 csator-
nás videóinstallációja is (vetítési idő összesen 130 perc).
Belépés Múzeumok Éjszakája-karszalaggal 16.00-tól mind az „A” (Hunyadi udvar), mind a „C” épület (Savoyai terasz) jegypénztára felől 
lehetséges. A múzeum nyitvatartása a kiállítóterek telítettsége esetén biztonsági okokból módosulhat. A programokon – műtárgyvédelmi 
követelmények miatt – csak korlátozott létszámban, érkezési sorrendben lehet részt venni. Az utolsó belépés várható ideje: éjjel 01.00.

NAGYSZÍNPADI PROGRAMOK
16.00  Képtári történetek – a galéria által kiír t középiskolai irodalmi pályázat eredményhirdetése és díjátadó eseménye
17.00  Bolba Éva és a JAZZterlánc – Az izgalmas, interaktív, hangszerbemutatóval egybekötött koncert hangulatáról  
 a sok vidámsággal és egy csipet humorral megfűszerezett Bolba Éva és a JAZZterlánc zenekar gondoskodik.  
 A 2014-ben alakult zenekar turnézott már az USA-ban, Londonban, Bécsben, Frankfurtban, Szlovákiában és  
 szerte hazánkban. Ezúttal első lemezükről – mely 2016-ban Fonogram-díj-jelölést kapott – válogatták ki  
 legkedvesebb dalaikat. Műsoruk igazi csemege, szerethető jazzmuzsika kicsiknek és nagyoknak. – Bolba Éva  
 (ének), Bera Zsolt (harsona), Szili Róbert (gitár)
18.30  Moltopera – nem csak operakedvelőknek! – Ki hazudik kinek? Don Giovanni erőszakkal magáévá teszi Donna Annát  
 – senki sem az, akinek látszik, de a zene elárulja őket. Beavatjuk közönségünket azokba az apró jelekbe, amelyek fel- 
 lebbentik a fátylat a szereplők valódi jelleméről, bármit is mondjanak. Ki az igazi főszereplő? Tudta, hogy a Gianni Schicchi  
 nem is Gianni Schicchiről szól? Lauretta áriáját mindenki hallotta már – de legtöbben el sem tudják képzelni, ami mögötte  
 van. – Szereplők: Ágoston László – narráció / bariton, Gábor Audrey – szoprán, Emszt András – zongora
20.00  Platon Karataev AKUSZTIK – A négytagú zenekar főleg a brit és az amerikai folkhagyományokhoz nyúl vissza,  
 és ezekből építkezik a maga őszinte és egyszerű módján. Ezúttal két fős felállásban, akusztikusan adják elő  
 dalaikat. – Czakó-Kuraly Sebestyén (gitár, ének), Balla Gergely (gitár)
22.00  Festői szerelmek – felolvasószínházi előadás – A Nyáry Krisztián azonos című, magyar festők szerelmi életét  
 bemutató kötete alapján készült előadásból megismerhetjük Márffy Ödön és a leghódítóbb múzsa, Csinszka  
 kapcsolatát. – Sz.: Zayzon Zsolt (Márffy Ödön) és Kiss Diána Magdolna (Csinszka), R.: Réczei Tamás (a Kecskeméti  
 Katona József Színház művészeti vezetője)
23.30  Anna and the Barbies AKUSZTIK – A pszichedelikus színpadi látványvilágáról, valamint kendőzetlenül őszinte  
 és lélekemelően életigenlő szövegvilágáról ismert zenekar akusztikustrió-formációban lép fel az estén a galéria  
 kupolaterében.

VENDÉG-TÁRLATVEZETŐINK
18.00  Karafiáth Orsolya költő, fordító, publicista, énekesnő tárlatvezetése Rippl-Rónai József művei nyomán
19.00  Tasnádi Bence színész, zenész tárlatvezetése a Munkácsy Mihály és a századvég realizmusa című kiállításban 
20.00  Verebics Ágnes festő, képzőművész vezet tárlatot a Modern idők című kiállításban 
22.00  Nagy Kriszta Tereskova festő, intermédia-művész, alternatív énekesnő tárlatvezetése a Lépésváltás című kiállításban

GÓTIKUS CHILL OUT a szárnyas oltárok között
21.00  A Waldorf Diákkórus koncertje – A diákkórus öt éve alakult. Az alapító, Bencze László célja az volt, hogy egy  
 magas művészi színvonalon működő együttesben találkozhassanak különböző Waldorf-iskolák diákjai.

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐADÁSOK
19.00  A művész arca. Változó művészszerepek az önarcképek tükrében. – Bellák Gábor művészettörténész előadása
21.00  Gauguin nagymamájától Cate Blanchettig – nők, és amikért kiálltak. Winkler Nóra és Topor Tünde előadása,  
 majd beszélgetés JULIAN ROSEFELDT: MANIFESTO című videóinstallációja kapcsán. Az Artmagazinnal közös program

TÁRLATVEZETÉSEK
19.00  „Ha lehull egy álarc…” – Nyikolajeva Marija tárlatvezetése a Késő gótikus szárnyas oltárok termében
20.30  „Ismerős arcok, ismeretlen személyek” – Kiket rejtenek az ismert festmények? – Varga Viola vezetése  
 a 19. századi gyűjteményben
21.30  „A maszk árnyékában” – Földváry Piroska tárlatvezetése a Modern Idők kiállításban
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Gyűjteménytörténeti séták – A Magyar Nemzeti Galéria önkéntesei által tartott 30 perces bemutatók egy-egy kiállítási egységben:
17.00  Barokk gyűjtemény
19.00  Lépésváltás. Az 1945 utáni magyar művészet

WORKSHOP
Tükörrajzolás | Árnyékrajzolás

ÖN/KÉPEK – önismereti játék
Az MNG, a Szépművészeti Múzeum, a Vasarely Múzeum és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteménye inspirálta 
közös önismereti játék. Barangolj a festmények között, keresd az saját utadat, járd végig az állomásokat, dönts lelkialkatod és 
ízlésed szerint, míg meg nem találod saját festményalteregódat!
FOCI-VB 2018 – az aktuális meccseket a Bálteremben vetítjük, az elengedhetetlen sör és perec a teraszon beszerezhető. 17.00 
Németország – Svédország; 20.00 Dél-Korea – Mexikó
ÉJSZAKAI PANORÁMA A KUPOLÁBÓL
Egész éjen át várja a látogatókat a Budavári Palota kupolája (Feljárat a III. emeletről)
FRÖCCSTERASZ pesti panorámával
TEAHÁZ | Big Ben jeges teákkal készülünk!

 « Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 15.00–24.00 

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. • 1/225-2800 • kozmuvelodes@mnl.gov.hu • www.mnl.gov.hu

Kiállítások:
• Kik vagyunk? Magyarországi nemzetiségek.
• Egy arisztokrata család tör ténete – A Károlyiak öt évszázada
• Családok a családokért!

Épületfelfedező séta | óránként, az utolsó csoport 22.00 órakor indul
A budai Vár északi oldalán magasodó, historizáló stílusú palotát Pecz Samu építész tervei alapján a múlt század 20-as éveiben épí-
tették. Az épület gazdag belső falfestményeit Dudits Andor festőművész Klebelsberg Kuno elképzeléseinek megfelelően alkotta meg.  
A látogató e falfestmények és Róth Miksa színes címeres üvegablakai segítségével emeletről emeletre haladva ismerheti meg a magyar 
történelem egyes kiemelkedő eseményeit, alakjait. Az épület csoportosan, szakképzett vezetéssel tekinthető meg óránkénti indulással.
15.00–20.00  Történelmi kézműves varázs gyermekeknek – gyerekprogram – A kézműves foglalkozásokon tör ténelmi ihletésű  
 kirakók, társasjátékok várják a gyermekeket, emellett kézműves foglalkozásokon pénztárcát, legyezőt, könyvjelzőt  
 készíthetnek az érdeklődők.
Karnyújtásnyira a történelem: eredeti iratok bemutatása a levéltár raktáraiban | óránként, az utolsó csoport 22.00 órakor indul.
Az „Ami összeköt: Család és Kultúra” központi témához raktársétáinkkal kapcsolódunk, amelyek során levéltárosok vezetésével ismer-
kedhetnek meg írott múltunkkal. Raktárjaink korlátozott létszámban látogathatók. Jelentkezés a helyszínen.
17.00  Beszélgetés és könyvbemutató – A Családi élet 300 évvel ezelőtt Károlyi Sándor és felesége, Barkóczy Krisztina  
 levelezése tükrében című kötetről beszélgetés Kovács Ágnes tör ténésszel.
19.00  Az Esterházyak fraknói ifjabb ága című kötet bemutatója. – A kötet a Szenci Városi Múzeum gondozásában  
 jelent meg, és hat témában több mint húsz tanulmányt közöl.

 « Magyar Nemzeti Múzeum 12.00–02.00

1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16. • 01/327-7700 • info@hnm.hu • www.mnm.hu

EMBER – KORHATÁR NÉLKÜL
Programok a Nemzeti Múzeumban mindenkinek, korhatár nélkül!
Milyen értékeket teremtett, milyen kincseket dédelgetett, és milyen kétségek gyötörték az embert hosszú évezredekre 
visszanyúló történetében? Mit tudunk a különböző korokról? Tudunk-e biztosat egy-egy korszak emberéről, családjairól, 
vagy az általunk teremtett valóságot a lehetőségek egyik variánsaként értelmezzük? A Magyar Nemzeti Múzeum az idei 
Múzeumok Éjszakáján korhatár nélkül válogat az elmúlt évezredek történetéből, személyiségeket és az őket körülvevő 
családot emeli ki, vagy pont annak hiányát. Egyszerre mutatja be az örök emberit és az összefüggések változása szerint 
átalakuló embert. A régészeti helyszínelők ezúttal csontokon és a költészeten keresztül vizsgálják a különböző korú egyén 
családban betöltött szerepét, az élő múzeum szereplői a családokon kívül és fölött álló boszorkány alakját mutatják be 
több oldalról, az élő fényképalbum a 19-20. század mindennapi alakjait vonultatja fel. A Ligák harcában a Mátyás királlyá 
választása körüli főúri csatározásokba bonyolódhatunk bele mi magunk is. Az MNM Haul vloggerei pedig a valós térben 
mutatják meg, mivel gyarapították ebben a szezonban a múzeumot. Az egyéniség jelenik meg a divattörténeti programjain-
kon, a családi összetartás, széthúzás pedig a történeti famíliákkal kapcsolatos legújabb kutatásokból éppúgy kirajzolódik, 
mint az Önöknek szóló családi programjaink során!
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Karszalaggal belépés lehetséges: 12:00–02:00 • Rendes jegyárakkal a belépés lehetséges: 12:00–18:00
Programjaink csak Múzeumok Éjszakája-karszalaggal látogathatók.
Figyelem! A Múzeumkert a rekonstrukciós munkálatok miatt nem látogatható, az épületbe csak korlátozott létszámban fogad-
hatunk látogatókat. Belépés érkezési sorrendben. A mozgáskorlátozott látogatók a Bródy Sándor utca felől közelíthetik meg a 
múzeumot.

CSALÁDI PROGRAMOK
15.00–18.00  Korokon átívelő túlélőtúra – Elődeink mindennapjai – Gyere velünk őseink világába! Légy részese annak az  
 időutazásnak, amely során különböző korok embereinek bőrébe bújva megtudhatod, milyen kihívásokkal  
 szembesültek elődeink az őskortól a középkorig. Tedd próbára magad az élelemszerzéstől a ruházkodáson át  
 a házépítésig! (Ajánlott: 5 éves kortól)
18.00–19.00  Fegyversimogató – Szeretnéd, ha egyszer a csábos fegyverek nem a vitrinből hívogatnának? Az MNM történeti  
 kiállításában kedvedre tapizhatod őket egy éjszaka erejéig. (Ajánlott: 3 éves kortól)
18.00  Ligák Harca – Kaland és intrika a Nemzeti Múzeum falain belül! Élő stratégiai társasjáték a Hunyadiak  
 idejéből – Két birodalom szorításában a magyar nemesség színe-javát a belső konfliktusok kötik le. Az ország  
 megosztott, a nagyurak ligákba tömörülve küzdenek családjuk felemelkedéséért – gyakran egymás és az ország  
 kárára. A Hunyadiak korát modellező interaktív stratégiai játékban rajtad áll, hogy a családod felemelkedik vagy  
 elbukik. Harcolj a törökkel, növeld bir tokaid és befolyásod, és szerezz erős szövetségeseket! Ha jól helyezkedsz,  
 nádori címig is viheted, sőt, akár az új uralkodóval is rokonságba kerülhetsz. (Ajánlott: 12 éves kortól)
15.00–24.00  Családi BETŰKereső az állandó kiállításban – Járják be az egész épületet, gyűjtsék össze az ABC összes  
 betűjét. 40 feliratos tárgyat kell felkutatni a családnak, amelyeket a múzeum állandó kiállításaiban rejtettünk  
 el, további négyet valahol másutt. Kincskereső játékunk megfejtői ráadásul ajándékot kapnak. A családi  
 összefogás, taktikus együttműködés nélkülözhetetlen. (Ajánlott: 7 éves kortól)

FELNŐTT PROGRAMOK
Régészeti helyszínelők élesben
20.00; 21.30; 23.00  Életeken át – csontokon keresztül – Olyan, régen élt emberekről mesélünk, akikről nincs fotó, nincs film,  
 nem maradt utánuk élő kép. Amit itt hagytak, azok a tárgyak, amiket a kezükben fogtak, a helyek, ahol léteztek, és  
 a csontjaik, melyekben egykor élet volt. A holt anyagot mi ruházhatjuk fel újra lélekkel, elmondva azt: hogyan  
 születtek, szerettek, éltek, szenvedtek és mentek el. A régészeti ásatásokon feltár t csontleleteken keresztül az  
 ember életútját követhetjük végig, születéstől a felnőttkoron át egészen a régészeti feltárások világában nagyon  
 ritka aggastyánkorig. A korhatáros program nemcsak az emberi élet különböző szakaszait, hanem a tör téneti  
 korszakokat is érinti, mindezt a régészeti leletek, az antropológia és az irodalom erre az alkalomra kikevert  
 műfajának kavalkádjával!

Családban? Nem, a múzeumban marad!
16.00–17.00  Lakcímem a Nemzeti Múzeum – Debreczeni-Droppán Béla előadása arról az időszakról, amikor a múzeumi  
 dolgozók családjukkal még a múzeum épületében laktak!
17.00–18.00  A Zsolnay család és a múzeumban őrzött öltözeteik – Kollár Csilla előadása
18.00–18.30  Nemzet – divat – trendek – magyaros divathullámok – A pop-up kiállítás mellett Simonovics Ildikó előadása,  
 amely során megjelennek a magyaros divat korszakai, tör téneti kontextusa, az új szerzemények véletlen  
 egybeesése, a muzeológus munkája a kulisszák mögött.
18.30–20.00  MNM Haul – Hogyan gyarapodott a szezonban a Nemzeti Múzeum? – 4 tárgy – 4 gyarapító. Muzeológus-  
 performansz a gyűjtemények legfrissebb tárgyairól!
20.00–24.00  Mozaikcsaládok – családi mozaikok. – Az MTA „Lendület” Családtörténeti Kutatócsoport legfrissebb kutatási  
 eredményei
20.00  Mérai Dóra – Mesél az Apaffy-sírkő – Egy rejtélyes család nem mindennapi tör ténete
20.30  Gyimesi Emese – Szendrey Júlia családjai – mozaikcsalád a 19. században
21.00  Tüskés Anna – A Máriássy család és a gyerekportréik
21.30  T. Orgona Angelika – Álomesküvő anno 1908 – Egy magyar gróf és egy amerikai milliárdos lány házassága

Tárlatvezetések extrákkal
16.00  Családi titkok a tárgyak mögött – Pravetz Beáta tárlatvezetése az állandó kiállításban
19.30  ÉLŐ FÉNYKÉPALBUM | Fiktív 20. századi családregény a 20. század kiállítótereiben
22.30  ÉLŐ MÚZEUM | Boszorkányok és kirakatperek. Családok és problémák Báthory Erzsébet korában
Egész éjjel koncertekkel, fényfestéssel várjuk a látogatókat!



45

 « Magyar Természettudományi Múzeum 16.00–01.00

1083 Budapest, Ludovika tér 2–6. • 06 1 210 1085 • mtminfo@nhmus.hu • www.nhmus.hu

Utazz velünk a misztikum és a valóság határán! Kalandos délután (kicsiknek) és boszorkányos éjjel (inkább nagyoknak). Boszor-
kányok, kalózok, sárkányok, lidércek elevenednek meg ezen az estén. Bújj te is a bőrükbe! 
Tudd meg, milyen lehet -25 fokban a sarkvidékek tájait járni, és hol vannak a Marshoz hasonló körülmények a Földön. Ismerd 
meg az állatot, aki soha nem látja a napvilágot! Próbáld ki, milyen belépni a vir tuális valóságba!  
16.00–24.00 Virtuális séta az óriás dinoszauruszok között és csobbanás az óceánban – Gyere el hozzánk, ha nem kaptál  
 jegyet egy időutazásra! Lépj be a vir tuális ősvilágba!
16.00–22.00 Vadonlesők és barátaik: költők, ürgék, földikutyák – Játékok, versek, mesék és feladványok várnak  
 a Vadonleső Program standján.
16.00–24.00 A karibi kalózok kincse – Társasjátékok kicsiknek és nagyoknak – Kinek sikerül megtalálni a kalózok elrejtett kincseit? 
17.00–20.00 A Dínókert rejtélyes lakói – Kik költöztek be idén tavasszal a kertünkbe? – Még nem tudjuk, kik ők, de itt az  
 alkalom, hogy együtt kiderítsük.
19.00–20.00 A déli jégvilág csodái – Fotós expedíció az Antarktisz peremvidékén. – Élménybeszámoló több száz vetített  
 képpel Kércz Tibor és Komáromi Csaba 2017-es expedíciójáról.
20.00, 21.00, 22.00 és 23.00  Ibolyántúli színjáték – Főszerepben a fluorit – Hogyan lesz a láthatatlanból látható? Ez nem  
 boszorkányság! 
20.00–24.00 Sárkányok, óriások és más rejtélyes lények – Ezen az estén valódi sárkány- és óriáscsontokat láthatsz. Rád  
 vár, hogy megfejtsd a titkukat!
20.00–24.00 Boszorkányképzés mesterfokon – Boszorkányegyetem, bájitalfőzés, boszorkányidézés – A mágia és a  
 tudomány elegye együtt mindent legyőz. Vagy egyikük legyőzi a másikat? Lehetséges, hogy a legjobb  
 természettudósokból lesznek a legjobb boszorkányok? Megtudod, ha megvárod az éjfélt, és a legnagyobb  
 mester vezetésével együtt megidézzük a boszorkányt! 
16.00–01.00 Henye-terem, ahol megpihenhetsz – Hűsítő filmek – Sarkvidéki és magashegyi expedíciók, búvárkalandok. 
Részletes programleírás a múzeum és a programsorozat honlapján: www.nhmus.hu, www.muzej.hu.

 « MTA Könyvtár és Információs Központ 16.00–23.00

1051 Budapest, Arany János utca 1. • 1/411-6364 • mtak@konyvtar.mta.hu • muzej.konyvtar.mta.hu • konyvtar.mta.hu

Tegyék meg tétjeiket – kaszinózzanak velünk! Kíváncsi rá, hogyan mulatott egy magyar úr majd kétszáz évvel ezelőtt? Töltsön 
el egy estét gróf Széchenyi István Nemzeti Casinójában!
A casino volt az a „díszes gyülekezőhely”, ahol a nemesek, a szellemi élet emberei és a polgárság mérvadó képviselői „egymás-
sal barátságos beszélgetések végett” találkoztak, s ahol a korszak nagyjai a nemzet ügyeit is megvitatták. Vajon mi indította 
Széchenyit arra, hogy megalapítsa a magyar elit mintegy 120 évig működő exkluzív klubját, a Nemzeti Casinót? Ezen az éjszakán 
az Akadémiai Könyvtárban megtudhatja: egy estére Ön is tag lehet! 
Félóránként induló túráinkon megismerheti az 1827–1945 között fennálló intézmény tör ténetét, alapítójához fűződő kapcsolatát, 
a háborús pusztítás és a feloszlatás körülményeit a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében őrzött eredeti iratok, fényképek 
és egyéb tárgyi emlékek segítségével. Kártyaszobánkban megtanítjuk écartézni! 
Vajon míg Széchenyi kaszinózott, felesége, Crescence és gyermekei mivel múlatták az időt? Kicsiknek és nagyoknak: reform-
kori frizurakészítés, korabeli ruhapróba, pennaírás, pecsétnyomás, csipkelegyező-készítés, ridikülgyártás, melltűvarrás, 
gyöngyfűzés, színezőfestés. Már délután négy órától várunk minden korosztályt játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, 
könyvtárbejárással és tör ténelmi morzsákkal ízesített szakmai programokkal!
A 200 éves selfie – fényképezkedjen Széchenyivel! 
Válogasson a gyűjteményünk eredeti képeivel díszített ajándéktárgyakból!
16.00 Kapunyitás. Frizőrködés, szépírás, kézműveskedés és játék
16.30 Casinónkat megnyitjuk!
17.00–22.00 Tárlatvezetés félóránként – előzetes jelentkezés a honlapon
18.00–18.45 Nyitottság és exkluzivitás – A pesti Nemzeti Casino és az alapító elitkoncepciója – Dr. Velkey Ferenc (DE BTK  
 Történelmi Intézet) előadása
19.00–19.45 „Egy igen számos család főnöke vagyok.” Széchenyi István mint apa és mostohaapa – Dr. Fónagy Zoltán  
 (MTA BTK Történettudományi Intézet) előadása
20.00–21.00 VIP-vezetés! Kukkantson a kútba!
23.00 Kapuzárás
Aki nálunk vásárolja meg karszalagját, Casino-belépőt és Széchenyi-ajándékcsomagot kap!
Várjuk szeretettel a Magyar Tudományos Akadémia Ybl-épületében!



46

 « MTA Művészeti Gyűjtemény 18:00–23:00

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. • 1/411-6123 • keptar@btk.mta.hu • www.mta.hu

A látogatáshoz regisztráció szükséges az mta.hu/esemenynaptar oldalon.
A következő időpontokra lehet jelentkezni: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00.
Minden időpontra maximum 60 fő regisztrálhat; a regisztráció egy órán keresztüli benntartózkodásra jogosít.
A 18.30 és 19.30 órakor induló Homlokzat és díszterem, valamint a 18.15-kor kezdődő Trón és Nemzet I., továbbá a 21.30-kor 
kezdődő A Kisfaludy Társaság arcképcsarnoka és A képes terem tárlatvezetésekre külön regisztráció szükséges (*-gal jelölve);  
a max. létszám 30 fő, a többi vezetés és előadás opcionális; azokra nem kell feliratkozni.
18.00    A díszteremtől a bizottsági termeken át a felolvasóteremig
18.15    Trón és Nemzet I. – Holló Barnabás szobrai az Akadémián* (gyülekezés az aulában)
18.30   Homlokzat és díszterem* (gyülekezés az aulában)
19.15   Trón és Nemzet II. – Holló Barnabás Ferenc József császár és király büsztjének töredéke
19.30    Homlokzat és díszterem* (gyülekezés az aulában)
19.30    From the main hall to the meeting rooms. Historic interiors at the Academy (guided tour in English; meeting point at  
 the entrance hall; max. 30 persons; please, register at mta.hu/esemenynaptar)
20.15    „...belátunk az ő egyenes, nyilt szivébe” – Ferenc József császár és király magyarországi portréi
21.30    A Kisfaludy Társaság arcképcsarnoka* (gyülekezés az aulában)
21.30    A képes terem*

 « Magyar Vasúttörténeti Park 18.00–01.00

1142 Budapest, Tatai utca 95. • 1/450-1497 • info@vasuttortenetipark.hu • www.vasuttortenetipark.hu 

A Magyar Vasúttör téneti Múzeum programja az 50. oldalon található.

 « Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 22.00–02.00

1077 Budapest, Dohány u. 12. • 1/413-5500 • rendezveny@mazsihisz.hu • www.mazsihisz.hu

Az éjszaka során izgalmas és színes programokon vehetnek majd részt az érdeklődők, a Magyar Zsidó Múzeumban és a Do-
hány utcai zsinagógában és a zsinagóga előtti téren koncertekkel, tárlatvezetésekkel, éjszakai zsidónegyedsétákkal várjuk az 
éjszakázókat. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár a Múzeumok Éjszakáján a megújult állandó kiállításával és számos izgalmas 
programmal várja látogatóit. És persze a rabbit is lehet kérdezni.
22.00 Kapunyitás – Magyar Zsidó Múzeum, Dohány utcai zsinagóga és a zsinagóga előtti tér – Tárlatvezetések, éjszakai  
 zsidónegyedséták, koncert a zsinagóga előtt.
23.00 Bíró Eszter és zenekara koncertje a zsinagóga előtti téren – Radnóti Miklós, Kányádi Sándor, Szép Ernő és Varró  
 Dániel megzenésített versei mellett a zsidó folklór dallamainak akusztikus feldolgozása, illetve kortárs szerzemények  
 – énekhangokra, népi és ütőhangszerekre, gitárra és harmonikára áthangszerelt és megálmodott programban.  
 A magyar, jiddis, arámi, héber és szefárdi dalok mellett elhangzó versek úgy követik egymást a koncerten, hogy  
 szinte nem lehet észrevenni, hol kezdődik a vers, és hol folytatódik a népzene. Igazi örömzene a magyar világzenei  
 színtér kiemelkedő előadóival. Közreműködnek: Födő Sándor „Fodo” – harmonika, ütőhangszerek; Hámori Máté –  
 gitárok; Cserta Balázs – fúvós hangszerek (tárogató, klarinét, furulya, szopránszaxofon); Szabó Dani – cimbalom
22.30; 23.00; 23.30   Rendhagyó éjszakai zsidónegyedséták a Zachor Alapítvány diákönkénteseinek vezetésével – Egy-egy  
 sétán legfeljebb 20 fő tud részt venni, ezért kérjük, hogy a sétára előre regisztráljon a zsidonegyedsetak@gmail. com  
 címen. A séták a Goldmark terem elől indulnak.

 « Marczell György Főobszervatórium 12.00–21.00

1186 Budapest, Gilice tér 39. • 1/346-4600 • muzej@met.hu • www.met.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatóriumában 12.00-kor indul a barangolás. Az idelátogató 
egy rövidfilmből átfogó képet kaphat az itt folyó tevékenységről. A pestszentlőrinci obszervatórium meteorológiai tanösvé-
nyén megismerkedhetnek egy hagyományos műszerkert mérőeszközeivel, valamint egy automata meteorológiai állomással. 
Bemutatjuk a kalibráló laboratórium műszereit és tevékenységét, a korszerű távérzékelési eszközöket (radar, villámdetektor, 
cseppspektrum-mérő, felhőalapmérő), valamint a napsugárzás összetevőinek mérésére szolgáló készülékeket is. Bepillanthat-
nak a levegőminőség mérési és ér tékelési folyamatába. A mindennapi észlelés fontos része a rádiószonda felbocsátása, aminek 
szintén részesei lehetnek a látogatók.
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Betekintést nyerhetnek a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ munkájába, megnézhetik a Kalibráló Laboratóriumot, a mé-
rőbuszt, és végigkísérhetik a filterre levett szállópor-minták útját a mintavételtől a mérlegelésen át az Analitikai Vizsgáló Laboratóri-
umban történő feltárásig és elemzésig.
Jelentkezni az events.met.hu/muzej oldalon lehet.

 « Mária Magdolna-torony 10.00–24.00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 6. • 30/951-0487 • info@budatower.hu • www.budatower.hu

A Múzeumok Éjszakáján először nyílik alkalom a Mária Magdolna-torony felfedezésére a naplemente után! A hetven évig 
zárva tartott torony az egyetlen olyan épület a budai Vár területén, amely eredeti látványában máig megőrizte a közép-
korban kialakított formáját. Az esti félhomályban felderengő, több száz éves falak titokzatos feliratai, a gótikus ablakokon 
kívülről beszűrődő fények különleges hangulatot varázsolnak a belső toronyszintekre.
10.00–18.00 „IV. Bélától Rákosi Mátyásig” – vezetéses séta a koronázási palást torony előtti romkertben álló bronzmáso- 
 latától a torony harangszobájáig.

A látogatók megismerhetik a budavári Mária Magdolna-templom nem mindennapi tör ténetét, építése, többszöri 
lerombolása és újjászületései históriáját. A túrán kizárólag a helyszínen az induláskor vagy ugyanitt elővételben 
megvásárolt „Múzeumok Éjszakája” karszalaggal lehet részt venni. A program minden egész órakor indul.

18.00–24.00 „A harangozó esti testedzése” – A romantikus csigalépcsőkön egyénileg, szintről szintre, egyre magasabbra  
 kapaszkodva új nézőpontból csodálhatók az esti Budapest fényei, a város különlegesen megvilágított épületei.  
 Az épület tör ténetét bemutató kiállítás a második toronyszinten a Múzeumok Éjszakáján tekinthető meg először.
A nap játéka a Hunyadi János Keserűkvíz – a szomorú kérdéssor helyes kitöltői a helyszínen ajándékot kapnak, valamint 
sorsoláson is részt vesznek.
Biztonsági okból a torony befogadóképessége korlátozott, ezért belépés előtt várakozási idő előfordulhat.
Kerülje el a sorban állást! A helyszínen megvásárolt Múzeumok Éjszakája-karszalaggal a torony június 22–24. között  
napközben (10–18 óra között) soron kívül is látogatható!

 « Mátyás-templom 00.00–04.00

1014 Bp., Szentháromság tér 2. • 1/489-0716 • gondnoksag@matyas-templom.hu • www.matyas-templom.hu

Pontban éjfélkor nyitja meg kapuit a közel nyolc évszázados templom, ahol egészen hajnali 4 óráig barangolhatnak a 
látogatók.
A Mátyás-templom, mely szemtanúja volt a magyar tör ténelem legjelentősebb eseményeinek, falai között megfordultak 
legkiemelkedőbb alakjai is, teljes tör ténelmünk lenyomatát hordozza magán. A 13. század közepén tör tént alapítása után 
Nagy Lajos királyunk érett gótikus stílusú csarnoktemplommá építtette át az eredetileg bazilikális elrendezésű belső teret. 
Luxemburgi Zsigmond, majd Mátyás király tovább ékesítették a templomot. A török kor t követően a jezsuitákhoz került a 
templom, majd a 19. században Ferenc József rendelte el a templom restaurálását, melyet Schulek Frigyes valósított meg. 
Az évszázadok viharaiban a tör ténelmi események mind meghagyták kézjegyüket az épületen, amely immár a látogatók 
felfedezésére vár. A templomtérben megtekinthető egyebek mellett az a kiállítás, amely I. Ferenc József és felesége, Er-
zsébet királyné koronázásának 150. évfordulója alkalmából állít méltó emléket a templomban zajlott jelentős tör ténelmi 
eseménynek. E kiállítás kiegészül még az Erzsébet királyné életét bemutató tárlattal, ahol a királyné esküvőn viselt eredeti 
koszorútöredéke is szerepel. A Szentháromság tiszteletére épült kápolnában látható III. Béla és felesége, Antiochiai Anna 
nemrég visszakerült földi maradványait rejtő szarkofág. De a templomban tekinthető meg az a közel hatszáz éves faszobor, 
amely Máriát ábrázolja a karján ülő gyermekkel, s amely évekig tar tó restaurálása után 2017-ben került vissza az őt megillető 
patinás helyre, a Mátyás-templomba. 
A Múzeumok Éjszakáján 45 perces templomi tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklődők. A csoportok az alábbi idő-
pontokban indulnak: 00.15–01.00; 01.15–02.00; 02.15–03.00; 03.15–04.00. Regisztráció szükséges: hauser.gabor@
matyas-templom.hu 
A programon való részvételt a szabad helyek függvényében tudjuk biztosítani. A tárlatvezetésen kizárólag azok a látogatók 
vehetnek részt, akik a Mátyás-templom Gondnokságáról e-mailes megerősítést kaptak. Mindezek mellett éjféltől hajnali 2 
óráig élő orgonaszó lesz hallható a templomban. A zene azon a hangszeren szól majd, amely jelenleg Budapest első és az 
ország második legnagyobb orgonája címet viseli. 
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A MÁV-csoport a Múzeumok Éjszakáján
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntar tják!

 « MÁV-START Zrt., Nagykanizsa telephely 18.30–23.00

8800 Nagykanizsa, Csengery út 84. • 1/515-4180; 30/565-6449 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési időpontok: 18.30, 20.00, 21.30 
• A nagykanizsai műhely általános tör téneti ismertetése a kezdetektől napjainkig
• A 20 méteres fordítókorong, a kapcsolódó sugárvágányok, a mozdonyjavító álláshelyek, a segédműhelyek és a gépészeti 

berendezések bemutatása
• A gőzmozdonyok kiszolgálásánál használt berendezések megtekintése
• A kitelepített gyékényesi kocsiműhely emlékhelyének bemutatása
• A 18 méteres fordítókorong, valamint a kapcsolódó mozdonyjavító körfűtőházban a mozdonyjavító álláshelyek, a segédmű-

helyek és a gépészeti berendezések ismertetése
• A telephely által üzemeltetett és vizsgált mozdonyok bemutatása
• A forgácsolóműhelyben kialakított múzeum megtekintése, a gőzmozdonyjavítás során használt gépek, berendezések, esz-

közök bemutatása
• A gőzmozdonyok kiszolgálásában alkalmazott és a múzeumban elhelyezett, egyhengeres Sulzer dízelmotor indítása, üzem 

közbeni bemutatása
A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

 « MÁV Zrt., Szegedi Forgalomirányítási Központ 20.00–22.00

6725 Szeged, Indóház tér 2. • 1/516-1307 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési időpontok: 30 percenként | Max. létszám: 20 fő/turnus
Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a vasúti közlekedésben alkalmazott vonatkövető és fogalomirányító rendszerekbe, valamint 
a különböző irányítási módokba, mint a központi forgalom-ellenőrzés, a központi forgalomirányítás és a valós idejű vonatkövetés.
A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

 « MÁV Zrt., Szeged, MÁV-székház 18.00–23.00

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28–30. • 1/516-1575 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

• Az 1894-ben épült, Pfaff Ferenc által tervezett MÁV-palota ismertetése a látogatókkal a pincétől az emeletekig
• A bombabiztos óvóhelyként kialakított pince rejtelmeinek bemutatása
• Az udvaron kivilágított gőzmozdony megtekintése
• A vasút ezernyi arca a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményén keresztül, interaktív programelemekkel, különleges megvilágításban
A látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

 « MÁV Zrt., Debrecen állomás 18.00–22.00

4024 Debrecen, Petőfi tér 12. • 1/513-2102; 30/983-1753 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Bunkerépület megtekintése
Kezdési időpontok: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 | Max. létszám: 20 fő/turnus
• A zsilipelés és a földszinten lévő aggregátorhelyiség bemutatása
• Az első szinten a vezetési pont és egy pihenőszoba bemutatása, az épület fontosabb jellemzőinek ismertetése
• A 2-es számú lépcsőház megtekintése, a légszívó berendezés bemutatása
• Az 1-es számú lépcsőházból nyíló helyiségekben polgárvédelmi eszközök, védőruhák, oktatási és propagandaanyagok megtekintése
• Polgárvédelmi gyakorlat fotógalériájának megtekintése
• A tűzivíztározó megtekintése
• Meglepetésprogram: Éji sötétség
A vasúti távközlés története (kiállítás az üzemi épület 5. emeletén)
Kezdési időpontok: 18.00 és 22.00 között óránként | Max. létszám: 5 fő/turnus
A vasúti távközlés berendezéseinek bemutatása a kezdetektől: a látogatók megismerkedhetnek a különféle típusú morzetávírók-
kal, távgépírókkal, induktoros (kurblis) telefonokkal, számtárcsás telefonokkal.
A látogatók egy működőképes morzetávíró segítségével megismerhetik a morzeábécét, és kipróbálhatnak egy morzeírógépet – 
Induktoros és számtárcsás telefonok kipróbálása
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D70-es irányítótorony megtekintése
Kezdési időpontok: 18.00, 20.00, 21.00 | Max. létszám: 10 fő/turnus
A látogatók megismerhetik a D70-es biztosítóberendezés tör ténetét, működését, a vasúti közlekedés lebonyolítását a debreceni 
állomáson – betekintést nyerhetnek a hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer működésébe.
Az irányítótoronyból eléjük tárul a debreceni pályaudvar!

 « MÁV Zrt., Debrecen, MÁV-székház 18.00–21.00

4024 Debrecen, Piac u. 18. • 1/513-1330, 30/565 5720 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési időpontok: 18.00, 20.00, 21.00 | Max. létszám: 8 fő/turnus
• Bemutatkozik a MÁV Zrt. Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóságának Üzemirányító Központja (KÖFI) 
• Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a vasúti közlekedésben alkalmazott vonatkövető és forgalomirányító rendszerek működésébe
• A központi forgalom-ellenőrzés és forgalomirányítás, valamint a valós idejű vonatkövetés bemutatása

 «

MÁV Zrt., Püspökladány állomás, üzemi épület 18.00–21.00

4150 Püspökladány, Vasút utca 1. • 1/513-6201;  20 935-8427 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési időpontok: 18.00, 20.00, 21.00 | Max. létszám: 5 fő/turnus
• A püspökladányi állomás utasperonjának, valamint a peronon található utastájékoztató eszközök megtekintése
• Az aluljáró és a mozgáskorlátozottak számára kiépített liftek megtekintése
• A várótermi vizuális utastájékoztató tábla bemutatása
• A Püspökladány–Törökszentmiklós-vonalszakasz utastájékoztató rendszerét vezérlő számítógép bemutatása
• A püspökladányi állomás elektronikus biztosítóberendezésének megtekintése, valamint a Püspökladány és Törökszentmiklós 

közötti távkezelő biztosítóberendezés bemutatása 

 « MÁV Zrt., Szolnoki Vasúti Almárium 20.00–01.00

5000 Szolnok, Jubileum tér 1–3. (vasútállomás) • 1/512-1101; 1/512-1567 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu  
• www.mavcsoport.hu 

Kezdési időpontok: 20.00 és 24.00 között óránként | Max. létszám: 10 fő/turnus
A szolnoki vasútállomáson a magyar vasút születésének 170. évfordulója alkalmából 2016-ban nyílt meg Kondor Balázs vas-
úttör téneti magángyűjtő kiállítása. A tárlat öt vasútszakmai műhely – személypénztár, forgalmi iroda, távírda, Utasellátó biszt-
ró, vasúti forgalmi-kereskedelmi oktatási helyszín – életébe nyújt betekintést. A közel kétezer használati tárgy, eszköz nem  
a hagyományos múzeumi keretek között, hanem az adott korszak egy-egy pillanatát felidéző, életszerű kompozícióban látható.  
A Múzeumok Éjszakáján kivételesen belülről is díjmentesen látogatható.
20.00–23.00  Pénztárosképzés
20.00–01.00  Komplex tárlatvezetés (minden egész órakor induló csoporttal)
20.00–01.00  Retró zene az Utasellátóban
A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

 « MÁV Zrt., Pécs, MÁV-székház 18.00–23.00

7623 Pécs, Szabadság u. 39. • 1/515-1539, 30/293-2716 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Max. létszám: 10 fő/turnus
• A 2018 áprilisában átadott központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) bemutatása
• A korszerű, vonatszám-követéses utastájékoztató rendszer ismertetése
• A központi forgalomirányítás kiépítésével megvalósult erősáramú rendszerek (váltófűtés, térvilágítás, FET) központból tör ténő 

felügyeletének bemutatása
• Az állomások tűz- és vagyonvédelmének ismertetése 

 « MÁV Zrt., Miskolc, Tiszai pályaudvar 18.00–21.00

3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1–3. (volt MÁV MTM Gépjavító: bejárat az állomástól a Posta irányába 200 méterre) 
• 1/514-1222; 30/597-5876 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési időpontok: 18.00, 19.30 (igény esetén 21.00) | Max. létszám: 5-6 fő/turnus (igény esetén legfeljebb 10 fő)
• A Lencse univerzális darus vasúti munkagép bemutatása, megtekintés a vezetőállásból
• Ismerkedés az Unimog speciális közúti-vasúti „kétéltű” járművel, sínre állás bemutatása, kiegészítő szerelvények (pl. rézsű-

kasza) ismertetése, megtekintés a vezetőfülkéből
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 « MÁV Zrt., Miskolc, Tiszai pályaudvar, Domino-épület 18.00–24.00

3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1–3. (Pfaff Ferenc utcai sorompónál) • 1/514-5204; 30/6455-499 
• muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési időpontok: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 | Max. létszám: 10 fő/turnus
• Bemutatjuk az 1966-ban átadott D55 típusú biztosítóberendezést, annak kezelését, funkcióit
• Ismerkedés Miskolc-Tiszai állomás vonatközlekedésének lebonyolításával
• A rendelkezőközpont erkélyéről a város és az állomás panorájában gyönyörködhetnek a látogatók

 « MÁV Zrt., Miskolc, Vámosgyörk távközlési szakasz 16.00–01.00

3291 Vámosgyörk, József Attila út 1. • 1/514-4199 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

• Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a múlt század vasúti távközlésének világába
• Az 1955-ös építésű, 7D-PBX rotary távbeszélő központ megtekintése működés közben
• Korabeli vasúti távközlési eszközök, végberendezések bemutatása

 «

MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, Hűvösvölgy állomás 17.45–00.30

1021 Budapest, Hűvösvölgy • 1/397-5393 • info@gyermekvasut.hu • www.gyermekvasut.hu

Gyermekvasút múzeuma (állandó kiállítás) – A Gyermekvasút hűvösvölgyi múzeuma megújult kiállítással várja az érdeklődő-
ket. Az idén 70 éves kisvasút múltját megidéző vitrinek, valamint a gyermekek által kipróbálható játékok segítségével az egész 
család képzeletbeli utazást tehet a Gyermekvasút múltjában és jelenében. Karszalaggal a múzeum megtekintése díjmentes.
Éjszakai vonatozás
• Hagyományos és nosztalgiavonatok közlekednek éjjel 1 óráig a Gyermekvasút egy szakaszán (menetrend a honlapon)
• Vezetett éjszakai túra a Hárs-hegyen
Utazási kedvezmény: 18.00-tól a karszalaggal rendelkező utasok gyermekjegyet válthatnak a vonatokra. Karszalag nélkül  
a normál díjszabás szerint lehet menetjegyet vásárolni.

 « Magyar Vasúttörténeti Park 18.00–01.00

1142 Budapest, Tatai utca 95. • 1/450-1497 • info@vasuttortenetipark.hu • www.vasuttortenetipark.hu 

Egy éjszaka a mozdonyok között
Kezdje az éjszakát a Magyar Vasúttör téneti Parkban, és utazzon egy kört ingyen 18 és éjjel 1 óra között a ker ti vasúton!  
A parkban megváltott valamennyi karszalaghoz kerti vasútra szóló ingyenes kupont adunk ajándékba.
18.00–01.00  Utazási lehetőség a kerti vasúton (külön program, fizetős) 
18.00–24.00  Ingyenes éjszakai körutazás az első fordítókorongon 
18.00–23.00  Ingyenes éjszakai utazás a lóvasúton 
18.00–01.00  Teakfa étkezőkocsi megtekintése idegenvezetővel 
21.00–01.00  Mécsesek fényében sétálhatunk a matuzsálemi gőzmozdonyok között
22.30–22.50  Swing Begins tűzshow
23.00–23.30  Látványos mozdonyparádé a B fordítókorongon  

Kiállítások 18.00–24.00
• A vasúti távközlés tör ténete (I. emelet)
• A vasúti pályainfrastruktúra tör ténete (I. emelet)
• A vonatok királya, a királyok vonata – 125 éves az Orient expressz (II. emelet)
• A vasúti építészet kezdetei Magyarországon (II. emelet)
• Vasutassapka- és nyakkendő-kiállítás (II. emelet)
• MÁV informatikatörténeti kiállítás (III. emelet) 
Az Élet Menete Alapítvány utazó holokausztkiállítása az idei évben is szeretettel várja az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján 
az utasellátó mögötti vágányon!
Információ: kinga@eletmenete.hu; www.eletmenete.hu
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 « Mesemúzeum 16.00–22.00

1013 Budapest, Döbrentei utca 15. • 1/202-4020 • mesemuzeum@pim.hu • www.mesemuzeum.hu

A Mesemúzeumban megváltott első 100 karszalaghoz mesemúzeumos kitűző jár!
MESEBELI 7 PRÓBA – Ajánlott korosztály: 4–99 éves korig
16.30  Boribon muzsikál – családi koncert – A koncerten hallható lesz a népszerű Annipanni tánca, a Boribon focizik,  
 a Buborékfújó, a Házikó, a Homokvár, a Pillangó és a többi kedves dal is, melyek betekintést nyújtanak a két  
 jó barát időtöltésébe. 

A vidám dalok szövegét a népszerű Kockásfülű nyúl megihletője és a Boribon mesekönyvsorozat alkotója, 
Marék Veronika ír ta, zenéjüket Tallér Zsófia zeneszerző szerezte. – A zenekar tagjai: Mórocz Adrienn – ének, 
Kisvári Bence – ütőhangszerek, Hodován Edit – billentyűs hangszerek, Gajdos András – gitár, Róth Gergely – 
basszusgitár
Ajánlott korosztály: 0–8 éves korig, 60 perc – A koncert után Marék Veronika dedikál. 

17.30–19.30  Évgyűrű rajzok – képzőművészeti műhely a GyiK Műhellyel – Játékos alkotás kicsiknek és nagyoknak.
A fák korát évgyűrűik csodás, egyedi rajzolatából olvashatjuk ki. Vajon milyenek lennének saját körvonalunk 
évgyűrűi, és hová vezetnének a bennük rejlő járatok? A GyiK Műhely foglalkozásán saját sziluettjeink évgyűrűit 
festhetjük meg, és játékos fotókon keresztül örökítjük meg az alkotásokat! – Ajánlott korosztály: 5–12 éves 
korig, 120 perc

18.00  Családi mesék – Tabáni kalandpálya – Rendhagyó családi kirándulás a tabáni parkban a Kompánia Színházi  
 Társulattal. A kalandpálya állomásain Grimm-mesékhez kapcsolódó színházi jelenetek bontakoznak ki, melyek  
 továbbgondolásában, megoldásában mindenki részt vehet. – Ajánlott korosztály: 5–99 éves korig, 60 perc
20.00  Hableves – kis esti csobbanás a Rutkai Bori Banda zenéjébe – Táncra perdül az egész család a vidám  
 mesediszkóban. Bori horgolt bábjaival varázslatos tör ténetek kelnek életre. A Sárkányjárgány és a Pizsamátor  
 lemezek legtáncosabb dalai mellett az új album, az Űrdöngölők slágerei is színesítik a repertoárt. – Ajánlott  
 korosztály: 4–10 éves korig, 60 perc 

 « Miniversum Élményközpont 17.00–24.00

1061 Budapest, Andrássy út 12. • info@miniversum.hu• www.miniversum.hu

Június 23-án 17 órától tudtok karszalagot vásárolva bejönni a Miniversumba egészen 23:00 óráig. A kiállítás június 23-án 
24:00-kor zár.
Szeretnétek bejárni Magyarország, Ausztria és Németország legszebb tájait csupán egyetlen éjszaka alatt? Gyertek el a 
MINIVERSUM-ba, és fedezzétek fel a világ egyik legnagyobb terepasztalát, ahol a vasútmodellek 1,3 km hosszú pályán, 14 
település 600 épülete, valamint 1200 személyautó és 5000 miniatűr figura között siklanak a síneken Magyarország, Ausztria és 
Németország varázslatos vidékein. Interaktív kiállításunkon a ti gombnyomásotokra elevenedik meg a táj, lendülnek mozgásba 
az események. Vessétek bele magatokat, és ámuljatok a minivilág szépségén, kedves báján! 
MINIVERSUM - Fedezd fel, éld át, irányítsd!
A Múzeumok Éjszakája alkalmából egy különlegességgel is készülünk: 21 óra után minden órában kétszer leszáll az éj 
minivilágunkra, és a terepasztalok egészen új arcukat mutatják meg. Az éjszakai világot bemutató élményről több mint 10.000 
apró fényforrás – az épületek belső világítása, a köztéri lámpák, valamint a járművek fénye – gondoskodik egyszerre. A varázs-
latos éjjeli kirándulás a MINIVERSUM teljes területét magában foglalja, azaz Budapestről indul, bebarangoljuk Nyugat-Magyaror-
szág emblematikus városait és nevezetességeit, majd Ausztriába és Németországba is ellátogatunk.

 «

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum 10.00–22.00

1118 Budapest, Ménesi út 65. • 30/201-1073 • info@mcpmuzeum.hu • www.mcpmuzeum.hu

10.00  Találkozások a beteg Ferenczy Bénivel – Ferenczy és Pilinszky kapcsolata. Beszélgetés Kovács Péter  
 művészettörténésszel, Pilinszky János unokaöccsével és feleségével, Kovalovszky Márta művészettörténésszel,  
 valamint Jelenits István piarista szerzetessel
16.00  A Gaudéte vonósnégyes koncertje
18.00  Álmok szenvedélye – Dokumentumfilm Molnár-C. Pál életéről
20.00  Hangulatos családi házi muzsika az Egri testvérekkel
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 « MTVA – Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely 18:00–23:30

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8–10. • 1/328 7070 • kiallitohely@mtva.hu • www.mtva.hu/latogatas

Az első 200 nálunk vásárolt karszalag mellé DVD-lemezeket adunk ajándékba.
SÜSÜ REVIVAL, újrarendezett kiállítás! Ismert bábok új köntösben! Kibővült kiállítás a frissen restaurált bábokkal! Találkozhatsz 
SÜSÜvel és a többi eredeti szereplővel!
Süsü Karaoke – Énekelj együtt SÜSÜvel és a Kóbor királyfival a Rádióstúdiónkban! Egész este!
Legyél Te a Sárkányfűárus, és találd meg a sárkányfüvet! Egész este!
Keressük a SÜSÜ TV bemondóját! 
Próbáld ki, milyen nehéz a bemondók élete és olvasd fel a SÜSÜ híreket valódi tévéstúdiónkban!
19.00, 21.00, 22.00, 22.30  Tárlatvezetések az állandó kiállításon, ahol megelevenedik a múlt!  
 Időutazás az MTVA archív anyagainak segítségével
22.00–23.00  Vetítőnkben meglepetésfilm (Jelszó: SÜSÜ)

 «

Műcsarnok 10.00–02.00

1146 Bp., Dózsa György út 37. (Hősök tere) • 1/460-7000 • mucsarnok@mucsarnok.hu • www.mucsarnok.hu

Szent Iván-napi hagyományok a Kéz | Mű | Remek. Népművészet | Nemzeti Szalon 2018 kiállításhoz kapcsolódóan
Egész napos programsorozat a mese, a párválasztó játékok és varázslások, Szent Iván-i énekek témakörében. Kézműves fog-
lalkozásainkon a látogatók megtanulhatják a vessző- és gyékényfonás, a szövés alapjait, egyszerűbb játékokat, dísztárgyakat 
készíthetnek kiváló mesterek irányításával. A hangszerkiállításon kipróbálhatják az asztalciterát és facimbalmot. Táncokat, gyer-
mekjátékokat, Szent Iván-i énekeket tanulhatnak kicsik és nagyok egyaránt.
Az előadóteremben 11.00 és 13.00 órai kezdettel bábelőadásokkal, 15.00 és 17.00 órakor népzenei koncertekkel, 14.00, 
16.00 és 23.00 órakor pedig exkluzív vezetéssel várjuk az érdeklődőket.
10.00–18.00  Zenés-táncos-mesés foglalkozások és kézműves műhely / Kiállítótér – A zenés-táncos-mesés foglalkozásokon  
 Czigány Tamás és szennai gyermekcsapata, a kézműves műhelyben Vidák István, Nagy Mari és tanítványai várják  
 a látogatókat.
11.00  Kígyós Jancsi – szicíliai marionettjáték, Rőtökör Társulat / Előadóterem
13.00  Zöld Péter – árnyjáték, magyar népmese, Rőtökör Társulat / Előadóterem
14.00  Műcsarnok, az összművészet antik arcú temploma – Exkluzív épülettör téneti vezetés Bugár-Mészáros Károly  
 okl. építészmérnökkel, Rados Jenő érmes építészettör ténész, egyetemi tanárral
15.00  A föld hátán s az ég alatt – székelyföldi népzene az elmúlt 120 évből, Juhász Zoltán, Nyitrai Mariann és az  
 Üsztürü zenekar koncertje / Előadóterem
16.00  Tárlatvezetés Beszprémy Katalinnal, a kiállítás vezető kurátorával / Kiállítótér
17.00  Hazavisznek csillagok – Savanya István zeneszerző, költő, gitáros, énekes koncertje / Előadóterem
23.00  Fokról fokra – Exkluzív tárlatvezetés Jakab Csaba belsőépítész, egyetemi tanárral, a Kéz | Mű | Remek kiállítás  
 installációjának tervezőjével / Kiállítótér

 «

Nagy Imre Emlékház 19.00–23.00

1026 Budapest, Orsó utca 43. • 1/392-5011/103-as mellék • nagyimrealapitvany@nagyimrealapitvany.hu  
• www.nagyimreemlekhaz.hu

„Mesék az öreg körtefa alatt.” – Családi történetek Nagy Imre unokájától
A Nagy Imre Emlékház kiállítása a Múzeumok Éjszakáján 19 és 23 óra között tekinthető meg. Rendhagyó tárlatvezetés indul 
19.30-kor, melyet Jánosi Katalin, a mártír miniszterelnök unokája tar t. A programon részt vevők a kiállítás megtekintésén túl 
személyes élményeken, visszaemlékezéseken keresztül nemcsak a politikus Nagy Imre, hanem a magánember mindennapjaiba, 
a villa egykori életébe is bepillantást nyerhetnek. A programon való részvételhez előzetes regisztrációt kérünk.

 « Óbudai Társaskör 15.00–20.00

1036 Budapest, Kiskorona utca 7. • 1/250-0288 • info@obudaitarsaskor.hu • www.obudaitarsaskor.hu

19.00–20.00  Hardi Ágnes szobrászművész tart tárlatvezetést Mindenhol jó című kiállításán
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 « Óbudai Múzeum 16.00–01.00

1033 Budapest, Fő tér 1. • 1/250-1020 • info@obudaimuzeum.hu • www.obudaimuzeum.hu

Kiállítások
• Óbuda – Egy város három arca
• Játék a városban
• Templomok a talpunk alatt
• A fikciótól a valóságig

Programok
16.00–00.00  Játékos nyomozás kisgyermekes családoknak a múzeum helytörténeti kiállításában – Családi kalandjátékunk  
 során izgalmas óbudai történetekre derülhet fény. Nyomozzatok a jelek segítségével, és fejtsétek meg a rejtvényeket!
17.00–21.00 Kreatív kézműves foglalkozás – A fikciótól a valóságig című időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan felnőtt és  
 gyermek korosztály számára ajánljuk az egykori metszetkészítő mesterek munkájának megismerését  
 a gyakorlatban, valamint az újkori nyomdatechnikákat. Saját elkészített tárgyaikat hazavihetik a résztvevők.  
 Közreműködik az Inkredible Letterpress és a múzeum csapata.
20.00–21.00  „JÁTÉK A VÁROSBAN” – A kurátor visszatér – Exkluzív kurátori tárlatvezetés a játéktör téneti kiállításban  
 a kiállítás főrendezőjével. Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu
19.00–20.00  A JETLAG zenekar élő koncertje – Zichy-kastélykert – 2016 nyarán egy egészen új, addig ismeretlen, mégis  
 jól beazonosítható zenekar jelent meg Magyarország légterében. A JETLAG elektropopja hamar a rádiós játszási  
 listák élén landolt, és a csapat a legmenőbb klubokban és fesztiválokon kapott leszállási engedélyt. A zenekart  
 2016-ban alapította Molnár Tamás és Czoller Bence, akik korábbi zenekaraikkal, bő egy évtizedes zenei múltjuk  
 során majd egy tucat zenei díjjal, toplistás dalaikkal, telt házas koncertjeikkel és többmilliós nézettségű  
 videoklipjeikkel már bizonyítottak. 
21.00–22.00  A SOULWAVE zenekar élő koncertje, Zichy-kastélykert – Idén a Sziget Fesztivál nagyszínpadán és most  
 nálunk! – A Soulwave-et 2007-ben alapította Foror Máté énekes-dalszerző és Huszár Ádám gitáros. A zenekar  
 dalait lélekemelő monumentalitás jellemzi: nagy ívű refrének, metaforikus dalszövegek, mindezt a modern  
 akusztikus popzene köntösébe bújtatva.
18.00, 22.30  „Templomok a talpunk alatt” – Jelmezes tárlatvezetés az Óbudai Múzeum új, állandó középkori kiállításában.  
 Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu
23.30–00.30 „A fikciótól a valóságig”– kurátori tárlatvezetés. Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

 « Országos Meteorológiai Szolgálat 15.00–01.00

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. • 1/346-4600 • muzej@met.hu • www.met.hu

ASZÁLYTÓL AZ ÖZÖNVÍZIG – FÓKUSZBAN A CSAPADÉK 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat idén teljesen új programmal várja a meteorológia iránt érdeklődőket nemcsak a Kitaibel Pál 
utcai főépületében, hanem Pestszentlőrincen a Marczell György Főobszervatóriumban is. 12 órakor indul a barangolás Pest-
szentlőrincen, a Marczell György Főobszervatóriumban. A látogatók egy rövidfilmből átfogó képet kaphatnak az itt folyó tevé-
kenységről, a meteorológiai tanösvényt végigjárva megismerkedhetnek a hagyományos műszerkert mérőeszközeivel, valamint 
a ma használatos automata meteorológiai állomással, bemutatjuk még a kalibráló laboratórium műszereit és tevékenységét, 
valamint a korszerű távérzékelési eszközöket.
PROGRAMJAINK
Székházunkba a hagyományokhoz híven először a gyerekeket várjuk (15.00–18.00 között óránként) egy izgalmas előadásra, 
ahol kísérleteken keresztül mutatjuk be, mi is a meteorológia. Aki szeretne saját tornádót létrehozni, annak kötelező eljönnie. 
Mivel a férőhelyek korlátozottak, ajánlott helyet foglalni az events.met.hu/muzej oldalon. 
Felnőtt látogatóink 18.00-tól vehetik bir tokba az épületet, és idén „semmi nem marad szárazon”. A meteorológiai elemek 
között szemezgetve választásunk első alkalommal a legnépszerűbb elemre, a csapadékra esett, s ezt mutatjuk be interaktívan, 
hogy mire mindenki hazamegy, tudományosan tudja szemlélni az égből érkező áldást. Szakterületeink fő témája a csapadék 
lesz, s bárki „Tiszteletbeli csapadékszakértő” lehet, ha a bejáratnál kapott pecsétgyűjtő „útlevélben” összegyűjti az állomáso-
kon kapható pecséteket, s kitöltve leadja azt a kijelölt helyen. A program folyamatosan, regisztráció nélkül látogatható. 
Tudományos előadásokkal is várunk benneteket az est folyamán, melyek a mindennapjainkat érintő témákat dolgoznak fel: 
előrejelzés, veszélyjelzés, klímaváltozás, a repülés veszélyei. Biztosítsd helyed a programra az events.met.hu/muzej oldalon!
„Éjszaka a stúdióban” – a stúdiólátogatás idén sem maradhat el, ahol időjárás-jelentőként próbálhatják ki magukat a vállalkozó 
szelleműek. Biztosítsd helyed a programra a events.met.hu/muzej oldalon!
Nálunk idén garantáltan lesz csapadék a Múzeumok Éjszakáján, de nem kell aggódni, mindenki, aki betér hozzánk, megússza 
szárazon. Fő programunk szabadon látogatható, épületünk nyitva áll a látogatók előtt egész éjszaka, csak a kiemelt programja-
inkra várjuk a jelentkezést az events.met.hu/muzej oldalon.
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 « Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 15.00–24.00

1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. • 1/323-5513 • muzeum@opkm.hu • www.opkm.hu

DIÁK – SZÍN – JÁTÉK XI.
Szecessziós iskolaépületünk újból kinyitja kapuit a diákszínjátszók előtt. Koreográfusok, rendezők, drámapedagógusok közös 
munkájaként születik meg esténk. Alkalmi színpadjainkon szerelmesek, diktátorok, vikingek, istenek és klasszikus költők lesznek 
a kísérőink. Idei vendégünk Horváth Kristóf „Színész Bob”, slam poetry bajnok, aki rendhagyó irodalomórát tar t.
18.00–19.40  RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA – Horváth Kristóf „Színész Bob” – Zene és vers matematikájának közös  
 nevezői. Mondják, hogy Petőfi azt kér te a halálos ágyán, hogy vigyázzba vágd magadat, és pátoszt színlelj, ha  
 a versét mondod. Állítólag József Attila meg azért ír t, hogy legyen min leosztályozni, mennyire tudsz magolni,  
 de… költőknél sose tudja az ember, hogy mit akarnak. Jé, ez a mondat hexameter volt, mennyire vicces!
19.40–20.15  ŐSZ, TÉL, NYÁR, TAVASZ… (táncszínház) – Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium (Budapest) / 12. A. 
 – Ma már az évszakok sorrendje sem a régi. Az előadás a test, a mozdulat, az érintés, a ritmus nyelvén reflektál  
 kortárs környezetünk szépségeire és furcsaságaira… Alkotók: Góbi Rita és a 12. A diákjai
20.15–21.20  SAGA – Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium (Budapest) / 11. évf. – Kiindulópontunk az északi  
 germán hitvilág. A teremtésről és a világ végéről akartunk mesélni, meg arról, mi tör ténhetett a kettő között.  
 Milyen döntések sorozata vezethet el az egyiktől a másikig? Hol szerepel ebben az egyén? Kemény dió.  
 Rendezte: Eck Attila
21.20–22.50 MANCIK ÉS PALIK – Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium (Budapest) / 14. évf. – Pillanatok, amikor  
 Szép Ernő Lila ákácának főhősei kettesben maradnak. Milyen szerelmi tör ténetet ad ki ez a jelenetsor?  
 12 fiatalember vállalása: a Lila ákác Manciján és Paliján keresztül a legszemélyesebb érzelmekről beszélni.  
 Rendezőtanár: Forgács Péter
22.50–24.00  FRIEDRICH DÜRRENMATT: A NAGY ROMULUS – Vörösmarty Gimnázium (Budapest) drámatagozat / 12. évf. 
 – „Egy nagyszerű dráma pontos, ihletett és érvényes adaptációja, kiemelkedő színészi alakításokkal, fantasztikus  
 csapatmunkával…” Rendezte: Papp Dániel
Az előadásokról részletes leírás olvasható a honlapunkon. Keresse 15 órától induló, ingyenes könyvtári programjainkat, 
amelyek gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szólnak!

 « Országos Széchényi Könyvtár 16.00–01.00

1011 Budapest, Szent György tér 4-5-6. • 1/224-3700 • pr@oszk.hu • www.oszk.hu

Játékos MúzÉj
OROSZLÁNOS UDVAR – Főbejárat:
18.00–18.45 Hívószó címmel a VÁCI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR jazzkoncertje – A váci Bartók Béla Zeneiskola zenekara,  
 Oroszlános udvar, terasz, főbejárat

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR – Aula
AKCIÓ! A család és kultúra jegyében 50% kedvezményt biztosítunk az éves könyvtárhasználati díjból. Családi beiratkozási 
akció: Hozza magával gyermekét vagy unokáját a Múzeumok Éjszakájára, váltson akciós éves olvasójegyet, és mi megaján-
dékozzuk a gyermeket egy díjmentes éves olvasójeggyel. (A kedvezmény a kártyadíjra nem vonatkozik. Beiratkozási korhatár: 
betöltött 16. év. Minden felnőtt max. 2 gyermeket írathat be.)
16.00–01.00 „Vegye! Vigye!”– könyves stand: az OSZK Könyvkiadó kiadványai kaphatók – 5. szint, Aula 
16.00–01.00 Mindent a webarchiválásról játékosan: bemutatkozik az Országos Széchényi Könyvtár E-könyvtári Szolgáltatások  
 Osztálya: demóarchívum, 2018-as évfordulók, keresztrejtvény és feladványok – 5. szint, Aula, folyosó
18.00; 20.00; 22.00  „PINCÉTŐL A PADLÁSIG” – NAGY, KÖNYVTÁRI ÉPÜLETTÚRA – Barangolás a Budavári Palota  
 F épületében, a túrák a főbejárattól indulnak
16.00–24.00  A Széchényi-kód – játékos nyomozás a Széchényi család kulturális öröksége után. A feladatok és rejtvények  
 megoldása közben a résztvevők megismerhetik a család egy-egy tagját és a könyvtár különböző tárait. A helyes  
 megfejtők között ér tékes ajándékokat sorsolunk ki. Az OSZK épületében több helyszínen, indulás: 5. szint, Aula,  
 regisztráció: pr@oszk.hu

A NEMZETI EREKLYETÉR ELŐTTI FOLYOSÓ – 5. szint
16.00–01.00  Logikai és képességfejlesztő játékok a Rubik Kocka Játékbolt és a Fakopáncs Játék Webáruház jóvoltából,  
 Rubik-kocka és nemzetközi versenykockák nagy választékban: 5. szint, az Ereklyetér előtti folyosó 
16.00–24.00  KÉZMŰVES KÖNYVKÖTÉS – Készítsen és vigyen haza saját kis könyvet! Restaurátoraink várják a kézműves  
 könyvkötés iránt érdeklődőket. 5. szint, az Ereklyetér előtti folyosó 
16.00–24.00 Keresztszemes mini, hímzett könyvjelző készítése – 5. Szint, az Ereklyetér előtti folyosó
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NEMZETI EREKLYETÉR – 5. szint
16.00–01.00  JÁTÉKSAROK NEM CSAK GYEREKEKNEK, a Kisgombos Könyvesbolt és Kiadó képzeletbeli utazásra hívja  
 a családokat. – Várjuk látogatóinkat mesehallgatásra és irodalmi felolvasásra, valamint a kis képeslapkészítő 
 műhelybe, ahol szívhez szóló üzenetek írására hívunk kicsiket és nagyokat egyaránt. Meseolvasás és felolvasás  
 16 órától folyamatosan óránként. A kiadó könyvei megvásárolhatók a helyszínen: 5. szint Aula, Ereklyetér
16.00–22.00  Társasjátékkuckó – Segítőkész játékmesterek várják az érdeklődőket, számos modern társasjátékkal (6-éves  
 kortól), 5. szint, Ereklyetér

TANÁCSTEREM ÉS FOLYOSÓ – 5. szint:
17.00–21.00  Fritzinger’s Comic Jam (Fritz Zoli csapata): a látogatók maguk készíthetnek képregényt tapasztalt alkotók  
 segítségével, 5. szint, Tanácsterem
18.00–01.00 Kalandtúra a sötét raktárak mélyén – Barangolás az Országos Széchényi Könyvtár toronyraktáraiban,  
 zseblámpával a kézben. Láthatók lesznek a 19. és a 20. század diáklapjai, a Lila zongorától a Radikális ellenőrig.  
 Néhány különleges kiadvány bemutatása az OSZK Hírlaptárából. Csoportvezetés óránként indul az 5. szinten  
 található Széchényi-szekrény elől. Maximális létszám: 20 fő csoportonként, a program regisztrációköteles.  
 Regisztráció: pr@oszk.hu

6. szint:
A Villányi borvidék legújabb, „Y” generációs közösségi bisztróborával mutatkozik be a Múzeumok Éjszakáján! A Villányi REDy 
a borvidék portugieser alapú házasítása, amely nemcsak könnyed és vidám, de gyümölcsös, fiatalos, pimasz, vagány és izgal-
mas egyben. Nem akar több lenni, mint ami, de kevesebb sem. Pont olyan, mint a készítői, a fiatal és örökifjú villányi borászok. 
Villány, könnyedén!
17.00–18.00  BAJVÍVÁS mint SPORTOS JÁTÉK: A tör ténelmi kardvívás alapjai, bemutató: BARTA EMIL, Ars Librorum
16.00–22.00  „PULYA, PENDELY, PÖRGETTYŰ...” című kiállítás – a gyermekek újkori életmódja, viseletei, játékai és minden- 
 napjaik egyéb mozzanatai; játékok, pecsétfigurák, öltöztethető babák kiállítása, pihenősarok, 6. szint, Régi  
 Nyomtatványok Tára
19.00; 21.00  MINI KÖNYVAUKCIÓK – Játékos licitálás az OSZK-ban előforduló dokumentumtípusokból, 6. szint, Ars Librorum
16.00–24.00  Könyves turkáló, 6. szint
16.00–01.00  Színházi családok, színházi dinasztiák; kiállítás – A Színháztörténeti tár minitárlata. Játékos kedvű látogatóink  
 kvízkérdésekre is válaszolhatnak a rendezvény folyamán. 6. szint, Színháztörténeti tár katalógusfolyosó
18.00–19.00  KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET: A 9. művészet ikonjai Magyarországon – tematikus tárlatvezetés Korcsmáros  
 Gáborral, a Magyar Képregény Kiadó vezetőjével, 6. szint, Kiállítóterem I–II., Ars Librorum
21.00; 23.00 KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET: A 9. művészet ikonjai Magyarországon – tematikus tárlatvezetés: Szűts-Novák Rita,  
 Patonai Anikó Ágnes, 6. szint, Kiállítóterem I–II., Ars Librorum
19.00–20.45  Pataki Éva: „Nőkből is megárt…” (élet-duett) – játsszák: Tordai Teri, Horváth Lili, rendező: Cseh Judit, mentor:  
 Mészáros Márta, jelmez: Horváth Kata, díszlet: Fekete Györgyi, sound design: Igaz Balázs, produkciós vezető:  
 Gáspár Anna (Manna Produkció) – „Egy anya-lánya tör ténet arról, hogy hogyan lesz a szülőből nagyszülő és a  
 gyermekből édesanya. Hogy mi tör ténik velünk, ha egyszer csak arra ébredünk, hogy a társadalom szemében  
 megöregedtünk, de belül nem így érezzük? Pataki Éva szavait idézve: (…) »az ember kívülről ugyan öregszik,  
 de van egy belső mag, az én, ami szabadon kószál a testtől függetlenül.« Ebből az előadásból megtanulhatjuk,  
 hogy merjük kimondani, ha valami már elmúlt; ne féljünk találkozni új helyzetekkel… és hogy az életben az  
 egyik legfontosabb dolog a humor.” 6. szint, Díszterem
21.45–23.30  FARKAS GÁBRIEL & HIS BAND: A MAGYAR KÖNNYŰZENE KLASSZIKUSAI – Ezen az estén csupa szívünkhöz  
 közel álló dal hallható Gábriel anekdotákkal fűszerezett előadásában. Farkas Gábriel és jazztriója a 20-as évektől  
 kezdve az 50-es éveken keresztül egészen a 80-as évekig tar tó időszak kedvelt kabarészámaiból, táncdalaiból  
 és a korszakokat meghatározó slágerekből válogat. Mikes Éva, Hollós Ilona, Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa vagy  
 Máté Péter legismertebb melódiái csendülnek fel nem megszokott feldolgozásban, hiszen a magyar könnyűzene  
 dalait jazzsztenderdként nem játszották korábban. A műsor többgenerációs szórakoztatás, amelyben  
 nagyszülőtől az unokáig mindenki megtalálja az örömét. Ízelítő a repertoárból: Ott fogsz majd sírni, Jamaicai  
 trombitás, Engem nem lehet elfelejteni, Két összeillő ember, 6. szint, Díszterem

7. szint:
16.00–24.00  Mozog is meg nem is – mi az? Megfejtés a Könyvtár tudományi Szakkönyvtárban – Diafilmvetítés: meséktől  
 a könyvtár tudományig. – ÍZELÍTŐ MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB DIAFILMGYŰJTEMÉNYÉBŐL! – Bíró Ferenc  
 nyugalmazott könyvtáros közreműködésével. A gyerekeket üvegfestés, diás kirakó játék, színező is várja.  
 Válaszolunk a diafilmekkel kapcsolatos kérdésekre, megkeressük a kedvenc gyerekkori diákat.  + Gyerkőc- 
 megőrző! – amíg a szülők beugranak egy-egy felnőtt programra, szívesen vállaljuk gyermekeik szórakoztatását.  
 7. szint, Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasóterme
8. szint:
17.00; 20.00  Apumegőrző – meccsnézés a könyvtárban sörpulttal a meccsek ideje: Dél-Korea – Mexikó, Németország –  
 Svédország, 8. szint
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 « Országgyűlési Múzeum 18.00–24.00

1055 Budapest, Kossuth tér 1–3. • 1/441-4343 • muzeum@parlament.hu • www.orszaggyulesimuzeum.hu

18.00–24.00  A magyar törvényhozás ezer éve című kiállítás ingyenes megtekintése
19.00; 23.00  Család-mesék – A magyar történelemből számos nagy múltú politikusdinasztiát, képviselőcsaládot tudunk említeni,  
 gondoljunk csak a Tisza vagy a Széchenyi famíliára. Nevükhöz megannyi kiemelkedő esemény, sorsfordító gondolat  
 kapcsolódik. Az érdeklődők interaktív tárlatvezetéseinken egyes történelmi korszakok neves képviselőcsaládjaival  
 ismerkedhetnek meg közelebbről. A vezetések időtartama: 45 perc. Regisztráció: muzeum@parlament.hu
20.00  Tudás Éjszakája – Egy csoportos kvízjátékra hívjuk azokat a látogatókat, akik szeretnének részt venni egy jó hangulatú,  
 szórakoztató vetélkedőn, ahol próbára tehetik tudásukat, miközben sok érdekes információval és  
 meglepetésnyereményekkel gazdagodhatnak. A játék időtar tama: 120 perc. Regisztráció: muzeum@parlament.hu
18.00–24.00  Kor-kincs-kereső – Járja be a Kossuth teret és kiállítótereinket, fejtse meg rejtvényeinket, a kincskeresés  
 izgalmai után pedig válasszon egyet az Országgyűlési Múzeum ajándékai közül.
18.00–24.00  Pajzsot fel – Kreatív foglalkozás keretében kicsik és nagyok elkészíthetik saját családi címereiket, miközben  
 megismerkedhetnek különböző tör ténelmi korok, uralkodók jelképeivel.

18.00–24.00  Kőtár és az In memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállítás – Kiállításaink a rendezvény egész ideje  
 alatt várják a látogatókat.
19.00–20.00 Tér-zene a Kossuth téren – szabadtéri koncert a Tisza-szobor tövében. A programsorozat részeként egy egyedi  
 tematikára épülő térzenei előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a Kossuth tér északi oldalán, az Országgyűlési  
 Múzeum bejáratánál.

 « Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 17.00–01.00

1063 Budapest, Munkácsy M. u. 19/B • 06-1-472-6342 • muzeum@nav.gov.hu • www.nav.gov.hu/nav/keki/muzeum

NAVON IZGALMAS! 
Izgalmas, lebilincselő interaktív feladatok minden korosztálynak!
• FAKE ACADEMY: játékos „terepkiképzés” gyermekeknek – éjjeli bevetés
• Fegyverbemutató, AIR SOFT lövészet
• Kincskeresés a múzeum gyűjteményében
• NAV Okos Sarok – ahol nem kell sorszámot húzni
• Eredeti vagy KAMU? 
• Mitől védenek a védjegyek?
• TAXEDU – az adók a jövőmet építik
• Adózási játék – ahol JÁTÉK AZ ADÓZÁS
• Ne vedd be! Hamisított gyógyszerek veszélyei
• Rémségek Kicsiny Szobája
Programok:
17.00 Kapunyitás
17.00–21.00 Múzeumi interaktív játék 
21.00  Pénzügyőr Big Band-koncert
22.00–23.15 Múzeumi interaktív játék
23.30 Különleges éjféli Schiffer-villa-látogatás meglepetéssel
01.00  Kapuzárás

 « Pesterzsébeti Múzeum 10.00–24.00  

1203 Budapest, Baross u. 53. • 1/283-1779 • info@pesterzsebetimuzeum.eu • www.pesterzsebetimuzeum.hu 

Kiállítások:
• Helytör téneti kiállítás
• Neményi Lili Pesterzsébeten helytör téneti kiállítás
• Neményi Lili-emlékszoba
A belépés díjtalan.



57

 «

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 16.00–23.00

1062 Budapest, Andrássy út 63–65. • 1/342-7188 • ig.titkarsag@pestibarnabas.hu • www.pestibarnabas.hu

16.00–21.00  Épületbejárás – Megmutatjuk az 1875-ben épült, különleges, fa-vas szerkezetű iskolaépületünket. Építészeti  
 ritkaság a kazettás függőfolyosó, amelyen végigsétálhat a látogató. Vezetett bejárás 15 percenként indul. Angol  
 nyelvű épületbemutató: 17.00, 18.00, 19.00
16.00–23.00  Kávékóstolóval egybekötött kávékiállítás – ERASMUS+ kiállítás.
16.00–23.00  Hagyományos sütőipari termékek bemutatója – Süteményvásár, kürtőskalácssütés.
16.00–19.00  Jótékonysági könyvvásár régi és új könyvekből.  
16.00–21.00  Varázslat a laborban: érdekes kémiai kísérletek és laborbejárás – Csoport óránként indul: 17.00, 18.00,  
 19.00, 20.00, 21.00.

 «

Petőfi Irodalmi Múzeum 18.00–02.00

1053 Budapest, Károlyi u. 16. • 1/317 3611 • muzeuminf@pim.hu • www.pim.hu

Programok a kertben:
18.00  Dizájncenter-különkiadás – balatoni tágykultúra a szocializmus éveiben Fábry Sándorral
19.00 Ivan & the Parazol-koncert
21.00  „Átlátszó víz legyen...” – Cseh Tamás-est – Közreműködik: Joós Tamás és Hegyi Norbert 
22.00–24.00  Családegyesítés a Balatonnál. Felolvasások Bereményi Géza, Garaczi László, Háy János, Nagy Gabriella  
 szövegeiből a kölcsönzőnél, a horgászstégen, a nádasban és a lángososnál. Közreműködik: Fazakas Júlia, Papp  
 János és Tasnádi Bence.
22.00  Silent disco – az 1950-es, ’60-as, ’70-es évek slágereire
24:00; 01:00 és 02:00 Éjszakai merülés a Károlyi-kertben. Zenei utazás vízen és fényeken keresztül a tengerfenékig.  
 A Ledpuppets formáció egy víz alatti világot kelt életre, a bábszínház, az élő zenés performansz és a látványszínház  
 elemeit felhasználva. – Bábművészek: Makra Viktória és Papp Zoltán. Bábok: Dávid Remsey. Zene: DJ Panda.  
 Regisztrálni az óramegjelöléssel a regisztracio@pim.hu címen lehet.

Programok a termekben:
19.00–21.00  „Legyen Ön is könyvbarát!” – irodalmi kvízjáték Vágó Istvánnal.
22.00 A HÜLYESÉG KALAPÁCSA, avagy Nem mind Arany, ami rémlik (Tévesztések vígjátéka) – Irodalmi paródiák –  
 vers, dráma prózában, dalban. (át)Ír ta: Sajó László (Orrondi). Előadják a szerző és barátai: Asbóth Tamás  
 (Dudás), Horváth Árpád (Ösztövér), Nagy Zsolt K. (Gyalu) és Sipos Ferenc (Vackor)
24.00 Szellemek órája – éjféli szeánsz – Felolvasószínházi előadás. Ír ta: Fráter Zoltán, rendező: Seres Tamás.  
 Szereplők: Takács Kati, Trokán Nóra, Lukáts Andor, Nyári Oszkár

Extra tárlatvezetések extra vendégekkel:
18:00 és 21:00 a Szabó Magda-kiállításban
19:00 és 24:00 az Arany-kiállításban
20:00 és 23:00 a Balatoni nyár kiállításban 
22:00 a Spiritizmus kiállításban

Egész estés kalandok
• Garázsvásár – lebontott kiállításainkból
• Üzenj a múltba! Válogatott irodalmi idézetek mentén kortárs üzenetek vissza az időbe
• Üssük el az időt – retro játékok kint és bent: lengőteke, horgászás, gumimatracfújás, lábtengó, malom, sakk és gazdálkodj  okosan!
• Retro recycling divat – az elpusztíthatatlan nejlonruhák, illetve trapper farmerek anyagából  
• Reklámszövegíró verseny – rímfaragó a ’70-es, ’80-as évek stílusában

 «

Postamúzeum 18.00–24.00

1068 Budapest, Benczúr utca 27. • 1/269-6838 • info@postamuzeum.hu • www.postamuzeum.hu

18.00–22.00  Ha feladod, szabadulsz! – Légy részese egy valódi kriminek szabadulós játékunkban! Egy rejtélyes postai  
 emberrablás gyanúsítottjaként 30 perced van, hogy tisztázd magad, és megtaláld az igazi elkövetőket. Vajon  
 egy morzekód, egy megcsörrenő telefon vagy egy amerikai lakat vezet el az összeesküvéshez? Regisztráció:  
 nagy.andras@postamuzeum.hu  
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18.00–22.00  Ki vagyok én? – Grafológiai gyorselemzés a látogatók kézzel ír t levelei alapján
19.00–20.00  Zöldautók a postán – Az elektromos autók múltja és jelene a magyar postaszolgálatban (előadás és járműbemutató)
21.00–22.00  Kreatív Kreációk – A mail ar tról elméletben és gyakorlatban Rőczei György képzőművésszel
22.00–23.00  Kis esti jazz – játszik a ’Half Monk’ Trio (Szalay Gábor – gitár, Hárs Viktor – nagybőgő, Serei Dániel – dob) 
18.00–24.00  Tárlatvezetések az állandó és az időszaki kiállításban
18.00–24.00  Kreatív műhely – Levélírás különleges eszközökkel, levélfeladás, nosztalgia-levélszekrények ürítése és egyéb  
 érdekességek

 « Rákoshegyi Bartók Zeneház 18.00–24.00 

1174 Budapest, Hunyadi u. 50. • 20/212-6137 • bartokzenehaz@bartokzenehaz.hu • www.bartokzenehaz.hu

A 19:00 órától 22:00 óráig tartó tervezett műsor fontosabb részletei:
W. A. MOZART: Così fan tutte: Részletek
 Szöktetés a szerájból: Constanca áriája
G. VERDI:  Aida: Aida áriája és imája; Radames románca

Rigoletto: A herceg mulat; Gilda áriái; La donna e mobile (1., 2., 3.)
G. PUCCINI:  Turandot: Kivégzés előtt (kórus); Nessun dorma; Liu 1. áriája (1. felvonásból); Liu halála

Bohémélet: Rodolfo áriája (Ó, mily hideg e kis kéz); Mimi áriája (Úgy hívnak, hogy Mimi); Musetta keringője  
LEONCAVALLO: Bajazzók: Harangkórus; Nedda madárdala; Vesti la giubba (Kacagj, Bajazzó)
F. LOEWE:  My Fair Lady: Ma éjjel táncolnék; Nem kell más, csak egy albérlet
A. L. WEBBER: Macskák: Memory
LISZT FERENC: Zongoraművek (Hegedűs Valér zongoraművész előadásában)
Ifj. J. STRAUSS: Cigánybáró: Szaffi dala
KÁLMÁN IMRE: Csárdáskirálynő: Szilvia belépője
JACOBI: Leányvásár: Lucy belépője
Közreműködők: A pódiumon: Ardó Mária, Acha Athina Sophia, Kobrehel Zsuzsanna és Verowszky Krisztina (szopránok), 
Hegedűs Valér zongoraművész. A kivetítőn: A többi szólam énekesei, kórusrészletek.

 «

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Helytörténeti Gyűjtemény 15.00–20.00

1158 Budapest, Pestújhelyi út 81. • 1/419-8216 • mail@rakospalotaimuzeum.hu • www.rakospalotaimuzeum.hu

15.00–20.00 Koncert és kiállítás a Rákospalotai Múzeum kertjében – A 15.00-kor nyíló szabadtéri kiállításon a XV. kerületben  
 élő képzőművészek és Dréher János Munkácsy-díjas festőművész és barátai mutatkoznak be.
16.00 kiállításmegnyitó – Balázs Sándor
17.00  Oláh Dezső Trió-koncert
18.00–20.00  kerti piknik a művészekkel, vendégekkel

 «

Rendőrmúzeum 15.00–24.00

1087 Budapest, Mosonyi utca 5. • 1/477-2183 • titkarsag@rendormuzeum.com • www.rendormuzeum.com

A Rendőrmúzeum udvari / szabadtéri programjai:
15.00–19.00 között folyamatosan
• Happycopter – helikopterszimulátor kipróbálásának lehetősége
• Játékos bűnmegelőzés Athos robottal
• Biztonságiöv-szimulátor kipróbálásának lehetősége (Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály)
• Kerékpáros ügyességi verseny (Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály)

Rendőrségi gépjárművek bemutatása, melyeket a látogatók álló helyzetben kipróbálhatnak
Moszkvics típusú veterán rendőrautó (kiállítási tárgy), Lada típusú veterán rendőrautó (kiállítási tárgy), rabszállító autó (BRFK 
Közrendvédelmi Főosztály), csapatszállító gépjármű (BRFK Közrendvédelmi Főosztály), rendőrségi motorcsónak (Dunai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság), rendőrségi jet-ski (Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság), rendőrmotor (Készenléti Rend-
őrség), rendőrautó (BRFK Közrendvédelmi Főosztály), bűnügyi technikai autó (Készenléti Rendőrség), Autóvadász Egyesület 
rendszámfelismerő autója (Autóvadász Egyesület)
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19.15–19.35  A Készenléti Rendőrség Zenekarának műsora
19.35–20.00  Intézkedéstaktikai és közelharc-bemutató (Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar)
20.00–20.15  Kutyás bemutató (Készenléti Rendőrség)
20.15–20.40  Katonai közelharc- és önvédelmi bemutató (Centra Volk)
20.40–21.00  Lovas bemutató (Készenléti Rendőrség) – A lovas bemutatót követően az érdeklődőknek lehetőségük lesz a  
 rendőrlovak megsimogatására. 

A múzeum épületében lévő programok:
16.00–24.00 között folyamatosan:
• Gyermekek részére rajzolási (kicsiknek színezési) lehetőség
• Gyermekek részére puzzle kirakójáték
• Motorszimulátor kipróbálásának lehetősége 
• Csillámtetoválás
• Múzeumi selfie-készítés (korabeli rabosítószékben)
• Múzeumi teszt
• Grafológiai elemzés
• Gyermekrajzelemzés hozott rajzokkal 
• Tenyérlenyomat-vétel (Készenléti Rendőrség)
• Logikai játék különböző ördöglakatokkal (Mensa HungarIQa)
• Bűnmegelőzési teszt (BRFK Bűnmegelőzési Osztály)
• Játékos bűnmegelőzés (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács)
• Alkoholszonda kipróbálása (BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály)
• Okmányok ellenőrzésének és vizsgálatának bemutatása (ORFK Repülőtéri Rendőr Igazgatóság)
• Védőfelszerelések – pl. pajzs, sisak, testpáncél – és fegyverek bemutatása (BRFK Közrendvédelmi Főosztály)
• Lézerpisztoly-lövészet (Készenléti Rendőrség)
A rendezvényen a múzeum megtekintése és a programokon való részvétel ingyenes!

 « Róth Miksa Emlékház 16.00–24.00

1078 Budapest, Nefelejcs utca 26. • 1/341-6789 • rothmiksa@euroweb.hu • facebook.com/rothmiksaemlekhaz

16.00 Mozaikkészítés
17.00  Róth Miksa üvegfestményei – tárlatvezetés
19.00  Róth Miksa mozaikalkotásai – tárlatvezetés
20.00  Eddig ismeretlen Róth Miksa-üvegfestmények felfedezésének története és első ízben történő bemutatása  
 – tárlatvezetés
22.00  Angol nyelvű tárlatvezetés: Works of Miksa Roth
23.00  A Róth-lakás titkai – tárlatvezetés

 « Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 18.00–02.00

1013 Budapest, Apród u. 1–3. • 1/201-1577 • semmelweis@museum.hu •  www.semmelweismuseum.hu

18.00–18.50 Feltárt testek látványa – Beszélgetés Szabó Beáta festőművésszel az Invazív c. kiállításában.
19.00–20.00 Semmelweis-ház – Háztörténeti séta a múzeumban, Kolocz Dóra vezetésével.
20.00–21.00  Világra jön egy új élet – A szülészet születése c. kiállításban Dr. Melczer Zsolt szülész-nőgyógyász, egyetemi  
 docens tar t előadást.
21.00–22.00  Semmelweis-év, Semmelweis-örökség – Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának előadása. 
22.00–22.30  Saját kezűleg – A Semmelweis-hagyaték ritkán látható darabjai c. kiállításban a kurátor, Horányi Ildikó tart tárlatvezetést.
23.00  Kis éji gitármuzsika – Környei Attila gitárművész koncertje a SOM hangulatos kertjében.

 « Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény 16.00–19.00

1238 Budapest, Szitás utca 105. • 20/333-0257 • iroda@galeria13.hu • www.galeria13.hu

16.00–19.00 „Helytörténet 2017” című állandó kiállítás 
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 « Sziklakórház Atombunker Múzeum 10.00–24.00

1012 Budapest, Lovas út 4/c • 70/701-0101 • info@sziklakorhaz.hu • www.sziklakorhaz.hu

10.00–24.00 óra között – ÚJRA megtekinthető az ATOMBOMBA-KIÁLLÍTÁS A SZIKLAKÓRHÁZBAN!
Tárlatvezetéseink tervezett indítási rendje:
10.00–18.00 óra között – 10-15 percenként
18.00–24.00 óra között – 5-10 percenként
A Hirosimai Béke Emlékmúzeummal és a Nagaszaki Atombomba Múzeummal közösen készített, „Én lettem a halál, a világok 
pusztítója” című kiállításunk az első komplex kiállítás Európában, amely bemutatja az atomfegyverek emberre és környezetre 
mért pusztító hatását az 1945-ben Hirosimát és Nagaszakit ér t atomtámadáson keresztül. A kiállított eredeti tárgyakat a hiro-
simai és nagaszaki múzeumok bocsátják rendelkezésünkre. Tekintse meg Ön is a Múzeumok Éjszakáján interaktív tárlatvezeté-
sünk keretében egyedülálló kiállításunkat!

KARSZALAG-FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:  
10.00–18.00 óra között KIZÁRÓLAG a Sziklakórház Atombunker Múzeumban előzetesen vagy aznap a helyszínen megváltott 
karszalaggal van lehetőség a látogatásra!
18.00–24.00 óra között BÁRHOL megváltott karszalaggal látogatható a múzeum.
Utolsó belépés 24:00 órakor!
10.00–22.00  Szabadtéri Programok 

Izgalmas és látványos katonai bemutatók keretében megismerhetjük az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges 
Rendeltetésű Dandár tevékenységét!
Dinamikus katonai bemutatók időpontjai: 14.00–18.00 óra között óranként
Statikus katonai bemutatók: 10.00–22.00 óra között folyamatosan

A Magyar Vöröskereszt önkénteseinek közreműködésével egész napos statikus bemutatók keretében hívjuk fel a figyelmet az 
elsősegélynyújtás fontosságára.
Retro Büfével és Szuvenír Bolttal várjuk szeretettel látogatóinkat a program teljes időtar tama alatt.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
2018. június 24., 10.00–20.00 VASÁRNAP – RÁADÁSNAP – MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA-AKCIÓ: Kerülje el a hosszú sorban 
állást, és jöjjön vissza másnap! Váltsa meg elővételben karszalagját a Sziklakórházban, és vegyen részt egy 60 perces tárlat-
vezetésen vasárnap, a Múzeumok Éjszakája másnapján! A ráadásnapon kizárólag az elővételben, 2018. 06. 23. 24:00 óráig  
a Sziklakórházban megváltott karszalaggal van lehetőség a belépésre, vagy normál belépőjeggyel. 

 « Terror Háza Múzeum 18.00–02.00

1062 Budapest, Andrássy út 60. • 1/374-2600 • muzeum@terrorhaza.hu • www.terrorhaza.hu

19.00–24.00 között minden egész órakor: Elhallgatott múlt – A Terror Háza Múzeum történészei mesélnek titkokról és sorsokról.
 «

Tóth Ilonka Emlékház – Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 18.00–22.00

1162 Budapest, Állás utca 57. • 1/604-8342 • info@helytortenet16.hu • helytortenet16.hu

18.00–22.00 Gyertyafényes séta az emlékház kertjében – Az éjszaka csendjében ismerhetjük meg Tóth Ilonka orvostan- 
 hallgató, 56-os elítélt mártíromságának tör ténetét, és ismereteket szerezhetünk az 1956-os forradalomról.
Megközelíthető: az éjszakai 908-as busszal Cinkotáig, onnan kb. 30 perc séta.
A belépés díjtalan. Múzeumok Éjszakája-karszalag vásárolható.

 « Törley Pezsgőmanufaktúra 14.00–02.00

1221 Budapest, Anna utca 7. • 1/229-2300 • muzeum@torley.hu •  www.torleymuzeum.hu

A Törley múltja és jelene – pezsgő és csokoládé!
Kapunyitás: 14.00 órakor
14.00–01.30  A Törley Pezsgőpincészet történetét bemutató tárlat – A kiállítótérbe lépve egy pezsgős dugó belsejében találja  
 magát a látogató, amelyből egy palackba, onnan pezsgőspohárba sétálhat át, és eközben megismerkedhet  
 a Törley múltjával, jelenével. 
14.30–01.00 Hogyan kerül a buborék a pezsgőbe? – a pezsgőmanufaktúra pincéiben vezetett séta során a látogatók  
 megismerkedhetnek a pezsgőkészítés rejtelmeivel.
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A helyszínen teljes árú felnőtt karszalagot vásárlók garantált nyereményt biztosító játékban vehetnek részt.

Programok:
17.30 Görög táncház – fellép a Triandafylla Görög Néptánc Egyesület
18.30 Csokoládé és pezsgő! – Csokoládékóstoló a Stühmer csokoládémesterével
19.30 Pátkai Rozina Quintet – Bossa Nova Mesék
22.00 Szókimondó talkshow az élet esszenciájáról a WMN ismert szerzőivel, D. Tóth Krisztával – Fiala Borcsával  
 – Szentesi Évával! Moderátor Gyárfás Dorka 
Az udvaron pezsgőbár várja az érdeklődőket.

 « Új Budapest Galéria (a Bálnában) 10.00–22.00

1093 Budapest, Fővám tér 11–12. • 20/567-2727 • madeinhungarymeed@gmail.com • madeinhungary-meed.hu

HATÁRTALAN DESIGN
13. madeinhungary + 6. MeeD | kiállítás cseh, lengyel, magyar, német, osztrák, román, svájci, szlovák és szlovén designerek munkáiból.
17.00–18.30 Szigeti Szilvia textildizájner és Radnóti Tamás belsőépítész, a kiállítás szervezői és kurátorai tartanak  
 tárlatvezetést magyarul és igény szerint angolul.
20:00–20:15 A Góbi Rita Társulat bemutatja: Tátikák, kortárs tánc
20.15–21.45  Szigeti Szilvia textildizájner és Radnóti Tamás belsőépítész, a kiállítás szervezői és kurátorai tartanak  
 tárlatvezetést magyarul és igény szerint angolul.
Karszalagok június 23-án az Új Budapest Galériában, május 25-től június 23-ig az Eventuell Galériában (Bp. V., Nyáry P. 
u. 7.; eventuell.hu) kaphatók.

 « Újpesti Lepke Múzeum 15.00–24.00

1041 Budapest, Dessewffy u. 26. • 70/312-6162 • ujpestilepkemuzeum@gmail.com • www.ujpestilepkemuzeum.hu

Egy érdekes és egzotikus gyűjtemény Újpest szívében, amely Juhász György emberöltőt felölelő munkásságát, szenvedélyét tükrözi. 
Gyűjteményünk régiónként mutatja be a honi lepkefajták példányait, emellett szakszerű tárlatvezetés révén bepillantást kapha-
tunk távoli országok egzotikus világába. A lepkéken kívül más ízeltlábú állatcsoportok – skorpiók, pókok, sáskák, kabócák és 
bogarak – képviselői is kiállításra kerülnek.
Terveink között van, hogy Újpesten is legyen élő LEPKE- ÉS BOGÁRHÁZ. Ennek első lépéseit mutatjuk be egzotikus ízeltlábúakkal. 
Jöjjön el, és fedezze fel ezt a csodálatos világot.

Programok:
16.00–22.00 Élő HERKULESBOGÁR  bemutatása  (Dynastes hercules), a ganajtúrófélék családjába tar tozó óriásbogár.   
 Hím esetében elérheti akár a 17 centimétert is, míg a nőstény mérete 10–11 cm. 

Prosoposcoilus Savagei, illetve Homoderus mellyi: Afrikai fajok, nem igazán tenyésztik őket, nőstény 3 cm, míg 
a hím elérheti a 6–8 cm-t.

17.00–20.00 Bogár, illetve lepkepreparálás: KIZÁRÓLAG az Újpesti Lepke Múzeum Alapítványban előzetesen vagy aznap  
 a helyszínen megváltott karszalaggal van lehetőség!

 « Varga Márton Kertészeti és Földmérési  
Szakgimnázium és Kollégium

18.00–22.00

1149 Budapest, Mogyoródi út 56–60. • 1/273-2741 • titkarsag.vmszki@gmail.com • www. vmszki.hu

18.00 Hárfakoncert a zuglói kertészeti iskola japánkertjében! – A zajgó főváros közepén gyönyörű japánkertünkben  
 a virágzó cserjék, zöldellő fák között, az élet ösvényén, a kívánsághídon átsétálni különös élmény. Kiszakít  
 a mindennapok őrlő gondjaiból, és lelkünket a természet illatos harmóniájával, a befelé fordulás, megtisztulás  
 élményével tölti meg.

Sötétedéskor fáklyák között a ker t egy újabb sejtelmes-rejtelmes arcát mutatja. Iskolánk büszkélkedhet az or-
szág első, idestova 90 éves japánkertjével. A növénykülönlegességek és a kert fennmaradásának tör ténete 
további érdekességeket jelentenek.
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18.00–22.00 Minden egész órakor kertészmérnöktanáraink japánkerti vezetést tartanak, és minden titokba beavatják  
 a kíváncsi érdeklődőket.
18.00–19.00  Nizalowski Fanni hárfakoncertjét élvezhetik vendégeink a japánkerti árnyas fák alatt kialakított alkalmi  
 szabadtéri színpadon.
Szeretettel várjuk vendégeinket a tavalyi tanévben megnyílt Varga Márton Múzeumban is.

 « Várkert Bazár, Déli Paloták 18.00–24.00

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6. • 1/225-0554/164-es mellék (hétfő kivételével mindennap hívható,  
nyitvatartási időben) • info@varkertbazar.hu • www.varkertbazar.hu

Az Új világ született elnevezésű tárlat közel 600m2-en mutatja be a korszakhatárnak is tekinthető Nagy Háború világát, amellyel 
az addigi világrend gyökeresen megváltozott: felbomlottak a korábban stabilnak gondolt birodalmak, drámaian megváltozott a 
kultúra és a közgondolkodás. A kiállítás a boldog békeidőktől a háborús lelkesedésen át a keserű kiábrándulásig vezeti el a lá-
togatókat. Bemutatja, miként sodorta el a polgári berendezkedést az iparosított és világméretűvé terjedő háború, hogyan fordult 
visszájára a 19. század haladásba vetett hite, és vált csatatérré a hátország is. A tárlat egyedülálló vizuális megoldásokkal hozza 
közelebb a háború borzalmait a mai kor embere számára: a mindent elemésztő, totális pusztítás egy gőzölgő fekete mocsár 
képében jelenik meg, míg a brutális mészárlást egy vágóhíd jelképezi. Kapcsolódó program: Rendhagyó tárlatvezetés
20.00 és 22.00 1914/1915/1916/1917 (eredeti címe: 1914) – Zenés színházi előadás az első világháborúról Mándy Ildikó  
 Társulatának előadásában – Mándy Ildikó táncos-koreográfus társulatával egy négy éven át tar tó előadás- 
 sorozatot tervezett, hogy emléket állítson a már-már teljesen elfeledett, húszmillió áldozatot követelő Nagy Háborúnak.

Az anyaggyűjtés, az adatok, információk feldolgozása nyomán folyamatosan íródik a darab 2018-ig. Korabeli 
krónikák, irodalmi művek, többek között Ádám Éva (Kamenitzky Etelka), Ernst Jünger írásai, Kassák Lajos, Babits 
Mihály, Palasovszky Ödön, Christian Morgenstern versei idézik a 100 éve történteket. Az elhangzó irodalmi és 
korabeli szövegrészleteket versekre és népi dalszövegekre megzenésített dalokkal egészítik ki, akár egy korabeli 
kabaréban, frontszínházi előadásban. A dalokat Márkos Albert ír ta mezzoszopránra és csellóra. A zenei kísé-
retet Kallai Nóra csellista játssza az előadásban, ám a szó ereje irányít mindent. A beszéd nemcsak a teret és 
a cselekményt határozza meg, de az előadásban szereplő színésznő, Záhonyi Enikő is az elhangzó mondatok 
dinamikájából, zeneiségéből kiindulva építi játékát. Az előadás az első világháború emlékezetének felidézése a 
jelen és a jövő nemzedék számára. – Alkotók | Szereplő: Záhonyi Enikő. Közreműködik: Kallai Nóra (cselló). 
A verseket megzenésítette: Márkos Albert. Jelmeztervező: Bánki Róza. Fény: Pálosi István, (Payer Ferenc). 
Rendező, koreográfus: Mándy Ildikó

Regisztráció szükséges: www.varkertbazar.hu

 « Várkert Bazár, Infopont 18.00–24.00

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4. • 1/225-0554; 1/356-1773, 1/356-1991 • info@varkertbazar.hu • www.varkertbazar.hu

Tematikus séták a Várkert Bazárban
18.00–19.00 „Ércnek hódol az ész” – kovácsolt vaskapuk
20.00–21.00 Sisi, Magyarország szerelmese
22.00–23.00 Ybl, az építészlegenda
Indulás a Várkert Bazár Infopont elől. A séták regisztrációhoz kötöttek, további infó: www.varkertbazar.hu

 « Várkert Bazár, Testőrpalota 18.00–24.00

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2. • 1/225-0554/166-os mellék (hétfő kivételével mindennap hívható, 
nyitvatartási időben) • info@varkertbazar.hu • www.varkertbazar.hu

Kogart Kortárs Gyűjtemény című kiállítás
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány új, nyárindító kiállításával a 2007-ben létrehívott KOGART Kortárs Művészeti Gyűjte-
ménybe nyerhetünk bepillantást. A magyar kortárs művészet meghatározó alkotásait a Várkert Bazár Testőrpalotájának falain 
felvonultató tárlat kettős koncepció mentén született. A kiállítás a gyűjteményen keresztül egyszerre állítja fókuszba az embert, 
az egyént és környezetét; illetve ezzel párhuzamosan a gyűjtemény építését meghatározó tör téneti szemléletet.
Kapcsolódó program: Rendhagyó tárlatvezetés, valamint KorTárs workshop – múzeumpedagógiai kreatív sarok: Egy estére 
most te is kiállító művész lehetsz! Készítsd el alkotásod a kiállításon látható kortárs művekből inspirálódva. Mindegy, hány éves 
vagy, csatlakozz egyedül vagy a családdal, és készíts te is remekművet!
18.00–22.00  SZENT IVÁNI ÉNEKEK – Játékra hívogató – Lélekmelengető szép mulatság kicsiknek és nagyoknak. A mesék  
 és játékok tárházában: a Múltunk a Mában c. kiállításban.
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18.00  Múltunk a Mában – A Gyermekélet Magyarországon c. szubjektív családi kiállítás játékra hívogató megnyitója.  
 Közreműködnek: Szokolay Dongó Balázs népi hangszeres szólista – fűvós hangszerek, Környei Alice – ének,  
 Burovincz Laura – cselló
18.30  SZENT IVÁNI ÉNEKEK – Muzsika apróknak ünnep idejére – Hallgatós-összebújós koncert kicsi és nagy  
 gyermekeknek, anyukáknak és apukáknak, nagymamáknak és nagypapáknak, fiataloknak és öregeknek...  
 Az előadásban ismert gyermekdalok csendülnek fel a cselló simogató hangjának kíséretében, vidám furulya- 
 hangokkal fűszerezve. 
19.30–20.30  Mézműves Műhely: Fába vésett kacskaringók édes titkai – Ütőfás mézeskalács szívek készítése Regenhart  
 Évával. Közben Dongó-bongó szép furulyaénekek, babajátszó – Napocska-köszöntő, Bárányka-hívogató,  
 Álomba-ringató
20.30–22.00  Virágos koszorúk kötése énektanítással, csendes muzsikaszóval

Csernus Tibor Emlékműterem
A Várker t Bazár és a KOGART együttműködéséből született tárlat a hatvanas évek közepétől haláláig Párizsban dolgozó 
Csernus Tibornak, a huszadik század egyik legjelentősebb magyar festőművészének állít emléket. Csernus több mint fél 
évszázados életműve nemcsak a magyar, hanem az egyetemes képzőművészetben is meghatározó szerepet tölt be: mindez 
szinte tapintható a festő újra berendezett műtermében, mely hagyatékának személyességével, közvetlenségével hozza köze-
lebb a befogadót Csernus Tibor művészetéhez.

 « Vasarely Múzeum Budapest 18.00–24.00

1033 Budapest, Szentlélek tér 6. • 1/439-3315 • vasarely@szepmuveszeti.hu • www.vasarely.hu

Belépés 16.30-tól
Kapcsolódó kiállítások:
• OSAS (Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület) – A konkrét szépsége
• A képpé vált kísérlet. Innovatív képzőművészeti tendenciák 1945-től napjainkig. Grüner György gyűjteménye.
A képpé vált kísérlet – Mikro és makro, organikus és konstruktivista
A Vasarely Múzeum két időszaki kiállításához kapcsolódva az absztrakció sokszínűségét kutatjuk. Foglalkozunk az elképzelhető 
legnagyobb térrel, a világegyetemmel és az elképzelhető legkisebbel, saját testünk építőelemeivel. Megvizsgáljuk, hogy mi van 
kívül, és mi van belül. Kutatjuk a formák eredetét: a szellemi vagy az anyagi világból származnak-e vajon? Mindeközben alko-
tunk, gondolkodunk, és egymásra figyelünk.
18.00–22.00 A gyűjtemény felfedezése

Mikrokozmosz | Hogyan válhat egy parányi sejt absztrakt műalkotássá? Rácsodálkoztál már valaha az ujjadon 
lévő ráncok kusza vonalaira, eltöprengtél már azon, hogy testünk minden apró sejtje tökéletesen tudja a felada-
tát? Olajpasztellel adjuk vissza a közelről már felismerhetetlenné vált építőelemek formáját.
Makrokozmosz | Vissza lehet adni színekkel és formákkal a világmindenséget átitató időtlenség érzését? Me-
lyek azok a színek, formák, felületek, amelyek a leginkább magukban hordozzák a teljességet?
Világ/test – kívül/belül | Mi mindent lehet elmondani a színekkel? Milyen kapcsolat van a szivárvány vibráló és 
az emberi bőr visszafogott színei között? És mi a kapcsolat az egyes bőrszínek között?
Az absztrakt megszelídítése – variációk egy négyzetre | Mi tör ténik akkor, ha a teljes absztrakció építőeleme-
ivel kezdünk el játszani, ha az ember egy lecsupaszított négyzetet próbál meg életre kelteni?
A bizalom harmóniát szül? | Mennyire bízol másokban, amikor döntést kell hoznod? Ha mások döntéseire 
támaszkodsz, most vezess te! Ha inkább mások támaszkodnak a te döntéseidre, most te kövess másokat!
Pozitív és negatív tér – te melyik oldalon állsz? | A pozitív tér megragadja a szemünket, míg a negatív olyan 
felületet jelöl, ahol a szemünk megpihenhet. Mennyi pozitív és mennyi negatív egységre van szüksége egy kom-
pozíciónak? Közös kompozíció, építőelemekkel való kísérletezés felnőtteknek, tizenéveseknek, gyerekeknek, 
minden korosztálynak!

19.00–19.30 Beszélgetés a gyűjtővel – A gyűjtés gondos tematika mentén tör ténik, vagy inkább ízlés kérdése? Mennyibe  
 kerülhettek a művek? És számíthat a tudomány egy képzőművészeti gyűjtemény esetében? Grüner György  
 magyar származású, Los Angelesben élő és munkálkodó fizikus magyar képzőművészek munkáiból alkotott  
 gyűjteménye sok kérdést felvethet, köztük akár a fentieket is. Ha kérdéseire első kézből szeretne válaszokat  
 kapni, a Vasarely Múzeumban személyesen a gyűjtő fog mesélni Önnek a kezdetekről, motivációkról, élményekről  
 és elsősorban A képpé vált kísérlet. Innovatív képzőművészeti tendenciák 1945-től napjainkig kiállításon látható  
 munkákról. Beszélgetőpartnere gyerekkori barátja, a magyar művészeti élet legendás alakja, Beke László lesz.
A programokon – műtárgyvédelmi követelmények miatt – csak korlátozott létszámban, érkezési sorrendben lehet részt 
venni. Az utolsó belépés várható ideje: 23.00
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 « Yunus Emre Török Kulturális Intézet 18.00–00.00

1062 Budapest, Andrássy út. 62. • 1/301-0034 • budapeste@yee.org.tr • budapeste.yee.org.tr

18.00–24.00  Török tea- és kávéház 
18.30–22.30  Török gasztro sarok – látványkonyha és kóstoló – lencseleves, „Saray Tatlısı” – „a szeráj édessége”                                                                                                          
18.30–19.00 / 20.00–20.30 / 21.00–21.30 / 22.00–22.30 Török irodalmi est – felolvasás
19.30–20.00 / 21.00–21.30 / 22.00–22.30 Épületbejárás (idegenvezetéssel)
18.30–20.00 / 20.30–22.00 / 22.30–24.00 Török szépművészeti kiállítások, workshopok – Kalligráfia, Ebru, Tezhip
22.00–23.00  Koncert – Török klasszikus zeneművészet

 « Zenetörténeti Múzeum 17.00–24.00

1014 Budapest, Táncsics M. u. 7. • 1/214-6770/272 mellék • museum@zti.hu • zti.hu/museum

18.00  Magyar tárogatómuzsika az Erdődy-palota udvarán
18.15  A népzenekutatás kezdetei Magyarországon – kiállításvezetés (Pávai István)
18.45  Egy magyar mester a modernitás és hagyomány útján – vezetés a Kodály-kiállításban (Dalos Anna)
19.15  Magyar hegedűkészítők – a Reményi család öröksége – kiállításvezetés (Baranyi Anna) 
20.00  A Filharmóniai Társaság művészeinek kamaraestje. Mozart, Schubert, Dvořák és Joplin művei.  
 Km. Menyhárt Zsuzsanna – fuvola, Ecseki Anikó és Fahidi Patrícia – hegedű, Botos Veronika – brácsa, Magyar  
 Gábor – cselló   
21.00  Magyar mesterhegedűk a tengerentúlról – hangszerbemutató (Gombos László)
21.30  A magyar zongoragyártás fénykora – vezetés a Beregszászy-kiállításon (Borz Zsófia)
22.00  A Bartók Konzervatórium kamaraegyüttesei – műv. vezető Horn András
23.00  Vidám muzsika fagottegyüttesre – darabok Bachtól Piazzolláig. Km. Kókai István, Dolfin Benjámin, Hartenstein  
 Péter, Losonci Luca és Simonics Viktória

 « Zwack Múzeum és Látogatóközpont 16.00–24.00

1095 Budapest, Dandár u. 1. • 1/476-2383 • muzeum@zwackunicum.hu • www.zwackunicum.hu

Zenei programok:
18.00  Járai Márk (Halott Pénz) unplugged
20.00  Akkor és most – Bíró Eszter, Gerendás Péter, Bodrogi Éva és Födő Sándor közös zenei utazása a Múzeumok  
 Éjszakáján
22.00  Belau-koncert

Interaktív program: Grund-színház interaktív tárlatvezetés 16.00, 17.00, 19.00 

Mentorprogram: 
18.30, 20.00, 21.30   Bock pincészet
19.00, 20.15, 21.30, 22.45  Unicum Riserva bitter kurzus
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30   Idén először a Múzeumok Éjszakáján! Pincelátogatás
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20. SZÁZADI MAGYAR 
MESTERMŰVEK 

www.bibliamuzeum.com

RÁDAY GYŰJTEMÉNY – BIBLIAMÚZEUM

 „ Kezeink munkáját 
 tedd maradandóvá”

Hungarian Masterpieces from 
the 20th Century in the Bible Museum 

”Establish the work of our hands”

2018. április 26. – október 13.

1092 Budapest, Ráday u. 28. Telefon: +36 1 218 0266/161, +36 30 441 9642

BM A5 hird.indd   1 2018. 05. 03.   17:40
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Postamúzeum  

www.postamuzeum.hu

• ’Half Monk’ Trio – jazz koncert

• Tárlatvezetések 

• Mail-art Kreációk 

• Kreatív műhely 

• Ki vagyok én? 

 – grafológiai gyorselemzés  

• Szabadulós játék, kaland és szórakozás 

• Zöldautók a postán 

Bélyegmúzeum 

www.belyegmuzeum.hu

• InFusion Trió – űrzene koncert

• A legrövidebb éjszaka 

  – vetítéses csillagászati előadások

• Bélyeges lézershow 

• Bolygóközi térugró-iskola 

• Űrutazás a Kis herceggel 

• Élő figurás csillagközi óriás társasjáték

• Tárlatvezetések, tombola

Nosztalgia lovas postakocsi járat 
a Bélyegmúzeum és a Postamúzeum 

között!

Részletek a múzeumok weboldalain.
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Múzeumok Éjszakája  
– középpontban: Pécs
Gyöngyszemnek, építészeti bédekkernek, a kultúra városának egyaránt nevezik a baranyai me-
gyeszékhelyet, amely elfogultság nélkül hazánk egyik leghangulatosabb, legszebb fekvésű vá-
rosa, népszerű turisztikai célpont a bel- és külföldi turisták körében egyaránt. Pécset nemcsak 
földrajzi adottságai, hangulatos, műemlékekben, látnivalókban gazdag belvárosi utcái teszik 
vonzóvá, a kikapcsolódási lehetőségek sorát gazdagítja a város jelentős, sokszínű múzeumi 
gyűjteménye, valamint a tavasztól őszig látogatható szabadtéri események, fesztiválok is. 

Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára 2018. már-
cius 9-én a Janus Pannonius Múzeum (JPM) Modern Magyar Képtárában jelentette be, hogy ebben 
az esztendőben Pécs lesz a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatának kiemelt helyszí-
ne. A JPM a Múzeumok Éjszakája program idei szlogenjére („Ami összeköt: család és kultúra”) 
építve állította össze a június 23-i kínálatát. 

A múzeum hagyományosan a családoknak szánt programjai ez alkalomból olyan elemekkel gaz-
dagodnak, melyek Pécs emblematikus, a város arculatát és kultúráját máig erősen meghatározó, 
legendás famíliái köré épülnek. Így kiemelt szerephez jutnak többek között a Zsolnayak, a Vasa-
relyk, az orgonaépítő Angsterek, valamint a pezsgőgyárat alapító Littke család. A családok min-
den tagját megcélzó ismeretterjesztés, ér tékközvetítés természetesen interaktív, élményközpontú 
módszerekkel tör ténik majd: családfavetítés, szubjektív és rendhagyó tárlatvezetések, játszóház 
egyaránt szerepet kap a neves napon. 

A látogatók idegenvezetéssel kalandozhatnak a Littke család által alapított pezsgőgyár pincéjé-
ben, a Várostörténeti Múzeum – egykor tímárházként működő – épületében pedig egy tímárcsalád 
életébe pillanthatnak bele interaktív foglalkozás keretében. Az orgonaépítésben jeleskedő Angster 
család szellemiségének megidézése bizonyul majd a Múzeumok Éjszakája egyik legkülönlegesebb 
élményének: aznap este a város templomaiban megszólalnak az Angster-orgonák, a múzeumban 
pedig egy Angster-harmónium.

Fontos szerepet kap a Múzeumok Éjszakáján az idei évad egyik legkiemelkedőbb időszakos ki-
állítása is a Modern Magyar Képtárban. Az „Arczok és láthatárok” című tárlaton – többek között 
– Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Lotz Károly, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Paál László, 
Székely Bertalan műveit csodálhatjuk meg.  A kiállítás igazi kuriózuma, hogy egy külön teremben a 



69

19. századi város is bemutatkozik pécsi városképekkel, pécsi polgárok arcképeivel, valamint pécsi 
művészek (Wéber Xavér Ferenc, Zsolnay Vilmos és Bartalits Mihály) eddig a közönség számára 
ismeretlen alkotásaival. A Múzeumok Éjszakáján a kiállításban divattör ténész tar t előadást, melyet 
a korszak zeneszerzőinek műveiből válogatott darabok kísérnek. Ugyanitt ÉlőKéptár is várja a láto-
gatókat, egy előre meghirdetett pályázat győztes élőképeinek bemutatásával. 

 A múzeum kiemelt szerepet szán a Mátyás-évnek is: a Reneszánsz Kőtárban korabeli kézműves 
játszóház és íjászbemutató kínál kalandos elfoglaltságot az érdeklődőknek, akik meghallgathatnak 
egy-egy reneszánsz mesét, valamint kipróbálhatják a korabeli pénzverési technikát is. A vendégek-
nek a szervezők reneszánsz korabeli ételkóstolóval is kedveskednek.

Az „éjszakázók” azonban nemcsak a föld felett, hanem a föld alatt is kalandozhatnak: előzetes 
regisztráció alapján régészeti vezetéssel bepillantást nyerhetnek Pécs UNESCO világörökségi címet 
viselő ókeresztény temetőegyüttesének egyik háromkaréjos épületébe, az egyébként nem látogat-
ható Cella Trichorába, ahogy a belvárost behálózó pincerendszer egyik, múzeumokat összekötő 
szakaszába is.

A Várostörténeti Múzeum is egyedi „csemegéket” kínál az idelátogatóknak, egyebek mellett 
hadtörténeti előadások és fegyverbemutató, zseblámpás tárlatvezetés és a különböző tárlatokhoz 
kötődő interaktív foglalkozások színhelye lesz, míg a Mecseki Bányászati Kiállításban folyamatos 
tárlatvezetések és kézműves programok, az országos hírű Szerecsen Patikamúzeumban pedig 
gyógytea-kóstoltatás, gyógyfőzet- és gyógybalzsamkészítés várja az érdeklődőket. 

A Természettudományi Múzeum terei és udvara immár hagyományosan családi, közösségi 
programokkal népesülnek be, így egyebek mellett állatbemutatók és játszóházak, méhészbemutató 
és viaszöntés, színes játszóházak csábítanak a betérésre, időtöltésre. A Néprajzi Múzeum pajzán 
vásári zenés komédiával, betegségűző almasütéssel, hímzésbemutatóval és ehhez kapcsolódó idő-
szaki tárlattal, búzaőrléssel, csuhézással, kézműves vásárral, családi kvízzel készül június 23-ára. 

Aki nem a pécsi belvárosban töltené el ezt az estét és éjszakát, hanem szívesen kirándulna, annak 
bátran ajánljuk a már szintén hagyományos régészeti fáklyás felvonulást, amelynek résztvevőjeként 
a Jakab-hegyi pálos kolostorral ismerkedhet meg.

A pécsi Múzeumok utcájának belső tereiben, ker tjeiben több helyen fényfestés kölcsönöz majd 
különleges hangulatot ezen a különleges esetén. A Múzeumok Éjszakája alkalmából nyílik meg a 
múzeum „Szabadulószobája”, ahol egy múzeumi rejtély megoldása adja a szabadulás kulcsát, az 
éjszakát pedig a szokásos és elmaradhatatlan Szent Iván-éji tűzugrás, sőt újdonságként táncház 
zárja majd. Tehát mindenképpen sokszínű, változatos, több esetben egyedülálló kuriózumokra szá-
míthat az, aki a Múzeumok Éjszakáján Pécsre voksol. 



A Törley múltja és jelene – pezsgő és csokoládé!
Kapunyitás: 14.00 órakor
14.00 órától éjjel 1.30-ig tekinthető meg 
a Törley Pezsgőpincészet történetét bemutató tárlat. 
14.30-01.00 óráig – Buborékvilág  
– Pezsgőismereti séta az érlelő pincében 

A helyszínen teljes árú - felnőtt karszalagot vásárlók garantált 
nyereményt biztosító játékban vehetnek részt.

Programok:
17.30 Görög táncház – fellép a Triandafylla Görög Néptánc Egyesület
18.30 Csokoládé és pezsgő! Csokoládékóstoló a Stühmer  
 csokoládémesterével
19.30 Pátkai Rozina Quintet – Bossa Nova Mesék
22.00 Szókimondó talkshow az élet esszenciájáról  
 a WMN ismert szerzőivel
 D.Tóth Krisztával – Fiala Borcsával – Szentesi Évával! 
 Moderátor Gyárfás Dorka 
Az udvaron Pezsgőbár várja az érdeklődőket. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Megközelíthető 47-es villamossal, illetve a Múzeumbusz Törley-járatával.
1221 Budapest, Anna utca 5-7. • Tel.: +36 -1-229-2300/104 
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ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!
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