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Programok 2016  Szeptember
Szeptember 8. csütörtök, 18 óra
Keszthelyi Rezső emlékest
Keszthelyi Rezsőre emlékeznek 
alkotótársai, barátai. A Szépírók 
Társasága és a PIM közös rendez-
vénye

Szeptember 9. péntek, 18 óra
Művészet és pszichoanalízis
Világhírű magyar műalkotások a 
holokausztról „Auschwitz után” – a 
Sortalanságtól a Saul fiá-ig
A beszélgetés résztvevői: 
Heller Ágnes filozófus, Röhrig Géza 
költő, színész és Váradi Júlia kulturális 
újságíró
Közreműködik: 
Bánffy Edit  előadóművész
A Ferenczi Sándor Egyesület, 
a József Attila Társaság és a PIM 
közös műhelybeszélgetés-sorozata
A sorozatot szerkesztik: 
Valachi Anna és Takács Mónika 
irodalomtörténészek

Szeptember 13. kedd, 18 óra
Irodalmi lapok 
20 éves a PAD irodalmi folyóirat
Vendégek: 
Dicső Zsolt, Gulya István és 
Jankovics Zoltán alapítószerkesztők
Szerzők: 
Baranyai László, Berka Attila, 
Cserna-Szabó András, Fenes 
Tibor, Gacsályi József, Garaczi László, 
Géczi János, Grecsó Krisztián, 
Halmai Róbert, Háy János, Kis Pál 
István, Kukorelly Endre, Máriás Béla, 
Márton László, Mészáros Sándor, 
Nagy Ildikó Noémi, Nagy Zopán, 
Péterfy Gergely, Székelyhidi Zsolt és 

Komjáthi Tamás zenész
További résztvevők: 
Heimann Zoltán borász és 
Ódor János múzeumigazgató
Sorozatszerkesztő és házigazda: 
Havas Judit

Szeptember 16. péntek, 18 óra
Kiállításmegnyitó
Portrékísérletek – Pilinszky János 
Gvárdián Ferenc szobrászművész 
kiállítása
Megnyitja: Cukor György író
Közreműködik: Baka Györgyi költő

Szeptember 17–18. szombat–vasárnap 
Kulturális Örökség Napjai
Ezen a hétvégén a múzeum kiállítá-
sai és a palota díszes termei ingye-
nesen látogathatók!
A Petőfi Irodalmi Múzeumnak ott-
hont adó Károlyi-palotát a neves 
magyar főúri család, a Károlyiak 
ízlése emelte Budapest egyik legim-
pozánsabb palotájává. A belváros 
klasszicista gyöngyszeme sok olyan 
titkot rejt magában, amelyek mind 
a fővárosi építészettörténet, mind 
a magyar történelem és irodalom 
jelentős mérföldkövei. 

„Nézzétek a falait kegyelettel: 
az épület története a nemze-
ti történelem minden viszon-
tagságából kivette részét, együtt 
gyászolt a nemzet gyászával s 
együtt ünnepelt a nemzet jobb 
sorsával.”
(Éble Gábor történetíró, a Károlyiak 
egykori levéltárosa)



Programok 2016  Szeptember
Szeptember 18. vasárnap, 11 és 15 óra
Palotatörténeti séták 
Nagyvári Ildikó és 
Komáromi Csaba vezetésével.
Látogatóink megismerhetik a klasszi-
cista palota és a Károlyi-család 
évszázadokat átívelő történetét, 
bejárhatják a palota díszes ter-
meit, szalonjait, könyvtárát és a volt 
Károlyi Nemzetségi Levéltár eredeti 
bútorokkal berendezett helyiségeit.
A séta időtartama kb. 1,5 óra

Szeptember 19. hétfő, 18 óra
X beszélget Y-nal – Párbeszélgetés
Ckó, a fényképész
Vendég: Berkovits György 
Beszélgetőtársa: Bazsányi Sándor 
irodalomkritikus, esztéta
Sorozatszerkesztő és közreműködő: 
Havas Judit
A Szépírók Társasága és a PIM 
közös rendezvénye

Szeptember 21. szerda, 18 óra
Deres március – forró augusztus
Farkas László: Deres március 
(Anonymus Kiadó) című könyvének 
bemutatója. 
Az Új Írás első éveinek kalandja, 
ahogy egy szerkesztő, 
Farkas László átélte, alkalom arra 
is, hogy köszöntsük a szerzőt a 85. 
születésnapján!
Résztvevők: Menyhért Jenő, a kiadó 
igazgatója, Szakonyi Károly író, 
Baranyi Ferenc költő, Papp János 
színész.
Szaxofonon játszik: Mészáros Zsófia
Az est házigazdája: Havas Judit
A könyv a helyszínen megvásároható.

Szeptember 25. vasárnap, 9 óra 30-tól
Sárkányok márpedig vannak! – 
Meseíró pályázat ünnepélyes ered-
ményhirdetése és díjátadás
11 órától: Családi délelőtt
Így fesd ki a sárkányodat! – Nagy 
Rajzolás
Közösségi sárkányfestés és 
sárkányidézés kicsiknek és 
nagyoknak, ahol az egész tested 
bevetésére szükség lehet!
Belépőjegy: 400/800 Ft
Családi jegy: 1500 Ft (2 felnőtt és 
egy vagy két kiskorú gyermek)
Nagycsaládos kedvezménnyel: in-
gyenes (2 felnőtt és 3 vagy több 
kiskorú gyermek)
Kérjük a családokat, hogy a Nagy 
Rajzolás programján való rész-
vételhez előzetesen 
a muzeumped@pim.hu e-mail 
címen regisztráljanak!

Szeptember 27. kedd, 18 óra
Könyvbemutató
Nagy Pál: Une francophonie 
millénaire (Ezeréves frankofónia)
Nagy Pál francia nyelvű könyve az 
Honoré Champion kiadónál jelent 
meg 2016. májusában. Tíz éves ku-
tatómunka eredményét olvashat-
ják a franciák, illetve a franciául 
tudók ebben a vaskos első kötet-
ben, ami a magyar írók, tudósok, 
hadvezérek, politikusok, művészek 
és mások eredetileg is franciául írt 
műveinek antológiája a 16. század-
tól kezdve Ady Endréig. A könyvet 
Angyalosi Gergely egyetemi tanár, 
a francia nyelv és irodalom ismert 
specialistája és a szerző mutatják be



Szeptember 28. szerda, 17 óra
Szöveg és kép (Korunk 90)
Jubileumi tanácskozás és kerekasz-
tal-beszélgetés az erdélyi kulturá-
lis élet egyik legmeghatározóbb 
fórumának évtizedeiről. 
Résztvevők: Markó Béla költő, 
a Kós Károly Alapítvány elnöke, 
Szücs György művészettörténész, 
a Szépművészeti Múzeum–Magyar 
Nemzeti Galéria főigazgató-helyet-
tese, Kántor Lajos, a Korunk Baráti 
Társaság elnöke, Csapody Miklós 
irodalomtörténész, E. Csorba Csilla 
művészettörténész.

Szeptember 28. szerda, 18 óra
PIM Esti Extra
Bíró Zsófia író és Takács Lajos 
séf lesznek vendégeink az Írói 
fogások kiállításban 18 órától, 
majd a Színikritikusok Díjára több 
kategóriába is jelölt Kohlhaas 
előadás (Szkéné Színház) rendezője, 
Hegymegi Máté tart Török Dalma 
kurátorral rendhagyó tárlatvezetést 
az október 16-ig látogatható Miért 
éppen Kleist? kiállításában 19 órai 
kezdettel.
PIM Esti Extra minden hónap utolsó 
szerdáján vendégekkel, izgalmas 
programokkal.
Belépőjegy (mindkét programra 
érvényes): 800/400 Ft

Szeptember 29–30. csütörtök–péntek, 
9 óra
Nemes Nagy Ágnes- és Újhold-kon-
ferencia
Részletes program 
a www.pim.hu oldalon

Szeptember 30. péntek, 10 óra
Péntek 10 – Nyugdíjasok irodalmi 
délelőttje
Terítéken az irodalom I. 
Nemcsak az evés öröme vagy az étel 
hiánya az örök jelenség, de a róla való 
beszéd is. Tárlatvezetés az Írói fogások 
című időszaki kiállításunkban. 
Belépőjegy: 400 Ft
A Múzeumok Őszi Fesztiválja kereté-
ben

Októberi előzetes:
Október 1. szombat, 10 óra 
SÉTA+IRODALOM  
A Margitsziget egy kicsit másképp.
Évszázados fák és műemlékek, jó le-
vegő, zöld mindenütt, a bokrok közt 
megbújva neves íróink szobrai, szép 
versek, minden együtt egy kellemes 
sétához a Duna közepén található 

„kis paradicsomban”.
Találkozó: Margitsziget, Szökőkút
Időtartam: kb. 100 perc
Csoport létszáma: 25 fő
Sétajegy: 800 Ft, csak elővételben a 
PIM jegypénztárában vagy a Jegy-
mesteren
A Múzeumok Őszi Fesztiválja kereté-
ben



Kiállítások
„Ki vagyok én? Nem mondom meg…”  
 Petőfi választásai
Ki ne ismerné Petőfit? És lehet újat mon-
dani róla? A kiállítás eddig ismeretlen ké-
ziratokkal, képekkel, személyes tárgyak-
kal tesz kísérletet a sikeres, fiatal költő 
alakjának megrajzolására. Az életpálya 
izgalmas döntéshelyzeteit, tipikusságát 
és szabálytalanságait követhetjük nyo-
mon: a szülői ambíciókat és elvárásokat, 
a kalandos tanulóéveket, a „kóbor” hi-
vatásokat, a kiskatona, a vándorszínész 
hányattatásait, a házaséletre készülő 
fiatalember dilemmáit. Az iskolás korosz-
tály és a felnőtt látogató számára egy-
aránt ajánlott kiállítás multimédiás esz-
közökkel hozza közel a korszak légkörét, 
szereplőit, a rendkívüli életpálya fontos 
pillanatainak hangulatát. 
 
Sárkányok mindig lesznek
Megtekinthető: 2016. november 6-ig
A sárkányok évezredek óta foglalkoztat-
ják az emberek fantáziáját. Szerepelnek 
a különböző mitológiákban, legendák-
ban, a legkorábbi képi és szöveges em-
lékekben is.
A pontosan nem leírható, de sokféle alak-
ban felbukkanó sárkányok bemutatása 
sokoldalú megközelítést tesz lehetővé. 
Arra vállalkoztunk, hogy felvázoljuk a 
különböző kultúrkörök sárkányértel-
mezéseit, bemutatjuk a „tudományos” 
leírásukra tett kísérleteket, érzékeltet-
jük rendkívül termékeny jelenlétüket a 
képzőművészetekben, de mindenekelőtt 
a magyar irodalom sárkányait ajánljuk 
látogatóink figyelmébe.
Kiállításunk inkább hasonlít egy foglalkoz-

tató térhez, amelyben mindenki 
megtalálja a maga ismereteihez, 
érdeklődéséhez legközelebb álló 
példákat.

Miért éppen Kleist?
Megtekinthető: 2016. október 15-ig
Heinrich von Kleist életútja és élet-
műve időről időre megtermékenyítő 
hatással van a magyar irodalomra 
és színházi kultúrára. A Frankfurt an 
der Oder-i Kleist Museummal együtt-
működésben megvalósuló kiállítás 
egyik célja, hogy ízelítőt adjon a 
magyar Kleist-recepció fontosabb 
állomásaiból, teljesítményeiből és 
közelebb vigyen az iránta mutatkozó 
érdeklődés megértéséhez. 
Ugyanakkor szeretnénk kapaszko-
dókat nyújtani a kleisti univerzum-
mal még csupán ismerkedni kívánók 
számára is azáltal, hogy felidézzük e 
fordulatos életút sorsdöntő állomá-
sait és igyekszünk megtapasztal-
hatóvá tenni fő mozgatóit: a drá-
maiságot és a kísérleti jelleget.

Írói fogások – terítéken az 
irodalom
Megtekinthető: 2017. március 31-ig.
„Nem történik benne semmi, csak az, 
hogy egy ember megeszik egy halat” 
– mondta Szindbád-Krúdy írását át-
futva egy nyomdász.
Valóban csak ennyiről szólna Krúdy 
és a magyar irodalom többi, evéssel 
kapcsolatos műve?
Mi mindent jelenthet egy étel, egy ét-
kezés az irodalmi szövegben?



Segít-e egy regény megértésében, ha 
tudjuk, hogy mit vacsorázott a főhős?
Kiállításunkban a magyar iroda-
lom megható, talányos, humoros 
vagy éppen szomorú szövegidézetei 
segítségével reflektálunk napjaink 
gasztroőrületére, megmutatjuk, hogy 
nemcsak az evés öröme vagy az étel 
hiánya az örök jelenség, de a róla való 
beszéd is.

A költészet ereje – Lu Hszün és 
Petőfi irodalmi találkozása
Megtekinthető: 2016. szeptember 
30-ig
Lu Hszün a kínai irodalom megú-
jításának kulcsfigurája.  A XIX. század 
végén született író a világirodalom 
jelentős szerzőit fordította kínai-
ra, iskolát teremtve Kínában a mű-
fordításnak és az európai irodalom 
iránti nyitottságnak. Ő fordította 
Petőfit is, példáját számos jelentős kí-
nai költő követte.  
A két éves együttműködés első 
lépéseként a kiállítás bepillantást 
enged Lu Hszün irodalmi munkásságá-
ba és Petőfi kínai recepciótörténetébe.

Portrékísérletek – Pilinszky János 
Gvárdián Ferenc szobrászművész 
kiállítása 
Megtekinthető: szeptember 17-től
„Két anyagot használ, a samottot és 
a fényt. Napszálltakor szembenéztem 
a Pilinszky-fejjel a műteremben. Old-
alról sütött a lemenő nap a büsztre, 
elviselhetetlen volt a szobor nézése, 
elemészt az az örvény. Utóbb bátorko-
dom állítani, hogy az a másik világ, 
amit Pilinszky lát eföldi szemüregével, 
az a valóságunk. Egyszerre menny 

és pokol. Ezt a nézést idézi elő Pi-
linszky-szobrával Gvárdián Ferenc, 
leráncigálja a transzcendens világot, 
amiben Pilinszky meglát bennünket. És 
pillanatra emberré válhatunk.” 
Cukor György
Az Ars Sacra Fesztivál 2016 keretében



Filiálék
Ady Emlékmúzeum
1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6. 

Tel: 337-8563
Nyitvatartás: hétfő–kedd: zárva
szerda–vasárnap: 10–17 óráig                         
Belépőjegy: 500/250 Ft. 
Tárlatvezetés: 4000 Ft

Szeptember 23. péntek, 14 óra
Ady Versmondó Szalon
Versszeretők és versmondók találkozója
Vezeti: Havas Judit előadóművész

Szeptember 23. péntek, 16 óra
Az én Adym 
„A Veres Pálné utcai lakásban”
Vendég: Sumonyi Zoltán költő
Sorozatszerkesztő: Havas Judit

Szeptember 24. szombat, 11 óra
Vendégség Ady és Csinszka hajdani 
otthonában
Havas Judit verses tárlatvezetése
A Belvárosi Művészeti Napok programja

JókaiEmlékszoba                     
1121 Budapest, Költő u. 21.                        

Kertész vagyok, és ez büszkeségem – 
Jókai Mór a Svábhegyen 
Állandó kiállítás a présházban
Nyitvatartás: március 15–október 31. 
szerda–vasárnap: 10–18 óráig 
Csoportok részére bejelentkezés alapján 
tárlatvezetés kérhető. Tel.: 317-3611/150, 151, 
152, 153,  e-mail: muzeumped@pim.hu. 
Belépőjegy: 500/250 Ft

Mesemúzeum és 
Meseműhely
1013 Budapest, Döbrentei utca 15. 
Tel.: 202-4020, e-mail: muzeumped@pim.
hu; 
honlap: www.mesemuzeum.hu

Szeptember 3. szombat, 11 óra 
Kisasszonyos mesék  
diafilmvetítés
Szélike királykisasszony
Világszép Nádszálkisasszony
Borsószem hercegkisasszony
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig

Szeptember 10. szombat, 11 óra
Mesés óra
Mesél: Szeleczki Mónika
Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig

Szeptember 17. szombat, 11 óra
Közös társasjátékozás 
Vajon megtalálod a labirintusból 
kivezető utat? Tudsz egymás után 
kétszer hatost dobni? Menni fog a 
pókerarc? Gyere, próbáld ki! 
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig
120 perc

Szeptember 24. szombat, 11 óra
Kincskereső 
Kézműves foglalkozás sok-sok 
kalózkodással és játékkal Farkas 
Réka iparművésszel.
Ajánlott korosztály: 5-11 éves korig



Kassák Múzeum           
1033 Budapest, Fő tér 1. (Zichy-kastély) 
Tel.: 368-7021. 
Nyitvatartás 
szerda–vasárnap: 10–17 óráig. 
Belépőjegy: 600/300 Ft
Tárlatvezetés kérhető előzetes be-
jelentkezéssel.
Honlap: www.kassakmuzeum.hu

KASSÁK!  
A múzeum állandó kiállítása Kassák 
Lajos (1887–1967) szerkesztői, mű-
vészi, művészetszervezői tevékeny-
ségét mutatja be. 

Időszaki kiállítás
Sodródás 
Tilo Schulz kiállítása
Megtekinthető: 
2016. június 18. – 2016. szeptember 11.

Programok:
Szeptember 8. csütörtök, 18 óra
Tilo Schulz Sodródás - Drift című 
kiállításán Őze Eszter és Kőrösi 
Boglárka, a kiállítás szervezői tar-
tanak tárlatvezetést

További programok: 
www.kassakmuzeum.hu



Petőfi Irodalmi Múzeum
H-1053 Budapest Károlyi u. 16. 
H-1364 Budapest Pf. 71.
Telefon: +36 1 317 3611, +36 1 317 3450,
Fax: +36 1 317 1722
E-mail: muzeuminf@pim.hu
www.pim.hu

Látogatási idő 

Petőfi Irodalmi Múzeum  
10–18 óráig, hétfő szünnap

Tamási Áron Emlékszoba  
10–18 óráig hétköznapokon

Kutatószolgálat a tudományos  
kutatók és a média számára
hétfőtől csütörtökig, 10–16 óráig

Kézirattár, Könyvtár, Médiatár, Művészeti és 
Relikviatár, Múzeumi és Dokumentációs Adattár

Belépőjegyek 

Állandó kiállításainkra  600/300 Ft 
Időszaki kiállításainkra  800/400 Ft 
Családi jegy   1100/1500 Ft 
(2 felnőtt és kiskorú gyermekeik)

1 hétig érvényes kombinált jegyek
PIM, Ady Emlékmúzeum, Kassák Múzeum

Felnőtt kombinált jegy  900 Ft 
Gyermek, nyugdíjas 
kombinált jegy   450 Ft
Tárlatvezetés   4000 Ft

Tárlatvezetésre és múzeumpedagógiai 
foglalkozásra múzeumpedagógus 
munkatársainknál lehet bejelentkezni. Várjuk 
iskolai osztályok, felnőtt, nyugdíjas és turista  
csoportok jelentkezését! 

Tel: +36 1 317 3611/150, 151, 152, 153  

E-mail: muzeumped@pim.hu

 


