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Szakmai beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXXVIII. kötetéből 

Az évkönyv összesen tizenöt tanulmányt közöl, nyolcat a régészet-, kettőt a néprajz- és ötöt 
a történettudomány köréből, összesen 631 oldalon, 250 példányban. A szerzők részben a 
múzeum munkatársai, de szép számmal akadnak más intézményekben dolgozó kutatók is. A 
kötetet Gaál Zsuzsanna és K. Németh András szerkesztette, könyvterv Erky-Nagy Tibor, 
borítóterv Frankné Sági Apollónia. Az évkönyvet a Kerényi Nyomdaipari Kiadó és 
Kereskedelmi Kft. nyomtatta ki. A tanulmányok sokszínűségét az alábbi tartalomjegyzék 
igazolja. 

Gaál Attila: A szekszárdi szarkofág topográfiájához 

K. Tóth Gábor: Késő avar kori övkészlet Báta – Furkópusztáról 

K. Németh András: Fák és erdők a középkori Tolna megyében 

Szabó Géza – Békefi Mónika – Király Edit – Csányi Viktor: Bonyha középkori település 
területén 2015-ben végzett megelőző régészeti feltárás. Előzetes beszámoló 

Czövek Attila: A bonyhádi gótikus templomrom elfedése 

Vizi Márta: Kora újkori és újkori kerámia az ozorai várkastélyból. Mázas tál és tányér 

Gaál Attila: 16-18. századi leletek a szekszárdi török palánkvár környezetéből 

Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely leletei Pincehely határából 

Csapai János: Ónedények a sárközi református gyülekezetekben 

Gaál Zsuzsanna: Egy per margójára. Törvényes és természetes gyerekek a Bezerédj családban 

Balázs Kovács Sándor: „Pöstyénben sok nevezetes esmeretségeket tettem.” A tolnai 
köznemesség fürdőélete a reformkorban 

Fuksz Márta: A Tolna vármegyei hegyközségi artikulusok és a Szekszárdi Közalapítványi 
Uradalom hegybéli rendtartása 1839-ből 

Losonczy Tóth Árpád: „Tegnap estve a lázadás itt is kiütő félben volt…” Hivatalból jelenlevő 
és jurátus szemtanúk az 1848. március 15-i pesti forradalom pozsonyi előestéjéről 

Csekő Ernő: „Valami úri fürdőélet félszeg paródiája” (Babits Mihály). Fürdőélet egy 
mezővárosban, az 1880-as évekbeli Szekszárdon 

V. Kápolnás Mária: Dombóvári fényképészmesterek működése a 20. század első felében 

A kiadványt egy példányban eljuttattuk az NKA Igazgatóságára, valamint 60 példányt 
különféle társintézményeink könyvtárai számára. 

Szekszárd, 2017. szeptember 21. 

Gaál Zsuzsanna 
társszerkesztő 
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