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Szakmai vonatkozások, tapasztalatok 

 

A Magyar Múzeumi Történész Társulat (MAMUTT) elnevezésű társadalmi szervezetet 2000. 

november 21-én a Magyar Nemzeti Múzeumban 17 történész muzeológus hozta létre. Azóta 

minden évben több napos szakmai továbbképzést és konferenciát tartanak az ország 

különböző múzeumaiban. Idén, 2019-ben már a XX. Országos történész muzeológus 

konferenciát rendezték meg, amelynek a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum adott 

otthont.  

A háromnapos program az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, ahol a vendégeket 

Ando György, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója köszöntötte. Ezután beszédet mondott 

Kiss Tibor, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere és dr. Horváth László, a Magyar 

Múzeumi Történész Társulat elnöke. 

A konferencia középpontjában az első világháború következményei álltak, elsősorban az 

idegen megszállók (románok, szerbek, csehszlovákok) jelenlétét mutatták be 

Magyarországon, amely száz évvel ezelőtt történt. A résztvevők az alábbi előadásokat 

hallhatták meg: 
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- Zombori István (Móra Ferenc Múzeum): Franciák Szegeden 1918. december – 1920. 

március 

- Perczel Olivér (Clio Intézet): Román megszállás Békés megyében, 1919–1920 

- Szakál Veronika (Munkácsy Mihály Múzeum): "Fekete április köszöntött falumnak 

népére" - A román megszállás egy köröstarcsai napló tükrében 

- Tóth István (Móra Ferenc Múzeum): Az alföldi szlovákok Impériuma 1918-1920 

- Forró Katalin (Tragor Ignác Múzeum): Románok a Dunakanyarban (Vác román 

megszállása a források tükrében) 

- Gál Vilmos (Magyar Nemzeti Múzeum): Bandholtz tábornok és a román megszállás 

- Balahó Zoltán (Magyar Nemzeti Múzeum): A csehszlovák-magyar határ kialakulása 

1919-ben és annak módosítása egy konkrét eseten keresztül. Avagy volt-e népszavazás 

Susán?  

- Müller Péter (Léva és vidéke helytörténeti szakosztály, Reviczky Társulás – Léva): A 

szülőföld önszerveződő védelme – A Pálmay-csoport tevékenysége 

- Pásztor Andrea (Janus Pannonius Múzeum): „Kis kadett kalandjai”. Egy pécsi 

hadapródiskolás visszaemlékezése a szerb megszállás éveire 

- Tóth Máté (Hansági Múzeum): „Kövessétek testvéreiteket (népeteket), szavazzatok 

Ausztriára!” – Plakátháború Nyugat-Magyarországért, 1921 

A konferencia zárásaként került sor a Wellmann Imre-díj átadására, amelyet ebben az 

évben dr. Varga Éva, a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

főmuzeológusa kapott. 

A második nap került sor a szakmai kirándulásra, amelynek keretében olyan múzeumokat, 

helytörténeti gyűjteményeket kerestünk fel, ahol a résztvevők többsége még nem járt. 

Megismerhették a megyében működő intézmények munkatársait, az általuk létrehozott 

kiállításokat és az ott végzett kiemelkedő szakmai munkát. Első állomásunk Mezőberény volt, 

ahol Csete Gyula vezetésével az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjtemény 

kiállításait tekintettük meg; a település több évszázados múltja, népi élete elevenedett meg. 

Ezután utunk Gyomaendrődre vezetett, ahol dr. Szonda István fogadott, látogatást tettünk az 

Endrődi Tájházban és Helytörténeti Gyűjteményben. Az ebéd után a Gyomai Kner Nyomda 

történetét bemutató kiállítást néztük meg, nyomdaipari eszközöket láttunk munka közben, és 

ezalatt Kner Izidor történetét is megismertük. Ezután a Vidovszky Béla Városi Képtár 

időszaki kiállításit mutattuk be a résztvevőknek.  
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Végül Szarvasra érkeztünk, ahol először felkerestük az ország egyetlen működőképes 

szárazmalmát, majd a Tessedik Sámuel Múzeum időszaki kiállítását tekintettük meg Roszik 

Zoltán vezetésével, végül közösen felkerestük a Történelmi Magyarország közepét 

szimbolizáló emlékhelyet.  

Az utolsó napon „Békéscsabai séták”-ra indultunk, hiszen a várost nagyon kevesen 

ismerték, ezért először bemutattuk a Munkácsy Mihály Múzeum történetét, majd pedig a 

szomorú sorsú István malmot tekintettük meg, közben pedig a város történetét ismerhették 

meg a vendégek.  Ezután megtekintettük Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomát, a 

csaknem kétszáz éves templom Békéscsaba jelképének számít. Látogatást tettünk a Szent 

István téren álló Páduai Szent Antal római katolikus templomban, amelyet XVI. Benedek 

pápa a Szeged-Csanádi Egyházmegye társszékesegyházává nyilvánított 2012-ben. A nap 

zárásaként a résztvevők a múzeum kiállításait nézték meg, a programot Dr. Horváth László 

elnök köszönő beszéde zárta. 

 

Megvalósítás eredményessége 

 

 A háromnapos program több szempontból is rendkívül hasznosnak bizonyult, egyrészt 

olyan előadásokat hallhattak a résztvevők, amelyeket eddig még nem adtak elő, hiszen a száz 

évvel ezelőtti idegen megszállások a mai napig a történelem kevésbé ismert eseményeihez 

tartoznak. A szakmai kirándulás során nagyon gazdag programot állítottunk össze, hogy a 

lehető legtöbbet meg tudjuk mutatni Békés megyéből. Ez sikerült is, hiszen olyan helyeket 

kerestünk fel, olyan múzeumokat tudtunk megnézni, ahol a résztvevők eddig még nem jártak, 

és természetesen sok információval gazdagodtak. Igaz ez Békéscsabára is, hiszen sokan nem 

ismerték a várost, ezáltal a helyi értékekre és érdekességekre is fel tudtuk hívni a figyelmüket.  

A konferencia megrendezéséről tájékoztattuk a helyi média képviselőit, akkor különböző 

csatornákon tudósítottak, többek között a helyi újságok nyomtatott és elektronikus 

változatában. Emellett a helyi televíziók híradásaiból és rádióinterjúkból is informálódhattak a 

rendezvény programjairól. 

A résztvevők számát tekintve, az előzetesen jelentkezett létszám valósult meg, hiszen 

összesen 63 fő vett részt a konferencián és szakmai továbbképzésen. A részvételüket igazoló 

Jelenléti ívet a beszámolóhoz csatoltuk. 

A szerződés értelmében a pályázat szakmai beszámolóját feltöltöttük a múzeum 

honlapjára (http://munkacsy.hu/muzeum/palyazati-beszamolok) és a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portálra is, az erről készült igazolást mellékeltük. 
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Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az eredményességet hosszú távon is mérni tudjuk, 

hiszen a résztvevők minden szempontból hasznosnak tartották a programot, illetve szívesen 

visszajönnek újra Békéscsabára egy másik szakmai rendezvényre, valamint a 2020-ban nyíló 

új állandó kiállításunkat is feltétlenül meg kívánják tekinteni.  

 

 

Békéscsaba, 2019. november 8. 

 

 

 

                  Szakál Veronika 

             történész muzeológus 
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Képek a konferenciáról és a szakmai továbbképzésről 
 

 

1. nap 
 

 

 

 
A konferencia megnyitója 
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 7 

2. nap 
 

 
A mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjtemény kiállításainak megtekintése 

Csete Gyula vezetésével 
 

 
dr. Szonda István néprajzos vezetésével látogatást tettünk az Endrődi Tájházban és Helytörténeti 

Gyűjteményben 
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A Gyomai Kner Nyomda történetét bemutató kiállítás 

 

 
Látogatás a szarvasi szárazmalomban  
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Roszik Zoltán a Tessedik Sámuel Múzeum időszaki kiállítását mutatta be 

 

 
A konferencia résztvevői a Történelmi Magyarország közepét szimbolizáló emlékhelynél 
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3. nap 

 

 
Ismerkedés a város történetével 

 

 
A békéscsabai evangélikus nagytemplom felkeresése 
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A Páduai Szent Antal Társszékesegyház megtekintése 
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A konferenciával kapcsolatos médiamegjelenések 

 

A megszállásra emlékeznek. Békés Megyei Hírlap LXXIV. évf. 206. sz. 2019. szeptember 5.   

Jubileumi konferencia a Munkácsy múzeumban. Csabai Mérleg XXIX. évf. 17. sz. 2019. 
szeptember 12.  

Rádió 1-interjú https://www.facebook.com/radio1bekescsaba/posts/3180568878650196 

http://munkacsy.hu/hirek/xx-orszagos-tortenesz-muzeologus-konferencia-es-szakmai-
tovabbkepzes letöltési idő: 2019. október 25. 10:15 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/muzeologus-konferenciat-tartanak-bekescsaban-
2176756/ letöltési idő: 2019. október 25. 10:15 

https://behir.hu/az-i-vilaghaboru-kovetkezmenyei-a-kozeppontban letöltési idő: 2019. október 
25. 10:15 

http://ujkor.hu/content/a-huszadik-mamutt letöltési idő: 2019. október 25. 10:15 

http://munkacsy.hu/hirek/orszagos-tortenesz-konferencia-bekescsaban letöltési idő: 2019. 
október 25. 10:15 






