Szakmai beszamolo
a Gyulai Katalogusok 14. sz. kotetenek megjelenteteserol

A gyulai Erkel Ferenc Muzeum 1995-ben inditotta el a Gyulai Katalogusok c. sorozatat, amelynek
eddig osszesen tizenharom kotete jelent meg. A kezdetekben az evente megrendezesre keriilo
jelentosebb idoszaki kiailitasokhoz kapcsolodtak a sorozat kiadvaiiyai, amelyekben a tarlatok anyagat
tudomanyos igennyel ismerteto bevezetok meliett a temahoz kapcsolodo torteneti, regeszeti,
kepzomiiveszeti tanulmanyok is helyet kaptak. Kiilonosen az egy-egy regeszeti korszakot bemutato
katalogusok valtak orszagosan ismertte, a kotetekben szereplo tudomanyos publikaciok es a tarlat
anyagat bemutato reszletes, katalogusszerii anyagkozlesek okan. A muzeumok szervezeti rendszerenek
atalakulasa miatt a 2000-es evek kozepetol a Gyulai Katalogusok megjelentetese mar nem klasszikus
kiallitasi kiadvanykent folytatodott, hanem - tenneszetesen kovetve a mar korabban kiadott
evkonyveknel alkalmazott szerkesztesi elveket - jelenieg a gyulai Erkel Ferenc Muzeum, mint Bekes
megye legregebbi, 1868-ban alapitott muzeumanak egyes gyujtemenyi reszleteit bemutato sorozatkent
el tovabb,
A sorozat 14. kotete teljes terjedelmeben egy kivalo szakmai tanulmanyt tartalmaz: Szalai Emese:
Agyagha zart hetkoznapok. A 15-17. szdzadi fazekassdg emiekei a gyulai vdrbol". A szerzo - Szalai
Emese, fiatal, Bekes megyei regesz - a konyveben attekinto ismertetest ad Paradi Nandornak a gyulai
varban 1956 es 1961 kozott vegzett asatasaibol elokeriilt keramia leletanyagarol. Az Erkel Ferenc
Muzeum regeszeti gyiijtemenyenek torzsanyagat alkoto gyiijtemenyreszlet tudomanyos igenyii
bemutatasara eddig meg nem keriilt sor. UJszeru megkozelitese a temanak nem csak lokalis
eredmenyeket sorakoztat fel, hanem egy eleddig publikalatlan osszefiiggesekre is ravilagit. A gyulai
var feltarasat az 1950-es evekben a miiemleki helyreallitassal parhuzamosan vegzo regesz, Paradi
Nandor az elokeriilt leletanyagot sosem publikalta, bar annak kozleset a regesz-szakma evtizedekig
varta a neves szakembertol. Szalai Emese most atvizsgalta, csoportositotta es elemezte a kiilonleges
jelentosegii leletanyagot, valamint attekintette, es ugyancsak elemezte a rendelkezesre alio asatasi
dokumentaciot. A kezirat illusztracios anyaga mind a fotok minosege, mind a grafikai megjelenites
tekinteteben minden tudomanyos kovetelmenynek kivaloan megfelel, es a szerzo munkajat dicseri.
A kotet kiadasanak megvaiositasahoz a Nemzeti Kulturalis Alaptol 400.000,- Ft-ot tamogatassal jarult
hozza, amelyet ezuton is nagyon koszoniink!
A beszamolot egyiittal feltoltottuk a Hungarcana Kozgyiijtemenyi Portalra. https://hungaricana.hu/
beszamolok
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