
Rekonštrukcia 
pamäti
/hu Az emlékezet 
rekonstruálása

Medzinárodná vedecká 
konferencia na počesť 
Jozefa könyökiho 
pri príležitosti 
190. výročia Jeho 
narodenia

/hu neMzetközi 
tudoMányos 
konferencia 
könyöki József 
születésének 
190. évfordulóJa 
alkalMából

prograM /hu prograM

8.30 — 9.00 prezentácia účastníkov 
/hu a résztvevők regisztrációja

9.00 — 9.10 privítanie a slávnostné príhovory 
/hu üdvözlés és köszöntő beszédek

 phdr. peter hyross, riaditeľ 
Múzea mesta Bratislavy 
/hu a Pozsonyi Városi Múzeum 
igazgatója

 doc. peter Šoltés, phd., 
zástupca riaditeľa Historického 
ústavu Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave 
/hu A pozsonyi Szlovák 
Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének 
igazgató-helyettese

9.10 — 9.30 prohászka péter, phd. 
Archeologická činnosť 
Józsefa Könyökiho 
/hu Könyöki József régészeti 
tevékenysége

9.30 — 9.50 vári lászló 
Lóža Mlčanlivosť v Prešporku 
a József Könyöki 
/hu A pozsonyi Hallgatagsághoz 
páholy és Könyöki József

9.50 — 10.10 peter buday, phd. 
Miesto Józsefa Könyökiho 
v ochrane pamiatok v Uhorsku 
/hu Könyöki József 
helye a magyarországi 
műemlékvédelemben

10.10 — 10.30 Prestávka na kávu /hu Kávészünet

10.30 — 10.50 ing. arch. Martin bóna, phd. 
Terénny prieskum slovenských 
hradov Jozefom Könyökim 
a prínos jeho grafickej 
dokumentácie pre poznanie 
hradnej architektúry 
/hu Könyöki József várfelmérései 
a mai Szlovákia területén 
és hozadéka a várépítészet 
grafikai dokumentációjához

10.50 — 11.10 filip JaŠŠo, phd. 
Porovnanie Könyökiho kresbovej 
dokumentácie so zisteniami 
novodobých výskumov ruín 
a hradov na vybraných príkladoch 
/hu Könyöki József 
rajzdokumentációjának 
összehasonlítása a szlovákiai 
várak és romok legújabb 
felméréseivel

11.10 — 11.30 Mgr. Jana luková 
Tvorba Jozefa Könyökiho 
v zbierkach Galérie mesta 
Bratislavy a Galérie umenia 
Ernesta Zmetáka v Nových 
Zámkoch 
/hu Könyöki József alkotásai 
a Pozsonyi Városi Galéria 
és az érsekújvári Ernest 
Zmeták Művészeti Galéria 
gyűjteményeiben

11.30 — 11.50 Mgr. zuzana francová 
Identifikované dary 
od Jozefa Könyökiho v zbierkach 
Múzea mesta Bratislavy 

/hu Könyöki József azonosított 
adományai a Pozsonyi Városi 
Múzeum gyűjteményeiben

11.50 — 13.00 Prestávka na obed /hu Ebédszünet

13.00 — 13.20 dr. entz géza
 Miesto Jozefa Könyökiho 

v ochrane pamiatok v 19. storočí 
/hu Könyöki József helye a 
műemlékek számbavételének 
19. századi történetében

13.20 — 13.40 lilla boleMant, phd. 
Ida Könyöki-Laczkovich 
a chýbajúca ženská literárna 
a umelecká tradícia 
/hu Könyöki-Laczkovich Ida 
és a hiányzó női irodalmi 
és művészeti hagyomány

13.40 — 14.00 Štefan gaučík, phd. 
Zabudnuté a zlomkové príbehy. 
Dodatky ku genealógii rodiny 
Ellenbogen a Könyöki 
/hu Elfelejtett és töredezett 
történetek. Adalékok az 
Ellenbogen és a Könyöki család 
genealógiájához

14.00 — 14.30 Diskusia /hu Vita 
Záver /hu Befejezés

15.30 Ovenčenie symbolického 
hrobu rodiny Könyöki 
na Ondrejskom cintoríne  
/hu A Könyöki család virtuális 
sírhelyének megkoszorúzása 
a Szent András-temetőben

Miesto /hu helyszín:

MúzeuM Mesta bratislavy, 
radničná 1, 815 18 bratislava
faustova sieň /hu faust-tereM

terMín /hu időpont:

27. noveMber 2019 
/hu 2019. noveMber 27.


