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A Kiscelli Múzeum kiállítása rendhagyó módon közelíti meg az első világháború témáját. A tárlat a 
főváros háborús hétköznapjairól a múzeum jogelődje, a Fővárosi Múzeum múltjára reflektálva ad ké-
pet. Budapest Székesfőváros Tanácsa ugyanis 1915-ben határozatot hozott a Nagy Háborúra vonat-
kozó emlékanyagok gyűjtéséről. A múzeum gyarapodási naplójának megjegyzés rovatában e tárgyak 
mellé a „háborús” bejegyzés került – erre utal a kiállítás címe is.

A Templomtér kiállítóterében az 1915 és 1918 között gyűjtött dokumentumokból, plakátokból, 
grafikákból, érmekből, festményekből és szobrokból látható válogatás. A múzeum Oratóriumában 
Müllner János a háborús főváros mindennapjairól és a háborúhoz kapcsolódó eseményekről készí-
tett fotográfiáit tekintheti meg a nagyközönség. ●

„[…] mEgjEgyzés: háborús”
A Nagy Háború emlékezete a főváros múzeumában
Kiscelli Múzeum, 2016. május 15-ig

Mozart tragikusan rövid életének kiugróan termékeny éve volt az utolsó, eb-
ből a különös, izzó időszakból válogatta össze Fischer Iván a Budapesti Fesz-
tiválzenekar május 4-i és 8-i koncertjeinek programját. A Távol Afrikától című 
filmből sokaknak ismerősen csengő A-dúr klarinétverseny a szerző halála előtt 
két hónappal született, ez volt a legutolsó versenyműve, mégis tele van bol-
dogsággal és derűvel. Ezt a művet vezeti fel a hangszeres szólista és az énekes 
részéről is komoly virtuozitást követelő Per questa bella mano című bőgőkísé-

retes basszusária. A koncert legfontosabb darabja mégis a zárómű, az ezer rejtéllyel körbefont Requiem, amely a zenetörténet egyik 
legismertebb, leghátborzongatóbb torzója. Mozartot ennek komponálása közben ragadta el a halál. ●

Gyapjas mamut, füttyentő nyúl és gyapjas orrszarvú? Hol és hogyan lehet maradványaikat 
megtalálni? Mi közük van a klímaváltozáshoz? Miért haltak ki ezek az állatok? Többek között 
ezeknek a nemrég megtalált ősemlősöknek a leleteivel, felfedezésük történetével ismerkedhet-
nek meg a Föld Hetén a látogatók a Magyar Természettudományi Múzeumban. A heti témához 
kapcsolódó Műhelytitkok programsorozatban április 23-án Gasparik Mihály paleontológus, a 
mamutok és jégkorszaki ősormányosok szakértője mutatja be a jégkorszak apraját-nagyját. Az 
ásványok szerelmesei pedig az Év ásványával, a gránáttal ismerkedhetnek meg bővebben. ●

A múzeum idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Ez alkalomból programsorozattal, kedvezmé-
nyes belépéssel és nyereményjátékkal is készülnek. A jubileumi események csúcspontja a szeptember 24-i születésnapi rendezvény 
lesz, amikor a múzeum 50 éves történetét és 50 kiemelt tárgyat bemutató kiállítással is várják a látogatókat.  Az áprilistól az év végé-
ig tartó ünnepségsorozat részleteiről bővebben az intézmény honlapján lehet tájékozódni: www.mkvm.hu. ●

a lEgEK EstéjE
Mozart, Fischer, BFZ
Müpa, 2016. május 4. 19.45 és május 8., 15.30, 19.45

Fotó: Horváth Judit

föld hEtE
A Magyar Természettudományi Múzeumba ismét beköszönt a Jégkorszak
Magyar Természettudományi Múzeum, április 20-tól 24-ig, naponta 10 – 14 óráig

50 évEs a magyar KErEsKEdElmi  
és vEndéglátóipari múzEum
Jubileumi rendezvénysorozat Óbudán
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2016. áprilistól


