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Szakmai beszamolo
A Tornyai Janos Muzeum es KozmiivelOdesi Kozpont Muzeumi Miihely 9.

periodikajahoz

A Tomyai Janos Muzeum es Kozmiivelodesi Kozpont periodikajanak 9. kotete a Nemzeti
Kulturalis Alaptol 400000 forint tamogatast nyert. (Palyazati azonosito: 3588/00304) Ebbol,
valamint 600 000 forint sajat forrasbol osszesen 350 peldany kiadasat tudtuk megvalositani.

A Tomyai Janos Muzeum es Kozmiivelodesi Kozpont tudomanyos tevekenysegenek
eredmenye a Hombar. Muzeumi Muhely 9. Muzeumi Tanulmanyok, azaz a Hombar harmadik
kotete, amely az elmult negy-ot ev kutatasainak reszleges lenyomata, hiszen a kutatomunka
- asat<isokhoz, szerzemenyezesekhez vagy kiallitasokhoz kotodoen - folyamatosan zajlik
az intezmenyben es annak holdudvaraban. Ennek koszonheto, hogy nem csupan az intezmeny
munkatarsai, hanem olyan kutatok is publikalnak a kotetben, akiknek tudomanyos
tevekenysege Hodmezovasarhelyhez vagy a muzeum gyiijtokorehez kapcsolodik.

Kotettink a muzeumi szokasoknak megfeleloen idorendbe allitva tartalmazza a
tanulmanyokat, koztiik ot olyat, mely a regeszet, illetve a regeszeti restauralas temajaban
sziiletett. Egy neprajzi, illetve egy vizualis antropologiai tanulmany es ket tOrteneti kutatas
eredmenye olvashato meg ezen kiviil a kotetben. A tanulmanyok vegen angol nyelvii
osszefoglalo talaIhato, valamint dr. Wolf Maria es Dobo Bemadett tanulmanya mind
magyarul, mind angolul teljes egeszeben olvashato a kotetben.

Toth Katalin a muzeum regesze egy 2009-es gorzsai asatas leletanyaganak egy reszet
dolgozta fel, mely a keso bronzkori Gava-kulturarol nyujt uj, az eddigi tudasunkat sok uj
szemponttal kiegeszito kepet. Ktilon erdekessege a tanulmanynak a leletek elokertilesi
kortilmenyeibol kirajzolhato "szakralis" vagy "profan" deponalas kerdese.

K. Zoffmann Zsuzsanna antropologus egy, a szegedi Mora Ferenc Muzeum - jelesiil
a fiatalon elhunyt Bende Livia regesz - altaI 2002-2003-ban az Algyo-Bartok Bela utcai
lelohelyen feltart kora vaskori temeto embertani arculatat dolgozta fel tanulmanyaban. A
sirmellekletek alapjan a temetkezesek a szkitakhoz kothetoek. K. Zoffmann Zsuzsanna az
elemezheto csontleletek alapjan vegezte el az emberi maradvanyok antropologiai vizsgalatat
es a korszak mas eurazsiai leleteivel osszehasonlitva igyekezett osszetettebb kepet felrajzolni
a szkita kor e csoportjanak jellemzoirol.

Csanyi Viktor a muzeum regesze a 2006-ban, a Szekkutas-Kakasszek II. szamu
homokbanya tertileten probafeltaras soran elokeriilt romai kori szarmata emlekek elemzeset
vegezte el. A leletanyag tOredekessege miatt statisztikai elemzeseket nem tudott vegezni, de a
reszletesen bemutatott leletanyag lehetoseget teremtett arra, hogy a 2. szazad utolso
harmadatol a 4. szazad vegeig lakott teriiletre vonatkozoan altalanos megallapitasokat tegyen.

Wolf Maria, a Szegedi Tudomanyegyetem Regeszeti Tanszekenek regesz oktatoja egy
2009-ben, Hodmezovasarhely-Gorzsa X. szamu homokbanya teriileten feltart Arpad-kori haz



padozataban in situ megmentett - a padozatba karcolt - malomj<itek el6kerUlesi
koriilmenyeit es kulturalis osszefiiggeseit irja Ie tanulmanyaban. frasahoz szorosan
kapcsol6dik Dob6 Bernadett, a szegedi M6ra Ferenc Muzeum restauratoranak munkaja a
padozatb61 kiemelt (es id6kozben a Tornyai Janos Muzeum regeszeti gyujtemenyebe kerult)
malomjatek restauralasi folyamatar61.

Nagy Vera a muzeum neprajzosa a h6dmez6vasarhelyi ir6kaz6k problematikajat jarta
korbe tanulmanyaban. Tobb evtizede foly6 kutatasainak ujabb izgalmas fejezetet olvashatjuk
ismet, amikor egy kevesse ismert es kutatott temakort vett vizsgalat ala, es nyujtott r6la
reszletes attekintest a 19. es 20. szazad keresztmetszeteben.

Terendi Vikt6ria a Bessenyei Ferenc Muvel6desi Kozpont munkatarsa, a Szegedi
Tudomanyegyetem Neprajzi es Kulturalis Antropol6giai Tanszekenek Ph.D. hallgat6ja
tanulmanyaban egy vasarhelyi amat6r fot6s fenykepeinek elemzesevel nyujt tarsadalmi es
kulturalis reszjelentest az 1930-as evek vasarhelyi kozepretegenek eletm6djar61 es
ertekrendjer61.

Vincze Gabor az Emlekpont tOrtenesze tanulmanyaban az eddig keyes figyelmet
kapott moldvai csang6-magyar csoportok 1940-es evekbeli attelepltesenek tOrtenetet dolgozta
fel, mig Meszaros Tamas tOrtenesz az Emlekpont 2013-ban megrendezett Megfigyelt miIveszet
cimu kiallitasanak esettanulmanyaval illusztralja egy id6szaki kiallitas letrejottenek
projektmenedzsmentjet.

A tanulmanyokat Csatl6s Arpadne, Di6szegi Laszl6, L. Nagy Marta, Nagy Vera, P.
Szalay Em6ke, Dr. Voros Gabriella es Dr. Wolf Maria lektoralta. Az angol szovegeket Dr.
Kulcsar Valeria forditotta. A nyomdai el6keszit6i es a tipografiai munk<it Gobolyos Mihaly
vegezte, a tablakat Gob51yos MiMly es Hausler Erzsebet allltotta ossze. A kotetet Nagy Vera,
T6th Katalin, Csanyi Viktor es Bernatsky Ferenc szerkesztette.

A kiadvanyt november elejen konyvbemutat6 kereteben kivanjuk megismertetni a
kozonseggel. Celcsoportkent els6sorban a H6dmez6vasarhelyen nagy letszamu, a
helytOrteneti kutatasok legfrissebb eredmenyei irant erdekl6d6 feln6tt kozonsegre szamitunk,
masodsorban az orszagos es hatar menti szakmai kozonsegre.

A konyv arusitasa a bemutat6n tul, a Tornyai Janos Muzeumban, annak egyeb
kiadvanyaival egyiitt tOrtenik. A kiadvanyt a muzeummal kiadvanycsere-kapcsolatban a1l6
hazai es hatar menti tarsmuzeumoknak is elkiildjiik. Jelenleg, a kis peldanyszam szelesebb
koru terjesztest nem indokol. Amennyiben ezt kes6bb az erdekl6des indokolja, elkepzelhet6 a
konyv utannyomasa.

A honlap efme, amelyen a periodika tartalomjegyzeke elerhet6:
http://tjm.hu/docs/Hombar9 tartalom.pdf

A tartalomjegyzek mellekelve.

H6dmez6vasarhely, 2014. szeptember 29.
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