
A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 

2022. május – júniusi hírlevele 

Tisztelt Tagtársaink! 
 

Elöljáróban figyelmükbe ajánljuk az őskoros régészek hagyományos konferenciáját, a 
MOMOSZ-t, amely az idei évben Debrecenben kerül megrendezésre, május 18–20. között. A részletes 
program itt érhető el: https://www.derimuzeum.hu/ckfinder/userfiles/files/Momos_Program.pdf 

A Múzeumok Majálisára idén május 18–19-én kerül sor, a rendezvény programja itt érhető 
el: https://mnm.hu/hu/muzeum/hirek/2022-ben-ismet-muzeumok-majalisa 

Felhívjuk figyelmüket néhai tagunk, Marosi Ernő professzor úr emlékére rendezendő 
konferenciára, amelyre május 26-án, 10:00 és 17:00 óra között kerül sor az MTA Székház 
Nagytermében. A tudományos ülés részletes programja itt érhető el:  
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-05-26-az-mta-195-kozgyulese-emlekkonferencia-marosi-erno-
tiszteletere-4325 

Szeretnénk felhívni figyelmüket a Magyar Régészeti Napja 2022 – A megtartó közösség (2022. 
május 27–28.)  rendezvényeire, melyekről a Magyar Régész Szövetség honlapja és Facebook oldala 
fog részletes információt nyújtani. A Társulat Búvárrégészeti Szakosztályának kapcsolódó előadása 
2022. május 27. (péntek) 17:00 óra: Adatok a Ráckeve környéki hajómalmok régészetéhez (Árpád 
Múzeum, Ráckeve). Az ásatási beszámolósorozatunk idén az Európai Régészet Napjaihoz (2022. 
június 17–19., https://journees-archeologie.fr/ ) kapcsolódik. 

Figyelmükbe ajánljuk a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) 
rendezvényét, 2022. május 31-én 14:00 órától június 1. 18:00 óráig, A bomlás virágai – Az 1980-as 
évek magyarországi művészete címmel. A rendezvényről további részletek a 
Facebookon: https://www.facebook.com/events/1071782986708001?ref=newsfeed 

Érdekes programnak ígérkezik a Magyar Nemzeti Galéria rendezésében, az OTKA 
támogatásával megvalósuló Festészeti naturalizmus Magyarországon (1875–1905) című konferencia, 
amelyre 2022. június 16–17-án kerül sor, helyszíne pedig a Lónyay-Hatvany-villa. A rendezvény 
részletes programja a Magyar Nemzeti Galéria honlapján lesz elérhető.   

A nyár egyik legfontosabb programja lesz a Múzeumok Éjszakája, június 25-én, a részletes 
program itt olvasható majd: https://muzej.hu/ 

A fentieken túl szeretnénk felhívni figyelmüket a Magyar Természettudományi Múzeum és a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum közös szervezésében megvalósuló, nemzetközi múmia 
workshop angol nyelvű programjára, amelyre a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő 
kollégát (szinkrontolmácsolás nem lesz). A rendezvény programja itt érhető el: 
http://ibisz.iif.hu/ozirisz/2022/05/09/mummy-workshop-2022/ 

Végezetül figyelmükbe ajánljuk a Királyok és Szentek – az Árpádok kora című kiállítás 
megtekintését a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban – a kiállítás június 15-én zár. 

A fentiek mellett a következő programokkal várjuk Tagtársainkat: 

 
● Art deco Budapest. Plakátok, tárgyak, terek (1925–1938) című kiállítás megtekintése   

 
Szakvezetést tart: Katona Anikó, a kiállítás kurátora.  
A látogatás időpontja: 2022. május 30. (hétfő) 15:00 óra 
A kiállítás helyszíne: Magyar Nemzeti Galéria 
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● Jurták és kolostorok. Mongol művészet a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 

gyűjteményében című kiállítás megtekintése   
 
Szakvezetést tart: Windhoffer Tímea, a kiállítás kurátora.  
A látogatás időpontja: 2022. június 8. (szerda), 15:00 óra 
A kiállítás helyszíne: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 
 

 

 
● Dancing 1925 – Magyar művészek a párizsi éjszakában című kiállítás megtekintése   

 
Szakvezetést tartanak: Csizmadia Krisztina és Drienyovszky Zsófia, a kiállítás kurátorai.  
A látogatás időpontja: 2022. június 13. (hétfő) 15:00 óra 
A kiállítás helyszíne: Magyar Nemzeti Galéria 

 

 



 
 

 

 

● Szigetzugi Duna – napok című rendezvény 

A rendezvény időpontja: 2022. június  24–július 10. 

A rendezvény helyszínei: Ráckeve, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu. Utazás 

egyénileg. 

 

Tervezett program: 

2022. 06. 29. (Nemzetközi Duna Nap) Ráckeve, Árpád Múzeum: A besnyő-szigeti vizafogó 
kérdése 
2022. 07. 09. Régészeti Közösségek Találkozója, Szigetújfalu, Újfalusi-sziget (közösségi 
találkozó, kreatív foglalkozások, előadások, kézművesek, hagyományőrzők, játékos régészet, 
író-olvasó találkozó) 
Tóth János Attila előadása: Szigeti veszedelem - egy azonosítatlan török-kori összecsapás 
nyomainak kutatása a Becsi-szigeten és a környező vizekben. 
Író – olvasó találkozó: vendég Alexander G. Thomas író, aki történelmi, régészeti kapcsolatú 
kalandregényeket ír. Munka- és gyűjtési módszereiről is beszámol majd az érdeklődőknek 
A részletes program itt lesz elérhető: https://www.facebook.com/szigetzugidunanapok/ 
 

● A 2021. év néhány jelentősebb regionális régészeti feltárási eredményeinek bemutatása – 
kapcsolódva az Európai Régészet Napjaihoz 

 

A rendezvény időpontja: 2022. június 21. (kedd), 10:00 óra 

A rendezvény helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium 

A rendezvény részletes programját május végén jelezzük honlapunkon. 

 
Végezetül: felhívjuk a figyelmüket a tagdíjbefizetésre, esetleges hátralék-rendezésre, amelynek 
legcélszerűbb módja a banki átutalás. Számlaszámunk: 11708001-20330749-00000000 
(közleményként kérjük feltüntetni a befizető nevét). Csekkel, nyugtával Tamás Tímea továbbra is 
rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Múzeumban (tel.: 327 7771). Az SzJA 1%-át is megköszönjük, 
adószámunk: 19007737–1–42. 

Budapest, 2022. május 17. 

 

Láng Orsolya Anders Alexandra Wollák Katalin 

titkár   elnök   főtitkár 


