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A Gdcseji Mrizeumban 2022. janu6rt6l indult az irj sorozatunk, amely kdt p6rhuzamos

eloadiissorozatottartalmazott. igy hallhatott a kdzonsdgiink a Gdcsejrol es a magyar tort6nelem

vitatott szemdlyeir6l 5-5 eload6st. Ezek helyszine;jl a Gcicseji Muzeum idoszaki ki6llit6termet

viilasztottuk. Az dsszes eloaddst online 6lo ad6ssal is kcivethettek az 6rdekl6d6k. Ezek az

eload6sok visszandzhetok a mrizeum YouTube csatorn6j6n:

https ://www. youtube. com/results? search q uery: s%C3%B6csei i+m%C3 o/oB Azeum

A magyar tortdnelem vitatott szemdlyei sorozatndl az 5 eloadttst <isszesen 5925 fo, a G<icsej

sorozatn6l az 5 eload6st rjsszesen 2100 fo ndzte megaz online feltilettinkdn. A sorozatunk

fogadtat6sa Zalaegerszegen nagyon j6nak bizonyult. Kdszdnhet6 ez annak, hogy a Cdcseji

Mfzeum dolgoz6i 3 6ves felfijit6si munka utirn 2022-ben kdltdzhettek vissza a mfzeum

6ptilet6be, valamint az erdeklodok rirtiltek, hogy a k6t6ves panddmi6s idoszak utan ism6t

tal6lkozhattak az eload6kkal 6s egym6ssal is. A k6t sorozatunkat minden Gdcseji Mrizeumhoz

tartozo online feltileten meghirdetttik. kiildn esemdnyt csin6ltunk ezekre a Gdcseji Mrizeum

facebook oldal6n. A v6rosi televizi6ban tdbb alkalommal megjelentek az eload6ink, 6s a

kdzdns6g tagjaival is minden eloadris elott k6szitettek interjrit. A sorozatainkat egysdges

arculattal k6szitettiik el, melyet csatolunk a besz6mol6hoz. A nyomtatott plak6tokat,

sz6r6lapokat a v6ros kultur6lis es oktat6si int6zm6nyeiben az egyes eload6sok elott

terjesztetttik. 0sszes6g6ben nagyon sikeresnek 6rt6keljtik a 10 eload6sb6l 6116 sorozatunkat,

osszel tervezzik ea folytatni.
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Rövid összefoglaló az egyes előadásokról: 

 

MAGYAR TÖRTÉNELEM VITATOTT SZEMÉLYISÉGEI SOROZAT 

 

 

 
2022. február 10. 
Prof. Hermann Róbert történész: Görgei Artúr; Ha Görgei Artúr nevét halljuk, legtöbben 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire gondolunk. 1832-1845 között a 
császári királyi hadseregben szolgált, majd Prágában kémiai tanulmányokat folytatott. A 
szabadságharc idején honvéd tábornok, fővezér, egy ideig hadügyminiszter. A temesvári 
vereséget követően Kossuth és a kormány lemondott, átadta a teljhatalmat Görgeinek, aki ennek 
birtokában Szőlősnél 1849. augusztus 13-án feltétel nélkül letette a fegyvert a cári csapatok 
előtt. Az ezután bekövetkezett súlyos megtorlás, a sorozatos kivégzések idején kegyelmet 
kapott. Áruló volt vagy realista, aki felmérte a további lehetséges áldozatok számát és 
döntött? Görgei Artúr 1867-ben tért haza klagenfurti internálásából és haláláig Visegrádon élt.  
 

 



 

 
2022. március 10.  
Bertényi Iván: Tisza István; „Vad geszti bolond” vagy „politikai példakép”? Tisza István 
alakja és megítélésének változásai Tisza István a 20. század eleji Magyarország talán 
legfontosabb politikusa volt. Felkészültségét, kiemelkedő egyéni képességeit még ellenfelei se 
vonták kétségbe, ugyanakkor határozottsága és rugalmatlansága miatt megosztó személyiség 
volt. Az előadás arra tett kísérletet, hogy röviden felvázolja Tisza István politikai arcélét kora 
összefüggéseiben, majd bemutassa, hogy alakult emlékezete az elmúlt száz évben.  
 
 

              
 
  



 
 
2022. április 7. 
Hatos Pál: Károlyi Mihály; Károlyi Mihály (1875-1955) a magyar történelem egyik leginkább 
ellentmondásos megítélésű alakja. Legendák és mítoszok tapadnak életéhez és pályájához, 
főleg a rövid életű 1918-1919-es őszirózsás forradalom idején játszott szerepe osztja meg 
közvélemény ítéletét, amikor először miniszterelnök, majd köztársasági elnök volt. Sokan 
benne látják a történelmi Magyarország felbomlásának fő felelősét és úgy gondolják, hogy az 
egyik legrégebbi magyar arisztokrata család tagjának döntő szerepe jutott Kun Béla 1919. 
március 21-i bolsevik hatalomátvételében is. Mások szerint inkább sikertelen politikus volt, aki 
rosszkor volt rossz helyen, s mindezekkel szemben vannak olyanok is, akik szerint Károlyiban 
tisztelhetjük a modern magyar köztársaság megalapítóját.  
 

 
  



 
 
2022. május 5. 
Szakály Sándor: Horthy Miklós;   A XX. századi magyar történelem egyik meghatározó 
személyisége. Az utókor egy korszakot – 1920 – 1944 – nevezett el róla. Gúnyolták „lovas 
tengerésznek”, írtak róla gyalázkodó és istenítő munkákat, de születtek mértékadó szakmai 
munkák is életéről. Ki volt ő, Haditengerész, politikus, államférfi? Mit ró fel neki az utókor és 
mit tekint érdemének? Lesz-e személyéről valaha közmegegyezés? Mindezekről szólt Szakály 
Sándor egyetemi tanár előadása, Horthy Miklósról, ahogyan ő a személyét, életútját a XXI. 
századból visszatekintve látja. 
 

   
  



 
 
2022. június 2. 
Bertényi Iván: Kádár János mindennapjai Az előadás Kádár János mindennapjait mutatta 
be. Választ kaphattunk többek között arra a kérdésre is, hogy igaz volt-e a puritán diktátor 
legendája? Milyen volt a Cserje utcai villa, ahol a hatalom éveiben Kádár János lakott? Valóban 
tartott-e tyúkokat a Rózsadombon? Volt-e saját úszómedencéje? Mi volt az első titkár kedvenc 
étele? Milyen képet alakított ki magáról a közvéleményben, és ez valóban tükrözte-e a 
hétköznapjait? 
 

          
 

  



GÖCSEJI ESTÉK SOROZAT 

 

 
 
2022. január 27. 
Kiss Norbert: Zalai népzene és táncok 
Kezdésként körbejártuk, mit adott nekünk Göcsej táncban, zenében és viseletben. A közönség 
megismerhette Zala megye néprajzi csoportjait, és tánchagyományait, az elbeszélésen túl pedig 
látványos bemutatókon keresztül táncokat láthatta. Szabad férfi és páros táncokat is 
megismerhette az érdeklődő, és a szabályozott szerkezetű páros táncból is ízelítőt kapott. A 
talpalávalót Simon-Kiss Judit és zenekara biztosította. 
 

     



 

 
 
2022. február 24.  
Marx Mária: Éhség és bőség – Paraszti táplálkozás 
 A néprajzkutató azt figyelte meg, hogy az emberek, amikor gasztronómiáról beszélnek, 
leginkább a szélsőségekre figyelnek: a nagyünnepi ételekre – amelyeknek a mai jólétben egyre 
nagyobb keletjük van, és az ínségtáplálékokra – a szenzáció kedvéért. Az előadásban organikus 
táplálkozási és életmódot mutatott be Marx Mária, amely nagyobb területeken is 
hasonlóságokat mutat. 
 

 



 

 
 
2022. március 24. 
Gyanó Szilvia: Szőlőhegyek rejtett világa. Borkultúra a történelmi Zala megyében 
A néprajzkutató az előadásában kis történeti áttekintés után, a 21. század zalai borkultúrájáról 
beszélt. A sikeres családi gazdaságokról, valamint azokról a rejtett kis szőlőhegyi világokról, 
melyek a gazdasági statisztikákban nem jelennek meg, de időtlennek tűnő kulturális örökséget 
őriznek, és meghatározóak a zalai emberek életében. 

 

 
  



 
 
2022. április 21. 
Bekő Tamás: Vadregényes Girgácia. A göcseji ember kapcsolata a természettel 
„Vadregényes Girgácia. A göcseji ember kapcsolata a természettel” címmel tartott vetítéssel 
egybekötött előadást Bekő Tamás a zalai dombvidék természeti adottságairól és lakóinak az 
élővilághoz fűződő viszonyáról. A történelmi-néprajzi ihletésű beszámoló fő témaköre a 19-20. 
századi falusi erdőélés, erdőgazdálkodás és az erdei haszonvételek (pl. gyűjtögetés, madarászati 
és vadászati szokások) ismertetése.  
 

 
 



 
 

2022. május 19. 
Kovács Gyula: Kincses Göcsej 
Kovács Gyula a magyarországi Tündérkert mozgalom alapítója izgalmas vetített előadást tartott 
a Göcsej értékeiről, a göcseji emberek gyümölcsös kertjeiről, a gyümölcsök felhasználási 
módozatairól. Az előadását alma és körteecet kóstolóval színesítette.  
 

           
 
 


