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A kiállítás koncepcióváltásának indoklása
A pályázatunkban egy komplex régészeti és antropológiai kiállítás megrendezéséhez
kértünk anyagi támogatást. Mivel a megítélt összeg, illetve a Szabadkai Városi Múzeum
egyéb anyagi forrásai nem fedezték a teljes kiállítás megépítésének költségeit, ezért a
koncepciót a kevesebb eszközt igénylő antropológiai tárlatra redukáltuk. A kiállítás címét
emiatt Korok és emberek – a Szabadka környéki emberek az antropológiai leletek
tükrébenre változtattuk. Az új koncepciónak megfelelően megváltoztattuk a kiállított
tárgyak listáját is. A megpályázottnál kisebb keretösszeg miatt nem készült el a tervezett
katalógus sem.
A kivitelezési munkálatokat, amely a kiállítás fő tartószerkezetének elkészítését, az
alapzat kidolgozását és burkolását, a nyomtatott fóliák ragasztását és a kiállítás vizuális
részének tervezését és megvalósítását foglalja magában, a Decorline cég végezte el. A
kiállítás látványtervét Boros Viktória készítette. A megépített konstrukciókat úgy
terveztük, hogy azokat a később megépülő állandó kiállítás kialakításakor is
felhasználhassuk.
A kiállítás részletes ismertetése
Észak-Bácska földrajzi adottságai az életkörülmények szempontjából kedvezőnek
mondhatók: termékeny humuszos területek, füves puszták, mocsarak, állandó vizű tavak
és erek jellemezték a tájat. Ennek köszönhetően bármelyik gazdasági forma, így a
vadászó-gyűjtögető, a földművelő és állattenyésztő életforma is fenn tudott maradni ezen

a környéken. Ennek következtében a paleolitikumtól a késő középkorig szinte minden
régészeti korszak nyoma megtalálható e terülten. Ezt felismerve Észak-Bácskában már
európai mérce szerint is korán megindult a rendszeres gyűjtő- és kutatómunka, így a
Szabadkai Városi Múzeum múzeumban jelentős mennyiségű, mintegy 20000 tárgyat
magába foglaló régészeti anyag halmozódott fel. A gyűjtemény egy jelentős, kb. 3000-es
egyedszámú antropológiai leletegyüttessel is rendelkezik, mely a részkortól a késő
középkorig tartó időszakot öleli fel.
A Korok és emberek című kiállítás célja, hogy átfogó képet nyújtson a különböző
régészeti korszakokban Szabadka környékén élt népességekről, különös tekintettel az
életmódjukra és az egészségi állapotukra. Ennek érdekében 4 lelőhely leletanyagát
mutattuk be, melyek egy-egy korszakot reprezentáltak.
Az egyes korszakokat bemutató egységek egy-egy teljes csontvázat tartalmaztak,
mellettük pedig a leggyakoribb, illetve a legnagyobb érdeklődésre számot tartó patológiás
eseteket állítottuk ki. A teljes vázakkal egy idős (Senilis) és egy fiatal felnőtt (Adultus)
nő, egy érett (Maturus) korú férfi és egy kisgyermek (Infantia I.) maradványait mutattuk
be, szemléltetve a nem és az életkor okozta különbségeket. A vázak hátterében olyan
grafikát helyeztünk el, amelyek csont- és izomrendszert bemutatva emberibbé tették a
közönség számára a maradványokat. A különböző korszakok népességeinek életmódját és
egészségi állapotát szemléltettük a patológiás esetek bemutatásával. A kiállított csontok
mögött az ásatási dokumentációkból válogatott fotókkal szemléltettük a leletek
előkerülésének körülményeit.
A kiállítás részei:
A kiállítás egy bevezetővel kezdődött, mely az antropológia tárgykörét, vizsgálati anyagát
és módszereit ismertette a laikusok számára is érthetően.
Ezután egy idővonal mentén kerültek bemutatásra az egyes lelőhelyek.
1. rész: Rézkor
Bemutatott lelőhely: Nosza-Gyöngypart
A rézkori egységben 3 egyén maradványait mutattuk be. A teljes váz esetében egy, a
többihez képest jó megtartású (postcraniális elemeket is tartalmazó) női váz minden

elemeivel szemléltettük az öregkori degeneratív folyamatok következményeit is. Emellett
további két koponyával rámutattunk, hogy a koponyalékelés szokása már az őskorban is
jelen volt környékünkön: az egyik koponyán vélhetően sebészi, míg a másikon jelképes
trepanációk nyomait figyelhették meg meg az érdeklődők.
2. rész: Római kor
Bemutatott lelőhely: Szabadka-Verusics A szarmata temető
A Szabadka-Verusics A szarmata temető leletanyagából 7 egyén maradványait láthatta a
közönség. A legnagyobb érdeklődésre a 100. sírszámú férfi (valószínűleg egy harcos)
teljes csontváza tartott számot, akin a sérülések (pl. gyógyult kardvágás a koponyán)
harcias életmódra engedtek következtetni. A többi kiállított lelettel a közösség
életmódjával összefüggő ízületi elváltozásokat, illetve a legnagyobb arányban előforduló
fertőzéses eredetű léziókat szemléltettük.
3. rész: Avar kor
Bemutatott lelőhely: Horgos-Budzsák
A Horgos-Budzsák avar kori temető egyik érdekessége, hogy kifejezetten nagy a
gyermekek aránya, így a leletanyag alkalmas a gyermekkori megbetegedések
szemléltetésére. Ennek megfelelően számos, főleg gyermekekre jellemző patológiás
elváltozást, pl. vérszegénység, skorbut, illetve fertőzések (agyhártyagyulladás) nyomait
szemléltettük. Emellett a teljes váz egy 4-5 éves gyermeket mutatott be.
4. rész: Árpád-kor
Bemutatott lelőhely: Szabadka-Verusics A
A Szabadka-Verusics A lelőhellyel az Árpád-kori magyarság jellegzetességeit mutattuk
be. A teljes váz egy fiatal nő csontmaradványait mutatja be, melyeken súlyos,
előrehaladott stádiumú tuberkulózis nyomait is láthatta a közönség. A több lelet
rámutatott a közösség nehéz fizikai munkával és sok gyaloglással járó életmódjára, a
számos fertőzéses, főleg tbc-s eredetű megbetegedésre, illetve a valószínűleg endogámia
okozta gyakori fejlődési rendellenességekre.

Múzeumpedagógiai foglalkozások
A kiállításhoz kapcsolódóan 6 alkalommal antropológiai témájú foglalkozást tartottunk. A
programokon 20 fős csoportokkal játékos formában ismertettük meg az antropológiai
vizsgálatok módszereit. A legkisebb gyermekek egy kisebb homokozó segítségével
kipróbálhatták az ásatás folyamatát, a „feltárt” leleteket pedig restaurálhatták (a csontokat
jelenkori kerámia edénnyel helyettesítettük). Az iskolás korúaknak bemutattuk, hogyan
lehet megkülönböztetni a férfi és női csontvázakat, illetve megismertettük a csontokon
megfigyelhető leggyakoribb betegségeket.
Látogatói adatok:
A kiállítást összesen kb. 8000 látogató tekintette meg, ebből kb. 7000 látogató a
Múzeumok éjszakáján. A további 1000 látogató túlnyomó többségét a helyi iskolák
tanulói, illetve az iskolai kirándulók csoportjai adták.
A megnyitón 85 fő vett részt.
A kiállításhoz kapcsolódó 6 múzeumpedagógiai foglalkozáson összesen 120 gyermek vett
részt.
A kiállítás meghívója:

A megnyitó közönsége:

Tárlatvezetés a Múzeumok éjszakáján:

Múzeumpedagógiai foglalkozás: óvodások „ásatáson” vesznek részt

Múzeumpedagógiai foglalkozás: restaurálás kipróbálása kerámiaedényen

A kiállítás képei
Rézkori idős nő:

Szarmata „harcos”:

Árpád-kori fiatal nő:

Árpád-kori patológiás elváltozások:

A Szabadkai Városi Múzeum köszönetét fejezi ki a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjteményi Kollégiumának, hogy támogatásával lehetővé tette a kiállítás
megrendezését.
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