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Új állandó kiállításai megnyitásával közel tíz év után vált ismét teljessé „Az Év Múzeuma 
2014” címet nemrégiben elnyert Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Az 
idei Múzeumok Éjszakája azért is különleges számukra, mert ez az első alkalom, amikor új 
helyszínükön teljes kínálattal várhatják látogatóikat az „Egyéjszakás kaland”-ra. Az állandó 

kiállítások mellett idén is érdekes időszaki tárlatokkal és a hozzájuk kapcsolódó izgalmas programokkal várnak minden érdeklődőt. A gu-
lyáságyúban főtt finom gulyás mellé csúszik a hűs fröccs, a „Trabant-tömés”, az élménydús tárlatvezetések és városi séták után pedig jól 
esik majd kifújni magunkat a Cseh Tamás-maraton dalait hallgatva, a Vodku fiai tolmácsolásában. Részletes program: www.mkvm.hu ●

„TrabanT-TöméS”, gulyáSágyú  
éS CSeh TamáS-maraTon
Kultúrfröccs a Múzeumok Éjszakáján
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2015. június 20. szombat, 14-24 óráig

A Magyar Természettudományi Múzeumban 
június 20-án este báró Nopcsa Ferenc, az 
erdélyi kalandor, paleontológus-tudós, kém 
nyomába eredünk, akinek hasonlóan kalandos 
életű nagyapja ihlette Jókai Mór könyvének 
főszereplőjét. Ki is volt valójában a regény 
hőse, Fatia Negra unokája, aki felfedezte Er-
délyben a nevezetes hátszegi dinoszauruszo-
kat, aki volt túrócsempész, akit Albániában 
kis híján királlyá választottak, és aki az első 
világháborúban hírszerző volt? 

19 órától induló kalandtúránkon az erdélyi 
báró utazásai és kalandjai nyomában járva 
vadregényes tájakon titokzatos szereplőkkel, 
legendás lényekkel találkozhatunk, miközben 
csapdák és veszélyek állják utunkat. 
A korán útra kelő családokat 10 órától külön 
programcsomaggal, a múzeum országjáró kör-
útjának természettudományos játszóházával 
várjuk, ahol felfedezhetik a város élővilágát. 
Az estét erdélyi dallamokkal, táncbemutató-
val és táncházzal zárjuk. ●

A Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója alatt a gyűjtemény legszebb darabjai-
ból válogatott kiállítás látható a Magyar Nemzeti Galériában. Magyarországon 
a Szépművészetiben található a leggazdagabb, az európai civilizáció művészeti 
korszakait és iskoláit bemutató képzőművészeti anyag, így a csaknem hatvan al-
kotásból álló időszaki válogatás kiterjed az egyiptomi birodalom, az antik világ, 
a középkori és barokk európai festészet és szobrászat legszebb emlékein át egé-
szen a 20. század elejének modernista törekvéseiig. 
A tárlaton a múzeum gyűjteményi egységeit reprezentatív darabok képvise-
lik, amelyek bemutatják az adott kollekció karakterét, művészi színvonalát és 
gyűjtéstörténeti vonatkozásait. A három évre tervezett kiállítás ízelítő a ha-
zai és a külföldi látogatóknak a múzeum gyűjteményének megismeréséhez, a 
Szépművészeti Múzeumnak pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a követke-
ző időszakban a magyar nagyközönség elé tárhassa válogatott remekműveit a 
Magyar Nemzeti Galériában. ●

kémjáTék a múzeumban 
A Múzeumok éjszakáján Fatia Negra unokájának nyomába eredünk
Magyar Természettudományi Múzeum, 2015. június 20. szombat, 10–24 óráig

remekművek  
a SzéPművéSzeTi múzeumból
Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában
Magyar Nemzeti Galéria, C épület, 2015. június 26-tól
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