
HERMAN OTTÓ MÚZEUM 
KÖZPONTI ÉPÜLETE  
H-3529 Miskolc, Görgey A. u. 28. 
Levélcím: H- 3501 Miskolc, Pf. 4. 
Telefon: (+36) 46/560-170, 560-171 
Fax: (+36) 46/555-397 
E-mail: titkar@hermuz.hu 
Internet elérés: www.hermuz.hu 
Nyitva tartás:  Hétfı kivételével naponta 10-tıl 16 óráig. 
Belépıdíjak: 
Felnıtteknek: 600 Ft 
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 300 Ft 
 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK : 
Herman Ottó Múzeum Képtára 
 
HERMAN OTTÓ MÚZEUM KIÁLLÍTÁSI ÉPÜLETE 
H-3530 Miskolc, Papszer 1. 
Telefon: (+36) 46/346-875 
E-mail: latogato@hermuz.hu 
Internet elérés: www.hermuz.hu 
Nyitva tartás: 10-tıl 16 óráig 
Belépıdíjak: 
Felnıtteknek: 600 Ft 
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 300 Ft 
 
Idıszakos kiállítások: 
MÁTYÁS ORSZÁGA  – reneszánsz vándorkiállítás 
2009. február 19 (csütörtök) – május 3. 

A Mátyás országa elsısorban a valóságot érzékelteti: hogyan, milyen háttérrel tudta megteremteni a 
reneszánsz kultúrát, kultuszt. A reneszánsz egy gazdaságilag felfelé ívelı korszakban, a királyi udvarban jött 
létre. Mindebbıl az ország Mátyás uralkodása alatt még nem sokat látott, a reneszánsz csak a Jagellók alatt 
kezdett elterjedni. A fıurak ekkor még gótikus stílusban építkeztek, az épületeken csak néhány reneszánsz elem 
található. A XV. században épült egervári ferences templomban - amelyet Egervári László, Mátyás 
testırkapitánya építtetett - mindössze az ajtó emlékeztet a reneszánsz stílusra.  

A kiállítás anyagát a mezıgazdasági múzeum, a magyarországi vidéki múzeumok, valamint a bártfai 
Sárosi Múzeum legszebb Mátyás-korabeli anyagából válogatták. Régészeti és mővészettörténeti ritkaságokat 
mutatnak be a pannonhalmi fıapátság győjteményébıl: templomi kincseket, kézmőves felszerelési anyagokat, 
kályhacsempét, üveg-kerámiaanyagokat.  

A kiállítás interaktív elemekkel is kiegészül: bárki kipróbálhatja az apródavató videójátékot, a XXI. 
századi elemekkel kiegészített "korabeli" eszközökön erıbemutató próbát végezhet vagy felpróbálhatja a 
korabeli ruhákat. 

* 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE RENESZÁNSZA  – idıszakos kiállítás 
2009. február 19 (csütörtök) – május 3. 

A “Mátyás Országa” reneszánsz régészeti kiállításhoz kapcsolódóan a Herman Ottó Múzeum régészei 
egy válogatást mutatnak be a mai megye reneszánsz korszakából. Észak-Magyarországon a reneszánsz némi 
késéssel, a 16-17. században bontakozott ki, így kiállításunk a Mátyás utáni kort vázolja fel. 

A kamarakiállítás csemegézik a késı középkor, kora újkor hétköznapi anyagi kultúrájából. Válogatást 
mutat be az álló reneszánsz emlékekben gazdag Zemplén kastélyaiból. Emellett bemutatja a kor haditechnikáját, 
valamint a reformáció idıszakának – részben máig használatos – egyházi tárgyait. 

A kiállítás kuriózuma, hogy a bemutató az egykori “Oskola” épületében látogatható, melyet azóta 
többször átépítettek, mégis eredetében egy reneszánsz épület. 

A Múzeum munkatársai külsı bemutatóval is készülnek: a látogatók a kiállítás jegyét felmutatva, 
ingyenesen felfedezhetik Miskolc egyetlen igazi reneszánsz épületét, az avasi harangtornyot, ahonnan ritkán 
tapasztalható kilátás nyílik a városra. A harangtorony mellett pedig látogatható a gótikus avasi templom is, ahol 
több reneszánsz kincs is meglapul. 

* 
 



"AZ EMLÉKEZÉS SZÍNES ÁLMAI"  - kortárs roma festımővészek vándorkiállítás 
2009. február 20 (péntek) – május 17. 

A 90-es évek közepén indult a minisztérium és a Soros Alapítvány segítségével a magyar roma festık 
munkáinak győjtése. Elıször Londonban, majd Pekingben mutatták be a képeket, majd 2007-ben a Nemzeti 
Galériában nyílt egy kiállítás, ennek egy része – kibıvítve más képekkel - indult hazai körútra.  

A cigány-roma életérzést, mesét, identitást fogalmazzák és festik meg az alkotók képeiken. Az alkotások 
között láthatjuk: Fenyvesi József, Kun Pál, Balázs János, Oláh Jolán, Oláh Mara, Bada Márta, Orsós Teréz, 
Ráczné Kalányos Gyöngyi, Milák Brigitta, Pintér Sándor, Dilinkó Gábor, Balogh Balázs András, Ferkovics 
József mőveit. 

A kortárs cigány festık képei mellett kiállításra kerülnek Balázs János festımővész munkái is. İ volt az, 
aki a 70-es években elıször nevezte magát roma festınek, késıbb minden roma képzımővész az ı világából nıtt 
ki.  
 
PROGRAMOK: 
Február 1. (vasárnap) 10-14 h-ig Manó Manufaktúra – családi játszóház 
Február 8. (vasárnap) 10-14 h-ig Manó Manufaktúra – családi játszóház 
Február 15. (vasárnap) 10-14 h-ig Manó Manufaktúra – családi játszóház 
Február 22. (vasárnap) 10-14 h-ig Manó Manufaktúra – családi játszóház 
 
 
HERMAN OTTÓ EMLÉKHÁZ 
Telefon: (+36) 46/370-703 
E-mail: orban@hermuz.hu 
Internet elérés: http://www.hermuz.hu 
Belépıdíjak: 
Felnıtteknek: 400 Ft 
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 200 Ft 
Nyitva tartás: Hétfı kivételével naponta 10-tıl 16 óráig 
Állandó kiállítások: 
“Dicsıség nincsen, csak kötelesség.” - Herman Ottó élete és munkássága- új állandó kiállítás. 
 
 
MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG 
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.  
2009. február 19. (csütörtök) 18.00 

A reneszánsz mővészete – Marosi Ernı mővészettörténész, akadémikus elıadása. 
 


