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SZAKMAI BESZÁMOLÓ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZATRÓL
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott, 3508/01206 azonosító szám alatt
nyilvántartásba vett pályázati cél megvalósításáról

I. Visszapillantó előadás-sorozat
A Herman Ottó Múzeum 2015-ben, az Év kiállítása díjat elnyert „Elit alakulat – A Kárpátmedence leggazdagabb honfoglalás kori temetői” című állandó kiállítása köré szervezett először a
nagyközönségnek szóló, rendhagyó történelemórákat „Visszapillantó – Régészeti kalandozások a
honfoglaló magyarok világában” címmel. A nagy érdeklődésre számot tartó előadások videofelvételei
azóta már bejárták az internetet, sőt az egyetemi oktatási anyagba is bekerültek.
Az első évad elején Türk Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa a nemrégiben
indult Orosz-Magyar Uráli Régészeti Expedíció tükrében rajzolta át a honfoglaló magyarok
vándorlásának útvonalát. Második alkalommal Füredi Ágnes régésztől hallhattuk a legújabb
tarsolylemezes honfoglalás kori sír előkerülésének kalandos történetét, majd Bollók Ádám, az MTA
BTK Régészeti Intézet munkatársa segítségével a honfoglaló magyarok művészetének értelmezésébe
és kapcsolatrendszerébe nyerhettünk bepillantást. Jakab Attila, a nyíregyházi Jósa András Múzeum
régésze a tarpai honfoglaló temetkezések kapcsán a sírrablás szokásáról, valamint a még így is
rendkívüli módon fennmaradt viseleti elemek háromdimenziós rekonstrukciós lehetőségeiről beszélt.
Ezt követően Mende Balázs régész, paleontológus, az MTA RI Archeogenetikai Laboratóriumának
vezetője számolt be arról, hogy mit is mondhat a genetika a honfoglaló magyarokról. Egy rövid nyári
szünet után, 2015 szeptemberében Fodor István régész segítségével a 10. századi nomád szállások
kérdéskörét taglaltuk. Októberben, az „Elit alakulat” megnyitásának első évfordulója alkalmából a
karosi temetők feltárójával, Révész Lászlóval beszélgettünk a Felső-Tisza-vidék honfoglalás korának
kutatásáról az elmúlt 20 év eredményeinek tükrében. A sorozat novemberben, Takács Miklós, az
MTA BTK RI munkatársa előadásával zárult, melyből a honfoglalás korának településeivel
kapcsolatban juthattunk izgalmas információkhoz.
2016 januárjában a Herman Ottó Múzeum új, nemzetközi vándorkiállítása, a „Más/világ – A
bronzkori élet rejtelmei Északkelet-Magyarországon” szolgáltatta az alapot a tudományos
kalandozásra. A második évad első vendége P. Fischl Klára, a Miskolci Egyetem oktatója arról beszélt,
hogy a bronz mint új nyersanyag felfedezése és használatának elterjedése hogyan forradalmasította
a háromezer évvel ezelőtti világot. Nemzetközi kutatási projektjének új eredményei kapcsán
bepillantást nyerhettünk a középső bronzkori közösségek különleges gondolkodásmódjába is:
megvizsgáltuk, hogy hogyan alakult ki az szabályos településhálózat, illetve a kötött, koncentrikus kör

alaprajzú településszerkezeti kép, mely megyénk területén kizárólag ennek az időszaknak a
sajátossága. Februárban Dani János, a debreceni Déri Múzeum régészének segítségével a középső
bronzkori túlvilághit emlékeiben búvárkodhattunk. Megismerhettük az ún. füzesabonyi kultúra
régiónkból eddig ismert egyik leggazdagabb temetőjét Polgárról, és a halottak mellé helyezett
tárgyak különböző szerepeit. Márciustól az ELTE BTK Régészettudományi Intézet oktatói és
doktoranduszai voltak vendégeink, akik a késő bronzkorba, azaz a trójai háború időszakának kárpátmedencei világába kísértek bennünket. Megismerhettük a halhatatlan harcosok és hallatlan értékű
kincsek történetét, az első nagy „Európai Unió” megszületésének részleteit, valamint a tűz
hétköznapi
és
rituális
szerepének
titkait
is.

A Visszapillantó előadás-sorozat látogatói többségében a város közép-és felsőoktatásban
résztvevő diákjai, valamint a városi érdeklődő civilek voltak. Alkalmanként átlagosan 40 fő résztvevő
hallgatta az interneten keresztül is elérhetővé tett előadásokat. Az előadásokkal kapcsolatos
érdeklődés, a résztvevők száma az egyes alkalmakon, a feltett kérdések, megjegyzések a Herman
Ottó Múzeum Régészeti osztályának facebook oldalán arról tanúskodnak, hogy az előadások
népszerűek és hosszabb távon is meglévő igényeket elégítenek ki az igényes ismeretterjesztés
területén.

Az előadások elérhetőek online is:
https://www.youtube.com/watch?v=Mc1RAdtUMww&index=2&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm
https://www.youtube.com/watch?v=x9zi17VHtd8&index=1&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm
https://www.youtube.com/watch?v=C-_SUl-x9hM&index=3&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm
https://www.youtube.com/watch?v=uHBDVGDeAnA&index=4&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm
https://www.youtube.com/watch?v=0e1TPDIKgVc&index=5&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm
https://www.youtube.com/watch?v=KZ52NzMUtUs&index=6&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm
https://www.youtube.com/watch?v=lC7_wvvyRxg&index=7&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm
https://www.youtube.com/watch?v=xBaMuFzoSjw&index=9&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm
https://www.youtube.com/watch?v=s2t9dDwkjaA&list=PL_SWe_g0nHh8LSHu_hSr1cgax72tK2lm&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ErpepG9ULBg&list=PL_SWe_g0nHhcEiDs_JBiX4UqXLLoo6WK&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=wMoR0mRCD6A&list=PL_SWe_g0nHhcEiDs_JBiX4UqXLLoo6WK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1qaRfsbBWJY&list=PL_SWe_g0nHhcEiDs_JBiX4UqXLLoo6WK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=J71B2NbEUJ0&list=PL_SWe_g0nHhcEiDs_JBiX4UqXLLoo6WK&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6l4Vc2dJWIM&list=PL_SWe_g0nHhcEiDs_JBiX4UqXLLoo6WK&index=1

II. Szemere szalon előadás-sorozat

Az immár három éves múltra visszatekintő, a látogatók körében népszerű Szemere-szalon történeti,
irodalom-, művészet- és művelődéstörténeti előadásokon keresztül, a „Egy miskolci nemes az
országos politikában – Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai” című állandó kiállítás anyagára
építve, ahhoz szervesen kapcsolódva mutatja be a 19. századi Magyarország történetét. A
rendezvény a múzeum alapításakor megfogalmazott célhoz kívánt visszatérni, amelynek szellemében
a múzeum nemcsak kiállításoknak és társadalomtörténeti kutatásoknak a központja, hanem a
tudományos munka széleskörű bemutatásának is helyszíne, hozzájárulva ezzel Miskolc város
közművelődési palettájának színesítéséhez is.
Az NKA által támogatott ismeretterjesztő előadás-sorozat keretében a Herman Ottó Múzeum
Kiállítási Épületében (Miskolc, Papszer 1.) 2015. május 08. és 2016. június 3. között tizenegy
alkalommal rendeztük meg a Szemere-szalon programokat. A nyitó előadást Dr. Csorba László
történész tartotta Teleki László és Szemere Bertalan emigrációs éveiről. Az utolsó rendezvényre
Magyar díszöltözet - a díszmagyar címmel 2016. 06. 03-án került sor, amire a téma jeles szakértőjét,
Dr Tompos Lilla művészettörténészt hívtuk meg. Ebben a szezonban is arra törekedtünk, hogy a
korszak legjelesebb miskolci és országosan ismert kutatói mutatkozzanak be és ismertessék
kutatásaik legújabb eredményeit.
A nyári szünet kivételével minden hónap első péntek délutánján 17 órától az értékközpontú, a
korszak történelme iránt érdeklődő nagyközönség figyelmébe ajánlottuk ismeretterjesztő
programjainkat. Hagyományainknak megfelelően az előadásokhoz borkóstolás, egyes borászatok
bemutatkozása kapcsolódott, amelyek tovább növelték az esemény színvonalát. Nem titkolt
szándékunk szerint ezek az alkalmak látogatóink számára arra is lehetőséget biztosítottak, hogy az
előadások után kötetlen beszélgetés formájában személyesen is megismerkedjenek előadóinkkal és
feltegyék kérdéseiket. Ettől az évtől kezdve a program szerves részét alkotta a kiállításban is
bemutatott gépzongora rendszeres megszólaltatása. Az összejövetel hangulatához remek helyszínt
biztosított a kiállítás képzőművészeti termének nemzeti arcképcsarnoka, amely már atmoszférájával
is visszavarázsolta a résztvevőket a 19. századi szalonok világába.

