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A szolnoki Damjanich János Múzeum évkönyv-sorozata idén már a XXIX. kötetéhez ért, 

mely 300 példányban látott napvilágot (+ 10-10 db különnyomat készült a szerzők számára). 

17 tanulmányt tartalmaz, 19 szerzőtől. A könyv felépítése a múzeumi szakágak hagyományos 

rendjét követi: 7 régészeti, 6 történeti, 1 néprajzi, 2 művészettörténeti és 1 restaurálás témájú 

írás kapott helyet benne. A kötet végén a szerzők legfontosabb adatai találhatók meg. 

A régészettudományi fejezetet Mali Péter angol nyelvű tanulmánya nyitja, melyben egy 

2017-ben, Kunszentmárton határában feltárt rézkori település ásatási eredményeiről számol 

be. Az előkerült nagy mennyiségű kerámiatöredék formai párhuzamai a Bodrogkeresztúr 

kultúrában és részben a Hunyadihalom csoportban találhatók meg, amit a radiokarbon 

mérések is megerősítettek. Ennek alapján világossá vált, hogy a kevéssé ismert protoboleráz 

fázis települése és leletei kerültek felszínre az M44 út építése során. Tarbay János Gábor, a 

Nemzeti Múzeum munkatársa szintén angol nyelvű tanulmányában a Törökszentmiklós-

Morotva köz-dűlő-ben feltárt késő bronzkori baltadepót vizsgálja, használatinyom-elemzéssel 

és tipokronológiai szempontból. F. Kovács Péter tanulmánya frissen előkerült kelta kori 

üvegkarperec töredékek kapcsán a Közép-Tisza vidékén korábban fellelt, eddig kevéssé 

ismert vagy lappangó darabokat mutatja be, értékes adatokkal járulva hozzá a hazai 

üvegkarperecek kutatásához. A Tiszagyenda-Morotvaparton (a középkori Lak településen) 

feltárt, a harmincéves háború időszakából származó gazdag éremlelet korábbi közlése nyomán 

Nagy Zsolt és May Zoltán dolgozata a kincs archaeometriai vizsgálatának eredményeiről 

számol be. A roncsolásmentes XRF eljárással fontos és összehasonlításra alkalmas adatokat 

sikerült nyerni a pénzek anyagának finomságáról, anyagösszetételük területi különbségeiről 

is. Kertész Róbert és Ádám Márk a szolnoki vár ásatása során előkerült bőséges és változatos 

leletanyagból a késő reneszánsz kori, ún. „Miskolci Mihály-körhöz” tartozó kályhacsempéket 

elemzik. Bár a leletanyag a Tisza-parton került elő, vagyis elbontott kályhá(k)ból származik, 

az évszámos darabok bizonyítják, hogy késő reneszánsz kályhákat az oszmánok által 

megszállt várakban is építettek, s a Miskolcon vagy környékén működő műhely termékei jól 

reprezentálják az intenzív kereskedelmi kapcsolatokat a királyi Magyarországgal. László 

Gyula tudományos pályájának kezdeteiről, 1934 és 1940 közötti magyar nemzeti múzeumi 

működéséről Prohászka Péter tárt fel és közölt fontos dokumentumokat, melyek több 

vonatkozásban kiegészítik és pontosítják László önéletírását, illetve az utókor méltatásait. A 

kötet ezen fejezetét a Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2019-ben folytatott régészeti 

ásatásokról készült összefoglalások zárják, F. Kovács Péter és Mali Péter összeállításában. 

A történettudományi fejezet Veresegyházi Béla cikkével kezdődik, melyben a közép- és kora 

újkori Szolnok fejlődésében oly fontos szerepet játszó sókereskedelem fontosságát elemzi az 

újabb gazdaságtörténeti kutatások fényében. Kihangsúlyozza az állattenyésztés keresletnövelő 

szerepét: az oszmán hódítás idején fogyatkozó népesség csökkenő szükségletei mellett a 

ridegen tartott jószágok emelkedő száma és fogyasztása jelentősen hozzájárult az itteni 

sókamara gazdaságos működéséhez és stabilitásához. Bagi Gábor és Berta Ferenc írása a 

szolnoki születésű Balogh Kálmán orvosprofesszor életútját mutatja be, külön figyelmet 



fordítva jeles leszármazottaira: fiára, Balogh Hugóra, aki a hazai kerékpár- és vízlabda sport 

meghonosításában játszott jelentős szerepet, illetve unokájának férjére, Szendi Károlyra, aki 

Budapest főpolgármestere volt 1930 és 1944 között. Bagi Gábor másik cikkének apropóját 

Obermayer Lajos és Koczka Nándor szolnoki építőmesterek sajtóban megjelent vitája adja. A 

botrányos ügyben egy zsíros megbízatás elnyerése kapcsán felmerült a korrupció gyanúja is. 

A vesztes Koczka, eltávozván Szolnokról, a budai várnegyed kiépítésében szerzett 

elévülhetetlen érdemeket. Szuromi Rita a XIX. század egy mára elfeledett, de a maga idejében 

legendás alakjának, Bernát Gáspárnak életútját, irodalmi működését és mítoszának 

kialakulását mutatja be. Bernáth az irodalmi hiperbola megteremtőjeként a reformkori pesti 

művészvilágban „az éldegélés arisztokratája, a lézengés filozófusa” volt, haláláig „Petőfi 

barátságából” élt, mítoszát azonban költő-író barátai teremtették meg, akik halála után kiadták 

gyűjteményes kötetét a nevezetes Gazsiádákkal, ezzel megmentve nevét attól, hogy a „rendi 

világ pókhálós emlékei közé merüljön”. Műemlék épületekben nem túlságosan bővelkedő 

megyénk ismét szegényebb lett a tiszafüredi Farkas-Schleiminger-kúria lebontásával, 

amelynek megmentéséért Vadász István ny. múzeumigazgató folytatott nagy küzdelmet. 

Kutatásainak eredményeként, illetve a bontás dokumentálása után született meg tanulmánya. 

Adatokkal bizonyítja a tulajdonosváltozásokat, az átépítéseket-átalakításokat, melynek 

eredményeként az egykori klasszicista kúria képe szinte a felismerhetetlenségig átalakult, így 

nem kaphatott helyi védelmet. Vincze János Farkas levéltáros a helyi sajtóban megjelent 

hirdetések elemzése nyomán rajzol képet Hegedűs Kálmán jászkiséri gazdaságáról. Hegedűs a 

’30-as években kormánypárti országgyűlési képviselő volt, a nagybirtok nélküli jász település 

gazdasági és politikai elitjének tagja, s hirdetései – bár természetesen nem adhatnak teljes 

áttekintést gazdálkodásáról – érdekes adalékokat nyújtanak egy közel 500 holdas középbirtok 

felszereltségéről, piacra vihető termékeiről, alkalmazottairól, illetve felívelő és sikertelen 

periódusairól is. 

A néprajztudományt Kókai Magdolna tanulmánya képviseli egy klasszikus folklórtémával, a 

természetfeletti képességű emberekhez fűződő jászági hiedelmekkel. A táltosokhoz, 

garabonciásokhoz, halottlátókhoz, boszorkányokhoz, gyógyítókhoz és különböző ’tudós’ 

emberekhez fűződő egykori paraszti ismeretanyag már rég megkopott – ebben segítettek a 

szerzőnek a múzeumi adattárak –, de egyes elemei még ma is gyűjthetők, s megérdemelték a 

téma összefoglalását. 

A művészettörténeti egységben Csiszár Róbert írása a modern kori magyar 

egyházművészetről értekezik, kiemelve annak megújulásában az Országos Egyházművészeti 

Tanács szerepét. A római iskola alkotóinak munkássága nyomán az 1930-as években született 

szakrális művek kifejezésmódjának letisztultsága, pátosz nélkülisége a hívőket is újfajta, 

bensőségesebb áhítatra késztette, amellett, hogy egyházművészetünk hiteles és jeles alkotásai 

születtek meg ekkor. Egri Mária Gecse Árpád festőművész eddig ismeretlen, a XX. század 

első felében keletkezett üvegnegatívjait elemzi tanulmányában. A felvételek többségét a DJM 

történeti fotótára őrzi, a művész csak néhány családi vonatkozású darabot tartott meg 

magának, melyek számos új adalékot nyújtanak életrajzához, családjához, s az alattyániak 

ünnepi viseletéről is képet kapunk Gecse Árpád fotóiról. 

Kertész Róbert szolnoki vári ásatásán került napvilágra az a tatárjárás ideje körül hordott bőr 

lábbeli, melynek restaurálását és dokumentálását Várhegyi Zsuzsanna és Szabó Melinda 

végezte el. A különleges és ritka lelet konzerválása és élvezhetővé tétele során számos 

nehézséggel kellett megküzdeniük, kezdve a csíramentes, megfelelő páratartalmú 

mikrokörnyezet megteremtésén, a nedves kezeléseken át az egyes alkotórészek 

kiegyengetéséig, súlyozásáig. S tulajdonképpen ekkor tárult fel a cipő szerkezete, formája és a 

használat során szerzett kopások és deformálódások, és csak ezután kerülhetett sor a darabok 

összeállítására és láb formájú polisztirol tartómagon való rögzítésére. 

 



*** 

 

Évkönyvünk intézményük legfontosabb és megbecsült cserealapja, más megyék/városok 

múzeumi kiadványai és költséges külföldi múzeumi és intézeti évkönyvek érkeznek cserébe 

érte. Elősegíti, hogy intézményünk legújabb kutatási eredményei bekerülhessenek a 

tudományos élet vérkeringésébe, ám haszonnal forgathatják e kiadványt a régiónk, megyénk, 

településeink múltja iránt érdeklődő olvasók, a pályázatíró helytörténet-kutatók és 

szakdolgozatírók egyaránt. 

A kiadvány megvásárolható a Damjanich János Múzeum (Szolnok, Kossuth tér 4.) 

ajándékboltjában (képzőművészeti állandó kiállítás fogadótere), ezenkívül megrendelhető a 

múzeum titkárságán, a fenti postacímen, illetve az 56/421-602 telefonon vagy a 

titkarsag@djm.hu vagy a muzeum@djm.hu drótpostacímen. 

A kiadványra megpályázott összegnek az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által megítélt 

támogatás csak egy részét fedezte. A tényleges bekerülési költség hiányzó részét a Béres Rt. 

helyi üzeme anyagi támogatása biztosította, melyet az intézmény saját költségvetéséből is 

kiegészített.  

Az NKA pályázatán elnyert támogatást a kiadvány nyomdai költségeinek biztosítására 

fordítottuk. 
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