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NAJAVA – IZLOŽBA “REKONSTRUKCIJA SREDNJOVEKOVNOG
RATNIKA”

26. 10 – 30. 11. 2020. g. u Malom salonu NMZ

Izložba  “Rekonstrukcija srednjovekovnog ratnika“  autora Tamaša Salme, biće postavljena 
od 26. oktobra do 30. novembra 2020. godine u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin. 

Izložba predstavlja rekonstrukciju života srednjovekovnih ratnika azijskog porekla, koji su, u
dužem  ili  kraćem  periodu,  bili  prisutni  na  teritoriji  Panonske  nizije.  Ovom izložbom  je
obuhvaćen  period  od ranog srednjeg  veka,  pa  sve  do  XIV veka,  dok je  posebna pažnja
usmerena na naoružanje i ratničku opremu naroda kao što su Avari i Mongoli. Publici će biti
predstavljeno oružje i oklopi drevnih naroda.

Nadležni kustos je Aleksandar Šalamon kustos – arheolog.

Ulaz je slobodan.

O AUTORU

Tamaš  Salma  iz  Kanjiže  je  temom  seobe  naroda  i  prodorom azijskih  naroda  na  prostor
Evrope počeo da se bavi pre deset godina. Njegov rad sa još nekoliko entuzijasta, prerasta u
formiranje udruženja. Udruženje građana za očuvanje i negovanje kulture “Glas predaka” je
osnovano 2019. godine u Kanjiži. Cilj udruženja su negovanje, očuvanje i prenošenje kulture
i tradicija drevnih naroda sa posebnim istorijskim osvrtom na izradu i autentično prikazivanje
njihovog oružja i oklopa.

Szalma Tamás

Fiatal  korom  óta  kedvelem  a  történelmet,  szívesen  nézegettem  a  könyveket  és
újságokat  ebben  a  témakörben.  Tíz  éve  kezdtem  komolyan  foglalkozni  a  népvándorlás
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korával,  az  ázsiai  népek  bevándorlásával  Europába.  Célom,  hogy  testközelbe  hozzam,
tapinthatóvá tegyem hogy bemutassam eszközeiket és bemutatssam életmódjukat. 

Mindezt  a  tudást  egyedül  sajátítottam  el:  olvasással,  kiállításokon,  stb.  Mindeközben
kialakult  egy  ismeretségi  kör,  akikkel  megosztjuk  a  tudást  és  a  tapasztalatokat,  valamit
segítjük egymást a munkában

Az  Ősök  hangja  hagyományőrző  egyesület  2019-ben  alakult  Magyarkanizsán,  hogy
továbbvigye  és  megőrizze  őseink  életmódját,  sokásait.  Erősségünk  a  harci  eszközök,
páncélok  korhű  megörökítése  és  bemutatása.  Fontos  számunkra  bemutatni,  elődeink
mennyire találékonyak, széleslátókörűek és előrelátók voltak. Probáljuk bemutatni, mi módon
viszonyultak  a  környező  népekhez,  hogy  tisztelték  és  becsülték  más  népek  tudományát,
kultúráját. 

Egyesületünk kiáll a nők egyenjogúságáért és megbecsüli a nők munkáját és tudását. Ahogy
őseink mi is tiszteljük és elfogadjuk a mássággal élőket, ha kell segítjük őket. 

Célunk megóvni a természetet, hogy unkáink is élvezhessék eme szép világot. Ezért munkánk
során ahol csak lehet újrahasznosított anyagokkal dolgozunk. 

Úgy  véljük,  hogy  sok  szép  jó  dolgot  tudunk  átadni,  bemutatni  a  közönségnek,  főleg  a
fiataloknak.


