
Szakmai jelentés 

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 2021 (Új folyam 8.) kötetének kiadásáról 

 

A Móra Ferenc Múzeum vegyes tartalmú évkönyv sorozatának 8. kötete jelenhetett meg a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával.  A kötetben 5 régészeti, 3 történettudományi, egy irodalomtörténeti 

és egy művészettörténeti, valamint egy néprajzi tanulmány kapott helyet. A kötet szerzői többnyire a 

munkatársai, rajtuk kívül az intézményünkhöz kötődő, és a régió kultúrájával foglalkozó kutató 

dolgozatát publikáltuk. 

A régészeti tanulmányok közül Bede Ádám a Szentes környéki halmokat mutatja be, a régészeti és 

történeti adatok, valamint az ökológiai leírás komplexitásában. Fiatal archeológusok közös 

tanulmányaként látott napvilágot egy szkíta temetőrészlet ismertetése Szőreg határából, egy késő 

római – hun temetőrészlet leírása Maroslele központjából, valamint egy Csanádpalota határában 

feltárt szarmata temető részletes elemzése, amely a temetkezése szokásokra is fényt derít. Rácz Rita 

dolgozata az S-fibulák kronológiájának kérdését boncolja, a témában publikált nemzetközi irodalom 

adatainak elemzésével. 

A történettudomány képviselői közül Felletár Zsolt folytatta a szegedi szeszgyártás történetének 

feldolgozását, a 19. század második feléből származó levéltári dokumentumokra  alapozva. A 

tanulmány gazdaságtörténeti aspektusból mutatja be a szeszipar fejlődését, 1882-ig. Tóth István 

levéltári forrásokra és a korabeli sajtócikkekre támaszkodó dolgozatában Szeged háborús 

hétköznapjairól írt, az 1913–1917 közötti időszakban. A dolgozatból képet kaphatunk a 

„háttérországban” folytatott küzdelmek hatásáról is a háborús események alakulására. Szolnoki 

Zoltán a szegedi 5. honvéd gyalogezred emléktáblájának 1932-es felállítása kapcsán a gyalogezred 

egykori laktanyájának történetét, valamint a táblaavatást körülvevő politikai, műszaki és társadalmi 

eseményeket fűzte össze, levéltári és korabeli sajtóanyag felhasználásával. 

Az irodalomtörténetet Apró Ferenc helytörténetíró írása képviseli, amely Móra Ferenc műveinek 

színpadra ültetett változatainak történetét mutatja be. Az írás a közismert Móra-regények színpadi 

bemutatásának körülményeit is részletesen tárgyalja. 

Új, eddig feldolgozatlan területet érint Nátyi Róbert művészettörténész írása Gergely Sándor 

szobrászművész szegedi évei alatt készült, a múzeum gyűjteményében őrzött ex libriseinek 

katalogizálásával. A szegedi művészi és társadalmi kapcsolatokat háttérként bemutató, a kisgrafikai 

alkotások életműben elfoglalt helyét is értékelő írás hiányt pótol. 

A néprajz történeti forrásokat megszólaltató irányát Glässerné Nagyillés Anikó képviseli a kötetben. A 

Jézus Szíve Testőrsége politikai és nevelési küldetését országos, konkrét tevékenységét a szegedi 

tagszervezet 1928 és 1933 közötti működésének példáján mutatja be. 

A sorozat korábbi köteteihez híven a 2021-ben végzett régészeti leletmentések, a múzeum kiállításai, 

a munkatársak publikációinak felsorolása is helyet kapott a kötetben. 

Az évkönyv 295 oldal terjedelemben, gazdag illusztrációs anyaggal, 300 példányban látott napvilágot, 

a 2014-ben kialakított arculati formában. 

Szeged, 2022. 06. 27. 
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