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Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma által műtárgyak 

szerzeményezésére kiírt pályázat során a 1 500 000 Ft értékű támogatást, mely lehetőséget 

biztosított a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumnak műtárgyak vásárlására. 

 

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Néprajzi és Helytörténeti Gyűjteménye is különleges, 

hiánypótló műtárgyakkal egészült ki a pályázat hatására. 

 

Suba 

 

A suba a 19. század végén készült. Tizenkét egész és négy fél juhbőrből, vörös irhával összetoldva 

készült. Irhás felét sárgára színezték. Színes gyapjúhímzéssel van díszítve, tányérján oldalt s elől 

egy-egy foltban, a tányér körül hátul négy foltban, alul körül minden összevarrás mentén egy-egy 

rózsa, s végül szélén körül leveles ágakkal, apró rózsákkal több sorban. Körül piros irhával van 

szegve, ilyennel szegett báránybőr gallérja is. 

A Néprajzi Gyűjtemény eddig nem rendelkezett hímzett cifra subával, így hiánypótló a 

műtárgygyarapodás. A subát szeretnénk bemutatni 2017-ben tervezett Csanád vármegye néprajzi 

kincsei című kiállításunkon. 

 

Leltári szám: 2016.4.1. 

 

Suba 

 

A suba Kecskeméten 1912-ben készült. Fehér szőrű, fehér juhbőrből, 11 cikkből szabott suba. Alján 

fehér irha rátét, a felgombolás helyének magasságában piros rátét díszíti, körül piros irhával szegett. 

Az alján hímzett fekete, kék, piros, lila gyapjúfonállal. A gallér alatt felirat: készítő neve, 

Kecskemét helymegjelölés és 1912 évszám. 

A Néprajzi Gyűjtemény eddig nem rendelkezett hímzett cifra subával, így hiánypótló a 

műtárgygyarapodás. A subát szeretnénk bemutatni 2017-ben tervezett Csanád vármegye néprajzi 

kincsei című kiállításunkon. 

 

Leltári szám: 2016.5.1. 

 

Református eklézsia kelyhe 1774-ből 

 

A makói református eklézsia kelyhe 1774-ben készült aranyozott réz kehely. Szikszai György 

lelkész makói hivatalát betöltve első gondja az volt, hogy szilárd anyagból templomot építsen. 

1774-ben már áll a templom. Gondoskodott a templom felszereléséről is, ónkannával, aranyozott 

kehellyel, pohárral, keresztelőmedencével gyarapodott a templom. 

Állandó kiállításunkban szerepel a kehellyel együtt készült keresztelő medence és kupa. 

 

Leltári szám: H.T.2016.33.1. 

 



 

 

Makói szűcs céh pecsétje 1818-ból 

 

Vörös- és sárgarézből öntéssel és metszéssel készült. Négyzet keresztmetszetű fogója és lapos 

korong alakú alapja van. Felirata: MAKÓ VAROSSABON LEVÖ SZÜTS CEH PETSETJEP”. 

Évszám: 1818, két kardot tartó oroszlán között kikészített bőr felett koronaábrázolás. 

Múzeumunk őrzi az 1818-ban kiállított makói szűcs céh kiváltságlevelét amihez tartozik a 

megvásárolt céhpecsét. 

 

Leltári szám: H.T.2016.32.1. 

 

Butellák 

 

Hét darab kerámia butella a Dél-Alföldről a 19. század végéről. A butellák jó állapotúak, datáltak, 

szöveggel ellátott, és egyszerűbb kivitelezésű edények. 

Néprajzi Gyűjteményünk 42 butellával rendelkezett a pályázatig, majd a megvásárolt 7 butellával 

49-re bővült. A Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény 2014-től múzeumunk része lett, így a 

Különgyűjtemény 25 butellájával már 74 butellával rendelkezik intézményünk. A butellákból 

válogatást szeretnénk bemutatni a 2017-ben tervezett Csanád vármegye néprajzi kincsei című 

kiállításunkon. 

 

 

Leltári szám:  2016.3.1. 

  2016.3.2. 

  2016.3.3. 

  2016.3.4. 

  2016.3.5. 

  2016.3.6. 

  2016.3.7. 

 


