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Szakmai beszámoló 

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 2018 (Új folyam 5) megjelentetéséről 

 

A Móra Ferenc Múzeum 2014-ben indított, vegyes tartalmú évkönyv sorozatának 5. kötete a korábbi 

kötetek formáját, szerkesztési elveit követi. A múzeum munkatársainak tudományos közleményei 

mellett helyet azoknak a kutatóknak is, akik a régió történelmével, művelődéstörténetével, 

természeti értékeivel foglalkoznak. 

Az 5. kötetben 13 tanulmány és több kisebb közlemény kapott helyet. A kötet első részében 

köszöntők olvashatók, melyekkel munkatársaink eddigi életművét méltatjuk, többnyire kerek 

évfordulókhoz kapcsolva, illetve megemlékezés elhunyt kollegánkra. 

A kötet gerincét a szakmai tanulmányok adják, szakáganként csoportosítva. A régészeti kutatások 

eredményeinek bemutatásával ez alkalommal 4 tanulmány foglalkozik.  

A történettudomány köréből három dolgozatot közlünk. Máté Zsolt a Szent György-templom 

történetével foglalkozik, Szolnoki Zoltán levéltári források alapján egy régen lebontott csólyospálosi 

csárda történetét mutatja be. Tasiné Csúcs Ildikó Szent-Györgyi Albert munkásságának egy kevéssé 

ismert részét tárta fel, barátságát egy bankárral, aki a háttérből támogatta anyagilag a tudós 

kutatásait. A néprajztudomány köréből három tanulmányt közlünk. Nagyillés Anikó a szegedi 

Szívgárda működését mutatja be egy iskola példáján, Vukov Anikó pedig folytatja a Néprajzi 

Adattárban található, népi orvoslással foglalkozó kéziratok szakszerű, rendszerezett közlését. 

Ebben a kötetben jelentettük meg Ujszászi Róbert és Hajdu Béla numizmatikusok tanulmányát a 

múzeumunkban őrzött szegedi emlékérmekről. A katalógusszerű közlés méretarányos tárgyfotókkal 

illusztrált. A szegedi képzőművészek munkásságával két tanulmány foglalkozik. Nátyi Róbert Buday 

György eddig kevéssé ismert római időszakát ismerteti, Szabó Tamás egy kevéssé ismert szegedi 

festő, Joó Ferenc Zsótér Andorról készített portréjának keletkezéséről ír, gazdag hely- és 

családtörténeti környezetbe ágyazva. 

Az évkönyv műfajának megfelelően, az 5. kötetben is helyet kapott az előző évben folytatott 

régészeti feltárások bemutatása, valamint a múzeum 2017. évi kiállításainak ismertetése. 

A kötet 300 példányban, 22 ív terjedelemben, papírkötésben jelent meg, utóbbival próbáltuk 

csökkenteni a kiadás költségeit. A kötetet elsősorban csereként fogjuk terjeszteni, melynek 

segítségével értékes hasonló kiadványokkal gyarapszik könyvtárunk. 

Köszönjük a támogatást, amellyel minden intézményünknek 2018-ban is sikerült publicitást 

biztosítani munkatársainknak. 

Szeged, 2019. január 16. 

 

Dr. Bárkányi Ildikó, szerkesztő 



NKA 204188/00501 
 

 

 

 

 

 


