
A kiállítások 2021. augusztus 3. és szeptember 19. között láthatók 
a Pesti Vigadóban (1051 Budapest, Vigadó tér 2.) 
naponta 10-től 19 óráig 
 
 
TELJES ÁRÚ JEGYEK | KEDVEZMÉNYES JEGYEK (50%) 
• teljes árú házjegy 1500 Ft | kedvezménnyel 750 Ft 
• teljes árú kiállítás-jegy 800 Ft | kedvezménnyel 400 Ft 
• teljes árú csoportos kiállítás-jegy 400 Ft | kedvezménnyel 200 Ft 
 
• 6 éves kor alatt és 70 éves kor felett a belépés ingyenes 
• Kedvezményes egyéni jegyet diákok és nyudíjasok válthatnak 
 
 
A három kiállítás egyenkénti és közös jeggyel is megtekinthető 
 
A házjeggyel valamennyi kiállítás és az egész épület megtekinthető 
 
10 főt meghaladó csoportok előzetes regisztráció után kapnak 
kedvezményt. Bejelelentkezés a galeria@vigado.hu e-mail címen 
 
További információk: www.vigado.hu 
 
 
A Vigadó pénztárában megvásárolható kapcsolódó kiadványok: 
 
• Vándorlásunk társa lett 

Az 1938. évi Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten  
 
• Orcád Világossága 

Görögkatolikusok Magyarországon 

K I Á L L Í TÁ S O K

A  V I G A D Ó B A N



ORCÁD 
VILÁGOSSÁGA
A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ 
MŰVÉSZETE MAGYARORSZÁGON

Kik a görögkatolikusok és hol élnek? 
Milyen a Kárpát-vidék sajátos ikonfestészete 

és liturgikus tárgykultúrája?  
A kiállítás a keleti és nyugati egyház 

találkozási területén évszázadok alatt kialakult, 
a keleti és nyugati kulturális tradíciókat ötvöző, 

önálló kulturális entitást létrehozó 
görögkatolikus egyház világába vezet be. 

Az ikonok, liturgikus tárgyak, 
írásos dokumentumok, valamint 

az interaktív felületek a katolikus egyház 
rítusbeli és kulturális sokszínűségébe 

engednek bepillantást. 
 

A kiállítás létrehozója a Görögkatolikus Metropólia

A tárlat 
a Budapesten 1938. május 25–29. között 

megrendezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust mutatja be a fennmaradt tárgyi emlékek, 

írásos, képi és hangzó dokumentumok segítségével. 
Az előkészületeket, a kongresszusi napok eseményeit 

és a rendezvény utóhatását követhetik nyomon 
a látogatók. A korabeli liturgikus tárgyak, 

emléktárgyak több hazai egyházi gyűjteményből, 
templomból és magánszemélytől származnak. 

 
A kiállítás létrehozója a Keresztény Múzeum

A Katolikus Egyház szolgáló szeretetéről, 
a karitatív küldetés megvalósulásának fontosságáról, 

történelmi előzményeiről, napjainkban betöltött 
szerepéről szól a kiállítás. A krisztusi példából, 

az Eucharisztiából táplálkozó irgalmasság cselekedetei 
sokszínűek az önkéntesség és az intézményes 

szerepvállalás területén. 
A rászorulókért, bajba jutottakért végzett tevékenységet 

látványos installációkkal, érdekes tárgyakkal, 
interaktív eszközökkel hozzuk közel 

a látogatókhoz s egyúttal felhívjuk a figyelmet 
a segítő szeretet gyakorlásának mindannyiunk előtt 

adódó lehetőségeire. 
 

A kiállítás létrehozója a Katolikus Karitász

EZERARCÚ 
SZERETET


