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2021. november 29. (hétfő) 
 
 
9.00 A konferencia megnyitása 
 

 
TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
Levezető elnök: Tóth István 

 

9.10 – 9.30 Tóth István: A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteménye 
színháztörténeti anyagai 

9.30 – 9.50  Fári Irén: Vendéglő a Nagyállomásnál 

9.50 – 10.10  Kiss Gábor Ferenc: Magyarok csatái - Az első világháború 

10.10 – 10.30  Forgó Géza: Szakáts Gábor – Mítosz és valóság 

10.30 – 10.50 Szolnoki Zoltán: Shvoy Kálmán és a szegedi ezrednapok 

10.50 – 11.10 Janzsó Károly: Adalékok a Szent Imre emlékév eseményeihez Erdélyi László és 
Kuncz Ödön hagyatéka alapján 

 
Hozzászólások, vita 
Kávészünet 
 
 

TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
 
11.30 – 11.50  Tóth István, ifj.: A szegedi polgárság vizsgálata, 1759-1782 

11.50 – 12.10  Sáfrány Tímea: „fertelmes tselekedetével bé motskolta azon útját és munkáját...” 
Boros Sámuel szentesi főbíró elleni vádak 1837-38-ban 

12.10 – 12.30 Deák Ádám: Szeged szabad királyi város képviselete az 1843-44. évi 
országgyűlésen – Követutasítások és követjelentések a diétáról 

12.30 – 12.50 Mezei Milán: „A pecsovics párt győzött […] a liberális párt pedig megbukott”.  
„Konzervatív offenzíva” Csongrádban az adminisztrátori rendszer idején (1845-
1848) 

12.50 – 13.10 Felletár Zsolt: A Pick szalámigyár története II. Az alapító távozásától az első 
világháború kirobbanásáig  

13.10 – 13.30 Bernátsky Ferenc: Egy hagyaték – több fényképész, avagy a Plohn-
üvegnegatívok titkai 

13.30 – 13.50 Vincze Gábor: Egy hódmezővásárhelyi körorvos elleni koncepciós per 

 
Hozzászólások, vita 
Szünet 
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TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
Levezető elnök: Tóth István 

 

14.30 – 14.50  Krizsán Bálint: A magyar konzervatívok és a kormányzat viszonya 1850-ben 

14.50 – 15.10  Sipos József: Gróf Tisza István gróf Andrássy Gyula külügyminiszterről (1918. 
október 28.) 

15.10 – 15.30  Sólyom Péter: Liebmann Béla, a 20. század tanúja 

15.30 – 15.50 Medgyesi Konstantin: Egy készülő kötet a kommunista diktatúra Csongrád 
megyei hétköznapjairól 

 

NUMIZMATIKA 

15.50 – 16.10 Ujszászi Róbert: Egy ritka, provizorikus megszállási pénzről 

 

 

RÉGÉSZET 

16.10 – 16.30 Bódy Tamás: A "kettőshenger tornyok" és a szegedi vár. Itáliai párhuzamok 

16.30 – 16.50 Törőcsik István: A vártól a castrumig, a castrumtól a várig. A szegedi erődítések 
rekonstrukciós kísérlete 

 
Hozzászólások, vita  
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2021. november 30. (kedd) 
 

NÉPRAJZ 
Levezető elnök: Fodor Ferenc 
 
09.00 – 09.20  Gál László: Fejezetek a Pallavicini uradalom gazdaságtörténetéből 

09.20 – 09.40  Terendi Viktória: Divatos vásárhelyiek, avagy Hódmezővásárhely 
öltözködéskultúrájának jellemzői 1930 és 1945 között 

09.40 – 10.00   Vincze Klára: 100 éve született dr. Katona Imre néprajzkutató 

10.00 – 10.20  Gyöngyössy Orsolya: „Reklám sem kellett, hisz mindenki ismert!” Bakainé 
„Fényképész” Terike élettörténete 

10.20 – 10.40 Mód László: Második otthonok a Tisza partján 

10.40 – 11.00 Kertész Péter – Pataki Andor: Kincsek a tanyavilágból – Egy bognárműhely 
felgyűjtése 

   

Hozzászólások, vita 
Kávészünet 
 
 

NÉPRAJZ 
11.30 – 11.50  Rostás Mónika: Kékfestődúcok a Móra Ferenc Múzeum néprajzi gyűjteményéből 

11.50 – 12.10  Szikszai Zsuzsanna: Adalék Makó város teherhordó eszközeinek változásához a 
20. század végén – egy új kiállítás apropóján 

12.10 – 12.30  Nagy Gábor: A József Attila Múzeum pásztorgyűjteményének 2021. évi 
gyarapodása 

 

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

12.30 – 12.50  Nátyi Róbert: Bánszky Sándor Rue de Vaugirad 95. alatti műterme. Egy magyar 
avantgárd-kolónia élete Párizsban (1913-1914). 

 

 

IRODALOMTÖRTÉNET 

12.50 – 13.10 Bíró-Balogh Tamás: Rozsnyay Kálmán és Szeged 

13.10 – 13.30 Kovács-Krassói Anikó: „Majd, ha érettségi tétel leszek.” Móra Ferenc 
középiskolásoknak? 

 
Hozzászólások, vita 
Szünet 
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MÚZEUMANDRAGÓGIA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK 

Levezető elnök: Medgyesi Konstantin 
 
14.20 – 14.40 Hegedűs Anita: Szegedi hallgatók a múzeumban – Egy kvantitatív kutatás első 

eredményei 
14.40 – 15.00 Szabó Dénes Kristóf: Arany, ezüst, vas - egy hun régészeti kiállítás és 

létrehozása 
 

 

RESTAURÁLÁS 

15.00 – 15.20 Tiszai Rebeka: Mi járatban a műhelyben? A restaurálás folyamán megismert 
tárgyak, 2021 

 
 

TERMÉSZETTUDOMÁNY 
15.20 – 15.40 Almási Éva: Összefüggés a madarak életmódja és tollaik szerkezeti felépítése 

között 
 
Hozzászólások, vita 
 
 

 

ZÁRSZÓ 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

ABSZTRAKTGYŰJTEMÉNY 
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Almási Éva (múzeumi adattáros-muzeológus – Móra Ferenc Múzeum, Szeged): 
Összefüggés a madarak életmódja és tollaik szerkezeti felépítése között 

A madarak kültakaróját borító tollaknak több fajtáját különböztetjük meg aszerint, hogy milyen 
funkciót töltenek be: pehelytollak, fedőtollak, evezők, kormánytollak, dísztollak. Különböző 
életmódú madarak között az egyes tolltípusok finomszerkezetében is észrevehetők 
különbségek. Például az evezők formája, felépítése nagyban eltérő a sólyomfélék, baglyok vagy 
sirályfélék esetében. A szigetelésre szolgáló pehely-, illetve fedőtollak tekintetében eltérések 
figyelhetők meg, pl. a tyúkalakúak (fácán), baglyok, vízhez kötött életmódú madarak között. A 
tollak színe szolgálhatja a rejtőzködést (pl. lappantyú, földön fészkelők tojói: fácán, fogoly), vagy 
éppen a figyelemfelkeltést (pl. kék páva, túzok, récefajok hím példányai). Dísztollak: nász idején 
jelennek meg hím egyedeken. Ezekre a különbségekre szeretnék példákat bemutatni a Móra 
Ferenc Múzeum Természettudományi Osztályának tollgyűjteményében készült fotókon. 

Kulcsszavak: toll szerkezete, pehelytoll, evező, kormánytoll, dísztoll 
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Bernátsky Ferenc (helytörténész-muzeológus – Tornyai János Múzeum): Egy hagyaték – 
több fényképész, avagy a Plohn-üvegnegatívok titkai 

Plohn Józsefnek (1869-1944) az 1635 db üvegnegatívból álló hagyatékát 1952-ben vásárolta 
meg az özvegyétől a Tornyai János Múzeum. E páratlan néprajzi és helytörténeti értékkel bíró 
hagyatékban az 1890-es évek közepétől az 1938-ig készített felvételek lelhetők fel, melyeket 5 
nagy csoportra lehet osztani: 1. korabeli mezőgazdaság, 2. hódmezővásárhelyi fazekasság és a 
Majolikatelep, 3. élet Hódmezővásárhelyen az 1890-es évek közepétől 1938-ig, 4. portrék és 
csoportképek 1890-es évektől az 1930-as évek közepéig, 5. nem Vásárhelyen készült képek. 

Már a megvásárlás után is felvetődött, hogy nem mindegyik felvétel Plohn József munkája. A 
Kiss Lajos néprajzkutató által írt visszaemlékezésekből tudjuk, hogy 1905-től 1908-ig 
rendszeresen járta Vásárhelyt és környékét Balogh Tamás nevű barátjával, aki megörökítette a 
gazdálkodás módjait, a különféle lakóházakat, suba és bekecsmintákat, valamint a vásárhelyi 
temetők fejfáit is. Kiss Lajos az 1950-es évek közepén az üvegnegatívokról készült 6x9 cm-es 
pozitív képek közül több tucat hátuljára ráírta ceruzával: Balogh Tamás felvétele, illetve kettőre: 
Györffy István felvétele, megkérdőjelezve ezzel Plohn József szerzőségét. Györffy István 
néprajzkutató Kiss Lajos barátjaként többször is járt Vásárhelyen, valószínűleg ekkor 
készíthette egy kültéri kemencéről a neki tulajdonított két felvételt. 

Kiss Lajos közléseit azonban kritikával kell fogadnunk, mert számos olyan kép szerzőjében is 
Balogh Tamást vélte felfedezni, amelyet biztosan nem ő készített. Példa erre a körtvélyesi 
halászkunyhót megörökítő felvétel, melyről biztosan tudjuk, hogy Várady Gyula munkája, mert 
ezt a képet a Grossmann Benedek utóda könyvkereskedés kiadta levelezőlap formájában 1904 
körül, és Várady szerepelt rajta, mint tulajdonos. Kiss szintén Baloghnak tulajdonít több olyan 
felvételt is a hagyatékból, melyek a Szeremley Sámuel által írt Hódmezővásárhely története 
című monográfia 4. kötetében jelentek meg, azonban tudjuk, hogy Szeremley Plohn Józseftől és 
Till Viktortól sok képet, míg Váradytól nagyobb számú képet rendelt meg, míg Baloghot nem 
említi. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Plohn-hagyatékban szereplő 1635 üvegnegatív döntő 
részét Plohn József készítette, de jelentős számú felvétel Balogh Tamás munkája, valamint  
biztosan készített pár felvételt Várady Gyula és dr. Györffy István is.  

Plohn József a vásárhelyiek kedvelt fényképészeként már korán – 1894-95 táján és 1902-ben – 
megbízást kapott az 1848-as vásárhelyi veterán honvédek levételére, majd 1904-ben megbízták 
a város és környéke, valamint jellegzetes vásárhelyi arcok megörökítésére, de az idők folyamán 
lefotózta az I. világháborúban leszerelt templomi harangokat, a román katonák pusztítását a 
gimnáziumban. Tornyai Jánoshoz, Endre Bélához fűződő barátsága okán tanulmányfotókat 
készített a művészek tervezett festményeihez. Kiss Lajos kérésére lefényképezte a fazekasok 
munkáját, a Majolikatelep megbízásából katalógusfotókat készített a termékekről. 

Kulcsszavak: Plohn József, fényképész, várostörténet, mezőgazdaság, üvegnegatív 
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Bíró-Balogh Tamás (tanársegéd – SZTE-JGYPK API Tanítóképző Tanszék): Rozsnyay 
Kálmán és Szeged 

Rozsnyay Kálmán (1871-1948) minden volt vagy, ahogy mostanában mondják: minden is. 
Színvak festőművész, színész, iparművész, író, visszaemlékező, szerkesztő, Oscar Wilde 
bizalmas „több mint titkára”, Petőfi volt menyasszonyának férje, szeghalmi és verőcei lakos, 
múzeumalapító, gyűjtő. Gyűjtötte a könyveket, kéziratokat, szobrokat, de a művészi-irodalmi 
kapcsolatokat is, így természetesen barátságba került Juhász Gyulával, Móra Ferenccel, Szalay 
Józseffel, József Attilával, Sík Sándorral, stb., hogy most csak a "szegedi" nevek közül említsek 
párat. Egyszer pedig majdnem a szegedi múzeum könyvtárosa lett - hogy ez milyen előnyökkel 
és/vagy hátrányokkal járt volna a város és az intézmény számára, kiderül az előadásból. 

Kulcsszavak: Rozsnyay Kálmán, Móra Ferenc, Juhász Gyula, Városi Múzeum 
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Bódy Tamás (régész – Móra Ferenc Múzeum): A "kettőshenger-tornyok" és a szegedi vár. 
Itáliai párhuzamok 

Szeged várának egykor állt délkeleti saroktornya és déli kaputornya kapcsán felmerült már Cs. 
Sebestyén Károlynál, hogy a lépcsőzetesen szűkülő szerkezetük („kettőshengernek” tituláljuk) 
külföldi, francia párhuzamokra vezethető vissza. Az elmúlt évek előadásai során 
körvonalazódott, hogy a francia irány nem állja meg a helyét, viszont európai szinten érdekes 
és nem nagyon kutatott tárgykör ennek a toronytípusnak az összefoglalása. Ezen, harmadik 
előadásban az Olaszország és San Marino területén fellelhető hasonló szerkezetű tornyokra 
fókuszáljuk a figyelmet, egyúttal az elmúlt évek tapasztalataiból kezd körvonalazódni a 
toronytípus időrendje is. 

Kulcsszavak: szegedi vár, kettőshenger tornyok, Itália, párhuzamok, középkor 
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Deák Ádám (PhD hallgató – Szegedi Tudományegyetem): Szeged szabad királyi város 
képviselete az 1843/44. évi országgyűlésen – Követutasítások és követjelentések a diétáról 

Előadásomban Szeged szabad királyi város szerepét vizsgálom meg az 1843/44. évi 
országgyűlésen a követek felszólalásai, a követutasítások és követjelentések alapján. A 
követutasítások alapjában határozták meg az országgyűlések működését, mivel a követeknek 
ragaszkodniuk kellett az utasításukhoz, attól nem térhettek el, ha mégis megtették, akkor 
visszahívhatták őket és mást küldhettek helyettük. Miután az uralkodó kiküldte a 
törvényhatóságoknak az országgyűlési meghívólevelet, azok kisebb bizottságokban kidolgozták 
az anyautasításokat. Ahogy az országgyűlési tanácskozások haladtak előre, úgy újabb és újabb 
ügyek merülhettek fel, ilyenkor a követek nem dönthettek önállóan, hanem meg kellett várniuk 
a törvényhatóságuk pótutasítását. Szeged számára ezen az országgyűlésen a legfontosabb 
megoldandó problémát a szabad királyi városok ügye jelentette. A megyék és a városok is 
fontosnak tartották ennek az ügynek az elrendezését, hiszen az összes szabad királyi város 
egyetlenegy szavazattal rendelkezett, emellett kettős függésben álltak a Helytartótanács és a 
Kamara révén. Előadásomban kitérek arra, hogy a szegedi városi tanács és választott közösség, 
valamint követek hogyan vélekedtek a szabad királyi városokat érintő kérdésekről. Szegedet 
ezen az országgyűlésen Aigner Ferdinánd és Szilber Antal képviselték, röviden az ő életükbe is 
betekintést nyújtok. 

Kulcsszavak: követek, követjelentések, követutasítások, országgyűlés, szabad királyi városok 
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Fári Irén (ny. muzeológus): Vendéglő a Nagyállomásnál 

Az Indóház téri vendéglőt egy neves fotográfus, Back Manci örökítette meg, előtérben a 
városnéző busszal. Az állomás előtti téren három vendéglő is üzemelt, ahol meg is lehetett 
szállni. A Vaspálya utca 2. szám (ma Szent Ferenc utca) alatti földszintes házat Plusinszky Imre 
Ferenc 1930-ban vásárolta meg, ahol megnyitotta Korona nevű vendéglőjét. Halála után 
özvegye, Hideg Margit tovább vitte az üzletet, 1935-től újra házasodása után Csendes Ferencné 
néven. A Csendes-vendéglő 1948-ig működött a téren. A család évtizedekig, az épület 
lebontásáig lakta a házat. Unokájuk, Tas Ildikó operaénekes, aki gondosan őrzi a családi 
fényképeket. 

Kulcsszavak: vendéglátás, szegedi vendéglők, Korona vendéglő, Csendes-vendéglő 
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Felletár Zsolt (ipartörténeti kutató – Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal): A Pick 
szalámigyár története II. Az alapító távozásától az első világháború kirobbanásáig 

A Pick család Pick Márk elhunytát követően komoly nehézségekkel szembesül. Ki vezesse a 
céget, esetleg kit lehetne bevonni a vállalat irányításába? A vállalat működésének fenntartására 
irányuló erőfeszítéseikkel egy időben a lokális és vidéki konkurencia differenciált fejlődésen 
megy keresztül. Sertésvész, amerikai húsipari invázió, a környező országok belső piacát védő 
protekcionista intézkedések nehezítik a magyar szalámiipar fejlődését. A kihívásokkal teli 
időszakban sok gyár beszünteti tevékenységét, az ágazati szereplők számának koncentrációja 
elkerülhetetlen. 

Kulcsszavak: ipartörténet, Pick szalámigyár, helytörténet, Szeged, szalámiipar 
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Forgó Géza (történész – József Attila Városi Könyvtár és Múzeum): Szakáts Gábor – Mítosz 
és valóság 

Szakáts Gábor mérnök közel 300 találmánnyal dicsekedhet – ezek közül többet is 
szabadalmaztatott. A legfontosabbak az I. világháború különféle fegyvereit érintették. A 
köztudatban ő a lángszóró feltalálója. Mi igaz ebből? 

Kulcsszavak: feltaláló, lángszóró, gyilkosság, világháború 
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Gál László (etnográfus – Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark): Fejezetek a 
Pallavicini uradalom gazdaságtörténetéből 

Az előadás témája a Pallavicini uradalom gazdálkodása, gazdasága a 19-20. században. Beszélek 
pár mondatban a Pallavicini családról: mikor, hogyan vásárolták meg az Erdődyektől az 
uradalmat. Hogyan gazdálkodtak több, mint 60.000 holdon, milyen növényeket termeltek, 
hogyan termelhettek 40 holdon sáfrányt? Az állattartás jelentősége az uradalomban, milyen 
állatfajtákat tartottak? Mekkora bevételt lehetett elérni ezekből a tevékenységekből? Egyéb 
bevételi forrásai is voltak az uradalomnak: vadászat és erdőgazdálkodás, csárdák bérlete, 
halászóvizek, fokok bérbe adása, ezekről is beszélek pár adat segítségével, amik haszonbérleti 
szerződésekből vannak kiemelve. Mekkora volt a birtok jövedelmezősége a 20. században? 
Gépesítés és modernizáció szerepe, jelentősége. 

Kulcsszavak: Pallavicini, gazdálkodás, állattartás, major, haszonbérlet 
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Gyöngyössy Orsolya (néprajzkutató, igazgatóhelyettes – CSIK CSKK Tari László Múzeum): 
"Reklám sem kellett, hisz mindenki ismert!" Bakainé "Fényképész" Terike élettörténete  

Bakainé Nagy Terézia az 1960-as évektől egészen 2010-ig, közel hatvan éven keresztül 
fényképezte a csongrádi emberek életének jeles eseményeit: keresztelőket, esküvőket, 
temetéseket, egyéb családi eseményeket. Fő utcai üzlete az 1990-es években a város sűrű 
forgalmú, ikonikus helye volt, ahová bárki betérhetett néhány jó szóra, egy kis beszélgetésre, 
kávéra. A 84 éves Bakainét napjainkban is "Fényképész Terikeként" ismerik Csongrádon. 
Életművének felgyűjtése folyamatban van: jelen előadás az eddigi eredményeket hivatott 
bemutatni.  

Kulcsszavak: fényképész, Csongrád, élettörténet 
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Hegedűs Anita (abszolvált PhD hallgató, PR-referens – Debreceni Egyetem, Móra Ferenc 
Múzeum): Szegedi hallgatók a múzeumban – Egy kvantitatív kutatás első eredményei  
 
A Szegedi Tudományegyetem hallgatói között készítjük kvantitatív kutatásunkat: magyar, kettős 
magyar állampolgárságú és külföldi hallgatók múzeumlátogatási szokásait, a múzeum mint 
tanulási térrel kapcsolatos véleményeit vizsgáljuk. A kutatás célja, hogy feltérképezzük, miért 
(nem) rendszeres múzeumlátogatók a szegedi egyetemisták, akik potenciális múzeumi 
közönséget jelentenek, hiszen például tanulmányaikhoz is kiváló segítséget jelenthetnek a 
múzeumi gyűjtemények, kiállítások. 
 
A kérdőíves kutatás első eredményeit mutatjuk be előadásunkban: a magyar hallgatók 
múzeumlátogatási szokásait, kulturális érdeklődését és tanulmányi szempontú 
múzeumhasználatukat vizsgáljuk. Emellett egyetemi oldalról is kutatjuk, milyen múzeummal 
kapcsolatos lehetőségek érik el a diákokat, s ezeket milyen gyakorisággal használják ki. Célunk 
előzetes információkat nyújtani arról, hogy a hazai hallgatók miként vélekednek a fenti 
kérdésekről. 
 
Kulcsszavak: múzeumi tanulás, andragógia, felsőoktatás, múzeum 
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Janzsó Károly (oktató, doktorandusz – Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és 
Szakgimnázium, Szegedi Tudományegyetem): Adalékok a Szent Imre emlékév 
eseményeihez Erdélyi László és Kuncz Ödön hagyatéka alapján 
A tanulmány az 1930 és 1933 közötti eseményeket Erdélyi László levelezése és Kuncz Ödön 
naplója alapján tárta fel. 

A kutatás vizsgálta Erdélyi László Gyula OSB pannonhalmi levelezését és az 1930-as évek elején 
írott, nyomtatásban megjelent munkáit, a Szeged-Csanádi Püspökség Levéltárának anyagát, a 
Szegeden megjelent sajtótermékeket, az 1930-as Szent Imre emlékévről és zarándoklatról szóló 
cikkeket és tudósításokat. 

A kutatás kitért a Serédi Jusztinián esztergomi érsek által szervezett esztergomi Katolikus 
Nyári Egyetem első, 1933-as előadássorozatára és az azt megelőző szervezési munkára. Itt a 
korabeli sajtó mellett Kuncz Ödön naplójára támaszkodtam. 

A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a Szent Imre emlékév eseményeihez, 
rendezvényeihez a társadalom széles rétegei csatlakoztak és a két professzor hagyatéka 
kiegészíti az ünnepségsorozat eddig ismert történetét. 

Kulcsszavak: Erdélyi László, egyetem, Katolikus Nyári Egyetem 
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Kertész Péter (ügyvezető, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark) – Pataki Andor 
(gyűjteménykezelő – Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark): Kincsek a 
tanyavilágból – egy bognárműhely felgyűjtése  

2020. június 17-én közösen tartottak szemlét a szegedi Móra Ferenc Múzeum és az 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark munkatársai a Balástya községhez tartozó 317. 

tanyán, ahol megtekintették a 2017-ben elhunyt Kócsó József bognármester hagyatékát. Az 

épületegyüttes egyik részében alakították ki a bognárműhelyt, ahol a szerszámok és eszközök 

többsége még jó állapotban volt megtalálható. Az ÓNTE munkatársai – kikérve a Móra Ferenc 

Múzeum szakértői véleményét – megvásárolták Kócsó István örököstől a teljes bognárműhely 

felszerelését, hogy ezekkel a szerszámokkal demonstrációs tárgyakra cseréljék le a Skanzenben 

lévő ún. „Csuprik Pál-féle” bognárműhely anyagát. A felgyűjtött tárgyak 2020 augusztusának 

végén kerültek elszállításra, majd a szezonzárás után került sor tisztításukra, restaurálásukra. A 

következő évre a Parkba látogató vendégek már egy új bognárműhellyel találkozhattak, amely 

szerves részét képezi a Skanzennek. Az előadás során ennek a felgyűjtésnek a folyamatát és 

eredményeit szeretnénk megosztani a hallgató közönséggel. 

Kulcsszavak: Skanzen, tanyavilág, bognárműhely, felgyűjtés, megújulás 
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Kiss Gábor Ferenc (főiskolai docens – Szegedi Tudományegyetem - Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar): Magyarok csatái – Az első világháború 

Az első világháború átalakította a hadviselés arcát. Az új fegyverek, harceljárások, a harcok és a 
csata mérete és minősége alapvető, radikális átalakulást jelentett a korábbi háborúkhoz képest. 
Előadásomban arra keresem a választ, hogy az első világháború ezen aspektusai miképpen 
jelentek meg a katonák mindennapjaiban, mindezt hogyan látták, élték, tapasztalták és dolgozták 
fel az események szemtanúi. 

A téma feldolgozhatóságát elősegíti, hogy mind történetírói, mind források szempontjából jól 
dokumentált eseményről van szó. A téma kutatásához felhasználható források hozzáférhetőek, 
kutathatóak és nagyszámban már publikáltak. Ezen alulnézeti szempontrendszer 
érvényesítéséhez elsősorban szubjektív források bevonása szükséges. Ezek már a háború utáni 
korszakban nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, a centenáriumi évek pedig újabb 
lendületet adtak publikálásukhoz. Itt elsősorban naplók, memoárok, audiovizuális és vizuális 
anyagok feldolgozásáról van szó. 

Kulcsszavak: első világháború, csata, alulnézet, magyar honvédek 
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Kovács-Krassói Anikó (muzeológus – Móra Ferenc Múzeum): "Majd, ha érettségi tétel 
leszek." Móra Ferenc középiskolásoknak?  

Móra Ferenc elsősorban gyermekíróként ismert és kanonizált. Művei jellemzően az általános 
iskola alsó tagozatában vannak jelen: gyerekversek vagy önéletrajzi ihletésű írások olvashatóak 
tőle. A felső tagozatban csupán szabadon választható módon része az irodalomtanítás 
tantervének, a középszintű oktatásban pedig már egyáltalán nincs jelen. Móra Ferenc művei 
nem olvashatóak a középiskolás irodalom tankönyvekben, egy kezdeményezésnek 
köszönhetően mégis érettségi tétel lesz Szegeden. Kérdésként merülhet fel azonban, hogy a 
szűkre szabott keretek milyen lehetőséget adnak megismerni őt? Hogyan és milyen műveken 
keresztül érdemes bemutatni? Milyen narratíva ismert róla Kiskunfélegyházán, ahol – 
egyedülálló módon – a regionális kultúra részeként évtizedek óta érettségiznek belőle a diákok? 
Életművének újrapozicionálása a köznevelésben számos dilemmát és kérdést felvet. Az előadás 
– többek között – ezekre a keresi a választ. 

Kulcsszavak: irodalomtörténet, köznevelés, érettségi 
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Krizsán Bálint (PhD hallgató, óraadó tanár – SZTE TDI, SZTIG): A magyar konzervatívok 
és a kormányzat viszonya 1850-ben 

A magyarországi Konzervatív Párt az 1848-as pesti forradalom után létjogosultságát elveszítve 
megszűnt. A márciusi események után a konzervatív tábor tagjai 1848 és 1850 között 
változatos módon igyekeztek alkalmazkodni a császári kormányzat folyamatosan változó 
magyarországi politikájához és ebből kifolyóan különböző válaszokat adtak arra. Előadásom 
ezeket az eltérő válaszokat mutatja be néhány példán keresztül, melyek 1849 nyara és 1850 
nyara között keletkeztek. Az előadás során megvizsgált dokumentumok mind felszólalnak a 
birodalmi vezetés magyarországi politikájával szemben, azonban érvrendszerük eltérő. 
Ezekben valamennyi konzervatív hangsúlyozta az uralkodó és a dinasztia iránti lojalitását, ami 
megkérdőjelezhetetlen politikai kiindulópont volt számukra. A dilemmát épp az okozta, hogy 
úgy látták, nem tudnak egyszerre szolgálni az uralkodónak és a hazának. Az adott pillanatban ez 
a két tényező összeegyeztethetetlennek látszott legtöbbjük számára. A bemutatásra kerülő 
álláspontok szemléletesen mutatják be ezt a problematikát. 

Kulcsszavak: konzervatív, 1850, megtorlás, birodalom, ellenzék 
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Medgyesi Konstantin (történész-főmuzeológus – Móra Ferenc Múzeum): Egy készülő 
kötet a kommunista diktatúra Csongrád megyei hétköznapjairól 

A Móra Ferenc Múzeum munkatársainak közreműködésével készül egy kötet a kommunista 
diktatúra Csongrád megyei hétköznapjairól. A kiadványban Enyedi Zoltán fotográfiáinak 
segítségével idézzük fel a korszak jellegzetességeit. 

Enyedi Zoltán közel 40.000 fotóból álló kollekciót hagyományozott az utókorra, melyet a 
szegedi múzeum őriz. Az Enyedi-hagyaték (1967-től 2000-ig találhatóak a gyűjteményben 
fotók) illusztrálja a kádári hétköznapokat és a rendszerváltozás korát is. Fotográfiái egy 
ellentmondásos kor rendkívül értékes forrásai. 

A kiadvány számára a Kádár-korszakbéli Csongrád megye mindennapjairól válogattunk fotókat. 
Az Enyedi-gyűjtemény lokális értékei mellett maga országos köztörténeti jelentőséggel bír. 

Az előadás a kötet szerkesztésének szempontjairól, dilemmáiról szól. 

Kulcsszavak: Kádár-korszak, lokalitás, fotógyűjtemény, muzeológia 
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Mezei Milán (PhD hallgató – Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola): 
„A pecsovics párt győzött […] a liberális párt pedig megbukott”. „Konzervatív offenzíva” 
Csongrádban az adminisztrátori rendszer idején (1845-1848)" 

„Az érdemes város bírája s úgy ő kigyelme is pecsovics lett 1846-ba, mert akkor a pecsovics 
párt győzött, az ő általa előbb tele szájjal dicsért s magasztalt utopiai légbekalandozó eszméket 
teletorokkal ordító liberális párt pedig megbukott, sőt nem csak megbukott, hanem kibukott 
mert nem jártak többször gyűlésre a megmaradt párthívek.” – kommentálta általánosságban az 
1846-os közéleti-politikai eseményeket egy névtelen kortárs. A történeti szakirodalom csak 
megerősíti ezt a magánvéleményt: Zsilinszky Mihály például a korszak ismertetésénél főként a 
Bene József adminisztrátori beiktatásától a szabadságharcig elhúzódó szüntelen „pártoskodást” 
emelte ki fő jellemzésül; Reizner János pedig a Szeged történetében úgyszintén a konzervatív 
és liberális táborok közötti pártküzdelmek elmérgesedését hangsúlyozta. Ennek 
érzékeltetéséhez elég idézni Reizner azon megállapítását, miszerint 1845 után „Csongrád 
megyében a maradók mind több tért hódítottak s Klauzálnak az 1845. évi szept. 15. ülésen a 
közteherviselés iránt tett indítványa megbukott”. Úgy tűnik, hogy a kortársak és a történészek 
előszeretettel használták az 1840-es évek második felében tevékenykedő, a konzervatívokkal 
szemben alulmaradó csongrádi ellenzék politikai pozícionálásakor a „megbukott” kifejezést. 
Zsilinszky interpretációja szerint „a szabadabb irányt követő tisztviselőket, köztük a népszerű 
Kárász Benjámin régi alispánt is, megbuktatták” a konzervatívok az 1846. április 27-ei véres 
tisztújító közgyűlésen. 

Vajon milyen előzmények vezettek odáig, hogy a liberális megyének számító Csongrádban ilyen 
erőfölényre tudott szert tenni a konzervatív oldal? Vajon hatékonyan tudott működni a 
kormányzat által életre hívott adminisztrátori rendszer és nevezetesen a csongrádi 
adminisztrátor, Bene József? Hogyan működött a konzervatív tábor és milyen erők álltak 
mögöttük az erőfölény tényleges megszerzésében? Előadásomban elsősorban ezekre a 
kérdésekre igyekszek reflektálni és a korabeli forrásadottságokat (a nádorhoz küldött 
adminisztrátori jelentések, megyei közgyűlési jegyzőkönyvek, titkosrendőri jelentések, korabeli 
sajtócikkek, stb.) felhasználásával megválaszolni a felmerülő kérdéseket, miközben 
felelevenítek olyan eseményeket, mint a Babarczy-Klauzál közteherviselési disputát az 1845-ös 
megyei közgyűlésen; a Klauzál tiszteletére adott fáklyás-zenés demonstrációt (Kiss Károly 
„lázító” beszédét); a vérengzésig fajuló 1845 decemberi megyei közgyűlés eseményeit. 

Kulcsszavak: pártok, konzervatív, liberális, adminisztrátor 
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Mód László (egyetemi adjunktus – SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék): 
Második otthonok a Tisza partján 

Az előadás arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a Sárga üdülőtelepen található második 
otthonok kialakulásának, használatának és változásának az egyes aspektusait. Konkrét 
példákon keresztül igyekszik felvázolni az épületeknek a családok mindennapjaiban betöltött 
szerepét. A jelenséget igyekszik elhelyezni egy tágabb társadalmi-kulturális és történeti 
kontextusban, ami lehetővé teszi azt, hogy a hullámtéri üdülőtelepek párhuzamait is láthassuk. 
A terepmunka során az üdülőtulajdonosokkal interjúk készültek, bizonyos esetekben pedig 
családi fotótárakat is tanulmányozhattunk. Értékes forrásanyagot jelentettek a Tömörkény 
István Üdülőtársulat irattárában őrzött dokumentumok, amelyeknek a segítségével az épületek 
állományának változása követhető nyomon. 

Kulcsszavak: Tisza, második otthonok, rekreáció, szabadidő 
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Nagy Gábor (néprajzkutató muzeológus – József Attila Múzeum, Makó): A József Attila 
Múzeum pásztorgyűjteményének 2021. évi gyarapodása 

A József Attila Múzeum néprajzi gyűjteményében és a Börcsök Attila Néprajzi 
Különgyűjteményben találhatóak pásztorokhoz köthető műtárgyak, így viseleti darabok és 
használati tárgyak. 2021-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával bővítettük a 
pásztorgyűjtemény tárgyait a bogárzói Dani juhászcsaládtól vásárolt darabokkal. A múzeumi 
gyűjteménybe került tárgyaknál fontos, hogy minél több ismerettel rendelkezzünk velük 
kapcsolatban, így a most vásárolt tárgyegyüttesnél a család által elmondottak nagyban bővítik 
tudásunkat a tárgyak keletkezésével és használatával kapcsolatban. 

Célkitűzésünk volt, hogy egy Jordán Zsigmond szentesi szabómester által készített „szentesi 
juhászöltönyt” is a gyűjteménybe helyezzünk, ami a pályázat segítségével sikerült is. Ilyen 
viseletegyüttes a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és a csongrádi Tari László Múzeum 
gyűjteményében látható. Előadásomban a megvásárolt tárgyakat mutatom be és a hozzájuk 
tartozó tudástartalmakat osztom meg. 

Kulcsszavak: József Attila Múzeum, pásztorviselet, pásztorművészet, pásztorkultúra, Jordán 
Zsigmond 
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Nátyi Róbert (egyetemi docens, dékán – SZTE-BBMK): Bánszky Sándor Rue de Vaugirad 
95. alatti műterme. Egy magyar avantgárd-kolónia élete Párizsban (1913-1914). 

A tragikusan fiatalon, az első világháború végén jelentkező spanyolnátha járvány következtében 
franciaországi internálótáborban elhunyt, avantgárd szobrászművész Bánszky Sándor (1888-
1918) szinte teljesen elfeledett életművéből néhány darabot a szegedi Móra Ferenc Múzeum 
Moholy és a Szegedi avantgárd című kiállításán volt szerencsém bemutatni. Azt követően a 
leletmentés szándékával egy rövid tanulmányban összegeztem a rendelkezésre álló 
információtöredékekből, szinte csak néhány morzsából az alkotóról jelenlegi ismereteink 
szerint tudható adatokat. A szakmai figyelem azóta szerencsére mind itthon, mind 
Franciaországban az életmű felé fordult és egyre több adat gyűlik össze, hogy a jövőben hiteles 
képet alkossunk a modern-, illetve kubista törekvések eme figyelemreméltó, szerencsétlen 
sorsú alkotójáról. 

Bánszky 1913 tavaszán érkezett Párizsba, ahol – kint élő barátainak is köszönhetően – nagyon 
gyorsan bekapcsolódott a város pezsgő művészeti életébe, hiszen már ebben az évben kiállítója 
volt a Salon d’Automne-nak, majd a következő esztendőben a Független Művészek Kiállításán 
(Expozition de Artistes Indépendants) is szerepeltek művei. Az egymást már itthonról is 
ismerő, összetartó, kis magyar művészkolónia tagja hatékonyan segítették tagjaikat a 
beilleszkedésben, az érvényesülésért történő küzdelemben. A kis kör tagjai sokszor Bánszky 
Rue Vaugirard 95-ben bérelt műteremben találkoztak, ahol a művész 1913 őszétől 
internálásáig, 1914 nyaráig lakott. A baráti társasághoz tartozó szegediek (Csáky József, 
Brummer József, Szolcsányi Gyula és Csejtei Joachim Ferenc) a szobrász iparművészeti iskolás 
társaival is igen intenzív kapcsolatot ápolt. A francia fővárosban tartózkodó Miklós Gusztáv, 
Bossányi Ervin, Bossányi Károly, Szobotka Imre és még sokan mások is megjelentek nála, 
fontos szereplői voltak akkori életének. A művészek egymásról számos barátságportrét 
készítettek, melyek napjainkban a magyar fauvos és kubista festészet és szobrászat megbecsült 
darabjait jelentik. 

Jelen előadás, az előző tanulmány óta gyűjtött adatok, továbbá újonnan fellelt alkotások, 
dokumentumok, fotók és levelek alapján kísérletet tesz a párizsi magyar avantgárd művész 
diaszpóra egyik összetartó, jelentős csoportjának első világháború előtti működésének 
rekonstruálására. 

Kulcsszavak: kubizmus, Párizs, Bánszky Sándor, Csáky József, Szobotka Imre 
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Rostás Mónika (kiállítás- és programszervező – Móra Ferenc Múzeum): Kékfestődúcok a 
Móra Ferenc Múzeum néprajzi gyűjteményéből 

Az előadás a néprajzi gyűjteményben található kékfestődúcok vizsgálatára épül. Szegedi és 
kisteleki műhelyekből vétel és adományozás útján kerültek a gyűjteményünkbe ezek a tárgyak. 
Előadásomban azt vizsgálom, hogy a különféle motívumok milyen szempontok alapján 
csoportosíthatók, valamint azt, hogy milyen funkciót töltöttek be. Véganyagokat, sarkokat, 
szegélyeket mintáztak-e velük. Kutatom a minták eredetét, valamint művészettörténeti, 
népművészeti vonatkozásait. A kékfestődúcok csoportosítása iránymutatást ad annak leírására, 
hogy mely alapanyagok nyomására voltak hagyományosan jellemzőek és az elkészült 
véganyagokból milyen használati tárgyak, ruhaneműk készülhettek. A mintakincs vizsgálata 
mellett a nyomódúcok készítésének módjára, az anyaghasználatra is összpontosítok. 
Dolgozatomat Dr. Juhász Antal emlékére készítettem, aki több tanulmányt is írt kékfestő 
témában, és aki gyakran biztatott a Dél-alföldi kékfestőműhelyekről írt szakdolgozatom 
folytatására. 

Kulcsszavak: kékfestődúc, mintakincs, motívum 
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Sipos József (címzetes egyetemi tanár – Szegedi Tudományegyetem): Gróf Tisza István 
gróf Andrássy Gyula külügyminiszterről (1918. október 28.)  

Ki a felelős a történelmi Magyarország felbomlásáért? Wilson amerikai elnök levele az OMM 
vezetőihez és azok válasza. 

Kulcsszavak: Tisza István, Andrássy Gyula, Wilson, világháború 
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Sáfrány Tímea (PhD hallgató – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, BMK, 
Történelemtudományi Doktori Iskola): „fertelmes tselekedetével bé motskolta azon útját 
és munkáját...” Boros Sámuel szentesi főbíró elleni vádak 1837-38-ban 
Szentes főbírójának neve nem ismeretlen a Csongrád-Csanád megyeiek számára, hiszen 
Szentesen utcát és szakközépiskolát neveztek el róla, valamint az iskola kertjében mellszobrot 
állítottak emlékére. Az utókor megítélése azonban nem egységes: amíg Sima László, Barta 
László és Labádi Lajos egy pozitív képet festett róla, addig Zsilinszky Mihály 
megyetörténetében egy kritikusabb, negatívabb kép bontakozik ki a főbíró alakjáról. Zsilinszky 
véleményének kialakulásában szerepet játszhatott azon megyei vizsgálat eredményeinek az 
áttekintése, amely Farkas Sándor és társai által tett panasz kivizsgálására indult 1837. 
december 14-én. A panaszok főként a pártfogó – Klauzál Gábor – eltávolításának és magának a 
pártfogói intézmény megszüntetésének módjára, a városi tisztújítás törvénytelenségére és 
többek között a városi pénztár helytelen kezelésére irányultak. Előadásomban az időbeli 
korlátok miatt a megyei küldöttség által folytatott vizsgálatból a pártfogó eltávolítására és Boros 
személyére, személyiségére utaló anyagokat ragadom ki és mutatom be, hogy milyen vádak 
érték a főbírót, akinek neve összeforrt a szentesi örökváltság történetével. 

Kulcsszavak: pártfogó, Szentes, Károlyi, örökváltság 
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Sólyom Péter (muzeológus – Móra Ferenc Múzeum): Liebmann Béla, a 20. század tanúja 

A 20. század történelmi eseményei fenekestül fordították fel az egész világot. A két világháború, 
a forradalmak, a hidegháború, a diktatúrák évszázada ez. Mondhatjuk, hogy az emberi sorsok 
történelme a 20. század, minden emberé. Az emberi társadalom egésze átalakul. A háborúk és az 
egymással való versengés okozta technikai fejlődés korszaka ez. 

Liebmann Béla fényképészt, aki 1899-ben született Temesváron és 1996-ig élt Szegeden, joggal 
mondhatjuk e zűrzavaros korszak tanújának. Az ő élete is egyike azon emberi sorsoknak, akik 
mindenüket elveszítették, akiknek a nulláról kellett újrakezdeniük. Már ez önmagában elég 
lenne a "tanúskodáshoz". Liebmann Béla azonban fényképész is volt. Több tízezer fotójával – 
melyből több ezret a Móra Ferenc Múzeum is őriz – örökítette meg a 20. századi Szeged 
társadalmi életének apraját-nagyját. A tanulmány a képek mögé igyekszik bepillantást nyerni, 
hogy ezáltal ismét háromdimenzióssá váljon egy-egy esemény, emlék. 

Kulcsszavak: fénykép, esemény, 20. század 
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Szabó Dénes Kristóf (régész – Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark): Arany, ezüst, 
vas – Egy hun régészeti kiállítás és létrehozása 

Az idei évben "Arany, ezüst, vas. A hunok régészeti hagyatéka a Kárpát-medencében" címmel 
időszaki régészeti kiállításnak adott otthont az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A 
tárlat hét magyarországi közgyűjtemény (a Magyar Nemzeti Múzeum, a Móra Ferenc Múzeum, 
a Janus Pannonius Múzeum, a Herman Ottó Múzeum, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum, a Rippl-Rónai Múzeum és a Laczkó Dezső Múzeum) együttműködésében mutatta be a 
hun korszak tárgyi örökségét. 

Míg a hunok fontos szerepet töltenek be a magyar közvélemény egy jelentős részének 
történelemképében, nagyon kevés a nagyközönség számára elérhető hiteles információ a 
hunokról mint történeti valóságról. Ezen a helyzeten az utóbbi évek egyes politikai törekvései 
és nem mindig reális elvárásai az őstörténet- és népvándorláskutatással szemben még rontottak 
is. Eközben a hun régészet számos valós eredménye (az új terepi felfedezések mellett többek 
között a hun üstök és a hun halotti áldozati rítusok kérdése került újragondolásra) nem 
feltétlenül éri el a laikus érdeklődőket. Kifejezetten a hun kor régészetét átfogóan bemutató 
kiállítások Magyarországon nem születtek, egyes leletegyütteseket bemutató vagy nagyobb 
kronologikus tárlatok foglalkoztak a korszakkal. 

Ezt az adósságot igyekezett pótolni ez a vállalkozás, mely az üstök, halotti áldozat, temetkezés, 
ötvösség, fegyverek, esemény- és társadalomtörténet csomópontjaira felépítve vezette be a 
látogatót a hunok hagyatékába. 

A kiállítás számára restaurálásra került a nagyszéksósi kincs egy eddig ki nem állított 
elektroncsészéje is, és először kerültek ezzel együtt a lelet Szegeden és Budapesten őrzött 
tárgyai közös bemutatásra. A teljes Pécs-üszögpusztai halotti áldozat, az árpás-dombiföldi, a 
kapolcsi és a szirmabesenyői sír mellett a szikáncsi lelet egy részét is láthatták az érdeklődők, 
akik a koponyatorzítás szokásával is megismerkedhettek és beletekinthettek a nagyon kevés 
kortárs hunábrázolás egyikének, a dunaszekcsői korsónak az arcába is. 

Kulcsszavak: hunok, kiállítás, történelemszemlélet 
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Szikszai Zsuzsanna (néprajzkutató muzeológus, igazgató – József Attila Városi Könyvtár 
és Múzeum): Adalék Makó város teherhordó eszközeinek változásához a 20. század végén 
– egy új kiállítás apropóján 

Makón emlékezet óta kocsikészítők, bognárok, kerékgyártók készítettek kocsikat a gazdáknak 
és a hagymakertészeknek is. Az 1960-as évektől ezen mesterség helyzete jelentősen 
megváltozott, hiszen az intenzív gépesítéssel megszűnt az igény a szekerekre és a kocsikra. A 
társadalmi és gazdasági átalakulások viszonylag gyorsan zajlottak le, ám a néprajz kevésbé 
kutatta ezeknek a magánkisiparra gyakorolt hatását. A kerékgyártóknak, bognároknak, 
kovácsoknak a megváltozott igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodó életútja ezen 
változásokat illusztrálja. Az elmúlt időszakban múzeumunk gyűjteménye több teher- és 
személyszállító eszközzel gyarapodott, melyekből egy új állandó kiállítási anyag is elkészült. Ez 
a tény késztetett arra, hogy a fenti iparosok által előállított termékek funkcióváltásán keresztül 
bemutassam a 20. század végi helyi kisipar állapotát. Ebben helyet kapnak az egykori mesterek 
életútjai, visszaemlékezések és a termékeik, s azok használata. 

Kulcsszavak: teherhordó- és közlekedési eszközök, Makó, kisiparosok, bognárok, kerékgyártók, 
kovácsok 
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Szolnoki Zoltán (segédmuzeológus – Móra Ferenc Múzeum, Szeged): Shvoy Kálmán és a 
szegedi ezrednapok 

Shvoy Kálmán (1881-1971) nyugalmazott altábornagy a két világháború közti Szeged 
meghatározó egyénisége volt. Karrierjét a nagy háború veterán tisztjeként alapozta meg, a 
szegedi 5. honvéd gyalogezred tagjai nagy tisztelettel tekintettek rá. Kiemelkedő személyiségét 
mi sem jelzi jobban, minthogy 1929-től folyamatosan a városi ezrednapok központi figurája 
volt. Az 1930-as évek derekán a legtöbb városi eseményen a legnagyobb tiszteletben álló 
polgárok és méltóságok között, díszvendégként kapott helyet. 1933-ban a „Szegedi Hét” 
főszervezője volt, amelynek keretében a korabeli Szabadtéri Játékok is megrendezésre 
kerültek. Érdemeit Szeged Szabad Királyi Város díszpolgári címmel jutalmazta. Bár Shvoy 
Kálmán hagyatékának túlnyomó része az SZTE Klebelsberg Könyvtár gyűjteményében található, 
szerencsére a Móra Ferenc Múzeum is számos tétellel büszkélkedhet. A vonatkozó tárgyak 
összetétele változatos: találhatunk emlékplakettet, leveleket, iratokat és fényképeket is. 

Előadásomban bemutatom a Shvoy Kálmánhoz kötődő múzeumi műtárgyakat. Néhány 
kiemelkedően érdekes darab segítségével prezentálom az altábornagy városi jelentőségét és a 
szegedi történelemre gyakorolt hatását, különös tekintettel az ezrednapokon való 
megjelenéseire. Megvizsgálom a katonai felvonulások szimbolikus eseményeit és útvonalát, 
illetve elhelyezem Shvoy Kálmánt a városi kollektív emlékezet kontextusában. 

Kulcsszavak: kollektív emlékezet, ezrednapok, Szeged, Shvoy Kálmán 
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Terendi Viktória (néprajzkutató-muzeológus – Tornyai János Múzeum): Divatos 
vásárhelyiek, avagy Hódmezővásárhely öltözködéskultúrájának jellemzői 1930 és 1945 
között 

A magyar agrárvárosok kultúrája a 20. század során a társadalmi és gazdasági változások 
hatására jelentős mértékben átalakult. A kapitalizálódás, a polgárosodás, a modernizáció, az 
urbanizáció és a technicizáció olyan folyamatok voltak, amelyek eredményei az 1930-as évekre 
erőteljesen megmutatkoztak Hódmezővásárhely lakóinak életmódjában is. Habár a korábbi 
paraszti hagyományok egy része bizonyos mértékig megőrizte létjogosultságát, a polgári 
minták váltak elsődlegessé az élet sok területén – így az öltözködésben is. E rövid korszakban az 
öltözet formai, funkcionális és szimbolikus tartalmában is eltért a korábban jellemzőktől, ezért 
az előadás archív fényképek és műtárgyak alapján részletesen vizsgálja a női és férfi ruházat 
hódmezővásárhelyi jellemzőit, változásait, és azok kulturális és társadalmi vetületeit. 

Kulcsszavak: öltözködéskultúra, ruházat, divat, agrárváros, életmód 
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Tiszai Rebeka (restaurátor – Móra Ferenc Múzeum): Mi járatban a műhelyben? A 
restaurálás folyamán megismert tárgyak, 2021 

A MUKUCSOM Konferencia a tudományos élet helyszíne, ennek megfelelően az előadás során a 
festőrestaurátor műhelyben készült dokumentációk megismertetésre kerülnek az 
érdeklődőkkel. A beavatkozások és a műtárgyak restaurálásáról készült különböző felvételek 
alkotják az előadás képi anyagának törzsanyagát. 

Kulcsszavak: festmények, műtárgyak, restaurálás, dokumentáció, fototechnika 
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Tóth István (történész-főmuzeológus; osztályvezető – Móra Ferenc Múzeum): A Móra 
Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteménye színháztörténeti anyagai 

Az előadás felöleli a gyűjtemény teljes spektrumát: a dokumentumok sokszínűségétől a tárgyi 
anyagokon át felméri, milyen relikviák találhatóak itt; plakátok, eredeti fényképek, újságok és 
tárgyi relikviák. A dalszínkörtől az állandó kőszínházon át a szabadtéri játékokkal kiegészülve 
tárgyalja a színházművészettel kapcsolatos tudnivalókat. 

Kulcsszavak: dalszínkör, kőszínház, szabadtéri, fényképek, plakátok 
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Tóth István, ifj. (segédmuzeológus – Móra Ferenc Múzeum): A szegedi polgárság 
vizsgálata, 1759-1782 

Szeged város életében a polgárság igen fontos szerepet töltött be. Nem volt ez másképp a török 
hódoltság időszaka után sem, mikor jelentőségük még fontosabbnak bizonyult a város 
társadalmi és gazdasági életének újraindításának szempontjából. Ekkor kezdődik a „sokszínű” 
Szeged kialakulása, hiszen többen települnek ide a Magyar Királyság, a Habsburg Birodalom 
több pontjáról. Témámban a polgárság alapvető feladatait kívánom közreadni, illetve az adott 
időszakban betelepülő polgárok vizsgálatával foglalkozni, hogy miként oszlanak meg 
foglalkozás és elvándorlási hely szempontjából. Emellett a témával eddig foglalkozó műveket 
kívánom kiegészíteni az új kutatási eredményekkel, melyek tisztázhatnak kérdéses 
információkat és hozhatnak új, nem ismert, eddig nem kutatott adatokat. 

Kulcsszavak: Szeged, polgárság, helytörténet 
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Törőcsik István (régész, doktorandusz – SZTE Régészeti Tanszék): A vártól a castrumig, a 
castrumtól a várig. A szegedi erődítések rekonstrukciós kísérlete 

A szegedi helytörténetírás közel egy évszázada tényként kezeli, hogy a törököktől 1686-ban 
visszafoglalt, az árvíz után lebontott szegedi vár azonos volt a középkori források castrumával. 
Az előadó a közelmúltban publikálta azon elméletét, miszerint a különböző ábrázolásokról 
ismert, napjainkra már több ponton régészetileg is megkutatott szegedi vár két építési 
periódussal jött létre; északi és nyugati fala egy Jagelló–kori városfal elkészült szakasza volt, a 
törökök pedig ennek a végéhez illesztették a déli falat, mely bezárta a középkori város északi 
városrészét, kialakítva a szegedi várat. Az elmélet számos eddigi rejtélyt megmagyaráz, adós 
maradt azonban annak a kérdésnek a megválaszolásával, hogy vajon mit érthettek castrum alatt 
a 14–15. századi források. Az előadó kezdetben a várudvaron állt "hármas pince" építményét 
vélte azonosíthatónak a castrummal, újabban azonban az árokkal és sánccal védett középkori 
településmagot tartja annak. Ennek bizonyítékait igyekszik bemutatni az előadás során. 

Kulcsszavak: castrum, vár, erődítés, középkor 
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Ujszászi Róbert (numizmatikus, főmuzeológus – Móra Ferenc Múzeum): Egy ritka, 
provizorikus megszállási pénzről 

Előadásomban egy, a Délvidék visszatérésekor használt, lényegében ismeretlen pénztípus 
bemutatását kísérlem meg, főként levéltári adatokra támaszkodva. 

Kulcsszavak: Pengő, dinár, nosztrifikáció, revízió, bélyeg 
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Vincze Gábor (történész-muzeológus – Tornyai János Múzeum és Közművelődési 
Központ – Emlékpont): Egy hódmezővásárhelyi körorvos elleni koncepciós per  
 
Az 1903-ban született dr. Hegedűs Imre vásárhelyi körzeti orvos 1943-ban vonult be orvos-
zászlósként az V. közérdekű (zsidó) munkaszolgálatos zászlóaljhoz. 1945-ben ellene 53 db 
feljelentés érkezett. Azzal vádolták meg a volt munkaszolgálatos zsidók, hogy kegyetlenül bánt 
velük. A vád tanúi összebeszéltek, képtelenségeket állítottak – valóban hamisan tanúztak. 
Hegedűst a rendőrségi szakban brutálisan megkínozták, az egyik bírósági tárgyalás után a nyílt 
utcán megverték. Végül hat évet kapott. A népbíróság teljesen elfogult volt, egy előre elgondolt 
koncepció alapján ítélkezett. 
 
Kulcsszavak: munkaszolgálat, népbíróság, koncepciós per  
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Vincze Klára (néprajzkutató – Tari László Múzeum): 100 éve született dr. Katona Imre 
néprajzkutató 
Városunk híres szülöttje, dr. Katona Imre néprajztudós 100 éve, 1921-ben látta meg a 
napvilágot. Ez adta az ötletet az emlékkiállítás megvalósításához. Az ünnepi 
rendezvénysorozathoz kapcsolódott egy levéltári konferencia is, ahol pályatársai, tisztelői adtak 
elő életéről vagy szabadon választott témáról. Az emlékkiállítás megvalósítását tematikus 
gyűjtőmunka előzte meg. Levéltári kutatómunka néhai dr. Katona Imre hagyatékában, fotók, 
személyes tárgyak gyűjtése. Pályatársai írtak róla, melyet megjelenítettünk a kiállításban is. 
Kiállítottuk legfontosabb, nyomtatásban megjelent munkáit, utazásának emlékeit: képeket, 
népviseletes babákat, útinaplókat. A kiállítás jó apropó arra, hogy életét összefoglaljam és egy 
ppt-s előadásban tárjam a hallgatóság elé. Várom a hallgatóság azon tagjainak visszajelzését 
előadásom után, akik ismerték, szerették őt, és szívesen emlékeznek rá. 

Kulcsszavak: néprajz, népmese, népdal, népballada, kubikosok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 


